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Portek jur erftro 5fa8g<tk.

-Oelebt »on bem 2Bunfd)e, bem bringenben Sebürfniffe an swetfmaßigern Sejrbudjcrn, befonberS an

einem »ollftanbigern, correeten unb au»erlaffigern beutfd)spolnifd)en 2öörierbitd)e abpfjelfen, entfd)loß

id) mid) biefeS mit ©ofteS ^ülfe beenbigte SBerf burd) ben 2)rutf ^erauöjugeben. 2ßenn man be*

benft, wie »iel ©ebulb, ausbauenden gleiß, 3<it, günfiige Umftänbe unb 93ert)aUniffe, .gnilfSmittel

unb soften ein foldjeS Unternehmen erforbert, (o wirb man ftd^ mit mir freuen, baß id) mid) burd)

alle tiefe ©d)Wierigfeifen nidjt abfdjreden ließ, fonbern fte glüdlid) überwunben Ijabe. SEBenige nur

fjaben fid) nor mir an bie ^Bearbeitung eines beutfcf>-»olnifd)en 2öörterbud)eS gewagt,* weil, Wie ge<

fagt, biefe Slrbeit fet)r miil)fam unb jeitraubenb ift.

3)ie befannteften SluSgaben »on beutfd)'»olnifd)en 933örterbüd)ern ftnb:

(SrftenS baS @rnefti[d)e §anbbüd)leiu. <5d)Weitmi£ bti Dfeln, in flein Dcta» 1689. Sodann

(Srnefti war Sefyrer ber ^olnifcfyen @»rad)e in Breslau unb erwähnt in feiner Sorrebe, baß man
bamalS auf bie (Srfd)einung eines »ollfianbigen beulten unb »olnifdjen 3ßörterbud)eS »on einem

baftgen Kaufmann 5Baltf)afar Sertermann »ergefcenS gewartet fyabe. JDiefeS 23ud) ift feiten unb

enthalt mandjeS nod) je&t 33raud)bare.

2)aS jweite fogenannte bibüfdje SBorterbud) ift in Königsberg Ui 3#nS 2öittwe unb ^ar*

tungS Srbeu 1769 in flein Dfta» erfd)ienen.

2)aö britte ift baS SDcoSjcjenSfifdje, Seidig Ui ©lebtifd) in mehreren ausgaben in groß

£cta».

3)aS »ierie ift »on einem gewiffen Karl SBinffer in Subita 1801 erfd)ienen. (SS ift ein

bürftiger SluSjug auS SDcoSjcsenSfi.

2)aS fünfte ift »on Sberleiu in Breslau 1763 herausgegeben; eine fdjledjte Kofcie beS @r*

neftij"d)en ,£janbbüd)leinS.

J0t)ne uns bei ben beutfd)-»oInifd)en SBofabularien beS SD?oneta unb Krumfcfjjolj aufhalten,

gelten wir $u bem fcd)ften nämlid) bem beutfclj*»olntfd)<franjöftfcf)en £afd)enwörterbud)e »on Sanbtfe,

SreSlau Ui Korn 1813 unb 1820. (SS übertrifft alle feine Vorgänger, bebarf aber bod) mancher

33erirl)tigung im 2)eutfd)en unb $olnifd)en. Sjjan ftef)t, baß if)m Slbelung unb Sinbe gefehlt Ijaben.

diad) ber Stenge »on get)lern ju urteilen, fommt man auf bie SSermutljung, baß es wenigftenS

nid)t gan$ »on Sanbtfe felbft bearbeitet fei. (Sollte wof)l SBanbtfe Sftufenalmanad) mit SJtufel*

männifd) bisurmaski »erwedjfeln fönnen? 2)er 2krfaffer ber: Flores trilingues etc. Ga-

in i us, iDanjig 1702, fyat aud) ein gefdjriebeneS 23rud)ftüd »on einem beutfd)*lateinifd)=»olnifd)en

2Börterbud)e fyinterlaffen, weldjeS aber nur »on 51 al bis Sin ft eilen gef)t. Sftan ftefyt barauS, baß

er ben (Srnefti benutzt Ijabe, ans einer Kafd)ubifd)en ©egenb gebürtig gewefen fein muffe unb uns

bafjer alle fd)a£bare 2ßorter ber je|t balb uniergel)enben Kafdmbifdjen unb Slltwenbifdjen @»rad)e

ber fogenannten Kabatfer tjätle erhalten fönnen. *) ©nblid) fyatie and) ein gewiffer $aul »on $la>

*) e§ toäre für ben <g>iforifer fef>r mitlief), trenn ein bolnifcfjer @bracf)forfa)er alte Äafd)ubifcf)e unb SBen«

bifebe Dörfer bereifen, foldbe ölte Sßßrter fammeln unb ein Äafcf)ubifcfje8 Sbioticon I)erciu6geben inöcfjte. 25ie befle

©eleqenfjeit baju (jätten wof)t bie $Sj. ©eiftiid)en jener ©egenb. 3ft e8 nidjt ?,u bebauern, bafj man bie altyreu*

^ifcfje ©pradje untergeben liefj, ob^ne für eine ©rammotif unb äöörtcrbucf) gefolgt ju I;aben. 35anf fei e8 bem ber«

bienftbollen ©eberin SSater, ber uns einige Refte babon gerettet fjat, bie ber SBarfdjauer Sinbe fo f)ocf) roüvbigt.
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gufa in Stonjig 1726 ein polmfdjeS 2BörtcrbudE> mit einem beutfcrVfranaoftfdHateinffdjeu 9iegifter an*

gefüntigt; eS ift ober nidjt erfdjiencn. lieber mehrere Serifogra'prjen giebt ÄnapiuS in feinem %fc
fauruS 9'Jad)rfd)t. Sludj madjte Söcutlenbeim in feiner ©rammatif S3rieg 1717 Hoffnung, baj? ein

gereifter (£t)riftian Bormann, Pfarrer ju $awlau, ein beutfd)*polnifd)eS SBörterbudj fyerauSgcben

würbe, wcldjeS aber aud) nid)t crfdjien.

2ßie »iel mir biefe Vorgänger »orgearbeitet Ijaben, unb Wie »iel id) aus mir felbji, quo bem

Umgänge mit gebilbeten $olen ober auS ber Seftüre polnifdjer ©djriften, befonberS quo ^oInifct)en

3eiiungen, 2)ofumenfen, jtontraften unb «fpanblungSbriefeu, bie mir »on ben £>ieftgcn Sefyörben unb

»on s43rtttafperfonen jum Ucberfe^en anvertraut würben unb quo ber ju»erläffigften Duelle b. i.

Sinbe'S ©pradjfdja^e, gefdjopft l)abe, wirb bie SBergleidwng lehren. Slud) benu&te id) ba, wo id)

im .§od)polnifd)en feinen ©ewätjrSmann für bie 25ebeutung eines, jebem^olen »crftänblid)en, 3ßor*

tcS fanb, nad) bem 9iatt)e beS berühmten Gornicki in feinem Dworzanin ben ©pradjgebraud)

ber »erwanbten 2)ialcfte, befonberS quo bem beutfcb/rufftfdjen, j. S3, ©ängelwagen chodnika dzie-

cinna (Petersburg 1798) unb beutfd>böfnuifd)en (»on Sfyam, $rag 1799 unb 3. Sobrowsfi)

1821 2Börterbud)e.

2öaS bie polnifdje Driljograpfyie betrifft, fo bin id) ber SDeinung, bap man bie gangbarfte

in ben potnifdjen 23ibeln, SWigionSbüdjern, 9tegieruugSfd)riften, 3«it»nÖcn lI - f- w. gebräud)lid)e

ältere mit fleinen Slbanberungen beibehalte; beim bie »on bem ©rammatifer ÄopcjynSfi r>orgefd)la*

gene überlabet bie SBörter mit uod) merjr Äonfonanten , erfdjwert baS Sefen unb madjt unnü&e

Störung, ba fie mit bem bisherigen $J5tinjip ber polnifdjcn Drtfyograpljie : fd)reibe wie bu fprid)ft,

ol)ue bid) bti abgeleiteten 2Börtern ängjtlid) um bie S3ud)ftaben ju befümmern,

Weld)e bie anberS lauten be SBurjel bat, im SOBiberfprudje ftefjt. 3n bemfelben ©eifte fpridjt

bal)er aud) ber fdjarffuintge Äopitar, ftefye Söiener 3al)rbüd)er 1822: „follen 50 Stfiflionen (glas

sen ftd) bti biefer ©tylbe ben Äopf jerbredjen, um ein *]3aar (Stymologen il)re SBurjel nid)t ju »er*

fd)ieben? 3ft eS nidjt Millionen 9J?al billiger, baf? »ielmefjr bie 5}3aar (Sttymologen felbft aus bem

DrganiSmuö ber ©pradje unb ©djrift ftd) il)re SBurjeln r)erau6fct)ciben? Sßoju wären fte fonft

(Shmiologen?" SluS biefem ©runbe barf man bat)er aud) nidjt posea für posya fdjreiben,

obgleid) eS »on pose abjtammt, aud) Würbe id) baS xbemks »orjieljen unb folglidj lieber Xiaie,

xiega mit bem x als ks fdjreiben, weil eS in telegrapl)ifd)er .£jinftdjt anwenbbarer ift. 2)iefe

©rünbe rechtfertigen mid) fjinlänglidj, wenn id) bie neu gewagte fo bödjft unbequeme Driljograpljie

beS Kopczyski nidjt befolgt I)abe, unb jwar um fo weniger, ba jefct aud) fdjon mehrere neue

@d)riftftetler bie Kopczyskifdjen Neuerungen gerügt Ijaben, 5. 33. Feliski, Pisma wasne,

SBarfdjau 1816, beSgleid)en: Bohusz, Dodatki do poprawy w ustney i pisaney mowie etc.

2)anj(g, ben 24. September 1822.

ätaxeto $ttr pettro Slttsgaöe.

^2üaS bei biefer neuen Ausgabe meines beutfcfcpolnifdjen 2Börterbud)eS meljr geleiftet fei, wirb bie

33ergleid)itng mit ber alten »om 3al)re 1822 letjren.

Die SBorjüge biefer neuen Auflage bcfter)cn nid)t bloj? in ber SBereidjerung biefeS SBerfeS mit

neugefammelten äööriern unb Lebensarten, wie aud) fritifd)er ©idjtung nebft 3krbefferung beS im

Saufe mehrerer 3af)re müf)fam gefammelten 93orratf)eS, fonbern aud) barfn, baj? bie ^erren SScrlegcr

ein ftattltd)ereS gormat gewäbt tjaben; unb bap fowobl bie Stammwörter als aud) alle bamit ju?

fammengefel^te SQ3örter unb Ableitungen eine frifd)e Seile anfangen, Woburd) baS Sluffudjen berfel^

ben febr erleichtert werben, unb fonad) »iel 3eit «fwart unb baS Auge befd)ont wirb.



2)em s$olen wirb bie grünblidje Erlernung ber beutfd)en @»rad)e baburd) nod) befonberS er*

leidjtcrt, bap bei jebem unregelmäßigen 3 ftfworfe, felbft bei ben (SotnpofttiS bie irreguläre gorm unb

bet ben <5ubftanti»en ber Slrtifel genau angegeben wirb. 2)er Sernenbe wirb auf ber ©teöe bie

gewünfd)!e Belehrung fittben, unb barf nid)t erft mii 3*M»erluft befonbere 33erjeid)niffe auffud)en.

S(u6 einem foldxn befonbern 33er$eid)ttip ber 2lnnomalien Wirb er jWar bie abweidjenben gormen

j. S3, öom 23erbum bringen, treten k. btacbtt, trat u\ fennen lernen, ob er aber bei ben (Som*

»ofttiS anbrachte, antrat ober brad) te an, trat an (precfjen unb fd)teiben fotfe, bieS fann et

aus bem 33erjeid)niffe ber blop einfachen 3eüwörtcr nid)t crfet)cn; er wirb alfo bie ©rammalif

nadifd)lagen muffen unb aud) biefe fann nid}t aOe Verba composita umfaffen, fonbern fte wirb

if)n auf6 2Börlerbud) »erweifen.

SBenn nun aber bie Angabe ber Slnomalien barin fer)lt, fo fann baffelbe nid)t ein auS*

fül)rlid)eS SBorterbud) ober Serifon genannt werben, fonbern man wirb baS bafür ausgegebene

für ein blopeS Sßocabularium anjufeljen fyaben.

2BaS bie gormen ber »olnifdjen SBörter biefeS beuffdj*»olmfd)eit 2Börterbitd)eS betrifft, fo fonn*

ten foldje bä ber Stenge »on »olnifdjcn ©tynonttmen niebt burcfyweg angezeigt werben, fo wie cS

aud) bei ben beutfd)-lateinifd)en ober beuifd)*gried)ifd)ett 2Börterbüd)eru ber gall jtt fein pflegt, unb

fonad) werben bie »olnifd)lerncnben 2)eutfd)cn auf mein ausführliches »olnifd)*beutfd)eS Sßörterbud)

im Verlage ber Ferren ©ebrüber 23ornträgcr ju Königsberg bingewiefen, worin bie formen faft

bei jebem SBorte angegeben finb.

2)a bie Ferren Verleger burd) etwanige Konfurrenj Slbbrud) ju leiben fürdjt-en, fo felje id)

mid) »eranlapt, ju it)rer unb beS ^ublifumS Beruhigung baS Urtfyeil fad)»erftänbiger Männer über

baS polnifd)*beutfd)e äßörterbud) Jjier anjufüljren. —
2)ie Recenfton in bem Repertorium ter gefammten 2)eutfdjen Siieratur 1835, 23anb 5

|jeft 6, 3lxo. XV. lautet Wortltd) alfo: ,/£)iefeS 2Berf (namlid) baS ausführliche »olnifd)*beutfd)e

SBörterbud) »on (S. (5. 9ttrongo»iuS) jeidjttet ftd) burd) SSoflftänbigfeit unb Ridjtigfeit »or allen

anbeut biefer 9lrt aus, unb ift ein neuer Beleg für bie ©»radjfenntnip beS fd)on fo »ielfad) um bie

$oluifd)e ©prad)c »erbienten BerfafferS. 2)eutfcben, weldje baS *ßolnifd)e grünblid) ju erlernen

wünfdjen, wirb in bemfelben ein wefentlid)eS £ülfSmittel bargeboten; namentlid) waS bie Slbftam*

mung ber Söörier anlangt, ift biefeS 23ud) »ortrefflid) ju nennen ic.

2)er allgemein verehrte geijireidje @rjbifd)of »on@nefen unb *ßofen, <£>err »Ott 2)unin, fagt

baoon: podany nader dla publicznoci mianowicie dla jzyka Polskiego wany sownik
Polsko-niemiecki, nowy owoc literackiey Jego pracy, baS fet)t erwünfd)te fÜrS *ßublifum

unb bie »olnifdje ©pradje fefjr wid)tige polnifd)*beutfct)e SBörterbud) ift eine neue grud)t 3t)rer literari*

fd)en Slrbett.

2)er fadwerftänbige unb fer)r geästete 2Beiljbifd)of ^err »on KoWalSfi nennt «S wypra-

cowany tak troskliwie i doskonale sownik, ein fo sorgfältig unb »oflfommen auSgeatbeite*

teS SBörierbud).

2)et eble fenntnipreidje ©raf (Sbwarb Racji)s fi nennt mein polnifb/beutfdjes SSörter*

budj dzieo wytrawne b. v). ein reifes ober gut ausgearbeitetes SBerf, wie aud) pikny pód
nauki i uczonych bada b. f). eine fdjöne grud)t »on ©elefjrfamfeit unb gelehrter gorfdjung.—

©leidje günftige Urtfjeile über bie erfte SluSgabc biefeS beutfd)<!potnifd)en S33örterbud)eS, bie

mir »on mehreren fad)»erftanbigen Scannern fdjriftlid) jugefommen finb, f;ier anjufüfjren, »erjiattet

ber Raum niebt.

2)er fdjneöe 5Jlbfa^ ber erften Auflage [unb baS Verlangen beS ?|3ublifumS nad) (Sremtolaren

»eranlapte bie £erren Verleger ben foftfpieligen 93erlag ju übernehmen. 3« 23etrad)t beffen — unb

bap mir bie treue Bearbeitung biefer »olnifdjen SQ3örtcrbüd)er, wit aud) bie fd)Wierige Korreftur ber*

felben fo »iele 3af)re meines SebenS gefoftet i)at, f)offe id), bap feine folibe 23ud)f)anblung bem et*

wattigen 9?ad)brude ober compilation ber gebauten S33erfe 9Sorfd)ub tf)un werbe.

2Benn inbep ein rüftiger 9Jiann burd) mehrjähriges £luellen*©tubium unb unter 3"Ji^u»8

mehrerer facf)»erftanbigen ©elef)rten etwas SSotlfommnereS ju ©taube brad)te, wer wollte baju nod)

fdjel fet)en? SKitpte man ftd) nid)t freuen, wenn bie »erborgenen Cfyfyt biefer uralten fo wt »er*
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ketteten fronen Spradje ju Sage gefördert würben? SO^up fldb nid)t jeber ftrettnb ber Slabifdjen

Literatur über bie (Srfdjeinung teö 33ölnnifd)eu SBörterbuctjeö »on Jungmann freuen?

9iur müßten ftd) bte Ferren Verleger mit einanber »erftanbigen unb fid) nid)t gegenfettig ben

SJtorft »erberben. So ift ja aud) im 35euifd)en nad) grifd), Slbelung, Sampe, .geinfutS aud) ein

^e^fe gefommen, jebod) erft in 3wifd)enraumen mehrerer 3al)re; benn einSerifon ift nid)t au6 bem

Slermel ju flutten, fonbem erforbert mehrere 35ecennien SJcufje unb Slrbeit unb foftbare «£jülf$mtt*

iel. 35af)er foil einft <Scaliger gefagt fjaben: wer ftd) an feinem 93ater unb an feiner SKutter

»erfünbigt r)at, ben fd)idet nidjt auf bie ©aleeren, fonbem laffet if)tt ein Serifon anfertigen (lexica

contexat).

35a ba6 ©ebiet beö menfd)lid)en SBiffenS weitläufig iß, unb man jur SSejeidjnung fo man*

nigfaltiger 35inge »erfd)iebene 2lu3brütfe braucht, bte alle ein einjelner Söienfd) nid)t wiffen fann, fo

War eö nötfyig, ftd) mit fadjüerfiänbigen Scannern in 33erbtnbtmg 51t fe^en, um ftd) barüber ju be*

ratzen. 35af)er fommt e$, bajj viele Ijier »orfommenbc, biefen Bannern bunfle ober veraltete Slug*

brüde unb formen berfelben mit einem Sterndjcn bejeidwet ftnb; wiewofjl eö möglid) ift, bafi bie

»on ifmen bejweifelten 33ebeuiungen biefer SBörter, bod) alö ^Proüinäialismen in einigen ©egenben

ober in einer anbern 93ebeutung furrent fein tonnen, unb auö biefem ©runbc fjabe id) fte fteljen

laffen. «Sollte aber Ui fo mutanter Arbeit unb fd)t»teriger Äorreftur aud) r)in unb wieber tt\x>a$

überfein woroen feiu, fo fonnen eö bod) nur einige wenige Schreib* ober 35rutffel)Ier fein, bie ftd)

eingefd)lid)en fjaben fonnen. 35er billig benfenbe Sefer wirb fte wol)l felbft »erbeffem fonnen, ol)ne

begf)alb ben SBertl) beö ©anjen ju »erfennen. 9tad)träglid) mujj id) fjier nod) ein s4?aar ju fpat be*

merfte 35rudfeljler im polnifd) * beuifeben Steile ju »erbeffem bitten, namlid) bei gsior feije glä*

ferne glafdie ftatt leberne glafdje, unb bü wypocz fc£e auöruljen für aufrufen; lieö lek-

czey für lekszey; ferner wollen bie feuern befonberS bie S33arfd;auer srebro für srebro r)abeu.

33ei sk fe£e ber Sift, .Knorren.

Steine 93emerfuKgeu in ber S3orrebe jur erfien Sluögabe biefeö SBerfeS über bie Neuerungen

in ber Drtfjograpfjie fyaben fd)on grüdjle getragen.

SBenige fdjreiben nur nod) byd für by, dad für da, id für i, pad für pa.
Slud) ift meine »on mir juerfi aufgefunbene 9tegel ber (Sintljeilung ber poln. Sprad)formen nad) ben

weichen unb Ijarten (Sfjaracteren nad)geal)mt. SJcan fter)t ein, bap ber berühmte beutfdje Singuift

*J3rofeffor SSater Unred)t r)atte, wenn er in feiner ruffifdjen unb polnlfd)en Sprachlehre eine Unjaf)!

»on Gntbungen aufführte, als da, ta, ra, sa, ba, wa, fa, ma ic, inbem bie eigentliche (Snbung

in ben »on iljm aufgeführten SBörtem nur baö a ift, j. 33. in woda (Söaffer) ift a bie (Snbung

unb ber »orb/rgefyenbe Äonfonant d gehört jum Stamme unb fjeipt ber Sl)arafter unb biefeö gilt

aui) »on anbern 9tebetl)eilen, j. 35. im SSerbum da, pi, y ift baö bie (Snbung beö Sufttti*

ti»eö unb ba$ »orgef)enbe a, i, y gehört jum Stamme. 35od) barüber fjabe id) mid) in ber 93or*

rebe ju meinem »olnifdjen 3£eno»f)on ober Anabasis Cyri, in meinem »olnifa>beutfd)en 2ßorterbud)c

unb in meinem »olnifd)eti SBegweifer, ber je§t aufö neue in ber 5lnf)utf)fd)en 33ud)f)anblung in 35att*

^tg unter bem Xitel: Äurjgefafte »oln. ©rammatif erfdjcinen foil, auöfüf)rlid)er erflärt. SBenn nun

aber bie Kopczyskifd)en Sdjüler gegen bie Slutoritat ber alten polnifdjen @d)riftfteüer auö bem

3eitalter beS legten Königes Poniatowski, worunter fefjr geiftreidje Scanner waren, 3. S3. Ko-
narski, Krasicki, Naruszewicz, Knianin, Karpiski, Kluk, Jundzi K. unb gegen allen

@prad)gebraud) neue gönnen ber »olnifd)en Spradje aufbringen wollen, fo fragt e3 ftd), warum Ijat

man benn ben llnterfd)(eb, ben bie 33ibelüberfe^er im Dativo Pluralis numeri ber erften 35efli*

nation auf om unb Der ^weiten auf am, benn man fd)rleb j. 33. maonkom (ben (Seemännern)

unb maonkam (ben (Sl)efrauen) aufftellten — je|t ganj aufgegeben? konnte man biefc notb>

Wenbig fdjeinenbe llnterfd)eibung entbehren, tUn fo fann man bie frud)tlofe Unterfd)eibung be3

abjectiöifdben Snftrumentalö unb Socalö im Singular beim Mascnlino auf ym unb beim Neutro

auf em entbehren unb in beiben gätten beim alten ym ober im im masculino unb neutro bleu

ben; eben fo fd)reibe man im plural ben Snftrumental ber Slb|ecti»en auf emi burd) alle ®efd)(ed)-

ter, unb uid)t auf ymi, weil bie @inerleil)eft beö Slnflangcß baS muftfalifdje Dl)r beö ^3oIen belei*

bigt, benn mau fprid)t ja fyarmontfdjer emi alö ymi, eben fo im SSerbum f»rid)t man barmonifdjer
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chwalemy, uczemy unb titelt chwalimy, uczymy, fo wit man lieber deszcz, mleko unb

nid)t dyszcz, mliko febreibi. üftod) bitk id) bie eifrigen S3ertt)cibiger ber Kopczyskifdjen Or*

tr)ogrQ^l)ic ju bebenfen, baß baburd) ber Sugenb baS Sefenlemen unb ©djreiben fefyr erfcfywert wirb,

wenn man baS gweefmä^ig aufgeftedte *j3rtnjt> ber Sllten: f cf) reib c fo, wie bu ftoridjfl, (jak

si mówi, tak si pisze) auS ber 2ld)t laßt.

Sattjfg, im Sanuar 1837.

SBorote jur dritten Slttögaöe.

Außer einigen Heineren (Safdjen*) SBorterbüdjern, »on 3orban, Mafsewsfi unb 9D?oSbad), Welche

mefyr für bie (Erleichterung beS unmittelbaren SBerfeljrS beiber 93ölfer bemeffen finb, erfcJjeint aI6 bie

»erbienft»oü"fte Slrbeit auf bem gelbe ber ipolnffcljen Serifogratofyic feit ber Verausgabe beS SJfron*

go»iuSfd)en SBerfeS: % Ä. SroianSfi'S Cßrof. an bec Uniioerfttät ju Ärafau) ausführliches tool*

nifd)*beutfd)eS .£janbwörterbud) jum ©ebraud) für 35eutfd)e unb $oIen Oßofen, 33erlin, 23romberg

1835— 1836), welchem ber imSafjrc 1847 in 10 Lieferungen abgcfd)loffene beutfa>»oIn. Stjeil ges

folgt \{t 23ei ber »orltegenben Stuflage beS 2Börterbttd)S toon SRrongottiuS , weld)eS fowoljl

beS wohlfeileren ^reifes als feiner eigentljümlidjen S3orjüge falber eine Äonfurrenj nod) nicljt ju

fd)euen f)at*), fonnte in ber JReüifton unb ifyeflweifen Umarbeitung beffelben aud) auf jenes Sftütf*

ftd)t genommen werben.—
3)er SÖBunfd) beS ^errn 93erlegerS, baS »orliegenbe Sßörterbud) in ber urfürüngtidjen Anlage,

in welcher es ftd) bereits in ben weiteren Greifen (Eingang »erfd)afft, möglidjft unoerdnbert ju laffen,

ift für bie neue Bearbeitung beftimmenb unb mit biefer Sebingung bie 9ftüdftd)t auf erljöfyte 23raud)barfeit

leitenb gewefen. SDtan wirb baf)er im beutfcb/fcolmfdjen Steile bie »on SroiaSfi verworfene

Slnfüfyrung ber fogenannten unregelmäßigen SSerbalformen b jebem SBerbum ber beutfdjen ftarfen

(Konjugation wieberfinben, nur mit ber gewiß swedmäßig erfdjeinenben SSefdjranfung , baß, *ßräfenS,

Smtterf., Partie fcräter. unb Smöeratio (außer bem »orftefyenben Snftniti») als bie ©runbformen ber

Konjugation angenommen, überaß wo *J3raf. unb Snwerat. nad) ber fdjwadjen (SonjugationSform mit bem

Snftnitio unmittelbar jufammenl)ängen(nid)t ablauten), biefe Sempora nidjt befonberS angemerkt wer*

ben**). SaS beutfdje 5ßartictp. 3ßraf. fonnte wegen feiner einfadjen unb burdjgreifenben formalen

Ableitung oom Snpnitit» (burd) Slnfyanguug von d) oljneljm überall wegfallen.— (Eben
f
o ijt bie klaffen*

einit)eilung ber fcolnifdjen S3erba nad) ber ©rammatif »on 9ttrongo»iuS unb SSerweifungen auf bie*

felbe im toolnifd) * beutfdjen Steile beibehalten worben, obfdjon neuere Unterfudnmgen über baS tool*

nifd)e SSerbum (wie bie »on SroianSft, ?ßoßlinSfi u. 51. ju anbem 9?efultaten geführt Ijaben. Sfyr

Sftangel an Uebereinflimmung rechtfertigt inbeß woljl bie bem eljrwürbfgen SSerfaffer in biefer $in*

ftd)t bewahrte Sichtung.

*) Sieben einer fa fl angfrlicfjen SSeacbiung beS beutfeben SßuriSmuB, lafjt bau SrolanSfifcbe Sejicon im S3e=

reieb ber gangbarflen SluBbrndSroelfe auffaftenbe Sndfen entbedfen. ©o ferjren tro^ eines bem beutfcb 4 bolnifrfjen

Sbeiic beigebrucften SlatrageB unter anberen folgenbe SBorter: Äned)tfdf)afr, Straty, Sieger, Slotbftanb, Dberlebrer,

Dberlieutenant, kfc&alif, ^arnafj, Carmefanfafe, Catrouitte, Raubet, sßofTefel, ^oftament, @d)lemmer, <Bo)xei,

©äjroae, ©emtfolon, @i(j, ©onnenfebirm, Sonncnflaubdjen, ©brungriemen, ©taltfnecbt, ©tarrframbf, ©ternbilb,

©treitig, Ufberlegen, SSermittler, SSernebmlicb, SSergebung, SSorreci)t, lleberfdjroemmung, Umgaffen, UrafuKen, Unbes

folbet, SSerfcbilfen, SBeiler, SSielfrafj (Sbiername), SBerber, SBirbel, SBitterung, SBittern, SBi^ling, SBobnttng, SSotl*

rab, 3erreürfntfi ,
3ette(n, 3ögüng, 3urücfgejogenbeit !

!

**) ©o ifl j. S. bon »bergeben« ^rafenB unb Smperatib, aiB ber regelmäßigen (fajma^en) Konjugation

folgenb, ntd>t befonberS angegeben roorben. SSorjüglicrj ifl bei ben jufammengefefcten SScrben bon biefer Stbfürjung

©ebrauo) gemalt.
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3Me -£jau»t»erbefjerung, Weldje bem Sericon in feiner jefcigen ©eftalt ju %tyil geworben,

begreift folgenbe wefenttidje ^unfle:

1) 2)ie (Sinfüfyrung einer gleidjmäf igen, in 2)rttrf un-b @d)rift je£t faft allge*

mein angenommenen 6d) reibweife, ^ter fd)ien es notfjtoenbig, bie von SöhrongottiuS gegen

bie neuere 9Ied)tfd)reibung aufgehellten 2lnftd)ten faOen ju laffen, um fo mefyr, ba fd)on bie le^te

SluSgabe ol)ne fefte üftorm beibe ©djreibweifen (bie ältere unb bie neuere) burd) einanber gemengt

barbot. 2)ar)in gebort namentlid) ber je£t feftgebaltene ©ebraud) beS j anftatt beS y unb beS i,

überall, wo ber Haut mit einem »orljergefyenben« S3ocal einen £>i»f)tl)ong bittet, ober wo er ju 2ln*

fang einer ©v;lbe, or)ne bloßer 9JiilbetungöIaut ju fein, auf ben folgenben 93ofal ftd) fiü|t (j. S3,

daj, wuj — jama, junak). — 2)aS x ferner irirb nad) ber neueren Drtfjografcfyie, mit 2luS*

na()tne weniger Slbfürjungen burd) ks »erbrängt, wcfjfyalb bie mit x anfangenben Sßörter unter

K(s) ju fud)en ftnb. (JB. bie Stnmerfung unter X.) 3)ie Untcrfdjeibung enblidj beS abjecti»ifd)en männlichen

unb fäd)lid)en SnftrumentalS unb SocalS burd) bie Ghtbmigen ym (im) unb em (iern), inber 9J?et)rf)eit ynii

(imi) unb emi (iemi) ift burd) ben ©ebraud) neuerer ©djriftfteöer 51t fo allgemeiner ©eltung ge*

fommen, baß jte tro& beS 3ßiberf»rud)S, welchen 9J?rongo»iuS gegen biefe nad) feiner 3lnftd)t über*

flüffige gormentjäufung erljob, bennod) berücf|ld)tigt werben mußte.

2) 3)ie Iogifd)e llmorbnung »ieler Slrtifel, ju ©unften aud) ber »raftifdjen

93equemlid)feit, weldje ber 93erfaffer in ber Slnlage feiner Arbeit jtt einem ^auptaugenmerf ge*

mad)t r)afte. 3n biefer 23ejiel)ung fteßte ftd) namentlid) im beutfd)*»ohüfd)en £r)eile bie ÜRott)*

Wenbigfeit IjerauS, bie Sebeutungen einjelner SBörter, bie einen weiten SBegripfreiS umfaffen, ge*

nauer auSeinanber ju galten. 2>enn wenn aud) SftrongrottiuS in ber $nfüt)rung ber !polnifd)en

SluSbrudSweife für ein teutfdjeS SBort ftufenweife »on ber eigentlichen jtt ber met)r abgeleiteten

SSebeutung fortfdjrcitet , fo erfd)ien eS bod) swedmäpig, jumal wenn ein beuifdjeS SSJort bisweilen

burd) jet)n unb mefyre lofe an einanber gereifte »olnifdje Sßörter erflärt wirb, bie ©tufen ber 33e*

griffeniwidelung burd) SrennungSjcidjen ober 23cif»iele ausbeuten, um bem mit ber ©»rad)e we*

lüger Vertrauten »on »orufyerein bei ber933at)l einen ftd)crern ^alt ju geben. 2ßiebert)olungen gleid)*

lautenber 23eif»fele, wie fte in maud)en pd)tig georbneten 2trtifeltt »orfamen, ftnb »ermieben, unb

fold)e Sßeglaffungen, wo eS nötl)ig fd)ien, burd) anbere »offenbe 93eifpiele erganjt worben. — (Snblid)

3) bie93er»ollfiänbigung beS ©»rad)materialS nad) beiben Seiten l)in, fo Weit in ber

älteren 2luSgabe fd)on befannte gebräud)lid)e 933örter übergangen Waten, ofcer als neuere 93ilbun*

gen, bie erft fpäter in ber ©»räche baS ^Bürgerrecht erhalten, jur 2lufnat)tne ftd) nod) nid)t barge*

boten Ijatten. Slußer SroianSfi'S SBörterbud) fonnte aud) baS »olnifdje grembwörterbuet) »on u*
faSjeroSfi (Königsberg 1847, im Verlag bü ©ebr. 33ornträger) »erglidjen werben. 3)aS ältere

größere Serifon »on Si übe war ofmefyin fdt)on »on 5D?rongo»iuS als ^auptauetorität benu^t worben.

SBenn enblid), wk t)iermit »erftdjert werben fann, neben ben oben angejeigten 93erbefferungen,

bie eigentl)iimlicl)en Vorjüge bcS SEerfeS, wo^u namentlid) bie 33erütf(td)tigung beS 23ibelterteS unb

beS »reuJ3ifd)*»olnifd)en 2)ialeftS, fo wie bie jal)lreid)en Driginalbeläge auS »olnifdjen 9Jcuftetfd)rift*

fteüem gehören, ber gegenwärtigen SluSgabe im SBefeutlidjen utwerfürjt geblieben ftnb, fo wagt bie

S3erIagSt)anblttng ju ^oflren, bafj baS 9Q3erf aud) in ber neuen ©eftalt jtd) feinen alten Stuf bewal)*

ren unb ben Kreis feiner greunbc nod) ju erweitern im ©tanbe fein werbe.

*) 3n neuefter 3tü W man in ber SSoratiSfcijung, ba§ baö i ju Slnfang einer @l;Ibc-fidb fjar nieftt aus»

fj)recf)cn laffe ot)ne einen ffiorfcnfag beö j, atic^ beingemaft gu febreiben angefangen (Seletuel), alfo n&dzieji, stoji,

goji, ober gar (roie Seleroel) jinny, ftatt, roie fonft nadziei, stoi, goi, inny. (Eben fo ift in ben grembnamen auf

ia, um ju beranfd)aulid)en, bajj ba6 i nldjt blofje SDIitberting bc@ borrjergeljenben Gonfonanten bejroedfe, fonbem aud)

eine (Bleibe für fid) bilbe, bie ginfdjicbung eines j in SSorfd)iag gebracht, fo bafj man fdjrciben rollt: Danija, Hiszpa-

nija, Anglija, ftatt roie bioder : Anglia, Dania, Hiszpania. Sßie begrünbet inbefj aud) biefe Steuerungen

fein mögen (oergt. Sluffalj im Tygodnik literacki, 1844, 1 & 2), fo baben fie bod) im ©ebraud)e nod) nid)t

biejenige Slufnabme gefunben, tocldje erforberlid) ift, um iene für ben Umfang' eines ganjen SejifonS in Stnroenbung

ju bringen. 25af)cr ift bie nod) immer allgemeinere Altere <Sd)reibli?eife nad) Mrozinski's iTtegel aud) bon un8

nod) beibehalten morben.

Dr. äBt)$$omiersft.
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S( A. Sbridjruort: SBerStfagr, muf; auch S3 fagen, bag

ift: toer anfangt, muf) aud) fortfahren kto A powie-
dzia, powinien i B powiedzie, kto zaczai po-
winien skoczy; poczwsz3', trzeba dokona,
Ober kto na jedn rzecz pozwoli, nie moe sie

i od drugiej wymówi. Sr weif} Weber SI nod) S3.

Ani be, ani me; ani trzech nie zliczy? nie do-

pytasz si na nim ani sowa; nie umie ani gbj-
rozdziawi; cay niemek z niego, co ma jzyk
w chodakach; ani dba niezna. Soil SI biö 3,
od A do Z, od pocztku do koca.

Stachen, n. (ba8) cine ©tabt, Akwisgran, g. u.

Sial, m. (ber) sßf. bic Stale wgorz, g. a. p.e. 3uin
Stale gehörig, ben Stat betreffenb, bom Slate wgo-
rzowy, a, e; wgorzny, a. e.

Sta I beere, f. (bie) cf. Sllautbcere, czarna porzeczka.
S. Stl)16eere.

Slalbcerftraud), m. (ber) krzak czarnej porzeczki.
Sleld)en, n. (ba&) wgorzyk, g. a.

Sta l en, v. a. owi wgorze.
Slatfang, m. (ber) owienie wgorzy, potów w-
gorzy. 2) — ®. Slalhalter sadz na wgorze, w-
gorznia.

Slalfleifd), n. (baS) Wgorzyna, wgorzowe miso.
Slalgabel f. (bie) Slalfted)cr, m. (ber) ocie na
wgorze.

Stali)ä(ter, m. (ber) @. Slatfang sadz ober skrzynia
na wgorze, wgorznia.

Sta (baut, f. (bie) skóra wgorza ober — wgorzowa.
Slatbubbe, f. (bie) neta na wgorze (wizka
czyli wieche sitowia na sznurku z net
dla owienia wgorzy.)

Statquabbe, Stalraube f. (bie) mientus ober mitus,
g. a.

Sta Ire id), adj. peen wgorzy, obfity w wgorze.
Slatftreif, m. (ber) Slalftrid) m. ciemna smuga na

grzbiecie wgorza i konia buanego.
Stalteid}, m. (ber) sadzawka, staw na wgorze.
Slatthierchen, n. (ba§) wgorzyk, wyk, (wy-
moczek do wgorza podobny, wylgajcy si
w occie lub klajstrze).

Stal Web r,n. (baS) wgorzowy jaz; jaz na wgorze.
Star, m. (ber) poet, für Stbter orze, g. ora."
Star Weihe, m. unb f. kania orla.

Sta6, n. (ba§) $(. Slefer cierw, u; cierwo, zde-
chiizna, zdechlina, padlina; letjteveö ift höflid). 2)
ein StaS, $ßber, Socffpeife neta, ponta, przynta?
przyuda, zer, Avab.

Stafen, v. n. trag fein, faulenden gnunie; 2) v. a.

i)aä gteifd) auf ber Unten Seite ber gelte abfehaben,

abaafen; fleifchen, miezdrzy; skór z lewej strony
oskrobywa.

Stasfljege, f. (bie) cierwowiec, g. wca, L.
SlaStafer, m. (ber) grubacz, chrzszcz cierwem
ywicy si.

Stctfig, adj. guny, leniwy. Slafig Werben osowie
bom franfen Sieh.

Mrongovius, Deutsch-Poln. Wörterbuch. I.

Stagfcite, f. (bie) lewa strona skóry, cf. strona

skóry odmiena, L.

Stafj, n. (baö)"e. StaS er, g. u.

Stb, eine Üßartifel; ber Äopf ift ab gowa iest (precz)

zdjta. ,§>anb ab rka precz b. i. reki niemasz,
rka ucita, rka" odpada. 2) ab, eine Ober»

beutfehe Cfkäpofitiön für bon, od, u, na. 3- S3, ab*

geben odda, abbauen uci, abfüttern nakarmi.
3) ab, herab na dó. ©en .£>ut ab zdj kapelusz.

Stb unb jti od i przy. SScit ab daleko ztd. Slb

unb jugehenb dopadkmi, tam i sam chodzc, ober

odchodzc i przychodzc.
Ta partykulka czyli czsteczka mowy znaczy-

li odczenie; oddalenie od czego, na przy-
kad Ijinab na dó, ku dou; abfallen spa
7. góry na dó, odpada, opada np. jabka z ja-

bonki; abnehmen zdj, zdejmowa. Potem
take znaczy 2) dokonanie, ukoczenie,
dopenienie; bo co iest gotowe i ukoczone,
to jest niby oddalone, uprztnione z drogi na
stron np. abfüttern nakarmi, t. i. oddali nie-

dostatek, dawszy podostatkiem obroku. Dalej
3) znaczy umniejszenie, ubytek, ujm,
uszczuplenie, zniszczenie np.; ein Äleib

abtragen sukni przechodzi , znosi , otrze
noszeniem. Czasem 4) znaczy w prost prze-
ciwn rzecz np.; Stbgrunb przepa f. otcha,
niby bezdno; Stbgunft zazdro, nienawi, niby
nieaska. 5) znaczy: zrobi co podobnego ja-
kiej rzeczy, przej podobiestwo jakiej rzeczy
np ; abmalen odmalowa; abfchretben przepisa etc.

Wrecie Polski przyimek: ob odpowiada w nie-
których odnoszeniach Niemieckiemu ab np. ab^

tappen, abbauen, einen SSaum obci drzewo.
Stb ii ci) jen, fid) — zgry si; jkami wysili si.
Stbadtem, v. a. odora, uora, do swego przyora
(skib rbli).

Slbanberlid), adj. odmienny, a. e. unb adv. od-
miennie.

Stbanbern, v. a. odmieni, odmienia, przeinaczy»
— nad) unb nad), eins nad) bem anbern — pood-
mienia.

Slbanberung, f. (bie) odmiana, przeinaczenie,
zmiana.

Stbangften, abäng fügen, v. a. nastraszy kogo,
strachu ober trwogi nabawi, trapi kogo.

Slbarbeiten, v. a. burd) Strbeit Wegfchaffen obrobi,
okrzesa, odj. 2) — abnutjen naduy, spo-
trzebowa, nadpsu, przytpi. 3) — bejahten,

g. S3, bie @d)Utb — dug odrobi. <3ia) — b. i.

burd) bieteg Strbeiten entfrdften spracowa si, zmor-
dowa si, strudzi si, utrudzi si, zmocowa
si, wycieczy siy prac; na umor pracowa;
abgearbeitet odrobiony, stpiay, sfatygowany,
spracowany, zmordowany, zwtlony.

Stbarbeitung, f. (bie) odrobienie \ obrobienie; od-
robek; uszczerbek, nad psucie.

Slbargem, fjd) — nagniewa si, nazoci si;
przykroci dozna ober zmartwienie mie cf.

schn ze zoci.



NbävnUn — Stbbettett. Stbbcttett - SJbbvaufett.

Stbärnten, abernten, v. a. zbiera z pola, sprz-
ta z pola, ukoczy niwo, poniwowa, do.

Slbart f. (Die) Spielart; ferner ein ausgeartetes Ding
wyrodek, róny gatunek, odmienny rodzaj, cf.

odrodek; odmiana, inszy rodzaj; cf. odmianek,
otroianek, • Sßr.=Sßoln.

Abarten, v. u. m. f. wyrodnym by, wyrodzi si.
Bon ben Sugcnbeu feiner SBovältern — od cnót
przodków swoich odstpi, — odchyli si, od-
rodzi si.

Stbctrtung, f. (bie) wyrodzenie si, odrodzenie si.
Äbdfdjcrn, v. a. klej ober flegm z ryb ciepym
popioem otrze. 8 id) — zmocowa si; znu-y si.

St baft en, v. a. gazie obcina; drzewo ogoli,
okrzesa —, obrzyna drzewa.

SIbaßen, v. a. abbcijen wyhecowaiJ, wygryza,
(gryzc ciecz napuci dla wyerania), wy-
gadzi serwaserem, wypali serwaserem.

Sfbbaden, v. irr. a, Praes. id) baät ab, bu bddft

ab, er bäcft ab; Imperf. id), er burf ab; Conj. ab*

bürfe; Imper. baät ab; Part. Praet. abgebarfeu =
ballig, fertig baden upiec, upiek, upieczony,
a, e; Fut. upiek, upieczesz, upiecze, upiecze-
my, upieczecie, upiek.
aS Slbbacfen, n. upieczenie.

2) bae Siarfen bollenben dopiec, pieczenie chleba
skoczy, — dokoczy, — ukoczy 3) —
alS v. n. mit f.

gr,. bas' SBrot ift abgebaden chleb

si odpiek; abgebacfencS SJrob chleb odsiady, cf.

odewsta chleb, podniosa si skórka na chle-

bie, L.
Slbbaben, v. a. wykpa, skpa; obmy w k-

pieli np. brud.

Sfbbalgen, v. a. skór odrze, skór zdj. 2) Sid)

mit einem abbalgen, fid) burd) Balgen ober kaufen
ermüben, a(S v. rec. zmocowa si, pasowaniem
ober biadowaniem, lub biedzeniem si utrudzi,
zeszamota si z kim.

§tb barbieren, v. a. ogoli (brod).
Slbbaften, v. a. yko obedrze z czego, z yk
odrze co, np. drzewo.

Stb bauen, v. a. einen Sau abtragen znie, rozrzu-
ci. 2) 3m SBergroerfe, eine ©rube — b. i. auf eine

geroiffc Siefe bringen kopalni zgbi do pewnego
miejsca, wykopa.

Slbbe, m. (ber) ksidz.
abbeeren, v. a. obiera ober obrywa jagody;
obra, oberwa jagody.

Stbbefehleu, v. a irr. Praes. id) befehle, bu befiehlft,

er befiehlt ab, Imperf. id) befal)! ab, Couj. abbeföble,

Imper. befiel)! ab, Part. Praet. abbefofflen; cofn
rozkaz, przeciwny wyda — , odwoa.

Slbbcijjen, v. irr. a , Imperf id), er bifj ab, Conj.

abbiffe, Imper beifje ab ober beijj ab, Part. Praet.

abgebiffen, ugry, odgry, odksi, uksi; ein

©tuet Sorot abbeifjen kawa chleba uksi} ben

ginger abbeifjen palec ugry.
Slbbeifjen, n. (baS) odkszenie, odgryzienie.
Slbbeijcn, a , abaften odbejcowa, cf. besowa,

cf. wyleOTlra, nahecowa.
Slbbcfommcn, v>a. irr, fiel)e Slbfriegen.

Slbbcllen, v. a. wyszczeka, L.; odszczeka.
abberufen, v. a. irr. Imperf. id) berief ab, Part.

Praet. abberufen odwoifa.
Slbbeftcllcn, v a., abfagen; nad)Bw. odobstalowa?

ct. wypowiedzie, odmówi, cofn sowo, cf.

odkaa; Sj, polowanie byo odkaane (a) ifltiff.,

beffer odwoane.

Stbbethen, v.u., nad) .fje5nfiuS : abbeten, eine beftimmte

Sln^abl bon Mcbctcn rjerfagen zmówi pacierze
pewne; jcl)n ^aternofter — dziesi Ojczenasz
odmówi. 2) Odmodlbc, odprosi, lub modleniem
oddali, modlitw odwróci} feine Sünben abbeten

odmodli si za grzechy.
Slbbcttcln, v. a. wyebra, dóebra si czego,

Slbbetten, fid)— przenie si z ókiem.
Slbbeugen, v. a., abbiegen, v". a. irr., imperf. id),

er bog ab, Conj. abböge, Imper. biege ab, Part,
Praet. abgebogen, odgi, Fr. odgina, F. odegn.
Praet. odgi.

STbbejahlen, "v. a., eine Sdnilb abtragen, 1) fheil=

roeife uplaci ober wypaca czciowo, '2) ganj
cakiem uici si z dugu , wypaci si —

,

zapaci.

Slbbilbcn, v. a. odformowa, w formie co wyro-
bi; gj. grzyby w gipsie, KI., wyobrazi cf.

wystawi, wyrazi, przedstawi, odda, cf.

fd)ilbern.

Stbbilbung, f. (bie) 1) wyobraenie; 2) baS Slbgc-

bilbete, SMlb, SJilbnijj, SRad)bitb obraz, wizerunek,
figura, podobiestwo, abrys, wydana posta.

Slbbinben, v. a. irr, mit 1)., Imperf. id), er banb ab,

Conj. abbänbe, Imper. binbe ab, binb ab, Part. Praei.
abgebunbcn, odwiza, odj (rzecz przj^wizan,
albo przyros); rozwiza, odczy j (fj;. clii

Äalb abbinben odstawi ciele; ein gajj — beczk
pobija; eineSlber — artery zwiza, podwiza.

Slbbijj, ni. (ber) bie £mnblung beS Stbbeijjcuo odk-
szenie; 2) bcrDrt, loo etmaS abgebiffen ift miejsce

w którem odgryziono; 3) baö abgebiffene Stiirf ori-

kszona cz, odksek, uksek, odgr3zek,
ugryzek, ogryzek.

8. Seufele Slbbijj, eine ^ßflauäc, Sat. scabiosa
succissa, SJSoltl. dryakiew ugryziona, L., KI.,

cf. w. Piotra ziele, Hgn. ober ysina, L. S. S(n=

bijjfraut.

Slbbitte, f. (bie) przeproszenie, przepraszanie, od-

proszenie, wymówka; öffentliche Slbbitte t()un, pu-
blicznie przeprosi.

Slbbitten, v. a. irr., m. I;. Imperf. id), er bat ab,

Conj. abbäte, Imper. bitte ab, Part. Praet. abge=

beten, przeprosi, przeprasza, odprosi.

Slbblafcn, v. a. irr. m. 1). Praes. id) blafe ab, bu

bläfcft ab, er bläft ober bläfet ab, Imperf. id) blicö

ab, Conj. abbliefe, Imper. blafc ab, Part. Praet. ab=

geblafen = roeggeblafeu, burd) Olafen wegbringen,

zdmuchn, odmuchn} bei; äßilib bläfet ab od-

dyma wiatr cf. odwia, odwiewa.
2) wytrbi (aueblafcn).

Slbblatten, v. a. ebler abblättern licie obamywa,
licie z drzewa oberwa, — omyka, osmyka,
osmorga} fid) abblättern odupywa sie, szczer-

bi si, kruszy si, odpada, opada, 3. 85. Stein,

Suchen.

Slbbläuen, v. a. berb fd)lagcn posin, na miazg
zbi, na gorzkie jabko zbi; 2) v. n. mit

f.
pu-

szcza farb bkitn.
Slbbl eichen, v. a. dobieli, wybieli; 2) v. n. wy-
blakowa, wybladn.

Slbblül)en, v. a.mit f., ba8 Blühen bollenben do-

kwitn, dokwitywa, L. cf. okwitn (*okcie)
przesta kwitn (berblühen); abgcblül)Ct okwity,

Slbbohnen, f.
boijincn.

Slbborgen, v. n. poycza od kogo; bra na kre-

dyt, zapoycza si u kogo.

Slbbranb, m. (ber) i ben Sdnncljhütten baöjenigc,

ma8 bem Blitfftlbcr im Srennen ober in ber Mcini*

gang am ©eh>id)te abgeht, szych; Böhm, wypa,
przypa; odchód.

Hb br offen, v. a. eon ben Segeln, fie eingehen agle
spuci.

Slbbraten, v. a. irr. m. I). Praes. id) brate ab, bu

brateft ober brätft ab, er bratet ab ober brät ab, Im-

perf. id), er bratetc ober briet ab, Conj. abbrietc,

Imper. brate ab, Part. Praet. abgebraten sx fertig

braten, upiec, dopiec, Fut. upiek, dopiek.

Slb brauchen, v. a. f.
abnuhen zuy.

Slbbr au en, v. a. dowarzy, uwarzy np. piwo.

Slbbraufcn, v. n.'m. 1). baS Braufcn, b. i. ©tbrcu

bollenben wyroi si, rojenie, kisanie koczy
kiszenie skoczy} 2) przesta szumie.
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8lbbred)en, v. a. irr. unb n. m. b. Praes. id) bred)e

ab, bu brid)ft ab, er bvid)t ab, Imperf. id), ev brad)

ab, Conj. abbräche, Imper. brid) ab, Part Praet.

abgebrochen, uama, przyamaó, odlama; bicjc>uf=

rifen abbrcdjen podkowy oderwa: eine SMume —
kwiatek urwa; bic ©lieber abbrcci)cn (bcibcnSol=

baten) roty odlama.

2) — abjiefjen, CBtjjeljen, abfiirjen uj, zawci-
gn, odejmowa, urwa, wytraci, uszczupli,

uskapi, aowa sobie; nie pozwala sobie. (Sj;.

gid)* bom <Sd)laf abbred)en snu sobie uj. Gr,. 3d)

mujj eö meinem SDcunbe — entjiel)cn musz sobie

od gby uj ober odj. Slm Sohne abjieljen wy-
trci z myta, potrci myta,

3) — bogich enbigcn przerwa ober krótko
skoczy; furj abbrechen skróci; Cj. ja nie mog
od alu mówi, musz skróci, Orl.217; in einer

Webe b'otjlid) cnbigen przerwa mow; ein ^lauö

abbrcdjen rozwali dom, obali, rozrzuci ober

zrzuci dom; ein Sager abbredien zwin obóz.

Unterhanblungen abbrechen ukady zerwa.
8(18 v. n. m. f. b. i. abgebrochen Werben uama

si, zama si, przyama si.

Slbbrcdjung, f. (bie) odamanie, przerwanie, etc.

abbrennen, v. a. irr. m. (). unb v. n. m. f.
Imperf.

id), er brannte ab, active unb nentraliter, brennete

blofj active, Part. Praet. abgebrannt= burd) S3rcn=

neu abgefonbert, odpali, opali, upali. 2) JMird)

grticr jerftören, in Slfchc legen spali.

8110 v. n. spali sie, zgorze; (£r,. zgorzao
miasto, spon: (*skleszcze). It. ein ©cWel)r

abbrennen wypali, da ognia z broni ober wy-
strzeli z broni; Item bon ber Pfanne abbrennen

prztykn, z panewki si spali bez wystrze-
lenia. L. gj. ein geucrWcrf abbrennen fajerwerk
zapali, puci = burd) getter bearbeiten, wobei bie

erfte äkbeutung gu ©rtinbe liegt: wypali np. cegly,

garnki.

Slbbrcnnung, f. (bie) spalenie.

abbrennen, n. (bau) zgorzenie, pogorzenie. (fj.

bie armen Seutc finb abgebrannt ubodzy ludzie po-

gorzeli: ein Abgebrannter, m. pogorzelec, g. lea;

bie SSranbftelle, abgebrannte Steile pogorzelisko.

Slb bre biet tur, j', (bie), bie Slbfür.jung , ein abgcfürjteS

äßort abrewiaeya , skrócenie , tytel
, g. tytla,

skoropis, krotla.

Slbbrebiiren, v. a. abfurjen skróci, skraca.
81 b bring en, v. a. irr. m. 1)- Imperf. id), er brachte

ab, Conj. abbrächte, Tmper. bringe ab, Part. Praet.

abgebracht = ibegbringen, wegfehaffen odnie , od-

wie, znie; cf. abfdjaffcn uchyli co, znie,
skasowa, odmieni; nachlaufe abbringen odpro-
wadzi do domu; einen bon etwaö — odwróci,
odwie kogo od czego , odcign kogo od

czego 5 einen bon feiner närrifchen dinbilbung abbrin»

gen wybi komu gupi myl z gowy; bon ei=

nem Sorfyaben abbringen skoni kogo do zanie-

chania przedsiwzicia, namówi, aby odstpi
od czego. S. abhalten.

Slbbringcn, n (baö) odniesienie, przyniesienie na
powrót, — nazad.

Slb bringung, f. (bie) zniesienie, uchylenie, ska-
sowanie.

Slbbröcfeln, v. a. in ©eftalt Heiner Srocfen abbred)en

odkruszy, odama, oddrobi. 2) — v. n. m. f. ober

fid) abbrörfein odkrusza si, kruszynami odpada.
Slb brud), m. (ber) bie |>anblung beä Slbbred)cn§, ber

Slbjug am greife, — ©elbe, Skrminberung beö SSer=

mogcnS, be§ 8lnfcf)n6, beS tcchteo, ber SMrbc; ber

<Sd)aben, 9ad)tIjeH odamanie; uszczerbek, ujma,
skaza zadana, uwaczanie, ublienie, ubytek,
szkoda, krzywda, strata, uchylenie, it. uomek,
uszkodzenie, szcztki, urywki, odrobiny. Dhne
8lbbrud) ber SBahrheit bez uchybienia prawdzie;
Sbbrud) thun uszczerbek zada; uwacza komu

;

krzywdzi kogo.
Slb bruchig, adj.kruchy, co si odamuje, odarany,

Sibbrüljen, v. a. mit beijjem SBaffer wegbringen wy-
parzy, zaparzy, oparzy, sparzy. 2) gehörig

brühen naparzy.
Stbbrültcn, v. a., np. ein Sieb piosnk _odryczec,

odbecze; ftd) — ryczeniem zmczy sie, a-
rycze si. 2)— v. n. m. I). skoczy ryczenie.

Slb brumm en, v. a. odmrucze, burczcym gosem
co odmówi.

Slbbrunften, v. n. mit. b- przesta si goni, —
parzy.

Slbbrütcn, v. li. m. 1). wysiedzie, wyldz.
Slb bügeln, v. a. ba8 83ügeleifen über etwaö führen

odprasowa, wyprasowa. 2) v. n. skoczy
prasowanie.

Slb bul) leu, v. a. burd) bul)leri[d)c Äiinfte gewinnen,

Semanbem etWaö — umizgami wymódz co na kim,

wykokietowa co. <Sidi — , burd) fleifd)lid)en lira»

gang enthaften zniszczy si (przez obcowanie

z kobietami), zdeboszowa si.

Slbbürben. v. a. Scmanben ber Saft entlcbigen pozba-

wi kogo ciaru, zdj ciar z kogo; 3eman=

ben etWaö — zdj z kogo np. ciar.
Slbbürften, v. a. oczesa, wyczesa, szczotk wy-
chedoy.

Slbbufjcn, v. a. pokutowa za co, odpokutowa,
odcierpie, wypokutowa, za dosy uczyni za

grzech; siedzie za pokut, pokut odprawi,
przypaca czego; zgadzi win.

Slbbtlfjung, f. (bie) odpokutowanie.
81236 (fprid) Slbecc), n. (baS) abecado, alfabet. 2)

fig. pocztki, elementa.

8l 23 6=23 u ci), n. (ba§) abecado, abecadnik, ele-

mentarz.
Slbcirfeln, ober abjirteln, v. a. odcyrklowa, od-
kryli, odrysowae.

Slbconterfeien, v. a. abbilben odrysowa, odmalowa.
Slbcobircn, v. a. przepisa, przekopiowa, prze-
malowa

S(S86=Drbnung, f. (bie) porzdek abecadowy, al-

fabetyczny.

SlSäSfchüler, 8l236fd)üi3e, m. (ber) ak, aczek,
abecedarz, gregoryanek, ucze pocztkow3r

.

8l236tafel, f. (bie) tablica abecadowa," przedsta-
wiajca litery, goski i sylaby.

8lbbad)en, v. a. beS ®ad)eä berauben oddachowa,
zrzuci dach, odkry dach, ober poszycie zdj.
2) abl)ängig rote ein fcad) madjen pochyo, spadzisto

co zrobi, jak dach. Sid) abbuchen, bon ©ebirgen,

Hochebenen coraz bardziej znia si, pochyla
si zwolna.

8lbbad)ting, f. (bie) bie Joanblung be6 Slbbad)en§ od-
krycie dachu; 2) eine fold)C ab()dngig gemachte

gleiche, Welche mit bem ^orijonte einen fbitjen SPßinEct

mad)t pochyo, spadzisto, ukono, stoczy-
sto, cf. L. eskarpa.

Slbbammen, v. a. burd) einen 3)amm abfonbern, ab*

halten ober ableiten tam przegrodzi ,
grobl

wstrzyma ober odwróci ober zahamowa; baß

SBaffer abbnmmen wod spuci, odamowa.
Slbbambfen, v. n. fid) in fünfte auflöfen unb berflie«

gen, ebaporircu obróci sie w par, sjM»wietrze,
parowa, wywaporowa ober ewaporowa, wy-
parowa, ulotni si. 2)— Slbbambfen, v. a. subi-
mowa, ulotni, ulatnia, gleifch abbambfcn udu-
si miso.

Slbbambfung, f. (bie) wyparowanie.
Slbbanfcn, v. a. ber 6i@r;erigen Sienfte entlaffen od-
prawi ze suby, odstawk da (*abdankowa)
abszytowa, zwin, j. S3, wojsko, rozpuci
wojsko.

2) v. n. m. b-. ein Slmt, einen 2Menft niebertegeuda uwolnienia od suby ober zoy urzd,
wypowiedzie sub, cf. podzikowa, din ab'

gebanfrer Solbat onierz *suony.
3) Sei Segrabniffen abbauten, ß>x. - $o!n. dziki

mie ober mow pogrzebn mie; z podziko-
waniem rozpuci assystency na pogrzebie, Bw,

1*
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Slbbanfung, f. (bic) podzikowanie za co; — be8

«f>eeve8 rozpuszczenie; odprawa, odprawienie,
odstawka, aDszyt; abdykacya5 uwolnienie od
suby. 2) — parentac3ra? waledykcya, mowa
pogrzebna jz podzikowaniem obecnym za to-

warzyszenie zwokom (Seirficnrebe).

Slbbarben, ficfi — skpi—, uj sobie, od gby
uj sobie, niedoje, aowa sobie;— niszczy
sic przez zbytnie skepstwo

Slbbcrfen, v. a. 6ie 3?ccfe roegnefimen odkrywa, od-
kry, ze skóry upi, odrze, obedrze, cf. ci-gn skór. £>aS <£>au6 nbbccfcn odkry ober o-
dziera dach z domu; ben Sifd) abbecfeil ebracze
stou, zdj obrus; ein Sieb abbeefen skór zdj
z bydlcia, odrze, oblupi ze skóry, skór
cign.

Sib bed* er, m. (ber) cmftänbiger al8: ©chinber, Sd)in=
berfnedjt, <£>alb=ober gelbmciftcr odzierajcy skóry,
hycel, lupiskórka, suga mistrzowski, cf. maj-
ster szerokiego poa i wysokiego warsztatu,
Stuff, ywoder, ebler czyciciel, oprawca.

Stbbetferci, f. (bic) ba8 Slmt rzemioso hyclowskie.
2) bie SBofinung eineö Slbbecferó pomieszkanie hycla
(rakarnia), hycelnia, Stuff, ywodernia.

Slbbeicfien, v. a. tam odczy, — odosobni, za-
tamowa, cf. groblami opasa krain,

Slbbication, Slbbiciren, f Slbbpnfen.

Slbbitfeii, v. a. do gstoci zgotowa np. sok
(Saft). 2) v. n. zgci si.

Slb biele, v. a. mit ©ielen ober Srettern abfonbern
oddzieli dylami, deskami. 2) äRit ben gehörigen

Dielen berfefien, biele, bebielen deskami, opatrzy,
wy dylowa.

Slbbienen, v
;

a. odsuy, wysugiwa co, do-
sugiwa si czego.

Slbbingen, v. a. irr, m. fi. Imperf. id), er bung ab,

Imper. binge ab, Part. Praet. abgebungen, ebler:

abbanbeln utargowa co (kupujc).
Slbbingen, n. (ba6) utargowanie."
Slbbieputiren, v. a. m. I). einem etroaS abftreiten za-
przeczy co, urwa co komu wykrtarstwem,
okpi kogo.

Slbbonnem, v. n. m. I). aufboren ju bonnern wy-
grzmie, przesta grzmie.

Slbborren, v. reg. n. m. f. (odsycha), uschn,
zaschn.

Slbborren, v. a. osusza, dosuszy, ususzy.
Slbb rängen, v. a. pchaniem oddali wypycha,
spycha; einem etroaS —

f.
abbringen.

Slbbrduen,
f. abbrofien.

Slbbrcchfclii, v. a. odtoczy co, wylimaczy, L.
2) bollig fertig brechfein po tokarsku zupenie co
wytoczy, cf. dotoczy czego

Slbbrehcn, v. a. burd) Drehen abfonbern ukrci, od-
krci. 2) Durch Drehen bollenben, f.

abbredjfeln

Da8 ©enidf abbrehen kark, szyj ukrci; benSd)lüf=-

fei abbiegen klucz ukrci.
Slbbrefchen, v. irr. a. m. fi- Praes. id; brefefie ab,

bu brifcheft ab, er brifchet ober brifcht ab, Imperf. id),

er^brofd) ober brafd) ab, Conj. abbrä'fche ober ab=

bröfche, Imper. brifd) ab, Part. Praet. abgebrofchen

= burd) Drcfdjcn abgcfonbert ober befomtncn umoci,
odmoci, wymoci. 2) ©enug brefchen domoci,
namoci. 3) Da8 Drcfd)en enbigen domoci, omo-
ci. 4) Durch Drefchen befahlen odmoci, mob
odrobi. 5) Serb prügeln wytrzepa komu skór",
obi kogo, domaca koniu do ywego.

Gg. bon oben abbrefcfien kosowa, L. cf. bor=

flobfcn, borbrefchen? Slbgebrofdjcn domocony, wy-
mocony, omlocony; b) otarty,j. 33. wyraz, Sza-
niawski. Slbgebrofchene Sad)e ober ba8 ift lauter

abgcbrofrhencö 3cug, b. i. ein fd)on oft roicberfioiteS

ffiefdjroal; rzecz wytarta, oklepana, oklektana,
brukowa, karczemna, stare brednie, czsto trze-
polane banie. O czm baby na trecie gadaj.

Slbbrefd)cn, n. (bab), Slbbrefchung, f. (bic) umo-
cenie, wymtocenie; omocenie, domocenie.

Abbringen, v. irr. o. einem etroaS abbringen, Imperf.

id), er braun ab, Conj. ba\ id), er abbränge, Part
Praet. abgebrungen, cf. abbrücfcn, erbreffen, wycisn,
Wydrze co; wymódz, wymusi na kim, znie-
woli do czego, cf. wyudzi, wyebra, wy-
nagli, wynka, wydrwi, wykpi.

Slbbfobcn, v. "a., cf. oberbeutfd): abbretuen, pogró-
kami wymódz; wygrozi, cf. wystraszy.

Slbbrucf, m. (ber) bie £aublung be6 SlbbrucfenS unb
SlbbrucenS wycinienie, wyraenie, wypieczto-
wanie, pitno. Gj: ber Slbbrucf eineö S3ucheö druk
ksigi, drukowanie, cf. wytoczenie, wyda-
wienie, Avypiatnowanic, cf. przedruk; (Sr,. Wi-
leski przedruk dzie Krasickiego (a).

2) Da8, roa§ abgebrucft ift wycisk Pi. i, j. S3.

SJlünjen; Gj;. sztuki miedziane, bronzowe i inne
wyciski, cf. odcisk, am bcftcu odbitki; Gj. ma-
chiny pojedyncze, które w jednej godzinie do
1200 odbitków wydaj (a) 182G, cf. kopia, exem-
plarz. Slbbriicfc, Spurfteinc, an roelchcn ein cf)cma=

liger thierifd;er ober begetabilifdjer Äörper feine ciufjerc

©eftalt jurürfgelaffen bat pitna zwierzt i rolin,
Sta. Wycisk kamienie na których s wy-
cinione ober wypitnowane ksztaty lub lad}
ronych rolin, owoców, od skamieniaoci.

3) fig. ba8 Gbenbilb obraz; ber Slbbrucf eineö fiu

pferftid)8 wybicie ober odbicie koperssztychu, cf.

rycina; ber Slbbrucf eines ©eroehrS, b. i. ber Slbpg,
Schneller cyngiel; — ba8 Slbfeuern, 8o6fd)iefjen wy-
strza, wystrzelenie; ber Slbbrucf eineö Sterbenben
ostatni zgon, ostatni dech, ducha oddanie, —
wyzionienie.

Slbbrucf en, v. a. burd) Druden nachahmen ober abbil=

ben odcisn, wycisn, wypitnowa, wybi,
odda; Gg. ein Sud) abbrucfen ksik drukowa,
wydrukowa, wybija , L. SfJilje in ©t;p8 ab=

bruefen odformowa grzyby w gipsie, KI. cf. Gg.

odda z gipsu stare pienidze (a), cf. wytoczy.
2) — ais v. n. m. h. farbowa, brudzi, farb
puszcza.

Slbbrüct en, v. a. burd) Druden abfonbern oddabi,
odgnie, wycisn, wymusi. Da6 ^icrj — b. i.

beengen cisn serce; ein ©eroefir — wystrzeli
wypali.

2)— v. n. m. f. fich babon mad)en zemkn, odej
cichaczem; unebel = fterben, berfdjciben.

"

Slbbubeln, v. a. oddudli, odrzepoli, odklepa
(bom fd)led)tcn Sbiel).

SI b b u n f e l n , v. a. bei ben gärbern eine belle garbe in eine

bunflcre berroanbeln ciemni, przyciemni kolor.

Slb bu nft en, v. n. m. f. fid) in Dunftc auflofcn ttnboer*

fliegen, toie abbambfen wywietrzy, wyparowa,
ulotni si, ulotnie.

Slbbünften.'v. a. in ©eftalt ber Dünftc bertreiben, bie

Slbbünftung eineö flüfflgen Äörberö ju SBcgc bringen da
odparowa,wyparowa, wywaporowaL., ulotni.

Slbbünftung, f. (bie) odparowanie, wyparowanie,
wywaporowanie, ulotnienie, obrócenie w par.

Slbbünftung6l)au8, n. (bad) = SecfhauS in Scu>
roerfen gradyernia.

Slbebenen, v a eben machen wyrówna, urówna,
cf. zrówna.

Slbecfen, v. a. kanty poobcina.
SI beg en, v. a. wybronowa, bron wytrzepi.
Slb cifem, firfi—

,_
fleh burd) Gifcni ober 3ürnen ab»

matten unosi sie gniewem, wpada w zapa,
gorliwym by, dsa si, rozdsa si, zapali
si gniewem, uniesionym by arliwoci.

Slbeifcn, v. a. bom Gife befreien uwolni od lodu,

wyrba lód; 2) bcrglujj fiat abgecift rzeka wolna
od lodu, — pucia.

Slbenb, m. (ber) wieczór, a, zmierzch, schyek dnia;

am Slbenb z wieczora, na wieczór, w wieczór;
gegen Slbenb ku wieczorowi, pod wieczór; geftern

Slbenb wczoraj w wieczór; biefen Slbenb tego

wieczora; bel angehenbem Slbenb przed samym
wieczorem; e8 roirb Slbenb ma si ku wieczo-
rowi, zapada soce, zmierzcha si, wieczór
nastaje, — nadchodzi, zabierao si ku zacho-
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dowi, zabierao si ku nocy, Do. 206; ju Slbenb

effen wieczerza* ber heilige Slbenb, oberbeutfd):

ber SJorabcnb wigilia ober wilia. (fj. eó roili Stbcnb

lücvbeii dzie si nachyli ku wieczorowi* oto

schodzi dzie; "ee ift norf) nicht aller Jage Slbenb

poczekaj co si dalej stanie, jeszcze nie do-

czeka wieczora, niemów how a przeskoczysz.
2» = äöeftcn zachód.

Slbcnbanbad)t, f. (bic) naboestwo wieczorne.

Slbcnbbcluftigung, f. (bie) zabawa wieczorna.

Slbenbbefuch, m. (ber) owiedziny wieczorne.

Slbenbbrot, n. (.bab), baOlbcnbeffen, n., bie Slbenb»

mahUeit, f., bie Slbenbfoft, ft wieczerza, kolcy a.

Slbenbbammerung, f. (bic) zmierzch, mrok, zorza
wieczorna.

Slbcnbfalter, m. (ber) b. ma, zmierzchnik (niotyl).

Slbcnbgebet, n. (bas), ber Slbenbfcgen, m. wie-
czorna modlitwa ober modlitwa wieczorna.

Slbenbgefang, m. (ber) piew wieczorny, piewa-
nie wieczorne.

Slbcnbgefellfchaft, [f. (bie) zebranie wieczorne,
wieczór; jti einer — einlabeii zaprosi na wieczór.

Slbenbgcfbrdd), n. (bae) rozmowa wieczorna.
Slbenbianb, n. (bab) ein Sanb, toeldjeö gegen Slbenb

liegt kraj zachodni.

Slbenblänber, Pi. (bie) kraje zachodnie.

Slbenblänber (bic), PI. bie Söctoofmer ber Slbenblänber

zachodniokrajowcy ; mieszkacy zachodnich
krajoAV.

Slbcnbhinbifd), adj. zachodniokrajowy, a, e, za-

chodni.

Slbenb lid), adj. wieczorny.
Slbenblieb, n. (ba) pie wieczorna, piosnka wie-

czorna.

Slbenbluft, f. (bie), bic 2uft ober ein gelinber SSinb,

ber aue Slbenb fommt powietrze wieczorne, aura
wieczorna.

Slbenbmahl, n. (baó), baö heilige Slbenbmahl wita
wieczerza Paska , Boy stó, najwitszy sa-

krament otarza, wieczerza Paska, Paska
sprawa, kommunia, stó Paski, stó anielski

braucht Balsami kazania, najwitsze tajemnice,

przyjcie najwitszych tajemnic, wity sa-

krament, stó sakramentalny. Ginem baö ^eilige

Slbenbmahl reichen da, dawa komu komunija,
komunikowa kogo ; opatrzy kogo komunija,
ober sakramentem. 3um heiligen Slbenbmabl gefjeni —

,
przystpowa do komunii, — do stou sa-

kramentalnego, — do stou Paskiego.
Slbenbmahtjcit, f. (bie) f. Slbenbbrob.

Slbenbmeffe,Slbenbmette,f.(bie)nieszpory.Pl.g ów.
Slbenbmufif, f. (bie) muzyka wieczorna, serenada,
muzyka nocna.

Slbcnbregen, m. (ber) deszcz wieczorny* biblifd)

deszcz pony.
Slbcnbroth, u. (bas) zorza wieczorna.
Slbenbróthe, f. (bie) zorza wieczorna.
Slbenb§, adv. wieczorem, w wieczór, z wieczora,

na wieczór.
SlbenbfchmauS, m. (ber) biesiada wieczorna.
SI b en b feg en,- m. (ber) modlitwa wieczorna, pacierz
wieczorny.

Slbenbfeite, f. (bie) strona zachodnia.

Slbenbfonne, f. (bie) soce zachodzce.
Slbenbftern, m. (ber) gwiazda wieczorna, wieczer-
nic = hesperus, L. Wenus, cf. zwierzynka.

Slbenbftille, f. (bie) cisza wieczorna.
Slbenbftunbe, f. (bie) wieczorna godzina.

Slbenbtafel, f. (bie) wieczerza, kolacya (in hin-

nehmen Käufern w znakomitych domach).
Slbenbthau, m. (ber) rosa wieczorna.
Slbenbunterhaltung, f. (bie) wieczór, zabawa wie-

czorna, rozrywka —

.

Slbenbberfammlung, t', (bie) zebranie wieczorne,
schadzka wieczorna.

Slbenbtodrtg, adv. ku zachodowi, na zachód soca,
ku zachodniej stronie.

Slbenbtoinb, m. (ber) wiatr zachodni.

Slbenb seit, f. (bie) czas wieczorny.
Slbenbjettung, f. (bie) gazeta wieczorna.
Slbenbjirfel, m. (ber) f., Slbenbgefellfcbaft.

Sib cut euer, n. (baö) ein ungefährer, feltfamcr 3ufalf,

eine tounberbarc 33egebenheti awantura, przygoda,
cf. osobliwy przypadek, nadzwyczajne zdarze-
nie. Sluf lbenteuer auegchen awanturowa si,
puszcza si na awantury j mir ift ein lbenteuer

begegnet miaem awantur, — osobliwsze zda-

rzenie. $oer. bdy, Pk. 206.

Slbenteuerlih, adj. unb adv. 3. SB. eine abenteuer=

liche @efchid)tc, ein — SOlenfd), Sinfall, ©ebanfc awau-
turny, awanturniczy, dziwaczny, dziwny, okro-
pny, straszny, dziwnostraszny, bajeczny.

SI b c n t e u e r li d) f c i t , f. (bie) awanturno, cudowno,
dziwaczno, osobliwo, okropno.

Slbentjeurer, m. (ber) awanturnik, cudak, dziwak,
cf. pokraka.

Slber, eine Conj. boi'äügtid) bei ©egcnfdtjen lecz, ale,

za. 6r,. gern toolltc id) helfen, aber id) tann nicht

radbym dopomóg, ale nie mog. 3>1 Bufam"1^
fejungcn jeigt «aber» ettoaö Unrechtes, 3. . Slber=

toil}, Slberglaubc. _
Stebenóart: bie Sadjc ftat biele

Slber rzecz ta nie jest bez swego ale, ma wiele
przeszkód. Saufenb unb aber (= abermals) tau=

fenb tysice, niezliczone mnóstwo.
Slber bod) ale przecie, jednak, wszake, je-

dnake, atoli; ober aber albo za. Slber gleichtoofjl

atoli, jednak, wszelako, przecie, ale przecie,

atoli jednak, jednake.
Slberben, v. a. einem ettoaö — w pucinie dosta

co po kim, odziedziczy co po kim.
Slberglaube, m. (ber) zabobon, g. u. ober PJ. za-

bobony; zabobonno, cf. gusa, próne mnie-
manie; faszywe, marne mniemanie, gularstwo,
cf. powiara, äiöhmifd)^

Slb ergläubig,
_
abergläubifd), adj. unb adv. zabo-

bonny, — nie, gularski.
Slberfennen, v. irr. a. m. h. Imperf. nicht üblid)unb

5toeifelhaft ob: ancrtannte ober ertannte ab, Part.

Praet. aberfannt, einem etroaö aberfennen, c8 ij)m

burci) ein ©rfenntnijj ober formlidjeö llrtheit abfbredjen

odsdzi dekretem, odmówi, zaprzecza komu
co , odsdzi od czego , nieprzyznawa komu
czego. Sj. eö mag ber Seute 3Bafm mir immerhin

bie Älugbeit aberfennen, |>ageborn, choby mi
ludzie nie przyznawali mdroci, choby mi
ludzie zaprzeczali roztropno.

Slbermal(e), noch einmal, toieber einmal, bon neuem
jeszcze raz, powtórnie, znowu, na nowo.

Slber malig, adj. unb adv. bon tumem, nod) einmal

gefchehenb powtórny, powtórzony, na nowo uczy-
niony, wznowiony.

Slbernten, v. a. poniwowa, do, z, zwie,
pozwozi.

Slber obern, v. a, einem ettoaö — zdoby co na kim.
Slbertoiij, m. (ber) gleid)fam Uebertoiij, eine Jhorheit,

toeld)e auo bermeintem Sßieltoiffen entfteht. Stad)

Äant ift Slbertoit} (Sat. vesania) bie Äranfheit einer

geftörten Sßernunft, berSBahn, bao Unbegreifliche ju

begreifen, nierozum, nierozsdek, dowcip prze-
sadzony, cf. gupia zarozumiao, kalectwo
rozumu, bdny dowcip; durno, gupstwo, gu-
pota, skoatanie umysu, pomiszanie zmysów,
sza, waryacya, mt w gowie, cf. wybujanie
fantazyi.

Slber to itj ig, adj. unb adv. nierozsdny, waryat,
gupi, gupiec, przygupek, pógówek, mózgo-
wiec, szalony, nie zupenego rozumu, czowiek
któremu pitej klepki niedostaje, wykapay,
bez umu, Dant., bez rozumu, durny, durak,
dure, gowa glupiozapalona (a), — niespena
rozumu', sensiperda, odrozumny, L. cf. $r.=5ßoIn.

niewszego rozumu.
Slbdfchern, fid) — , v. r. zmocowa si, zmczy
si, strudzi si, utrudzi si.
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K&effen, v. irr. a. m. h. Praes. id) cffe a6, bü ffcf
ab, er inet ober ifjt ab, Imperfect, ich — , er afj ab,

Conj. bafj id) — , er abäfjc, Imper. ifj ab, Partie,
praet. abgegeben, burd) dffen iiu'gfdMffen obje,
poobjada,_ogry, obiera; bie .ftirfdjcn bon beiu

Saume abejien winie z drzewa obje; ben Seiler— zje co byo na talerzu.

2) Durc) Cffen oerminbern ober tilgen odje; ben

S5orfd)tifj — forszus Ober z góry zaliczone pieni-
dze odje, Freq. odjada, Fut. odjem, Praet.
odjadem.

3) Sllö v. n. m. h. aufhören ,511 effen, cbler: abfbei=

fen, bon ber Safcl aufftcl)en, bie 2afcl_ aufheben zje,
wsta od stou? abgegeffen objedziony. SSir ha=

ben fchon abgegeffen juemy podjedli, zjedli.

Slbfacheln v. a. burd) gachem entfernen odwaohla,
powiewaniem odpdzi np. muchy bie gliegeu.

Slbfadjcn, v. a. in gäcbcr tbeilen, orbnen puki ober

przegrody podawa, fig. uporzdkowa, rozga-
tunkowa.

Slb fahren, v. irr. a. 111. 1). Praes. id) fahre ab,. bu führft

ab, er fif>vt ab, Imperf. id) — , er fuhr ab, Conj. bafj

idi — , er abführe, Imper. fahre ab, Part. praet. ab=

gefahren, burd) ober im gahren abfonberu jadc od-
trci ober jadc uszkodzi, — zepsu. 2) Dni
SBcg — drog ujedzi, zrówna jedeniem, —
wyjedzi, ujedzi, ujecha, wyjecha.

2) Daä 3"9öie
J>

DU"h yiele8 .Sa^ßß abmatten

zmczy, zjedzi, ustawiczn jazd zmocowa
— spdzi.

3) Durd)§ fahren befahlen odjedzie, jazd ober

jedeniem nagrodzi, furmankodsuy,wob
odpaci.
4) ircgfajjren, wegführen odwie ober odwozi.

abfahren v. irr. n. m. f. fid) mit einem guhriüerfc

bon einem Drte entfernen wyjecha, odjecha; bie

$oft ift abgefahren poczta odjechaa; ber Scbjffer

Wirb balb abfahren szyper wnet odpynie, odbije

od brzegu; bom Sßcge abfahren zjecha z drogi,

zbdzi
2) So anbern fdmellen Semegungen leblofer Dinge

bon einem Drte herabfallen spa, spada, zemkn
si, zmyka si, zlatywa 3. Si. ber Jammer, bie

Sir) ift abgefahren 00111 Stiel motek spad z trzonka;

siekiera zleciaa z toporzyska.
3) 8kräd)tlich: fterben, fabut fein umrze, wypra-

wi sie na drugi wiat; odprawi si z wiata.
Slbfahrt,

"
f. (bie) odjazd, odjechanie, wyjazd, od-

plynienie — ber Stromgcfäfje. 2) mier (ber Job).

Slbfall, 01. (ber), Pi. bie Slbfälle, I) ba8 Slbfallen ober

galten bon einem höheren Drte nad) einem niebrigen

bpadnienie, spadanie, spadek, odpadnienie, od-

padanie, opadnienie, opadanie, upadanie. Der

Slbfall ber ©latter bon ben Säumen opadanie lici

z drzew. Der Abfall bc8 SBaffere spadek wody.
2) Der Drt, burd) melden biefea gallen gcfdjieht,

befonberd bom SSafferj ingl. figürlich bie abfebüffige

Sage be§ 33obenö, ber gali spadek, spadzisto,
ptawisko, L. — bed SJergcs pochyo góry.

3) Dasjenige, iwa8 bon einer anbern Sache abfällt,

ober abgebt, befonbere in figürlicher Siebeutung odchód,

g. u. So heifjen bei berfd)iebenen .gwnbtvxrrern bie

Slbgünge bon ihrer Sirbcit auch Slbfall ober Slbfällc

opadki, kawaki odpade, szcztki odpade, od-

pryski, odkrawki, trociny, drobne resztki, ten-

dra. Der Slbfall bon bem ©etreibe ober Sbreuforu

plewy, polad, ograbki, cf. zgoniny, zczynki Pi.

4) Die böoliche äkriaffung einte rcchtmäfjigen J^rrrii

ober einer Jllcligion odstpienie, oderwanie si, od-

s/.czcpienie si, odpadnicie
J.

!ii. ber Milibci ijfwcl,

powtarzay .si odpadnicia. Nieme.

o) Die Slbnaljmc ober akrfdjlimmcrung eince Dingen

tipadelt, podupadnienic, ujma, niedobór.

<•) Slbäiiberuug, Slbftufung, Äontraft rónica, .sto-

pniowanie, stopnie rónicy, kontrast, odbijanie

si, sprzeczno, przeciwiestwo, odcienie. Der

Slbfall bcö Scfjattene im öemäibc spadyment. l.

7) Slbfall (in ber ilhr) spadek, g(eid)ev Sl&fall równy
zachwyt.

Slbfallen, aid v. irr. a. in. h. Praes. id) falle ab, bu
fällft ab, erfüllt ab; Imper. falle ab; Imperf. id)—:
er fiel ab, Conj. bafj ich—, er abfiele, Part. Praet.
abgefallen, burd) gallen abfonbern odtrci, odbi
sobie, utrci upadnieniem. Gr.. er hat fid) bie

9lafc abgefallen padszy odbi sobie nos. - |jcuu

figer aló v. n. m. f. odpada (odpadn), odpa,
spa, spada, opada, odstpi.

2) ^incu .fterrn ober erfannte aSahrheit böölich ber=

laffen odszczepi si.
3) SOcagev lncrben opada, schudn.
4) Sine Skrminberung, Sluonahme, Ginfchränt'tiiig

leiben, berfd)icben fein róni si, odpa, mienie
si, kontrastowa = abftedien.

5) Imper. = ©eroinu bringen, przynie co
w korzyci. Gr, e§ luirb Dabei etroae abfallen okroi
si co przy temj oom Cierni abfallen odwróci si
od Pan»; bie firone utifcreö .(jaubteo ift abgefallen

spadla korona z gowy- naszej; Don ©ottee Sfiort

abfallen opuszcza sowo Boe; nom ©ehorfoni

abfallen wyama si, wyamywa si z pod po
suszestwaj bie SSlumc fällt ab kwiat opada. Gin

Slbgcfallner, m. odstpca, odstpnik, odszczepi-
nie, apostata, zbieg, zmiennik, przekiezyk.

Slbfüllig, adj. beffer abgefallen, alles roaö abfällt od-

pady, a, e; to co odpado, co odchodzi: .spa-

dzisty, odmienny; 2) fig. odpady, zbuntowany,
odszczepiony.

SI b fa 1 1 o r ó'
l) r c , f. (bie)

f. Slbfall spadkowa rura, ru ra

przez któr woda spada, — odchodzi, rura

upustowa.
Slbfaljen, v. a. odfalcowa, falcowa, cf. lasko-
wa r 3 wyfugowa.

Slb fangen, v. irr. a. 111. I). Praes. id) fange ab, bu

fängft ab, er fängt ab; Imperf. ich — , er fing ab,

Conj. abfinge, Part. Praet. abgefangen, burd) gangen
entgehen, megfaugen, einem bie jauben megfaugen, bem
Wachbar bao Sßiib megfangen, poapa komu go-
hie, ssiadowi zwierzyn wyowi, wypolowa,
wykrad, überhaupt: zapa, schwyta, poschwy-
tywa, wyapa, w-yowi, pochwyta, poapa.

SI bf arb en, v. a. m. 1). garbe geben farbowa, ular-

bowa; 2) — aI8 v. n. m. 1). farbige Jheile fahren

laffen farbowa, farb puszcza, smoli.
Slbfafern, v. a. non gafem reinigen wókna pozry-
wa, — obiera z czego.

Slbfaffeu, v. a. bie SBorte uub Säj3c einer Siebe ober

Schrift orbnen, auffeijen. Slb bat hier ben üBegriff ber
vi>ollenbiiug, gleicfjfam gehörig faffen, berfa||en, nur bafj

abfajfen böu türgern Sluffäfjen gebraucht mirb uoy,
napisa, ukada, skada; fchriftlich abfaffcn uka-
da na pimie; in fuijeu SBorten abfaffcn w kró-
tkich sowach ogarn, zamkn, — co obj,
— zawrze.

Slbfaffung, f. (bie) uoenie, ukadanie, cf. ukad;
Slbfaffung unb ^ublifation ber Grrenntniffe ferowanie
i ogoszenie wyroków, ©crid)tö=Orbnuiig.

Si bf aft en, v. o. burd) gaften entfräften, — fid) —
b. i. fiel) entfräften, przepoci si, napoei si,
postami si osabi, — morzy, — mczy, 'i)

—
, biifjCn odpoci za co, postem odby,— od-

pokutowa.
Slb faulen, v. n. 111.

f.
burd) gaulenabgefonbert merben

odgni, ugni, zgni.
Si b fauni en, v. a. ben gaum oberSdjauin abfdióbfen.

bom Scl)aumc befreien pian zbiera, — zdejmo-
wa-, szumowa, odszumowa co, wyszuinowa,
cf. Ii. wyfalmowa; ein abgcfäuiiiter Sd)alf, ber

Sluoluiub bon allen Schalten, ein liftiger burd)tiirbeiiei

bUlenfcb, ber 311 allen Sd)elmercien gleid)fam oeifeineil

ift, ein rediter SJofOtibtlö arcyfllut, frant nad tinnty,

wik, szpakami karmiony, chytry frant, z cicha.

frant, cf. matacz cig. ein Sd)>idnbiei , wykriai/.,
«liylrek, wierutny otr, sztuka otra, cf. kuty

na wszystkie cztery, niecnota lisem podszyty.
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cf. kutryfalca, ^iv-^oln ;
gracz w swojej sztuce,

auch gracki; chytry obudnik, szalbierz, wie-
rutny oszust, sprawny Avfacyeudach, K. pp. 399.

Slbfechten, v. irr. a. ni. I). Praes. id) fechte ab, bu

fidift ab, er ftcf>t ab, lmperf. id) — , er focht ab, Conj.

bafj er abfochtc, Imper. fed)te ab, ficl)t ab, Part. Praet.

abgefod)ten, burd) gcdjtcu erhalten wyfektowa, wy-
szermowaj fektowaniem zdoby conakim, szpa-
d odbi.

-2) |"id)_a5fcd)teii, b- i. fd) burd) fechten ermüben zmo»
cowa si fektowaniem, zmczy si fektowaniem.

Slbfcbcrn, v. a. ber gebern berauben, rupfen pióra

oskuba; 2) reinigen, oczyci z pierza.

ir. v. n bie gebern beriieren, m. i), np. ber Söget hat

fchon abgcfebert ptak ju si wypierzy, pierze

zmieni.

51 b fc g c n , v. a. burd) gegen abfonberii, roegfchaffen, burd)

gegen reinigen obmies, Fut. obmiot, Fr. obmie-
lam, odmie, odmiata, zmiata, omiata,
omie, cf. wykurzy, wyczyszcza, ochedoy
(reinigen), abgefegt, Part. omieciony, zmieciony,
odmieciony, wykurzony. SlbgcfegteS, n. omieciny,
Plur. g. omiecin, odmieciny. Slmo 8, 6.

Slbfcgcr, m. (ber) zmiatacz (take: mioteka do

zmiatania kurzu).

Slbfcgung, f. (bie) omiatanie, wykurzenie.
Slb feilen', v. a. mit ber geile roegtiehmcn, abfonberii

opiowa, pilnikiem s])ilowa, odpiowa, upio -

wa; 2) böllig fertig feilen dopiowa, wypilowa.
SI 6 feil id) t, n. (baS), ber geilftaub, m. bie geilfp'cine

opiki, odrobiny z opiowania.
Si b fei me u, f. Sbfiunien.

Slbfcilfchcn v. a. einem etmaö — abbanbclii, wytar-
gowa'-, wyudzi co od kogo.

Slbfcincn v. a. feiner unb baburd) borjüglidjcr machen,

3- Si- 3uctcr przeczyci na przedniejszy gatu-
nek, uralinowa.

SIBferfeln v. n. m.T)
:

ju ferfeln auffjören przesta
si prosi (o wini).

Stbfrtigcu, v. a. wyprawi, wysa, expedyowac,
wyexpedyowac, odprawi, odprawia, cf. ua-
twi, zaatwi, cf. odesa, odsya, cf. rozpu-
ci, wyporzdzi, wygotowa, cf. zaspokoi,
cf. 9$v.=$oin. wyporai. Giuen furs unb faff abfer=

tigen byle czm zby, zbywa kogo lada czem.
Cr wirb mit tiefem Stillfd)rocigen abgefertigt bywa
zbywany gbokiem milczeniem Ctj\ uatwiano
nas prdko man ejbebirte mi8 fdjiiell.

Slbfertigung, f. (bie), odprawa, odpowied, rezo-
lucya, expedycya, odprawiny, Pi., odesanie,
wysanie, zaspokojenie, uatwienie.

Slbfeffcln, v. a. ebler: entfeffeln odkowa, uwolni
z kajdan, rozwiza.

Slbfctten, v. a. bas gett abnehmen, np. bon einer

glcifcfybrtibe tlusto zbiera z czego, np. z rosou
= 2) v. n. Ul. b. tlusto puszcza.

2lbfetld)ten v. a. zwily, zwila; 2) wilgo od-j czemu. II. v. n. m. h. wilgo wypuszcza;
ciany wilgo wypuszczaj bie SBinbe feudjten ab.

Sfbfeuern, (ein ©cmehr) v. a. abbrennen wystrzeli,
wypali ze strzelby, da ognia. Äaiionen abfeuern

z armat strzela, wystrzeli z armaty, uderzy
z dziaa, wypali z dzia.

Slbfcuerung, f. (bie), wystrzelenie.
Slbfiebclll, v. a. odegra na skrzypcach, odrzepoli.
Slbfittrircn (btird)fcihcn) v. a. przecedzi, odcedzi.
Slbfinben, v. irr. a. m. h. lmperf. id) — , er fanb

ab, Conj. abfänbc, Part. Praet. abgefunden, einen

abfinben, il)ii roegen feiner Slnfprücfte befriebigen, ihm
geben, roaS i!)tn gehört, unb bamit geljen (äffen za-
spokoi kogo, zadowolni kogo, zadosy uczy-
ni komu, dogodzi daniu czyjemu, da komu
co si mu naley, wydzieli komu jego cze,
cf. komentowa kogo, cf. L. kwitowa, zapa-
ci komu. g. Siei) abfinben mit einem uoy
si z kim, mci sie, L. Cin abgefunbener ober

abanagirter <£ierr ksi majcy swoj czstk,
swój udzia ober dochód wyznaczony.

Slbfinbun.g, f. (bie), ugoda, zaspokojenie kogo,
zadosy uczynienie, cf. doywocie, wydzia,
cz, czstka, naleno, cf. oprawa jebod) lilii'

bon grauen, eigentlid) ein ©egenberimid)tni§.

Slbfifd)cn, v. a. au8ftfd)en ryby wyowi? 2) baö

gifcbcii ju (fnbe bringen dokoczy poów ryb; 3)

abschöpfen zbiera z wierzchu np. tlusto gett.

Slbflacfjeu, v. a. spaszczy, fid) — (bon SBergen)

nieznaczn pochyoci do równiny spada.
Sfbf(attern,"v. r. [ftch abflatteru, fid) burd) glattem

abmatten bon SSógeln unb betu gcbcrbiel)e trzepota-

niem si zmordowa; 2) v. ii. m.
f. fi er) flatternb

entferneu odlecie, ulecie, Bh. upierzchna.

Abflauen, v. a. baö jevfhiffc.tte Crj abroafdhcn (SSerg*

bau), potuczon rude oplóka (w górnictwie).

Slbfted)tcn, v. a." irr. lmperf. id) flocht ab, Conj. ab:

ffod)tc, Part. Praet. abgeffod)tcn, ein ©efledjt auflö*

fen rosple, rosplata (co splecionego).

Stbflecfen, v. r. m. h. gletfen geben farb puszcza
i plami.

Slbflebern, v. n. ba6 auögebrofd)ene ©etreibe mit ei=

nem glebenmfche an einer langen Stange abfehren, cö

baburd) bon ben Sichren reinigen zmiata miotek,
skrzydem, L. ujm zgania, wyczynia zboe,
sczynia, bafjer sczyniówka ober of. pierzanka

glebermifd).

Slbfleifd)en, v. a. miezdrzy, odskroha miso
skrobakiem czyli noem garbarskim (Slbfleifd)ci=

fen, — meffer).

SI b flieg en, v. irr. n. m.
f.,

lmperf. id) — , er flog

ab, onj. abflöge, Part. Praet. abgeflogen, fid) flie=

genb entfernen, binroegfliegeu, bon SSögeln, fig. aud)

bon anbern fchnellen unb tiiicvroartctcii Söerocgungen

leblofcr Singe odlecie, odlatywa, ulecie, ula-

tywa, spa, zlecie na dó; 2} gorftw. uschn
(o drzewach).

Slbfliefjcn, v. irr. n. m. f.
lmperf. id) — , er flofj

ab, Conj. abffoffe, Part. Praet. abgefloffen, bon einer

,£>öl)e hinunter, f)inabflicfjen , hinmegfiiefjeii spyn,
spywa, cieka, ciec; ocieka, opada, opa;
upyn, upywa, odpywa, odpyn; zla si.

Slbflöfjcti, v. a. abflicfjciiD madjen, foroohf bon einer

|i5he hinab, alö aua) bon einem Drtc hinmeg pawi,
spuszcza.

Slbflug, m. (ber), odlatanie, odot.

Slbflügclil, v. a. skrzyda ob. skrzydeka poobry-
wa czemu.

Stbflttjj, m. (ber), ba8 Slbfliefjcn be8 Staffers spyw,
odpyw, odpynienie, upyw, upynienie, cie-
kanie, ciek.

2) Ser Ort, burd) welchen ein flüffiger Äörper ab--

fließt ciek (stok), spust (Slblafj), upust, odchód
(Slbgaug), spadek (Slbfall); cf. rów, kana. Sa8
Sßafferhat feinen Slbflufj woda niema cieku, nie-

ma adnego odchodu. Ser Slb= unb 3 u flu|j bc
ÜÖieereö, bie ßbbeunb gluth odpyw i przypyw
morza, wzdymanie si i opadanie morza.

Slbfohlen, v. n. ni. h. bon ber Stute orebi si u.

przesta si rebi.
Slbfotgen laffen, berabfolgeti laffen; eine Sßerfon ober

Sache einem anbern auf fein ©erlangen auöf)änbigcn

odesa, wyda co komu.

Slbfolgung, f. (bie), bie SScrabfolgung, bie ?lueu)änbU

gung Avydanie, odesanie.

Slbforbem (roegrufen), v. a. am l)duftgfteti, roemimau
über bie ^erfou ein 9ted)t I)at, forbern, bciiangeii, l)ti-

fd)Ctl odez\ya sie o co, da nazad, odebra,
domaga si czego u kogo, da co nazad; mit
lingcftiim — napiera si czego u kogo, dopomi-
na si czego u kogo, wyzywa, wymaga, re-
kwirowa, pretendowa, wyciga; bittmeife do-
prasza si czego; ©elb ab forbern odebra pieni-
dze; bon ber llßelt abforbern powoa z tego
wiata, wzi z tego wiata} bon biefer SBcIt
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abgeforbert rocrbeu, fig. für ferben umrze. Stbfov=

bern laffcn kaza odebra.
Slbforberung, f. (bie) odezwanie si o co, ober

odezwa o co, zadanie wydania, — oddania,

odebranie, wyciganie, upominanie sio, napie-

ranie si, dopraszanie si czego, pretendowanie,
odwoanie, reklamacya.

abformen, v. a. bie ©eftalt einer Sadjc in einen roei=

eben Äörhcr bvücfen, um hierin bcn Stbbnicf ober Stb=

gufj ju berfertigen, bau Sötobcll 511 einem Äunftrocrfe

auö einem roeicben Aörpev formen, nad) Kl. odfor-

mowa; f.
abbilbcii, abbrudten: w formie odla ober

ula, — wycisn, odcisn.
Slbforfd)en, v. a. feinem ctroaö — wypytywa, wy-
badywa kogo o co.

Slbfragetl, v. reg. nnb audj irr. a. m. I)., Imperf.

reg. id), er fragte ab, unb irr. id), er frug ab, Conj.

abfrüge, Part. Praet. abgefragt, burd) fragen bon

einem herausbringen dopyta si, wypytywa si
kogo o co, wybadywa, wybada si czego, do-

cieka, wyczerpn co z kogo, bada si czego
u kogo ober — kogo o co, wymaca co. ©Jridbw.

So fragt man bem Sauer feine Äünfte ab tak si
gupiego (prostaczka) za jzyk cignie.

SlbfragUltg, f. (btc) wypytywanie si, dopytki, PI.

dopytywanie si, badanie, cf. ledztwo, eig. bie

Unterfud)tmg.

Slbfreffen, v. irr. a. m. I). Praes. id) freffe ab, bu

friffcft ab, er frifjt ab, Imperf. id), er frajj ab, Conj.

abfräjjc, Part. Praet. abgefreffen, eig. bon Jbicren,

burd) treffen abfonberu ober bcr3ehrcn, fig. and) bon

leblofcn Dingen für berjchjen, cf. abtreiben, ogry,
obje, porze, poera. Der Äummcr frifjt ihm

bao ^)C1"J ab serce mu si kraje ze zmartwienia.

Slbfrieren, v. irr. n. m. f., burd) groft abgefonbert

rocrbeii; Imperf. id) fror ab, Conj. bafj — abfröre,

Part. Praet. abgefroren, odmarzna, 3. So. bie SHafc

ift il)m abgefroren nos mu odmarz; G. gila za-
pa er bat bie Stafc abgefroren; 2) abfrieren machen,

abfrieren laffcn ni. {)., 3. §8. bie Stafc odmrozi; 3)

burd)frieren, fehr frieren przeziebn, przemarzn.
Stbfrofjnen, abfröbnen, v. n. m. f). grobnbicnft lci=

ften paszczyzno odby; 2) v. a. burd) grohnbienft

etroaö entgelten paszczyzn wysuy si komu
za co, — wypaci si z czego.

Stbfud)tetn, v. a. Gtnen — skór wytrzepakomu,
wybi go.

Slbfuhr, f. (bie) baö SBegfcbaffen einer 6ad)C bon ei=

nem Drtc bermittclft bcö gubrlbcrfeö odwóz, od-

wózka, odwiezienie, odwoenie, wywiezienie,
wyprowadzenie, transport.

Stbfiibren, v. a. m. b. etinafi bon einem Drtc ab= ober

roegführen unb jluar eigentlid) bermittclft cineo ftuhr»

tbcrfeö odwozi, odwie, wywozi, wywie,
przewozi, przewie, transportowa.

2) burd) Seigung bcó SBegeö, SBorftcllung ber S3c=

roegungögrünbe, u. f.f., burd) Seitung odprowadzi,
odwie, F. odwiod, wywie, F. wywiod,
sprowadzi, sprowadza, wyprowadzi, odwo-
dzi; bie äöad)C abführen wart odprowadzi, ci-
gn; burd) Arzneimittel eine Slbfübrung ober 311m

abführen einnehmen cierajce lekarstwo bra, na

laks bra, na przeczyszczenie ober gemein pur-

gans bra.

3) Durd) SBcrcbung, ©cifbicle K. abführen odmó-
wi 1

, odwróci, odwabi.
4) Ginc Sd)ulb_ bellen dugi zapaci, dug

umorzy, — odnie, — wypaci, drug odda.

Slbfübrcttb, adj. przeczyszczajcy, cierajcy,
wypróniajcy.

Abführung, f. (bie) bie .Cmnblung bcö 9Ibführeiio_in

ben meiften Skbcutungcn bcö Serbi odwóz, odwie-

zienie, przewiezienie, transport, odwoenie;
odwoenie, odprowadzenie; wyprowadzenie.

2)— laksacya, purgans, lekarstwo cierajce,
sprowadzenie humorów przez purgacye. 9(ad)

Bw. lekarstwo na taksowanie, laksans, lekar-
stwo wypróniajce.

Simulien (bon boli), v. a. burd) Sd)öbfcn ober SBeg-=

ncf)men, imgleidjen bie gütlc cineö flüfflgcn Äörbcrö
bermiiibcrii zlewa, przelewa, gdzie za peno
jest ujmowa, ula, odla, cign, utoczy,
ucign, stoczy.

2) abfüllen (bon füllen zrzebi) alo v. n. m. f).

ein füllen lvcrfen ozrzebi si, ozrzebienie si.
6. abfohlen.

Slbfurcben, v. a. burd) gtird).en abt()eilen miedz od-
graniczy; 2) furebentocifc abbflügcn bródzi,
wybródzi.

Slbfiillung, f. (bie) odlewanie, zlewanie.
Sit füttern, v. a. baö Sich gehörig fatt füttern, bcfon=

berö bcmfelbeu gegen bic Stacht baöleltfe gutter ge-

ben zada bydu pastw osobliwie na noc, SJir.=

SJioln. obdawa bydu, cl. nadawa ober nadawa
obrok bydu, Ober napa bydo; obda bydu
(pastw); (popasa unterrocgö füttern) ef.obrok da.

Slbrftterung, f. (bie) nadawanie obroku lub pa-
stwy dawanie, napasienic, nakarmienie, (popas,
u, popaska, f baö Slbfüttern iinterrocgeo).

81 !> gäbe, f. (bie), bie |>anblung bcö Slbgebenö in bcn

eigentlid)en Schaltungen bcö Verbi, oddanie, odda-
wanie do rk czyjich.

2) baöjenigc roaö einem anbevn abgegeben toirb , be=

fonberö roaö'Untatbanen ber Dbrigfei't entrichten poda-
tek, g tku, da, f., cf. czynsz, cf pobór. Die
Abgabe abtragen podatek odnie, — opaci. 2lb*

gaben einforbern podatki pobiera.
9lbgab[eatteft, n.(baö) oddawcze wiadectwo, ©.C'.

cf. kwit podatkowy, Sß.

SI bg a hien, v. irr. n. m. I). bi§ ju Cube galten, böllig

au&gäbren wykisa, wyrobi, wyroi sic
Slbgang, m. (ber), g. bcö SlbgangcS , PI. bie" Abgänge

odejcie, odchód, odjazd; 2) fig ber Skilauf od-
byt, pokup, odchód towaru; 3) Slbtnihme, nacb=

tl)cilige Skrminbening zmniejszenie si, uszczer-
bek, g. bku, cf. Kos. uszc/.erb. u, ujma, nie-

.
dobór, strata, ubytek, szkoda, utrata (SSeiluft),

uszczuplenie, cf. umalenie; 4) — SDtanqel niedo-
statek, g. tku, brak, u; 5) — Slbgänge, PI. Slb=

gangfel resztki, okrawki, trociny ober szcztki
(pozostae), odrobiny, odchody, 3 S3, mocz i in-

ne odchody, *odchódek, cf. wymiotki, opiki,
ostatki, cf. ostruyny, cf. wytoczyny, f. lbfall

kruszyny. 6) — Slbfterbcn odchód, mier, zejcie
ze wiata, cf. zganienie bie Grlófd)img.

SlbgangHjeugnifj. n. (baö) wiadectwo wydane
odchodzcemu ze szkó; w. dojrzaoci, patent.

Slbfgangig, adj. unb adv., Slbgang habenb zbyy; od-
chód ober pokup majcy ober pokupny, odbytny,
sprzedajny, do przedania atwy.

Slbgftfdjen, v. n.m. 1). 311 fcl)äuinen, 311 gäbven auf-

hören przesta pieni si; — burzy si; wy-
szumie.

Slbgauteln, v. a. einem ehbaö abgaufeln, eö burd) ©au=
fclci, S3lcnblocrf bon i[)in erhalten wypraktykowa-,
wyszachrowa, wymami, wykrci, wydrwi
co od kogo, wyudzi" (obrotami, figlami, podst-
pem, sztuk).

Slbgeben, v. irr. a, 111. 1). Praes. id) gebe ab, bu giebft

ab, er giebt ab, Imperf. id) — , er gab ab, Conj. bafj id)—,

er abgäbe, Part. praet abgegeben, eigentlid) bon fid)

geben, einem anbern übergeben, befonberö bon Dingen,

lucld)C 11116 aiibertratit loorbcn, ober bem unö anbei

n

bertraut luerbcn odda, oddawa, wróci, ci', po-
wierzy, zwierzy, wrczy.

2) — hautfarben sprawi, narobi, nie obej

'tlf; ©d)lfige fcijCll nic obeszo si bez
si, nie by bez czego, by przy czem, alö:

SBerbvufj

guzów.
3) — ID03U braud)bar fein, 311 ctlcaö biciicu, ol)iic

basu beftimmt 3U fein, beffen ©telle beitreten zda .si,

przyda si, zej si na co, suy' na co, za

cp, zamiast czego, by na co, — czem, przy-
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godzi si do czego, — na co, posuy do czego;

er roürbe einen guten olbaten abgeben byby z niego

nie lada (ober dobry) onierz
4) — borfrellcn, fein czyni si czem, udawa.
5} _ fjcfj väcbeit mci si, niedarowa, F. niepo-

daruj, nieodpuci, odda komu (wet za wet
gleiches mit gleichem).

6) fid) mit jememben —
, fid) mit ihm einlaffcn,

Umgang, Unterrebimg, ©cmeinfchaft mit ihm haben,

mit einem febroacben uerächtlichen Seebenbegriff £beil

rooran nehmen, ficb befdjäftigen wdawa si ober

wej z kim w spraw, porozumienie mie ober

mie doezynienie, para si, L.j miesza si w
co, nalee do czego, zaprztn si czem, kon-
szachty utrzymywa; er giebt fid) mit lofen 2)irnen

ab nierzdnicami si bawi, Dambrowski 87.

7) — fief) mit etroa alö einer Siebenfache befd)ä>

tigen, ot)nc fie grünblich ju uerftehen poczwarowa
sie, cf. |k = ^ßoln. pokrakowac si z czem, na-

rabia czem, doczynkowa si z czem? (fr giebt

fid) mit fftrrireil ab zajmuje si kuracy, trudni

si leczeniem.

SI bg eben, n. (bao), oddanie, oddawanie.
Slbgebranntcr, m. (ein), pogorzelec, g. lea, opa-

lenice, L.

Sljbgcbrofcbetl, adj. otarty, oklepany, 3. 58. wy-
raz otarty.

Slbg'efcimt, adj. fiche abfäumen wywiczony, wy-
traw 113-.

Slbgehdrtet, adj. hartowny, wytrzymay.
Slbgeben, v. irr. a.m. I), unb v. irr. n. m. f., Iniperf.

id) — , er ging ab, Conj. abginge, Fart. praet. abge=

gungen, burd) ©eben ober im ©eben abfoiibern, abnü=

ijett schodzi, chodzeniem podrze, zedrze,
spotrzebowa, popsu, g. 33. skóra schodzona.

2) al@ v. n. 111.
f. ber Cnfferntrng odej, odcho-

dzi, odprawi sie, odjecha; cf. fig. fid) entfernen

oddali sie, odstpi, zboczy od czego, wy bo-

czy, odstryclm si, ruszy, (fr, ta kolej drze-
wa ju od kilku dni z Zegrza naWis ruszya.
2(bgel)en laffen, b. i. abfcnben odesa; — abfahren

odjecha, odprawi si. 3)a8 <Sd)iff i ft abgegangen

okrt odpyn.
3) — Ääufer finben, gefucbt roerben odchód, po-

kup mie, rozkupionym, rozprzedanym by.
4) — fid) mit bem ©etnütbe entfernen, attberer W-

nting fein nie przystawa na czyje zdanie, ró-
ni sie od kogo, nie zgadza si z kim w zdaniu,
rónego by zdania.

5) — nachgeben, bon feinen g-orberungen nadjlaffen

odstpi, ustpi, odmieni swe zdanie. fDauon

geje id) nicht ab od tego ja nieodstpi, na tom si
uwzi i musze dopi, obstaj mocno przy tern,

statecznie trwam.
6) — bie Serbinbuug mit jemanben aufgeben odej,

oddali si od kogo, porzuci kogo, opuci ko-
go, odczy si od kogo, rozczy si, rozsta
si z kim, rozej si z kim, odstrychn sic,

odszczepi si, rozbrat uczyni.
7) — einen Dienft ober ein Amt nieberlegen urzd

skada, zej z urzdu, zoy urzd, wyj
ze suby.

8) — fterben odej na lepszy ywot z tego
wiata , L., zej ze wiata, zej mierci, roz-
sta si z yciem, umrze. SDtit Jobe abgehen przez
mier uby, przenie si do wiecznoci 35aS

ffiiel) geht ab bydo odchodzi, pada, cf. gemein

zdycha.

9) — abgefonbert unb gefdjieben roerben odej, od-
chodzi, uj si, ujmowa si, uby. £)ie garbe
ge()t ab kolor wyazi, blakuje, peznie, cf. farb
puszcza. 2)er Scagel gebt ab paznogie zazi.
3/ie .gwut geht ab skóra oblazi. Der Urin geht ab
uryna odchodzi. (Sin SBurm ift ihm abgegangen
wyszed z niego robak.

10) — ber SSermiuberuug unb beS SRangelS unb
jroar: a) berminbert roerben, Abjtig leiben odchodzi,

Bw., umniejszy si, wytrconym by, mniej
by, zmniejszy si, upusczonym by, uby.
Son biefer Summe triujj nod) biel abgehen od tej

summy jeszcze wiele uby musi Ober od tej

summy jeszcze wiele odej musi; e6 geht fein

©rofd)cn ab ani grosza ustpi ober upuci nie

mona; ani groszem taniej by nie moej eS

geht mir biel babttrd) ab przez to wiele trac;
wiele rai przez to ubywa.

b) — mangeln, fehlen niedostawa, schodzi na
czem, brakn, *zby\va na czem; baó ©elb

geht ihm ab schodzi mu na pienidzach, nie staje

mu, brakuje mu pienidzy; przebrao mu sic pie-

nidzy. Ofó gebt ihm nichts ab, er leibet feinen

SJtangel na niezem inu nie schodzi, ma Avszy-
stkiego podostatkiem. <8idi abgeben laffen = ab--

geijen aowa sobie, skpi, uj sobie, usk-
pi sobie; er läfjt fid) nid)tö abgehen, er tl;nt feinem

Seihe gütlich dogadza sobie, nie skpi sobie, nie

auje sobie niczego; cf. yje jak pczek w
male.

11) — beó tfufborenS, unb gtnar a) nad) unb nach

aufhören mit laffen, 5. 33. fetter ausgeben laffen da
wygasn ogniowi, ognia nieutrzymywa, nie

podsyca; b) einen SluSgang gewinnen mit Beifügung
berSlrt tmbSikifc, roi ablaufen wypa, skoczy
sie. Sie ©ad)e ift ifcblecht, gut, nad) Sßunfd) ab'

gegangen le, dobrze, pomylnie si powiodo,
wypado, poszo. GS roirb oljne Shranen nicht ab=

gehen nie obejdzie si — , nie bdzie bez paczu,
cf. nie skoczy si bez —

.

Slbgehen, n. (bae) odchód, odjazd, odstpienie,
odejcie, zejcie, ustpienie, odchodzenie, od-
prawienie si.

Slbgeigen, v. a. odegra na skrzypcach.
81 b geißeln, v. a. wychtosta, wysmaga.
Slbgeijen, v. a. 6inem ober fid) etnxtS — uskapi
komu lub sobie co, przez skpstwo ujmowa
np. bem DJunbe gbie —

.

Stb gelben, v. a. gelb färben óto zafarbowa, po-
óci; v. n. ni. b. bie gelbe garbe laffen óci,
farbowa

Slbgelcbt, Part, adj., bor Sllter matt unb fraftloS

na polu mary, zgrzybiay, zestarzay, staroci
przygnieciony, podeszy w lecicch, sdziwy.

Slbgelcbtbcit, t', (bie) zestarzao, zgrzybiao.
Si

b

gelegen, Part, adj., entfernt bon ben auf ber

Grbflächc befinblicbeu ©egenftanben, ebler: entlegen; in

einer entfernten unb babei unbequemen ©egenb gelc=

gen, oddalony, odlegy, daleki, poktny, uboczny,
ustronny.

2) — Durd) Siegen reif, alt geroorben, eine abgc=

legenegrubt owoc uleay; abgelegener Üßein wy-
staje wino; abgelegene SSaare zleay towar.

Slbgclcgeul)cit, f. (bie) odlego, daleko, usiron-
no, poktne ustronie, cf. oddalenie.

Slbgelegt zoony, odoony, zarzucony, zdjty;
stary.

Slbgeneigt, adj. ungünftig niechtny, nieprzyjazny,
nieprzychylny, nieyczliwy, ginem abgeneigt fein

odraz mie od kogo: fie roerben nicht abgeneigt

fein nie bd od tego; id) bin nicht abgeneigt nie
jestem od tego, Nieme.

Stbgeneigtfjeit, f. (bie) ber ©egenfat} ber ©eneigtfyeit,

ber thätige SRangel ber Steigung, baó Slbfrraftum bon
Slbncigung niech, nieprzychylno, wstrt, od-
raza, nieyczliwo.

Slbgenutit, cf. abiuttjen, otarty, spotrzebowany,
nadpsuty, czestem uywaniem zniszczony, wy-
tarty, wiotchy, L. ober übücfjer wietki, niegodny,
niezdatny, nic nie wart, cf. zuywany.

Slbgcnuijtbeit, f. (bie) wiotcho, L. ober üblidxr
wietko.

Slbgeor bite ter, m. (ein) pose, g. posa, posaniec,
g. posaca, deputat, deputowany, wysaniec

Slbgerben, v. a. wygarbowa.
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Slbqerebct, adj. umówiony, umowny. Slbgcrebetcr

SJafjcn umówionym sposobem ober w umówionym
sposobie.

Slbgcrirhtet, adj. wyuczony.
Slbgcrührte Gier jajecznica.

Slbge.fagt, f.abfagen. Gin abgcfagter $einb jawny
nieprz3JacieI, wróg, gówny Ober poprzysiany
nieprzyjaciel, wieczny, ogoszony — , cf. jSßrid)-

roort w lyszce wody by go utopi, ober ostrzy
na niego noe, cf. er ift ihm fbinucnfcitib nuci) fbit*=

nefeinb, Slbelung.
Slbgefanbter, di. (ein) ber ©efanbte pose, g. sla.

Slbgcfanbtin, f. (bie) posowa, posekinia.
Slbgefchicben (f. abfchciben) zmary. Slbgefd)icbenc

Seelen dusze zmarych 5 eine sbgefcfjiebene grou
rozwódka.

Slbgefchicben beit, f. (bie) ber 3uftanb ber 8lbfenbe=

rung bon einer Sache, ein hober ©rab bon Ginfam=
feit osamotnienie, j. 58. pustelnicze, ustronno,
oddzielno, wyczno, odludno, odlego,
ustronie, stan wyczania si, — odsobnicnia
si, rozstanie si, osobno, samotno, odr-
bno. Gj. w staroj tnoci narody byty bardziej
midzy sob odrbne, w teraniejszym czasie
takowa odrbno zostaaby aicy szkodliwa;
G$. rozmowy (Trojdana i Jawnuta) ich jak
zwykle w odosobnieniu od wiata niemogy by
ani ucieszne ani rozmaite, Pojata.

2) Der 3nftanb ber Untcrbrticfung aller Ginpfin-

btingcniiub ihreä SJeroujjtfcin.ö, bieSlbgejogenhcit nie-

cierpitliwo.
Slbgcfchliffeii odszlifowany, ogadzony, wykrze-
sany, wygadzony', gadki, wypolerowany, cf.

okrzesany.
Slbgcfchliffenheit, f. (bie) polor, oglda.
Slbgcfd)inatft, adj. nub adv. gar feinen ober bod) mi=

berlid)en @efd)macf habenb uiedosmaku, niesuiaczn} ,

wiesmakowity, przykro smakujcy.
2) — fig. tf)orid)t, ungereimt, abfurb niedorzeczny,

gupi , nierozsdny , cf. marny, cf. mieszny,
zdrony, cf. twoja mowa drwa i pajczyny, L.

cf. bez adu, nieadny, nieskadny, nietrafny,

niezgodny, cf. niesmakowny, nudny, jaowy np.

art UBU).

Slbgefchmacfthcit, f. (bie) ber Buftanb ba ctroao ob=

gefd)inarft ift niesmak, pasko, eig. Plattheit.

2) — eine abgefd)inacfte Sad)c nierozum, gup-
stwo, gupota, gupie rzeczy, ladaco, nierozs-
dek, nieskadno, mieszno, niedorzeczno,
brednie Iadajakic, banialuki.

Slbgcfehcn bon niezwaajac na pomi-
nwszy co.

SI b g e f o n ber t , adj. odrbuy, odosobniony, odczony.
Slbgcfpannt, adj. osabiony, bezsilny.

Slbgcfpanutfjeit, i', (bie) rozprzenie si, bez-

silno.
Slbgeftanbcn zdechy, zanity, bon ftifdicn, auch

nity, 58. Gj;. nita ryba, US.

Slbgcftumpft f. abfumpfcn.
Slbgcftumtofthcit f. (bie) np. ber Sinne tpo, przy-

tpienie (zmysu, rozumu).
Slbgetricbcncó $fcrb spdzony ko; przccharsly
ko, ustay ko, Grod., cf. zmczony ko.

?lbgrh)id)cn adj.
(J.

ab>»cid)cn) przeszy, zeszy, a, e.
(

Slbgcroinnen, v. irr. a. 111. h. Imperf. ich, er gemami
ab, Conj. abgcmanne ober abgemönnc, Part. Pract.

abgemounrn (eigentlich im Spiel), burd) BSemüIjungcn

ober auf anbere Slrt, rooran bat* ©lud feinen Slntncil

hat, etmao befommen, erhalten zyska co od kogo
ober — na kim, ogra kogo; ogiywa kogo,
wygrnö co na kim; odzyska, wygran ober

zwycistwo odnie, — otrzyma 1

., zyskowa.
Ginrr Sadjc ©cfdimacf , eig. ihren wahren Wcfdmnut
cmpflnbcn, fig. ©cfd)inarf an bcrfclben befommen, We
fallen baran finben nabra gustu do czego, za-
gu.suma , zasmakowa w czm. Wcrid)tlid) ab-

gewinnen przezyskn, L.

Slbgeroöhncn, v. a. burd) ©croohnheit ober öftere Ue*
bung bertieren nmdjcn odzwyczai; alö v. r. fidi

abgewöhnen odwykn, odoy si, odkada si,
odzwyczai si, oduczy; si. oducza si. Dae
Aiub abgemöhnen, beffer: entwöhnen odsdzi ober

odstawi dziecko od piersi.

Slbgemöhnung, f. (bie) odzwyczajenie; 2) — <>d-

wyknieuie, odzwyczajenie si. Gj;. odwyknie-
nie od pierwotnej prostoty pasterskich obycza-
jów, Filozof. Szaniawski.

Slbge3Chrt wyniszczony, wychudy.
Slbgejogcnheit, f. (bie) f.

Slbgcfdiicbenhcit, osamo-
tnienie, cf. oddzielno, wyczno, osobno,
samotno, zatopienie si w mylach, odludno,
odrbno, f.

Slbgicfjen, v. irr. a. 111. h. Imperf. id), er gofj ab,

Conj. abgoffe, Imperat. gicjjc ober giejj ab, Part.

Praet. abgegoffen = flüffigcß SBcfcn ober ben oben

bcfinblid)cn Äörpcr burd) ©icjien bon ben übrigen Jhei-

len abfonbern odla, zlewa, ulewa, ubra, ujcz jak.
2) — burd) ©iejjcn abbilbcn odla, ula (co w for-

mie). Gj;. ulewa Boyszcza, Nieme.
Slbgicjjef, m. (ber) ber etroaS burd) ©iefjcn abbilbct

odlewajca-, odlewacz, et. giser.

Slbgiejjung, if. (bie) zlewanie, ulewanie, odlewa-
nie, odlanie.

Slbglanj, m. (ber) eigentlid) bao glcmjenbe SMlb einer

Sadje unb banu auch ein glänjenbeö Gbcubilb, bod)

nur bon ©ott gebraucht wietno, wieccy si
obraz jakiej rzeczy, odblask, una (aSibrfchcini,

jasno, odbijajcy blask, obraz (tylko o Bogu)
cf. odwit, Dant. ober odwit wiate. 9cad)B\\.

jasno odbijajca si, wzór.
Slbglcitteu, v. a. böllig glatt madjen gadzi, ogl-

dzie;, wymuska co; wygadzi.
Stbgltttung, f. (bie) ogadzenie, wygadzenie.
Slb gleichen, v. a. böllig gleid) machen, in 8leBung8=

fachen, Wo cö auch ausgleichen, abred)iien, fcoutiren

unb refcontiren beifjt urówna, porówna-, zrówna,
wyrówna, refcontiren porachowa si z kim, fig.

pojedna, zjedna, Bw.
Slbgiciten (abglitfdjcn), v. irr. n. m. f.

Imperf. id),

cv glitt ab, Conj. abglitte, lmper. gleite ab
1

, Part.

Praet. abgeglitten, burd) ©leiten bon ctroao abfom-

men polizn si, zsun si, ustyrkn si,
usterkn si, postyrkn si, posterkn si,
uchyli si, szwankowa.

2) fig. oöm rediten SfJBege abgleiten, linmcrflich in

einen .3'rrthum gerahen wyboczy, wykroczy,
z prawej drogi zbdzi.

Slb glimmen, v. 11. mit f.
Imperf. id), er glomm ab,

ober oiclmchr regelmäßiger: id), er glimmte ab, Conj.

abglömme, Part. Praet. abgeglommen, wytie, Fut.

wytlej, Praet. wytla, cf. wytli si.

Slbglitf'd)cn
f.

abgleiten.

Slbglühcn, v. a. burd) unb biirdi glübenb mad)cn, aub-

glühen rozpali, rozarzy, wypali.
Slbgott, m. (ber) ciu©öl;c, Wöncnbilb bawan, boek,
boyszcze, faszywy Bóg, fig. ber ©egcnftanb et=

ner febr hohen, einer übertriebenen SBcrehning ober

iiiebc boyszcze. Seinen Slbgott auö ettoaó madjeii

lepo si przywiza do czego, zalepi si
w czm, ubóstwia co.

SI bg ött er, m, ©öl;enbicner bawochwalca.
Slbgött er ei, f. (bie) bawochwalstwo.
Slbgöttifri), ber Abgötterei ähnlich, in bcrfclben grgn'in

bet bawochwalny ober bawochwalczy.
Slbgottofd)lange, f. (bie) i.'at. boa constrictor, ^oln.w dusiciel.

Slbgrabrn, v. irr. a. 111. b. Praes. idi grabe ab, bu

gräbft ab, er gräbt ab, Imperf. ich — , er grub ab,

Conj. abgrübe, lmper. grabe ab, Part. Pract. abge

graben, Subst. verbale bao Slbgrabcn =2 burd) Wm
ban nirbriger niadien skopa, skopywa.

2) £url) ©raben megnehmen, entwichen odkopa,
skopywa«.
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3) Siermittclft cincö ©rabenó abfonbern rowem ob.

rowami oddzieli, odkopa, rozkopa, przeko-
pa, odgrzeba, odry. Ginen SBcg abgraben, bcf=

fen ©ebraud) burd) einen porgejogenen ©raben unter«

fagen drog przekopa.
4) SDurd) einen ©raben ableiten przekopa. ÜHiö

SQBaffcr przekopa wod, przerywa wod, et'.

Bw. odkopaniem sprowadzi cf, umniejszy wod
w rzece.

Slbgrabung, f. (bic), odkopanie, okopanie, okopy
sjil., rozkopanie, przekopanie, skopanie.

?lbgrämen, fid) — , v.r. fid) burd) ©ram enthaften,

abjCtyren sfrasowa si, strapi si, zgry si,
zmartwi si, niszczy si smutkiem, z frasunku
schn, cf. uklopota si.

Slbgranjcn ober abgrcnjen, V. a. rozgranicz)', od-
granicza.

Slbgrafen, v. a. baó ©rae abfreffcn, inglcirf)cu baó ©raó
abmäßen traw spa, — oberze; traw poko-
si, zyna, z, — wysiec, — wyci, cf.

skosi, ci.
Si

b

greifen, v. irr. a. m. I). Imperf. id) — , er griff

ab, Conj. abgriffe, Part. Praet. abgegriffen =z burd)

bielcö Singreifen ober Siegreifen abreiben, abntitycn wy-
ciera , niby ochwyta , czstem dotykaniem
zepsu, otrze, zmacza, 3. S3, kapelusz doty-
kaniem, macaniem popsu, wytrze, zuy.

Slbgrunb, in. (ber), przepa, g. ci, otcha, g. ni,

gbia przepacista, to, topiel, g. i, topielisko.

Slbgtinf, f. (bie), ebler: bic SJttftgun«, cf. ber l)öd)ftc

©rabbabotl: 9Jcib zazdro, zawi, nieprzychyl-
no, nieyczliwo, nich, nieaska, zawzi-
to, nienawi, nieprzyja, f. g. i.

Stbgunftig, adj. unb adv. zazdrosny, 'zazdroeiwy,
nienawistny, nieyczliwy, nieaskawy, nieprzy-
chylny.

Jlbgurgefn, v. a. unebel: f. bie £ehle burd>fd)neiben,

3emanben — gardo komu przern.
Slbgurten, v. a. odpasa, rozpasa. Daó Sehrocrt

abgürten odpasa miecz, Ern. Hand, Gin Pferb— odpi ober zdj poprg z konia.

Stbgftrtung, f. (bie), odpasanie, rozpasanie.

Sbguft, nr (ber), bie «gdnblutrg beö StbgicgeiiS, foroobl

in ber Siebeutung cer SScrminbening, alg ber Stadiale

mutig eineó anbern ftorberó zlewanie, ulewanie,
odlewanie, odlanie, przelanie, ulanie.

2) Da§ burd) ©ieften entftaubenc Siitb odlewaniec,
g. ca, odlew, 3. Si. — medalu, sztuka odlana.

3) 2>er Slbguft bei einer Pfeife odlewka, odlewek
u fajki = 4) Slufguft, infusum, odwar (Slpotl)).

SI b ba aren, v. n. m. 1). bic |»aare fahren laffcn lenie,
sier ober wosy puszczca, — guhi.

2) — al8 v. a. wosy wyrywa, T., wyskro-
ba. 2)er Äunftauöbrutf bei ben ©ärbern in Sßarfdjau

ift harowa, odharowa, SBj.

Stbbarfen, v. a. burd) .gwcfcii ober fatten abfonbern
Cudzioba, oddzioba), odrba, ci, odci

Slbhaberu, v. a. buret) 3anf linb Streit" erlangen. Gi=

nem etroaö — wypienia co na kim, kótniami
zdobj-.

8lb hageln, v. impers. m. 1). = p f)ageln auf-
hören. Gó hat abgehagclt grad usta, — pada
przesta. Slbgchagclt fein = burd) s&agel berlbiiftct

by gradem zbitym, strconym; bic Silattcr finb

abgefiagctt grad pozbija postrca np. licie.
Slbhagern v. n. m.

f.
wychudn, opada (z ciaa).

Slbbäfcln, abbaten, v. a. odczepi, odhaczy cf.

oddzierga, cf. odpi haftk.
Slbhafen, v. a. odhaczy, zdj hakiem.
Slbfjalftern, v. a. zdj udzienic, baó pferb —
rozuzda konia.

Stbhalten, v. irr. a. m. ). Praes id) halte ab, bu
bältft ab, er hält ab, Imperfect, idi — , er hielt ab,
Conj. abhielte, Imper. halte ab, Part. Praet. abge*
halten = etroae in einer Entfernung bon einer anbern
G5ad)e balten z daleka ober opodal trzyma,

,5. Si.

ein fleinee Äinb abgalten, có bon fid) batten, baft co

feine 9iotf)bmft berrichten faun potrzyma dziecko

na potrzebie, cf. $ßt.4ßoln. wytrzyma dziecko.

2) — fig. bie Slnnaherung einer Verfou obcr@ad)c

binbern, bie ÜBollbringttug einer Sad)e binbern wstrzy-
mywa kogo, odwie, odrywa, odcign,
odwróci'-, hamowa powcign, oddali, prze-

szkodzi, odradzi, odradza, zatrzyma, ode-

prze napa (a); Gr,. te przyczyny go od na-

bycia tej wsi odwiody, Kras. pp. 426. Od czy-

nienia dobrych uczynków niema nas nic oder-

wa, Dambr. 447. Gr,. Dziark. przewiewu
powietrza broni. Od wielu wystpków odpro-

wadzon zostaa (a). Gr hielt fie" ab bom ltin«

bern, hinberte fte baran nieprzyjacielowi drogi do

ploudrowania pozamyka Cezar, cf. 2at. hostem
rapinis prohibere.

Slbljaltcn, odpiera. Gj. skala odpiera deszcze,

wiatry, gromy, way, Piotr Kochan. 255. —
odstrcza. Gj. roli mu (bakaarzowi) si nie-

nadao dla tego, aby praca rolnicza nieodstr-
tzaa go od uczenia dzieci, Kras. pp. 292. Durd)

eigenes fittlid)c8 ©cftihl bon ber Srunfenheit fjd) ab-

halten laffcn przez wasne cnotliwe uczucie ka-
ja si od pijastwa. Gr lieft fid) fauur abhalten

zaledwo dal si odcign od pierwszego prze-

dsiwzicia, nakoni do odstpienia od — ; 3)

jti "Gnbe'obcr regelmäßig halten in 8teben8arten, roie:

®erid)t, eine Prüfung abgalten sd, popis ob. eksa-

men odby
Slbhaltung, f. (bie), bic .£anblung be§ Slbljaltene in

allen obigen Sicbeutnngen opodal trzymanie, po-

wcignienie, powciganie, odwodzenie, zatrzy-

manie od czego, wstrzymanie, hamowanie, cf.

hamulec od wystpku, L- progr.
2) — 35a0*iettige, roa§ 11118 an ber Verrichtung einer

<Baä)t I)inbcrt, babou abf)ält przeszkoda (baö .§iu-

bernift), zawada.
Slbljanbeln, v. a. burd) $anbel b. i. fattf ober Jaufcb

an fid) bringen odkupi, odkupowa, zakupowaco.
2) — an bem geforberten Äaufbrejfe burd) ^anbeln

b. i. burd) Siietcn unb SBieberbietcn einen Grlaft er-

balten, cf. abbingeu utargowa.
3) Sion Imtibc'tn, öjtin, berrichten, unterbanbeln tra-

ktowa co, rozprawia o czem.
Slbfjanblung, f. (bie), bie Unterhanblttng unb Vollen*

bung eineó ©efchaftco, it., bie münblidje ober fdjrifk

lid)c Sluöfübrung eineó Saijcó, einer SJaterie trakto-

wanie, rozprawa, wykad, objanienie, mówienie
o czem, traktat,pismo, cf.transakeyaSkrhatiblung.
Ginc — i'iber etroaö rozprawa o czem.

Slbl)-iinben, abbanben, adv. für bon Rauben fein ober

fommeu, abirefenb fein, berlegt ober berforen merben
zgin, podzia si gdzie, nie módz by znale-
zionym, zarzuci si gdzie, cf. niebiig: przepa.

Slbl)ang, m. (ber), PL. bie Slbhänge, bie abhängige «Seite

einer gläche, befonberó eineó Siergeó schyek, po-
chyo, daszkowato, schodzisto, spadzisto,
stoczysto, pooysto, cf. Sßr.=Votn. (*zgrzepa)

urwisko cf. urwisto; ein fteiler 9lbf)ang prze-
chylisko. L.

Slb bangen, v. irr. n. m. i). Praes. id) I)ange ab, bu

i)ängft ab, er l)ängt ab, Imperf. id) — , er hing ab,

Conj. abbinge, Imper. hänge ab, Part. Praet. obge*

bangen, bon etroaö herunterhangen, ebler: herabhangen

spadzisto ober pochyo by; na dó wisie, ob-
wisym, zwiesistym by, obwisn, in einer Gnt=

fernung bon ctlbaó hangen opodal wisie od czego.

SSon forherliehen giächeh: fid) neigen, mit bem ^ori=

gontc einen fpi^en Sßintel machen pochyym by; —
bon, untcrinorfcn feinzawisn odkogo,dependowa,
zalee, podlegym by komu; — beruften zalee.

Slbbängen, v. a. (babon isai lntensivum abbenfen),

baójeige, toai angehängt roar, abnebmen, berabt)ängen

rzecz zawieszon zdj.
2) — zalee, zawisn, podlega, ©ott bon

bir bangt meine gauje SQBohlfabrt ab Boe od ciebie

zawiso ober zaley cale powodzenie moje.
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Slbhängig, adj. unb adv., cigentlid) hcrabhängcnb,

bod) nur toon ben §läd)cn, mit bem ^ovijontc einen

fbiijcn SBinfet machenb pochyy daszkowaty,
sehodzisty, spadzisty, urwisty, zwiesisty, spu-
szczod3% adv. pochyo, spadzisto.

2) — fig. ju einem anbern Dinge gehörig, feinen

©runb in bcmfelben habenb, bcmfelben untermorfen

podlegy, ulegy, zalecy, zawisy, a. e. za-
leny, a. e.

SI b h 5 ni) tg f e it, f. (bie), baö Slbbóngen bon einem Slnbcrn,

ber Slbhang, bie *SlbbdngIid)feit ulego, (a), cf.

podlego, dependeneya, zawiso, f. (fj. uwol-
ni Greków z pod zawisoci Porty, zaleno.

Slbhärcn
f.

abhaaren z wosów obra, sier zdj.
Stbrj ar f en , v. a. odgrabi.
Slb I) armen, v. recip. fid) — , fid) burd) ^arm entfrdf«

ten, bekehren, im gemeinen eben: abgrämen zgry
si, strapi si, suszy sobie gow, stroska
si, niszczy si smutkiem.

Si b hart en, v. a. gehörig hart machen zahartowa,
hartowa, uhartowa, ukrzepi, twardym ob. har-
townym zrobi, cf. zaprawi, wprawi kogo do

zniesienia fatygi i trudów. 6j. chopi s wy-
, trwalsi, bo ich ndza zaprawia, Krasicki pp. 388.

<3id) fjegen bicAiUtcaMjartcnzahartowasinazimno.
Stbge) drtet, zahartowany, zatwardziay, hartów ny,

przywyky do zniesienia niewjgody i trudów.
SlbhÖTttttig, f. (bie), bart, zahartowanie, uharto-
wanie, przywyknienie do trudów.

Slbhafchen, v. a. 3emanbcn ottoaS porwa, apn
komu co.

Stbhaópeln, v. a. zmota (przdz), umota, na-
mota na motowido.

Slbhaobe lung, f. (bie) zmotanie.
Slbljauen, v. irr. a. m. I), lmperf. id) — , er f)ieb ab,

Conj abhjebe, lmper baue, hau ab, Part. Praet.

abgehauen. Sj. (einen amn) ci (drzewo) ob-

ci, obcina, cina, uci, ucina, podrba,
odrba; bem gerfel ben &obf abbauen uci pro-

siciu gow, Eh. bie Sleftc — odcina, poobci-

na gazie, — ogoli, — okrzesa; einen Äobf
— gow ci.

Slbbänfcln, v. a. ukada w kupki, rozdziela na
kupki.

Slb bitu tein, v. a. obedrze ze skórki, beffer skórk
zdj.

Slb hauten, v. a. ber «fjaut berauben, bie S^ai aL>3tc=

f)Cll skór zdj, upi, odrze ze skóry.

2) — alö v. n. ni. I), bais Rauten ober Slblcgcn

ber 4>atit bollenben, non SdUangcn nnb anbem Si)ic«

ren, melchc fid) jti hauten bflcgen zoy skórk ober

zrzuci skór cf. lenie.

Slbhcben, v. irr. a. m. h. Praes. idi bebe ab, lm-
perf. id) — , er bob (ehebem hub) ab, Conj. abhübe,

abhübe, Imperat. bebe ab, Part. Praet. abgcbobcn

— l)crabl)cben, burd) .£>eben bon etmaö roegnebmcu

zdejmowa, zdj, znie, pod nie, odstawi,
zbiera, j). S3, karty. Niech Pan. zbierze, .{jeben

Sie ab\ cf 3ob. 11, 30. odejmijcie kamie ,£>ebet

ben Stein abl

Slbhcben, n. (bab), podniesienie, zdejmowanie,
dwignienie, uniesienie, zdjcie. Dno Slbl)cbcn

ber Äarten zbieranie kart, zebranie.

Slbl)cd)Clu, v. a. j^lad)ö wyczesa len, skoczy
czesanie.

Slbl)efteln, v, a. odpina, haftki, rozpi haftki.

Slbbeftcn, v. a. odpi, odpina.
Slb be i len, v. n. m. f. burd) feilen abgcfonbert loerbrn,

heilen unb abfallen goi si. 'j) alö v a. burd) 23c»

förberung bed .C>cilcno jum Slbfallen bringen odgoi,
uleczy.

Slb bei lUltg, f. (bie), gojenie si, leczenie, wyku-
rowanie.

Slbbelfen, v. irr. a. m. I). Praes. id) helfe ab, bu

hilfft ab, er hilft ab, lmperf. id) — , er f)alf ab,

Conj. abhjlfc, Imperat. hilf ab, Part. Praet. ab'

gcl)olfeii; f.
hcrabl)elfen, eig. bon einem böheni Ort

herunterhelfen dopomódz, j. S3, do wysiadania z

pojazdu.

2) — fig. mit bem Datib ber Sad)C: einer Sache

abhelfen, Tie alö ein Ucbel aufhören machen dopomódz,
dopomaga, poradzi,

J. S3, trudnoci jakiej za-

radzi, zapobiedz, ulywa, uatwi, uwolni,
uly, uleczy (eig. heilen), folgowa w ezm
komu. Gj. bem grofjcn Ucbel abhelfen zaradzi
wiele znaczcej niedogodnoci. Den SÖCÖÜrfniffcn

ber Sinnen abhelfen wszelakie potrzeby ubogich
opatrywa, I) ambr. cf. Gj. trudne wydoanie
tej potrzebie.

Slbbelfen, n. (baö), Slbhclfung, f. (bie), dopomoe-
nie, doradzenie, zaradzenie, porada na co, u-

lenie, wyzwolenie.
SlbljClflid), zaradt'Z3', 5. S3, rodek, zamiar —(a);

rzecz klór mona skoczy, uatwi, jej zapo-

biedz, poradzi, cf. Slbbiilfe rada, porada.

Slbbcllcn, v. a. cf. abflitren sklarowa, klarowa.
Slbi)cr

(

5en, v. a. nacatowa si kogo, caca, na-

caca si, cacka, si z kim.

SI bl) cl; cu, V. a. burd) Reisen ober Sagen entfruften

(szczwaniem zmczy, strudzi, zmocowa),
zeszczwa.

Slbl)eud)cln, v. a. burd) ^cud)cln bon einem erbeuten

wyudzi, wydrwi co, od kogo.

Slbbeulcn, v. a. odwy co; fid) abf). — zmczy
sie wyciem, beczeniem, pakaniem (niebr.).

Slbbobcln, v. a. eig. mit bem ,§obcl li)egfd)affcn, it.

mit bem^obet gehörig glatt madjen zheblowa, uheblo-

wa, wyheblowa, heblowa, heblem wygadzi-.
2) — fig. gefittet machen maniery nauczy, wy-

polerowa, okrzesa, wykrzesa, sprostowa
czyje obyczaje, cf. ogad da, uobyczai.

Slbhocfen, gem. abbilden, v ä. eine Saft burd) Siieber»

hod'en bon ben Sdjultcrn ablegen, im ©egenfatj bcö

Sluft)Ocfenö ciar schyliwszy si z barków zo-
y, zrzuci.

9lbf)olb, adv. Dberbcutfd) für : ungünftig, abgeneigt nie-

askawie, nieprzychylnie, w sposobie nieprzy-

jaznym, nieyczliwie; abholb 3emanbcm fein nie-

przychylnym komu by, nie lubi kogo.

Slbbolcn, v. a. bon einem Drte holen, abrufen unb bc=

gleiten pój po kogo i przywie go ober przy-
prowadzi go, i po co i przynie, cf. llos.

przyj za kim; przyzywa kogo, zawoa-ko-
go; odebra (jak rzecz), sprowadzi.

Slbbolcn luffen, posta po kogo, — po co.
_

Slbbolung, f. (bie), przyprowadzenie, przyniesie-

nie, cf. pójcie Ober przyjcie po co.

Slbl)ol^cn, v. a baö £013 hi einem SBalbe böllig au*--

fchlagen, mclchco auch abtreiben genannt mirb wyr-
ba 1 las (ober bór ober gaj), wytrzebi las, Bw.
cf. wyci, wycina drzewa, cf. spuszcza drze-

wa , cf. wykarczowa atlörobcn.

SlbboljiUng, f. (bie), wyrbanie, wycicie, wytrze-
bienie lasu.

Slb hord) en, v. a. burd) «£>cn'd)cn erfahren ober lernen

"wysysze, wjslucha ober podsluchywaniein
si nauczyi-, suchajc *pozbadn, przez pod
sluchywanie dociec czego , dowiedzie si,
czego, wyrozumie, cf. *zaslyehn, zasysze.

9lbl)LHcn, v. a. einen 3f»n r» feine- Sltiöfagc gehörig tl)un

[Offen wysucha, przesucha wiadków.
2) Durd) bao ©chór bon einem anbern erfahren,

leinen suchajc nauczy si, przysuchiwaniem
si *pozhadn, — przej, zachwyci.

Slbhörting, f. (bie), wysuchanie, przesuchanie.

Slbbtib, m. (ber), reszty ze stou; 2) zebranie kart.

Slbbiilfe, f. (bie), porada, cf. wydoanie, 3. S3. —
potrzebie.

Slb
l)
iilfen, v. a. bon ber .ftülfc befreien obupi, wy-

rbie, 5ßri*5ßofW. cf. wyuska, (z upin obra)..

Slbbungcrn, v. r. fid) — namrze si godu,
glod znosi, cf. wygodnie, wygodzi sie,

przepoci si. Slbgcbuugert wygodniay, wy-
niorzony.
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Slbhttren, v. r. fid) — (wycieczy siy ku-
rewstwem, wyniszczy si kurewstwem) zni-

szczy si obcowaniem z nierzdnicami, zde-

boszowa si, SB.

Slbbüteu, v. a." bon bcm ineiien&cu SSiebe abfreffen

laffen, ablbeiben spa, wypa, pasieniem strawi.

Slbjagen, v. a. burd) Sogen ermiiben spdzi, utru-

dzi, zmordowa ober zmczy ober s)rudzi go-

nieniem, — biegiem.

2) — Durd) Sogen bon einem anbeut erhalten, ihm

unbcrfebcnet unb mit ©eroalt abnehmen dopdzi i

zabra, cf. L. unb Kos. odbi co komu: dogoni-

wszy odebra, rzeczjak komu odgoni, odga-

nia, odegna, Sllt^oln. odenia.
3) — ^lo^iid) bermfacben, 3. 33. ©ebrcefen— stra-

chu ober strachem nabawi ober nastraszy. (?t=

tt>aö auö bem S3eutel abjagen wystraszy komu co

7. worka ober Sllt^oln. z mieszka.

4) einer groften Sogb ein gnbe machen, tt>eld)e6

aud) Slbfcbiefje« genannt roirb polowanie ukoczy.
Slcbichte Seite, f. (bie) nice, %\. L.

Slbjodjen, v a. ba8 Sod) abnehmen jarzmo zdj,
(niby wyjarzmi), wyprzc z jarzma.

Stbirren, v. n. m. f.
burch Srren bon ctmaö abfommen

zbdzi, zbka si, obka si.
Slbirrung, f. (bte), zbdzenie, zboczenie (Slftroi!.).

Sib fatten, v. a. wystudzi, wychodzi.
Slbfäminen, v. a. mit bem Ramme herabbriugen, ingl.

mit bem Äamme reinigen zczesa, wyczesa.
Slbfambfen, v. a. ginem etroa), zdoby co na kim,
zmusza do wydania, si wymódz.

Stbf anten, v. a. rogi zheblowa, poobcina u deski.

Slbfanjeln, v. a. oon ber Äatijel befanut mad)en pu-
blikowa, z ambony ogosi, oznajmi.

SlbfabJ)en, v. a. ben galten— , ihm bieÄabbe abneh-

men, abbauen sokoowi kapturek zdj.
2) — Slbhaucn obci, uci, ogoli, 3. §4. wierz-

choek drzewa. £>a§ Slnfertau — line kotwi-
czn uci, przeci, ben SDtaft falben maszt ci.

SI b targ en, v. a. Semanben etroaö burd) Kargheit ent=

jieben uskpi komu czego.

SI b fart en, v". a. nur flg. etoaä S3ofe6 heimlich berab=

reben ukartowa, uknowa, uoy, umówi
chj'trze.

Slbfartung, f. (bie), chytre uoenie, spisek uoony.
Slbfafteien, v. rec. fid) — niszczy si drczeniem

ciaa, ben Äorber peinigen burd) ©eifjlug (biczowa-
niem), gaften (postami).

Slbfauett, v. a. odu, odgry (fid) bie SRaget —

)

sobie paznokcie.

Slbfauf, m. (ber), bie ^anblung be§ Slbfaufen odkup,

g. u; okup, wykup, wykupno (bie abgefauftc ©ad)e

kupno).
Slbfaufen, v. a. fauflicb bon einem Slnbern an fid)

bringen odkupi, kupi, kupnem naby.
2) — ©ich burd) ©elb bon etoa6 befreien okupi,

odkupi, wykupi, wykupowa.
Stbfäufer, m, (ber), kupujcy, kupiec.

Stbfduflid), adv. bermittetft" be§ Slbfaufcn8,_ ató ein S16=

fauf kupnem; adj. mogcy by kupionym, od-

kupny.
Slbfchlen, v. a. bie Reble, abftechen gardo podern
— przern, zaku np. ciel, zarn, zabija.

Slbf ehren, v." a. roegroenben, abtnenben
_
odwróci,

zwróci, odchyli, skierowa, odstpi, zjecha
z drogi. SRit bem SSefen — zamie, wymie
miot. 3Me ©binneroebe — odmie, omieta pa-

jczyn. STJlit ber Surfte — wyczesa, wychedo-y szczotk.
Ibfehricht, n. f, Schriebt obmieciny.
Slbfehrer, rn. — rin, f. obmiatacz, — czka.
Stbfeifen, v. a. Semanbem etroaó, wymódz co na kim
ajaniem, ©id) abfeifen zmczy si ajaniem,
naaja si.

Slbfeltern, f. a. wytoczy, 5. S3, wino, wycisn.
Slbfimmen, v. 'a. wtory oberzn, nowe wtory
dawa.

Slbfibjnn, v. n. m. f. auf ber Äibbe ftehenb abgleiten

przekin si, spa, przechyli si, przeway
sic.

Slbflaffcn, v. n. m. f. fiehe abftehen, nicht gut fchjic

Veit (non einer Sbüre) odsta, odewsta, oddzia-

wia si, nieprzjpada, nie dobrze przystawa.
Gj. drzwi si niechc zamyka, drzwi odstaj.

Slbflaftcru, v. "a. ustawia ober ukada (drzewo)

av snie, w sigi; na snie dzieli.

Stbflaipbetl, v. a. spuci klap Ober skrzydo.
Slbfliren, v. a. gehörig flar machen sklarowa, wy-
klarowa, cedzi, przecedzi; fid) — usta sie,

bon glüffigfeiten.

Slbflatfd)en, v. a. odlew robi, odlewa figure =
granj. clicher, jester en moule; eine 3)ame —

-

odbi dam (beim Satij).

SI b flau ben, V. a. mit ben gingern nad) unb nach ab*

nehmen odtuba, odubywa, palcami obiera, ze-

skubywa, wyskubywa.
Slbf leiben, v. a. bie Äleiber ablegen, au8fleiben, cnt=

fleiben rozebra z sukien, zewlec oberzdjsuknie.
2) W einer 3tiifd)enroanb ober ©cheiberoanb ab;

theilen przeforsztowa, porednim murem albo

cian oddzieli, przegrodzi, przepierzy.
Slbfleibting, f. (bie), przepierzenie, przegroda,

przeforsztowanie, ciana przegradzajca.
Slbflemmen, v. a. burd) Älcmmen abfonbefn uskrzy-
n, przyskrzyn, uszczypn, przyci np.

palec we drzwiach.
Slbflimbcrn, v. a. niedbale co odegra na instru-

mencie (na fortepianie, gitarze), odklepa.
Slbflobfen, v. a. burd) Älobfen tbegbringen, reinigen

wytrzepa, otrzepa, oklepa, obtukiwa.
2) 3ur ©e-nüge flobfcn, fchlagen do woli klepa,

rozklepa, roztrzepa, rozbi; fd)Ci'jroeife Ibacfer

attSbrugeln wytrzepa skór, opra, cf. wyoi
skór, wytuc kogo dobrze, wj'bic, cf. obi,
porzdnie ochosta.

Slbfnalten, v. a. ein Scbiejjgeraehr wypali ze strzelby

(flint); 2) v. n rrloógeben wystrzeli; z hukiem
si zapali (Shem.)-

Slbfabbett, v. a. in fleinen ©tücfen abbrechen, flg.

unbilligerroeife abjicben, abfürjen uszczupli, drobi,
drobnemikawakamiodamywa; skpi,uskpi.

Slbfneifcn, v, irr. a. in. b. Imperf. id) — , er fniff

ab, Conj. abfniffe, Part. Praet, abgefniffen, nach 8lbe=

lung ift biefeö Dberbeutfth für abfneiben; letjtereS ift

regular = mit ben Ringern, ben Mgeln, einer 3onge
abfonbern, abrunden odszczypa, uszczypn, usku
bn, uszczykn.

Slbfntcfen, v. a. odama; 2)

—

kark zama, ober

karku nakrci ober auch krgi zbi temu któ-
rego wieszaj, 335.

Slbfnien, v. a. 'l) jut Strafe ober eine geroiffe 3eit

fnien odklcze np. godzin, zwinienie; 2) burd)

Änien abnütjen klczeniem zuy, — wytrze.
Slbfnibfen, v. a. bie ©bitje einer geber uci koniec

pióra.

Stbfnobfeln, v. a. f auffnobfeln guziki ober ptlice
rozpina ober rozpi si, granj. deboutonner.

Slbfnübfen, v. a. burd) Sluflöfung eines Änoten§ h_er=

abnehmen odwiza, odpi, oddziergn, rozwi-
zawszy ober rozdziergnwszy wze ober szype
zdejmowa; 3. S3, einen ©efjenfen — wisielca
zdj, cf. rozwiza, rozpi, rozpina, roz-
dziergn.

Sfbfochen, v. a. gur ©enuge focheu, gar fochenj bcfon=

ber@ gemiffe ©beifen jum fttnftigen ©ebrauche fochen

odgotowa, zagotowa, nagotowa, ugotowa,
dosy wygotowa, przegotowa, uwarzy, od
warzj'c.

Slbfommen, v. irr. n. nt. f.
Praes. id) fomme ab,

bu fommft ab, er fommt ab, vulgo bu fömmft ab,

er fommt ab, Imperf. id) fam ab, Conj. abfäme,
Part. Praet. abgefommen; eig. bon einem Orte, einer

©ache entfernt roerben, boch mit berfchiebenen Sieben-

begriffen odej, odchodzi, oddali si. SJom
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rechten SBege —
,

fid) beriweu zej z prawej drop,
zbdzi, oblka si, wj-boczy. 3d) fonntf anö

ber ©cfellfchaft nidht abfommen, tonnte fie nid)t bev=

laffeu nie mogem sit» z kompanii oderwa ober

nie mogem si wydosta z kompanii, nie pu-
szczono mi —. Gr faun ganj mol)l abfommen, er

roirb burd) feine ©cfcbäftc abgehalten 511 fonnncn nie

przeszkadza mn nic do przyjcia. (Sr faun ab-

fommen, b. i. man faim feiner entbehren on moe
by odprawiony, — oddalony, mona si bez
niego obej; cf. pozby si czego ci', uwolni
si od czego. Urn furj bon ber Sadie ab^ufommen
aby ukoczy- t spraw.

2) — fig. auó bem ©ebvaudje fommen, abgcbradit

roerben wyj ze zwyczaju, zniesionym by, za-
rzuconym by, uchylonym by, zastarze. Gr,.

biefc Sradbt ift abgefömmen ten strój ju zarzu-
cony. 8teben§arh er folt nidht fo lcid)t abfommen
nie ujdzie mu pazem, — na sucho.

3) — Dberbeurfd): brrftammen pochodzi (afc

flammen).

abfommen, n. (ba) aujjcr ben Scbcutiingcn beö Scrbi

and) ber SSergleicb in einer ftreitigen Sadie ugoda,
uktad, zaatwienie, komplanacya. ©Ütlicbeö Slb=

fommen beroirfcn zgod w dobry sposób uskute-
czni, ®D.

Slbfommling, m. (ber) einer au8 ben 9cad)fommen ei=

ner ^erfon ober eines ©cfd)led)teo potomek, po-
chodzcy, cf. L. plemiennik.

Slbfobfen, v. a. bie Sbitje bon einer Sadjc abbrcdjen

ci, cina, ucina gówk ober wierzchoek
jakiej rzeczy, cf. *wierzcholi 5. &}. drzewo,
Gamins, cf. oglowienie, Sylwan.

Slbfobbd»' v. a. bon berÄobbel loömachcn rozpta,
cf. ze smyczy spuci, — odwiza.

Slbframen, v. a. abräumen sprztn, uprztn,
posprzta.

Slbframben, v. a. bie Ärämbc an einem 35inge nicbcr=

affen skrzydo ober bok kapelusza spuci.
abfragen, v. a. burd) Ärat3cn herunterbringen, burd)

Ärafeen leer mad)cn, reinigen odskroha, zdrapa,
odrapa, oskroba, zeskroba, (ir ift abgefragt

(niebrig f. er bat fid) entfernt) drapn. Slbgcfratst

odskrobany, oskrobany, odrapany, zdrapany,
zeskrobany. Daß Slbgcfraftte , n. odskrobki, $1.

Slbfrafcung, f. (bie) oskrobanie, odskrobanie, 0-

drapanie.

Slbfrauten, v. a. bom llnfraut reinigen np. winnic,
wyplewi, oczyci z chwastu.

Slbfricdjen, v. n. mit f.
czoganiem oddali si,

odle.
Slbfriegen, v. a. bcfommen, Ijcrabbringcn dosta czego

ober co wydosta; fig. etroaö StaditbciligcS babou

tragen, einen SJcrrociö, eine Strafe bcfommen, einen

Scrluft leiben dosta, zarobi sobie na coj ober-

wa co od kogo.
Slbfrifceln, v. a. brzydko napisa, — przepisa,

nabazgra, przebazgra.
Slbfriimeln, v. a. odkruszy, wykruszy.
Slbfrümmen, v. a. nakrzywi ku doowi.

Abfüllen, v. a. gcbövig fül)l ober fait madjcn ostu-

dzi, ostudza, ochodzi, wychodzi, wystu-
dzi, przestudzi.

Slb fül) lung, f. (bie) ochoda, ochodzenie, studzenie.

Slbfüblungöfammcr, f. (bie) chlodownia, Techn.

Slb flimmern, v r. fid) abfümmern, fldi burd) sum-
mer berühren nalrasowa si, zgry si, cf. wy-
schn od trosków, cf. abgrämen.

Slb fün big en, v. a. bon einem crbabcncnDrtc bcfannt

machen,
'

bcfonbcrfl bon ber Äanjcl publikowa, ob-

wieszcza, ogosi, ogasza, zapowiada, ob-

Avolac, do publicznej wiadomoci poda, odezw
czyni (z ambony).

Slbfitnbigung, f. (bie) bie S3efanntinad)ttng bon einem

erhabenen Drtc publikacya, ogtos, ogoszenie, ob-

woanie, obwieszczenie, odezwa z ambony, cf.

zapowied (Slufbictung).

Slb fünft f. (bie) bie Slbftammung, bie^jerfunft pocho-
dzenie, pocztek, ród, urodzenie, rodowito, L.
(borncl)in); szczep, pokolenie, plemi, gatunek,
familia. Gi;. mieszkacom rónym jedene ród
przyznawa, Bohusz. Mieszkacy Onalaszki
maj od Rossyanów ród pocztkowy, Bohusz.
2) — ber SScrglcid) umowa, ugoda, ukad. 3) Die
Slbfunft ber poleli 311 SSaffer spaw, defluitacya,
sprowadzenie, spuszczanie ziemiopodów, pro-
duktów, cf. L. spust zboa.

Sljftuigen, v. a. cig. fttrjer mad)cn skróci, ukróci,
krótko zebra. 2) —bon ctloaö abziehen mit bem
Sccbcnbegiiffe ber itnbiUiocu Skrminberung *umaii,
umniejszy, skrywdzi. ginem etroae — usk-
pi komu co.

Sl.bfürjung, f. (bie) bie Jjanblung be8 Stbrüijcnö; iim

gleichen eine abgefüllte Sache, befonberö ein abgerür$=
teo SBort, eine Slbrebiatur skrócenie, krota, g. i,

abbrewijacya, tytel, skoropis; umniejszenie, uj-
ma, uskpienie. (£5. Indyanie wieiu uywaj
krotel, Majewski.

Slb.fuffen, y. a. 3'cmanbcn — nacalowa si kogo,
serdecznie caowa j 2)etro.— caowaniem zetrze.

Slb lab en, v. irr. a. 111. h. Imperf. id) — , er lub ab,

Conj. abiübe, Part. Praet. abgelaben = cine aufgc-

labcne Saft Ijcruntcrbebcn, ingl. bon einer aufgctabe-

nen Saft befreien odladowa, ciar ober adunek
zoy, skada, wyadowa. '35aS Schiff abiabeii

wyadowa z okrtu ober okrt, wypróni, okrt;
wyszatowa, szalowa, wybija.

Slblaber, m. (ber) ein Slrbciter, ber fid) in ben Stätten
aiim Slblaben ber SBaaren uub ©üter gcbraudjru lägt

unb aud) Sluflabcr genannt mirb drnik, tragarz,
niby skadacz lub skadarz, eig. ein $rad)tbefrä-

tiger co na skad bierze.

Slblabungbort, ni. (ber) pal, g.a, miejsce skadu,
miejsce wyadowania.

Slblagx?f. (bie) bie .jjonblung beS Slblcgciio uub tono

abgelegt loirb zoenie, skadanie, skad. 2) — im
gorfttocfen ein Drt am SBaffcr, loo man bie S&autnc,

lueldic abgeflößt roerbrn folleu, nicbcrlegt skad, win-
duga, pal.

51 blag er 11. (baö) ein jebeö Ginfelyren auf ber SJlcife unb
ber Drt, Ino foIcbeS gcfcbiebt zajazd, miejsce za-
jazdu, wstp, dom zajezdny, gocinny dom , ci',

stanowisko, gospoda, kwatera, stancja cf. SJbhili.

nocleg. (Sill Slblagcr halten wstpi lub zajecha
gdzie na popas, mie stanowisko} nad) bem Sööh~
mifcbrn äßortrrbudje bon 35ombrotb6fi: gospod u
kogo by, noclegowa.

ablagern, v. a. w oddzielnym obozie umieci, np.cz wojska; fid) ablagern oddzielnym obozem
stan; skupi sic wjedno miejsce, zebra si— (med.)

Slb lager ung, f. (bic)subst y. f. ablagern. 2)= Sd)icbt
poklad,warstwa,np. kamienia wgielnego (SDtiner.)

Slblanbcn, ablänben, v. n. tu.
f., bom. Sanbe abfab'

ren od pala, od ldu ruszy, wyruszy, z portu
wypyn, od brzegu odbi.

Slb laug, adj. unb adv. länglich podlugowaty, —to.
Slblafj, m. (ber) bic .franblung unb ber Ort bc8 Slb=

laffeno diicö flüffigen .ftoiperö spuszczanie, spu-
szczenie, spust, upust.

2) — ajergebung ber Siinben odpust, odpuszcze-
nie, rozgrzeszenie (Slbfoltltion).

3) — Slufbörcn przestanie, j. S3, ohne Slblafj, bef-

fei: obne abjulaffcn , unabläffig bez przestanku,
«igle, bez przerwy, bez ustanku. Sbridjroorl
gdzie odpust, tam rozpust, Gamius.

Slblafjbvicf, m. (ber) bicicnigc Urfuube, roorin ber Slb

lafj crtl)Cilt mirb odpust kocielny, L. cf. indul-
geneya ober list indulgencyjny ober list odpu-
stowy, odpust papieski, cf. Bw. pismo na odpust,
cf. bulla odpustowa, Kz. cf.jeneralna dyspensa.
cii;, jeneraln dyspens dajc, NieiUc.

SI blaffen, v. irr. Praes. 'id) lVffc ab, bu läffeft ab, er

läjjt ab, Iroperf. id) — , cv licfj ab, Conj, abliefjr,
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Tmper. lajj ab ober iaffe ab, Part.Praet. abgetaffetl;

rt)clrf)c8 cllibtifd) ift, alS v. a. einen Äörber feiner na=

türlichen Seroegung überlaffen. BefonberS 1) roaS ju=

rücfgchaltcn mar feiner cScrjneücraft überlaffen spuci,
spuszcza.; Gin ©d)lojj — zamek spuci; ein Schiff

— , e5 Dom ©tabel ablaufen laffen okrt spuci
z warsztatu; ein Sajj SBein — , abjabfen cign
wino z lagru.

2) — abtreten, überlaffen spuci, odstpi, ustpi.
3) — abfchitfen, abfenben odesa, przesia.

4) — aI8 v. d. m. I), eine «Saclje nidjt inciter fort»

feften, bod) nur mit einem ©ubftantib uub ber $rii=

pofition O on, aufhören poprzesta, zaniecha, po-

rzuci co. SJom Bofen — poprzesta zego, ka-
ja si zego. Slblaffett bom Srunfe powsta z tak

obrzydliwego naogu, P. Jan. Slblaffen bon Sun»
ben odchyli si od grzechów, 2 Äüntge 13, 11.

68 ift 3eit bon ber Sraurigteit absulaffen czas prze-

sta ustawnego smutku, Kras. 33om greife ab=

laffen ustpi, opuci ober spuci nieco z ceny.

Slblafjgelb" n. (baS) pienidze odpustowe, Kz.
ober odpustne, n. g. ego.

Vlblafjhanbel, in. (ber) kupczenie ober frymarcze-
nie odpustami, odpustowe frymarki. PI.

Slblafjjahr, n. (baS) miociwe lato, jubileusz,

m. g. u.

Slblafj tram, m. (ber) przeda odpustów, targi od-

pustowe. ©. Slblafjfyanbel.

Slblafjframer, m. (ber) przedawajcy odpuszczenie
grzechów, przedawca odpustów, ober przedawca
listów indulgencyjnych, — dyspensy.

Slblaffung, f. (bic) puszczenie, spuszczenie, zwol-
nienie, ustpienie, poprzestanie, zaniechanie, f.

Slblafj.

Slblajjroodje, f. (bie) tydzie odpustu.

Slblatib, m. (ber) (©ramm.) szósty przypadek.
Stblatten, v. a. ber hatten berauben aty ob.^krokwie
odedrze, laty zdj, oderwa,

Slblaubcn, v. a. be6 aubcS berauben licie poobrj'-

wa, omyka, osmyka, nad) Bw. licie osmuga.
SI

b

lauern, v. a. burd) Sauern erfebeu, erhalten, imber=

ad)tiid)cn SSerftanbe, roofiir man in ber bcrtranlid)en

©preefyart ablaufchen fagt uczatowa, cf. nadyba,
zdyba; eine (Gelegenheit — upatrzy pore.

Slblauf, m. (ber) beS SlblaufeS, Pi. bie Slblaufc, 1) bie

•gwnblung bee SlblaufenS in ben eigentlichen §3cbeu=

tungen beS Skroi, fofern e6 ein Sleutrum ift ubie-

enie, upynienie; ber Slblauf be8 S)leere8, bie dbbe
opadanie morza, rt)ie e8 Jan Sniadecki nennt; Slb=

unb Slnlauf be8 SDeereo , wzdymanie si i opada-
nie morza, anbere Sleltere nennen eS odlew i wy-
lew morza. Da8 Gaffer mufj feinen Slblauf haben

woda powinna mie ciek* ber Slblauf ber 'poft

odjazd poczty ober odejcie poczty; ber Slblauf

eines SSriefeS odej cie ober odesanie listu.

2) — ba8 6nbe einer geroiffen beftimmten 3eit; bod)

am haupgften nur mit geroiffen SSorroörtern ohne ßlx=

titel upyw.; bor Slblauf be6 3Sctf)rc3 przed wyjciem
roku, upynienie; mit przy kocu roku;
mit Slblauf beS SKonatS, ber SBodje za miesic, za
tydzie; ber Slblauf eines §Bed)fel6, beffen SSerfaUjeit

termin wekslu, SB. cf. dojcie terminu wekslo-
wego, SB., upynienie terminu wekslowego, ter-

min zapaty wekslu cf. L. translaps, u; cf. przy-
padniecie terminu; cf. baS 9tuffifd)e Srok oberief.

rok przepady. Der Stiefjbraud) erlifd)t burd) Slblauf

ber 3cit uytkowanie ustaje przez wyjcie czasu,
Bohusz.

3) — ber Ort, burd) melden ba8 SBaffer ablauft

ciek, u; odciek. — beS £eid)C8 spust ober upust
stawu.

SIblaufen, v. irr. a. uub n. Praes. id) laufe ab, bu
läufft ab, er läuft ab, Imperf. id), er lief ab, Conj.
abliefe, Imper. laufe, lauf ab, Part. Praet. abgelau*

fen, burdfSaufen ober fd)nelle§ Setoegen abnuljen.

©id) bie (Sohlen, bie@d)uf)e ablaufen zedrze sobie
bieganiem podeszwy, trzewiki; schodzi trze-

wiki; fid) balb biegüfje— nabiega si, zbiega
si, na umor biega, nachodzi si, eig. biega-

niem odpsu sobie nogi, SB. cf. cholewki pali
smali, eig. buhlen, fid) um ein SNäbcljen beroerben,

biclleid)t einer nachlaufen. Der SRüblftein fjat fid) gaus

abgelaufen, ift fttimpf geroorben kamie myski
przytar si, stpi sie. DaS I)abe id) Icingft an

ben ©d)uf)en abgelaufen, "baS ioeijj id) -fdjon bon mei=

ner Äinbhcit an to mi nie nowina, niedzisiej-

szym ja na wiecie ober praktykowaem ja to

wszystko.

2) — jum Säefitje eines Dinges burd) Saufen ju=

borfommen, einem etroaS — , erreichen bieganiem
dostpi, dobiee, dopi, doj, dotrze, wy-
przedzi, wycign, przeci drog, ubiega
si z kim o co, uprzedzi kogo w czem. ©id)

bie" Corner — , feinen ttngeftüm burd) ©cfyaben ber=

lieren, burd) Srfahrung flüger roerben przytrze so-
bie rogów; er I)at fid) bie Corner abgelaufen przj-
tarto mu rogów, upokorzy si, wasn szkod,
dum sw przypaci cf. Moszczeski: schodz
mu rogi; einem ben SRang ablaufen pierwszestwo
przed kim otrzyma, wycign kogo, uprze-
dzi kogo w ubieganiu si o jak godno.

II. DSlblaufen ale v. n. m."f. bon einem f)öh,ern Drte

laufen unb fid) entfernen cieka, spywa (abflie*

fjen). Die Dächer muffen abhangig fein, bamit ba6

Ißaffer ablaufen fmne dachy maja by spadziste,

aby woda cieka ober spywa moga; ein ©d)iff

ablaufen laffen okrt spuci z warsztatu; bon
ber $ßoft odjecha, odej, odchodzi.

2) — böllig p Snbe laufen unb balder auffjoren

dobiee, wybiee; bie Hf)V ift abgelaufen zega-
rek wyszed ober stan cf. Saóhm. godziny do-
biegy, doszy unb SRuff. czasy zeszy. Son ei=

ner ©anbuhr klepsydra wycieka ober wysza.
3) — fid) enbigeu mit aemerfung ber Slrt unb

üBcife koniec mie, wzi. Die <Saa)c ift roo^l,

übel, nad) Söunfd) abgelaufen rzecz dobrze, le,
pomylnie wypada, powioda sie; eS freut mid),

bafj bie @ad)c ofme Särm abgelaufen ift wielce mi
to cieszy, e si bez haasu obeszo, cf. zbiedz,
zbiega, spada, ciec, cieka, ubiee, dobie-
e, upyn, min, przej, wyj , wypa,
skoczy si, koniec wzi; ber 9Bed)fel ift ab-

gelaufen min termin wekslu ober skoczy sie
ober przypad termin wekslu ; abgelaufene Souboni
upynione kupony (a).

Slblftufer, m. (ber) cewka, z której si nawój
zwin.

Slbtauffd)leufe, f. (bie) upust, u, ober luza upustowa.
Slb langen, v. a. ugiem wypóka, ugwypóka,
wyugowa.

Slbldugnen, v. a. burd) Saugnenju berauben, jubeftra»
ten fucfjen, einem etro.— zaprzecza, nieprzyznawa.

2) — roiber beffereS SBiffen berneinen zaprze sie,

zapiera si czego, zaprzecza, negowa, tai,
pokrywa^ *prze si.

Sfblaugnung, f. (bie) zapieranie si, zaprzeczanie,
nieprzyznawanie si, zaparcie si.

Slblaufdjen, v. a. burd) Saufdjen erfel)en, erhalten ucza-
towa cf. upatrzy, wysuchujc kogo dowiedzie
si czego.

Ibtäutern, v. a. einen flüffigen Äorber lauter ober flar

mad)en klarowa, wyklarowa, sklarowa, prze-
cedzi, przeczyci.

Slbliuterung, f. (bie) klarowanie, sklarowanie,
czyszczenie.

Slbleben, n. (baS) g. beg — 6, milb für^ob ober @ter=
hen zejcie z tego wiata, mier, koniec y-
cia, zgon, skonanie; ma) bem Slbleben be8 — po
gowie czyjej, L.

Slbleben, ber Snffnitib beS beratteten SSerbi przesta
y, schodzi z tego wiata, umrze, zgasn
(erlofdjen), skona, gin abgelebter ©reis zgrzybiay
starzec.
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Slblccfen, v. a. burd} Sccfen roegfdjaffcu obliza, wy-
liza, zliza; bom Setter — zliza z talerza.

Slbleberu, v. a. niebrig: Die ^»aiit, ba8 Scbcr abjieljen,

roi abberfen skór odrze, upi ze skóry.
Slblccren, v. a. abräumen unb leer machen posprz-
ta, prónym ucz3ni, zdj, precz wzi, wy-
próni.

Slbleerung, f. (bie) uprztnienie, wyprónienie.
ablegen, v. a. hcrablcgen, bon einem höhern Drtc lc=

gen zoy, skada; auócinanberlcgcn, 3. S3, bie

Sdjrift — rozbiera pismo; non fid) legen zoy
z siebie, na stron pooy. Die tflcibcr — su-
knie zdj z siebie ober zewlec suknie — , roze-
bra si (z sukien) 5 bie Sd)tif)C — wyzu trze-

wiki; ben SHontel — paszcz zdj, zoy z sie-

bie; ben Degen — odpasa szpad, cf. odj, od-

pi; ben .Cmi — kapelusz na stron pooy;
Jput unb Storf oblegen ober fiel) bequem machen roz-
goci sie; bie jraucr ablegen przesta aob
nosi, aob zdj, cf. L. zoy; Aicibung&ftiicf

ablegen ober ähnliajt 511m tagtäglid)cn ©cbraiid) bc=

ftimintc Dinge auf immer bon" fid) roeglegcn suknie
zoy, cf. pozby sie sukien, cf. odkada od
noszenia; ein Spoor Sd)tihe — trzewiki odrzuci
ober nie nosi ich wicej; einen S3cfud) — odda
wizyt, einen ©rujj bon Semoub — , überbringen

kania sie komu od kogo, pokon zfo3', cf.

owiadczy od kogo: 9tcd)cnfchaft — odpowie-
dzie za co; 8led)nnng — zda, zdawa rachu-
nek ober spraw; ein 3eugnijj — wiadectwo zo-
y; mit einem Sd)iffc ablegen, b. i. bom JJanbc ab=

fegeln, fid) auo bem Wulfen a "f h i c föhebc legen od-
kada, odbi od brzegu z okrtem, wypyn
z portu, cf. podnie agle; alle Unfauberfeit —
odrzuci wszelkie plugastwo, cf. pozby si.
3d) roili meine Sdmlbigfcit — oddam powinno
moj; einen t£ ib — zoy przysig ober wyko-
na przysig; ein ©elübbc — lubowa o'ber lub
uczyni, SB.

Slbleger, m. (ber) g. beö —8, berjcnigc 3n>cig einer

Sßfl'anje ober etnee 23aumce, roeldjer jur fünftige» »ort»

Pflanzung abgelegt roorben, ein Scnfer, Slbfenfcr la-

torol, ablegier, roszczka, cf. odkad. Sid) bon

Sem. einen Slblcger bon ctroaö auebitten (fcfyer^

rocife) b. i. bie SJcitthcilung einer gertigfeit prosi
kogo o recept na co.

Slblcgung, f. (bie) zoenie, zdjcie, pozbycie sic

czego, skadanie. Die Slblcgung ber tftechcnfdjaft

zdanie sprawy. Die Slblcgung einefi 3"tgniffcö zo-
enie wiadectwa, powiadczenie. — bce ©e=

lübbeo uczynienie lubu.
Slblehnen (mit bem hohen e) v. a., in ber l)öl)crn

Schreibart: ablcihcn, abborgen, ale ein Darlehn bon

Senianb befommen poyczy co u kogo
ablehnen (mit bem tiefen c) 1) einen Körper bon ei=

nem anbern rocglehnen odchyli, uchyli; ein Söictt

bon ber SBanb ablehnen desk od ciany odstawi.
2) — mit ©limpf bon fid) abtbenbcn oddala, od-

wraca od siebie, oprze si, przeciwi si czy-

jemu daniu, wymówi si z czego, nieprzyj-

mowa czego, odmówi co (auf eine glimbflidje

Sfrt au6fd)lagcn). Den Serbad)t — oczyci si
z podejrzenia; Ginlbürfe entfräften zarzuty wy-
wróci, — umorzy, zbi; Klagen — odeprze
oskarenia.

3m Allgemeinen: wymawia si, unika, usu-n si od czego, 3. 33. Lord Wellington usun
sie od dochodu omiu tysicy funtów szterlin-

gow, cf. usprawiedliwia si, nieprzyznawa si
do winy, oczyszcza si, broni si, nieprzy-
pu.s/.cza czego. Gin Gfvrc, SBürbc ablehnen -
da by uwolnionym od tej dostojnoci. Gr,. po-

chway które (Turenniusz) tak czsto odrzuca,
SP. Gr,. s obowizki od których wymówi si
trudno.

Ablehnung, f. (blc) odparcie, odchylenie, uchyle-

nie, zbijanie zarzutu, wymówka, bronienie si,
wzbranianie si czego, odrzucanie.

Slbleiheu, v. irr. a. Imperf. id) — , er lief) ab, Conj.

abliebe, Part. Piaet. abgeliehen; nad) Slbelung ift bie

gorm leiben für lehnen oberbeutfd) unb in ber I)ö=

hem Schreibart übiidi, fo biel ale ablehnen, ein Dar=
lcl)u erhalten, in ber höhern Schreibart- poyczy,
wzi poyczanym sposobem ,

poyczk za-
cign.

SI bie if) en, n. (bas), Slblciljung, f. (bie) poyczenie,
poyczka.

Slblciften, v. a. fid) eines Dienftes, einer ^SJcrpflidjtung

cntlcbigen dopeni czego, np. przysigi (c. Gib),

przyrzeczenia (Skrfbrechcn).

Slbleiten, v. a eig. bon einem Drte I)inab= ober lucg

leiten; am häufigften 11011 flüffigen Körpern sprowa-
dza, puszcza, przeprowadzi, oddali, odwró-
ci. 3. S3, wod.

2) — flg. burd) 83c>rjcgung8grtinbe bon ctroae abbrin-

gen odwie, odwodzi, odcign, odprowadzi.
3) — herleiten, bie Slbftammung eines SBorteS bar-

tljun wyprowadza, wywodzi pocztek; ein ab=

geleitetes SBort wyraz pochodny.
Slbleitcr, m. (ber) g. bcó —ö, ein SBerfjcug, eine Siu»

ftalt, ben Sliij bon einem ©ebäube abjulciten kon-
duktor, przewodnik, SS.

Ableitung, f. (bie) odwrócenie, sprowadzanie: wy-
wodzenie, wywód, wyprowadzanie, dedukeya,
derywacya.

SI bleu fen, v. a. bon einer Sad)e iccglenfcn oddali,
odw-róei, zwróci, uchyli.. Gr,. — ablenfcn bon ber

ftreng praftifdjcn 33al)li uczniów wywodzi za obrb
drogi cile praktycznej. 2) v. n. m. f.

zboczy,
wyboezy, zej z drogi.

Slbfenfung, f. (bie) odwrócenie, zboczenie.
Slblcrncn, v. a. burd) 3uffhcn ober S3cobad)fcn bon

einem anbern erlernen nauczy si czego od kogo
przez*przypatrywanie si jemu, cf. fßr.sjßoln.

pozbadn; przej, naladowa w ozem, po-
chwyci, sprosta, potrafi w co, dociec czego,
cf. przewykn. Gj;. od pajka przewykl tkacz
cwelichow, Flis Klonowicz 226.

Stblcfen, v. irr. a. Praes. id) lefe ab, bu liefeft ab, er

liefet ab, Imperf. id) — , er lad ab, Conj. abläfe,

lmper. licö ab, Part. Praet. abgclcfen, etroae GJefcbrie-

beneo ober ©ebruefteö laut ober öffentlid) beriefen

czyta, przecz3-ta, przeczj-tywa, odczyta, od-
czytywa, recytowa. Gr,. er laß bie Sßrcbigt ab

czyta kazanie z karty.

2) — einjcln herab* ober Wgnchmcn, ,?. S3. Dbft
owoc zbiera. Die Gebern bom SJtantel — zbiera
pióra z paszcza, Eh. cf. obiera, poobiera,

Slblefer, m. (ber) czytelnik, czytajcy, lektor.

Slblcfung, f. (bie) zbieranie; 2) przeczytywanie,
czytanie.

Sfblcugncn zapiera si czego ficl)C Slblaugncn wy-
piera si czego.

Slb'.licferer, m. (ber) odstawca, dostawca; — einer eim

juljanbigcuben Sadjc oddawca, wrczyciel.
Slb liefern, v. a. in ein anbercö ©croaijrfam liefern, gc="

hörig ober bollig liefern przystawi, odstawi, do-
stawi; odda, wrczy. Gj;. schwyconego s-
dowi odstawi.

Slbiiefcrung, f. (bie) przystawienie, liwerunek,
cf. oddanie, wydanie, odstawa, odstawienie,

Stctfbr. cf. dostawa.
Slblicgen, 1) v. irr. n. m. f. unb 2) — v. irr. a. m.

f)., cf. abgelegen, Imperf. id) — , er lag ob, Conj. ab*

läge, Part. Praet. abgelegen (entlegen fein); olö v.

irr. n. m. f.
entfernt liegen, jebod) ift bnfür üblicher

unb ebler baö Participium obgelegen by dalekim,
odlegym.

2) olö v. a. burd) Siegen abfonbern, im Siegen^ ab=

brücfcn, jur ©einige liegen, burd) Siegen entfräftcu

odlee, zlee si, dugo lee, dolee, po-

lee, wylee, przelee sobie. Gr,. leeniem
przetrze sobie skór do ywego, cf. w choro-



miifien - 9lbmarf>felaelfc. 17 3tBmäI)Ctt — 2U>mefTett.

bie odlea sobie boki, SB. 3>c« SSein abliegen

laffcn da wytrawi si ober wysta sie winu.

Slb l i freu, v. a. einem ctroäö — , cö burd) Sift bon ihm

erl)0(ten wypraktykowa, wydrwi, wykpi,
wymachlowa, chytroci naby, wykrci, wy-
figlowa eo od kogo.

Slblocfen, v. a. eigentlich bon einem embern ju fid) lo=

den, fig. burd) Sift ober Sdjmeicbeleien erhalten; im

gemeinen Sehen braucht man bafür baö niebrige Fre-

quentat: ablocfcrn, ablunfcrn, f. abliften wyudzi,
odwahi, przywabi, przyudzi, wymata, D am-
br o ws ki 843 — co na kim. dinem Jbrancn ab--

lotfen zy wycisn komu.
Slblotfcr, m. (ber), wyudca, L., wyudzicie!, wy-

drwigrosz, L.

Slblobnen, v. a. ben bölligen berbienten Sohn geben,

ingleichen: mit Reicbung beö bebungenen Sobneö ber=

abfd)ieben wypaci, wypaci komu za prac i

kwitowa go lub oddali go ze suby.
Slblobnung, f. (bie), wypacenie i odprawa.
Slblöfdnn, v. a. gehörig fait ober fühl machen, befom

bero einen glübenben ober beifjen Äor^cr mit einem

flüffigen gehörig ober bollig abfüblcn; inglciri)en böU
lig auölöfchcn ostudzi, zgasi, zagasi, w wo-
dzie gasi, ugasi.

2) älon etroaö roegmifrben, befonberö loaö mit fireibe

ober auf älm(id)e Slrt angcfchrieben mar zmaza,
wymaza, wyglozowa, zetrze, Fut. zetr, Freq.
cieram.

Slblöfd)ting, f. (bie), ostudzenie, ugaszenie, zma-
zanie, wymazanie, cieranie.

Slb I öfen, v. a. überhaupt fo bid alö loomacben, bod)

mit berfchjebenen Sccbcnbcgriffen odj, oddzieli, od-

wiza, 3. S3, bau $fcrb Don ber Äripbe— odwi-
za konia od obu, Eh., odczy, rozwiza,
rozdziergn, rozpuci, zlózowa, wyrczy,
zmieni, zastpi czyje miejsce, wj'kupic.

(Sine .ftanone löfcn wystrzeli z armaty, wypali.
Die SSad)C ablofcn zlózowa wart, anó) zmieni
wart, cf. bon ber SBacbc — z warty kogo zlu-

zowa, uwolni, (finanber — wyrczy si wza-
jemnie, kolejno si zastpowa, zmieni. Gj.

pose bdzie niezawodnie zmieniony, (a).

2) S3ei)utfam abfdmeiben oderzn, odj, odpró.
Slblflfung, f. (bie), odwizanie, wyrczenie, ur-
niecie, zlózowanie, zastpienie.

Slblötben, v. a. odlutowa, cf. L. rozpoi.
Slblubcrn, ebler: abbeefen v. a. skore zedrze, ze
skóry upi.

Slblügen, v. irr. a. Imperf. id) — , er log ab, Part.
Praet. abgelogen , nermittelft einer Süge erhalten

wyga, wykama, wymata, wydrwi, mata-
ctwem ober kamstwem dosta, naby.

Slblugfen, v. a. burd) Sift tmb Jcinfc erl)altcn forte-

lem naby, wymata, wyudzi, zapa chytrym
sposobem.

Si bm ad) en, v. a. eigentlich unb im gemeinen Seben fo

biel alö abfonbern, loomacben ohne 23eftimmung ber

Slrt unb äöeife odwiza, odj, oddzieli, uprz-
tn, rozebra, precz wzi.

2) — fig. eine ftreitige Sache jti (?nbe bringen, eb=

lei": abtbun ukoczy, zagodzi, sprawi, uoy
interes (a); rozstrzygn, zadecydowa; ukad
zrobi, wyrobi rzecz po przyjacielsku, zatargi
uatwi, zaatwi cf. dotrze. Gj. Cesarz Au-
stryacki zwoa stany Wgierskie do Budy,
gdzie rozmaite wane przedmioty zostan ua-
twione.

3) — gett binjutbun okrasi, zaprawi, 5. S3.

cielcin, Eh.
Slbmachfei, n. (baö) okrasa cf. omaza, fehlt imL.,

roeldber bafür omasta hat, krasiwo. NB. omasta
ift bei ben trafauern uub okrasa bei ben SSarfcbaueru
üblich, as.

Sibmachfelgelb, für bie Sßoln. glöfjfnedbte okrane,
g. ego, 5. S3. — orytom dane, cf. L. omast no,

n. g. ego.

Mrongorin», Dentsc-Poln. Worterbueu I.

Slbmiiben, v. a. mit ber (Senfe abhauen wykosi,
skosi, posiec, pokosi.

Slbmageru, v. n. m.
f.
wychudn.

Slbmahlen (abmalen), v. a. bom SMer odmalowa,
wymalowa. Gr hat einen ättohren abgemalt wy-
malowa murzyna.

2) Slbmahlen in ber SOlüble, baö ©etreibe böllig fer=

tig mahlen, mobon baö Part. Pass. abgemahlen heifjt

zemle, umie. SBann roirb er benSBeiaen abmah»
len? a kiedy pszenic zmiele?

Si bin ahn en, v. a. ermahnen etroaö 311 unterlaffen ober

511 meiben przestrzedz, przestrzega od czego,
odradzi, odmówi, *rozradzi komu co, na-
wróci, odwróci, odcign kogo od czego.

Slbmabnung, f. (bie) odradzenie, przestroga.
Slbmabncr, m. (ber) odradzajcy przestrzegacz.
Slbma()ung, f. (bie) wykoszenie, pokoszenie.
Slbmärgeln, (*abmarad)cn, abmorcbeln) v. a. in einem

hoben ©rab entfräften, befonberö burd) fd)roere Slrbeit

bon Gräften bringen znuy, osabi, strudzi,
wysili, cf. ^r. = sJ$o(n. glabi, wyniszczy siy,
wychudzi.

Slbmarfen, v. a. ograniczy, rozgraniczy, mie-
dzami odczy.

Slbmarfch, m. (ber), ber Slbpg ber ©olbaten bon ei=

nem Drte marsz, odejcie, wyruszenie, rusze-
nie z miejsca, wymaszerowanie, cf. cofnienie si.

Slbmarfd)iren, v. n. m.
f.

eigentlich bom ©olbaten,

lnenn bereu mehrere bon einem Drte roegjiebeu, befon=

bero roenn folrheö in gefd)loffcncr Drbnung gefcbiebt

odmaszerowa, pomaszerowa, wyruszy z miej-
sca, wymaszerowa; im gemeinen Seben auch für

fortgehen odej.
SI bm ar tern, v. a. febr martern in pgürl. S3ebeutung
namczy si kogo, udrczy, gnni, ciemiy,
dokucza, da si komu we znaki, trapi kogo.

Slb mat ten, v. a. matt unb_ fraftloö machen sfatygo-
wa, zmocowa, utrudzi, zmordowa, znuy,
nadwtli, osabi, wysili, zwtli. ©id) —
zmordowa si nad czem, osabie, strudzi si,
sfatygowa si, znuy si, spracowa si, cf.

zmacha si fid) abarbeiten mit ^anbarbeit." Gin
burd) Kbrccflicbe |)iije abgematteter pilgrim pielgrzym
niezmiernym upaem strudzony, Krasicki.

2) —- Srtatt b:" i. glanjloö machen, ohne ©lanj Iaf=

fen, befonberö bon bem ©olbe mat zrobi, matowa,
SS. , bezglancownie robi, nieglancownic zosta-
wi; u zotnika: naksztat capy chropawym,
ziarnkowanym, niepolerownym zosta, ziarnko-w albo groszkow robi robot, ziarnkowa,
groszkowa. NB. Se^tereö bon Sr. beifjt aber ei»

gentlid): granulireu, förnen.

Slbmattung, f. (bie), zmordowanie, utrudzenie,
znuenie.

Slbmeifchen, v. a. SJMj — sód zaciera} 2) mit
bem 3)ceifd)en fertig roerben skoczy zacieranie
(sodu).

Slbmeifjeln, v. a. dótem ober dotkiem odbi —
obrobi.

Slbmelfen, v. irr. a. Imperf. jd) — , er molf ab,

Part. Praet. a&gemolien udoi, wydoi, Gr,. po-
karm zestrzyka, Dziark.

Slbmergeln,
f.

abmörgelu zmczy.
Slbmerfen, v. a. burd) Sufmerffamfeit bon einem er*

lernen ober 511 erlernen fueben, abfeben wymiarko-
wa, *pozbadn, odgadn co, przej, poj,
postrzega, postrzedz, pomiarkowa, dostrzega,
dopilnowa, wyrozumie, pozna, nauczy si,

f. Slblemen. Gr tbit atteö, roaö er mir nur an ben

Slugen abinerten fann wszystko czyni, co mi tylko
z oczu wyczyta moe.

SI b mcrfuug , /• (bie) wymiarkowanie, dostrzeenie^
dostrzeganie.

Slbmeffen, v. irr. a. Praes. id) meffe ab, bu miffcffc

ab, er mifjt ab, Imperf. id) — , er tnafj ab, Conj.

abmale, imper. mi^ ab, Part. Praet. abgeineffea;
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eigentlich bao 3Raajj. einer Sache genau beftiminen:

einen Slcfcr — wymierzy rol, ct. zmierzy.
2) Sefonberö jur 6rreid)ung

"
cincö gemiffen Snb=

jjnjccfcó meffen odmierza, odmierzy.
3) fig. baö Skrbältnijj einer Sache nad) einer an-

bern einrichten unb genau beftinimcu oznaczy, wy-
znaczy, rozmierzy, zmierzy, wymierzy, sto-

sowa, ograniczy, rozgraniczy, miarkowa f.

S3eurtbcilcn; im abgemeffcncii Äreije w rozmierzo-
nym kole, Pk. InU.

SlblUCffung, f. (bic) odmierzenie, wymiar, wymie-
rzenie, rozmierzenie? pomiar, rozmiar, j. S3,

gruntów.
Slbmetjcn, v. a. bie fur bag SDtahllohn gefcjjte- 3R cf3 c

bon etluaS nehmen miarki od miewa pobiera, et.

|k. -- $olu. mace pobiera, cf. S3 ob ni. wymelek
wzi.

Slbmie'tbeit, v. a, jur SRictbc bon jemanbeu nehmen
ober ben ©ebratid) einer Sache bon jeniaubcii gegen

einen getmffcn SRieityginö erhalten naj od kogo,
ordowa,

Slbiliilbcrn, v. a. zmodyfikowa, zagodzi.
81 bin i ft en, v. a. ben SRift belüg rocgfcbaffeii, bom äRifte

reinigen gnój ober nawóz wyprztna ober uprz-
tn, z gnoju oczyci.

Slbmobeln, v. a. odmodelowa, formowa, kszta-
towa modelusze, przekopijowa co w formie.

Slbmoofen, v. a. bom äRoofe reinigen oczyci ze
mchu ober mech zdj.

Slbmtiben, v. a. einen ob", fid) — zmczy kogo, si,
sfatygowa.

Slbmübcn, v. a. zmczy, wiele pracy zadawa,
fid) mit ctrcai — mczy si nad czem.

Slbmüfjigcn, v. a. aI8 bas frequtntatibum bes tui*

gewöhnlichen: abniüjjeu, SRufje madjcn, bonetwaeab*

halten, gröfjtentbcilö aber nur al6 ein öteftejibum ;

fiel) bon etwas abmüfjigcn, bie 8krrid)timg beweiben

auffdjieben uatwi si od zatrudnie, L., uwolni
sie od interesów, od jakiego zatrudnienia, po-

zby si interesów, oderwa si od nich, uj
sobie tyle czasu, uatwi sie z robot, pozwo-
li sobie czasu. gr,. SSenii er fid) bon feiner Slrbcit

Wirb abniüfjigen tonnen jeeli si tylko moe ua-
twi z swoj robot} jeeli mu prace pozwol?
— nieprzeszkodz. "

iDer Ruffe unb 5ööl)ine fagt

Wörtlid): upradnit se b. i. uproni si ober czas

mie (wygodny) po temu.

Slbmüfjlgung, f. (bie) czas wolny.
Slbnageii, v. a. burd) SRagcn abfonbernogry, ogry-

za, ogryzywa, ugry, odgry, cf. *ogloda.

Sibling u ng, 1. (bie) ogryzienie, ogryzka.

SI bn iii) en, v. a. odszy.
Slbnahmc, f. (bie) bao Slbnehnicu in einigen S3cbeu=

Jungen bc8 «Rcutriuo, ber 3uftanb ber Scrmiiiberung

an innerer «Starfc ubranie sie jakiej rzeczy, prze-

branie sie czego, ujtek, ubywanie, ubytek,

sabo, ujma, umniejszanie si, brak, uszczer-

bek, uszczuplenie, upadek, upadanie. (?j;. do-

chody Irlandyi doznaj co rok znacznego ubytku
(a), cf. ubyt soków (a), cf. DD. opad ciaka.

Slbnahmc ber Äratlfljelt zmniejszenie si chorób)',

Dl), et. si opad zupeny, DD. = baö Surfen ber

Äräfte.

2) — Die Slbnchmung, f., bic .panblung bc8 Slb*

ncl)men8 in einigen wenigen eigentlichen. S3cbeutuiigen

beo Sit ibeö odbieranie, zdjcie, zdejmowanie —
ber Redlining suchanie rachunków.

'.)) — Slbgang einer SSaare odbyt, pokup (na to-

war), odchód.

Slbnarrcn, v. a. burd) ^offen, burd) leere 8Sorfpiegc=

lungen bon 3emanbcn erhalten wykpi, wydrwi,
wyudzi, wymami.

Slbnafd)cn, v. a. burd) SRafdjcn bon etmaö nehmen zla-

sowa, Ko z. cf lasu ni. Sie Sluöblücfe zlaso-

wa, laKuni fehlen im Sinbe. S3ci ben ^v.-SJiolcii

unb and) bei ben SBarfchaucrn finb flc unbcfannt, Wic=

Wohl baö Adj. lasy nafebbaft nad) Sinbe iu Scrjrif-

ten borfommt, cf. Sllt=^oln. zesmekta.
Slbnehmcn, v. irr. a. unb n. id) nehme ab, bunimmft

ab, er nimmt ab, Imper. nimm ab, Imperf. id)

— , er nahm ab, Conj. abnähme, Pari. Praet.

abgenommen; ale v. irr. a. orücft eö ben 33egriff bcó

.jjcrabncbtncno unb ber Slbfonberung auö unb begreift

oer|'d)icbcnc Slrten bcö SRehmcnó odj, zdj, zdej-
mowa, uj, ujmowa, zbiera, zebra, zabra,
odebra, precz wzi, ubiera, cf. zestawi.
j;. bom acucr ben jopf, Äcffcl. — 6j> wszystko
to gotuj z godzin, a odszumowawszy zesta-
wiaj z ognia. ä>oii einem hphern Drtc ober bon

ber Oberfläche eincö Singcö berabnebmen, j. S3, ben

4)llt — zdj kapelusz* bic fruchte — zbiera
owoce? bcrmittelft bes SDtcffcró , ber Srbccre, ber

Sage ober äl)iiiid)er Üßcrfjeuge, ,5. S3, ben S3art —
brod ogoli i bic 4?aarc — wosy obci, ostrzydz;
ciii ©lico — uci, odj, odci czonek, ampu-
towa, SB , cf. odosobni czonek zbolay; bic

ÄÖbfe — postrca gowy' alfo strci gow:
S3l'ürfcii — most zdj ober rozebra, pozdejmo-
wa mosty cf. uprowadzi mosty (a); bom 2ifch

— ze stotu zebra; ben Rahm bon ber SRild) —

,

ober metonbmifd): bic SIRild) — , ben 9tal)ni abfcbobfcn

mietank zbiera; beim ©triefen ober Änitten ab'

nehmen, t». h. bic äRafdicn (abfantclii), berminberu,

bamit ein Strumpf enger werbe, weld)cö bcrmittelft

beo Slbftrictcnö jweier "ffllafchen auf einmal gcfd)icht,

niinbern (oka) spuszcza ober gubi oka, SB , w
robieniu poczochy, zdejmowa, Bh. ujmowa.

2) _ fig. ,j. S3, ein Äalb abnehmen, c6 bon ber

ÄuI) trennen unb babtird) entiböhncn, aud) abbinbcn

odsdzi ciele.

Slbnehmcn, abfatifcn odkupi; — eine Saft, babou

befreien, entlcbigcn ciar odebra, uly komu
ciaru, uwolni od ciaru.
Slbnehmcn, für ablegen laffcn, j. 33. einen (£ib, eine

9tcd)ntmg — przysigi, rachunków sucha; ei-

nem cine Sorge — uwolni od trosków A So. , cf.

odebra jaki uciliwy obowizek, Bw.
Slbnehmcn, erfenuen, urtheilen zgadn, dorozumie-
wa si, wnie, wnioskowa, dochodzi, do-

myli si, dociec.

Slbuchmen,'alo v. n. m. I), an fó'rbcrlid)cr ©röfjc, an

Sauer, an Gräften unb innerer ©iitc nad) unb nad)

berminbert merben ubywa czego, 5. S3, ber SRonb,

bao ©elb nimmt ab ubywa ksiyca, pienidzy,
przebieraj, si pienidze. Sie Sage nehmen ab

ubywa dnia. Sic SRäcbtc \)abcn fchon mcrflid) ab«

genommen ubyo ju znacznie nocy, cf. rzednie.

(£$;. rzedniaa ciemno, Krasicki. It. malej
3. S3. Sawa Hortenzyusza malaa, Pot., mager

rocrbCll opa, spa, schn, cf. traci ciao;

spa z ciaa L. schudn. Gj;. Chudn mode
dzieci DI), niby ujm— , umniejszenie cierpie,

opada, niszcze, slabie, mdle, mizernie, po-

puszcza, wolnie, ustawa, zwtle; citl innerer

Starte berminbert lucrbcn, j._33. bie ^>itjc, bie Äältc

nimmt ab upay zmniejszaj si, — zimno wo-
lnieje, popuszcza. Sab ©cfid)t nimmt ab wzrok
sabiejej cf. tpieje Saö ©cbärbtiiifj — pami
tpieje, stabieje. Sic Ärantl)cit — choroba usta-

je, wolnieje ober niknie w ubywaniu. 6r,. za-

raza morowa coraz si pomniejsza. Shrc Sd)ón=

I)cit nimmt ab pikno jej niknie.

Slbnehmer, m. (ber) ber Ääufcr odkupujcy, kupiec.

Ser Slbnehmer, tfaufer nabywca, 3. S3, weny cf.

ochotnik (a).

Slbnehmcn, n. (baö), Slbnchmung,. f. (bie),
f.

8lb=

nähme zdjcie, zdejmowanie, ujcie, ujmowanie,
odebranie, odbieranie, zbieranie, zebranie; ubie-

ranie, umniejszenie, ubywanie
f.

beim Scrbuill

abnehmen mehrere S3ebetitungen.

Slbncigen, v. a. bon ettuaö Ibegucigcu odwróci niby

odchci, zniechci, odchyli, *zrazi; fig. fiel)

abiicigcn bon etwa», bcmfclbcn ungiinftig werben od-
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wróci sie, przekin si na inn stron. 35a=

bon adj abgeneigt nieyczliwy, nieprzychylny,

niechtny.
Slbneigung, f. (bie), odebcenie, zniechcenie,

Wstrt do kogo, od kogo, niech, odraza, od-

strczanie, zraenie. Sr,, wstrt do jada, DD.
lt. znajc odstreczenie si narodu od Moskwy.

Slbnictcn, v. a. odiiitowa.

Slbnb'thigcn, v. a. burd) Setbigen, burd) unroibcrftcl)=

lid)c eibegungogriinbc Don einem erhalten wymusi.
^Desgleichen: burd) höfliche SBorte bon jemanbcn_ er=

halten zobowiza kogo do czego; (wyprosi);
cf. wymaga czego na kim, (wyciska co z ko-

go, — na kim, wymusi); cf. przyniewoli.

Slbnóthigung, f. (bie) wymu, wymuszenie, do-

praszanie si, raczenie do czego, zniewolenie,

wyciskanie, cf. podbija zadziwienie rodu ludz-

kiego, S. P.

Slbnorm, adj. nnb adv. bon bcr_9iid)tfd)nur, Siegel

abmeid)enb odstpujcy od prawidfa, niezwyczaj-

ny, odmiennego ksztatu lub kierunku.

Slbnütjen ober abmitoen, v. a. burd) ©ebrauch fdjleaV

ter, unbraud)barcr machen zuy, zuywa, pso-

wa, przez uywanie popsu, nadpsu, wyro-
bi, spotrzebowa, schodzi, znosi, wytrze,
zedrze, skazi, stpi, nieuytecznym co uczy-
ni, L. Si;, mio stara jak wieczno, lecz

iiiezuywana, cf. zdezelowa. <Sid) abnutjcn przez
uytek uby, zuywanym, wytartym by. Sr,. Eh.

wyrobisprzet rzemielniczy; nó si wcale wy-
rzeza; siekiera bya wcale wyrbana; siekiera

bya wcale zuywana, 3ß , suknia przechodzo-
na, wytarta, zu3'wany obrót abgenüljte SBenbung,

cf. L. — JUcibung przenoszone odzienie. Sr,, i

elazo si przerobi i stal si przenosi, L.

Slbnutumg.'f. (bie) ober bie Slbnutjung, f zuy-
wanie, nadpsucie, uszczerbek, stpienie, ni-

szczenie, uszkodzenie, skaza, spotrzebowanie.

Slbohrfeigcn, v. a. wypoliczkowa, wytrzepa
kogo po gbie.

Slboliren, v. a. aufgeben, abfd)affeu znosi, znie,
skasowa, uchyli.

Slbouniren, v. r. fid) nie ein Jbeilnchmer 311 einem

©efd)äfte untcijdjrcibeu; fubfcribircu abonowa, pod-
pisa si do czego ober na co.

Slbouneiucnt, n (ba) abonament.
Stbonncnt, m. (ber) (gen. unb pi. =: Slbonnentcn)

abonent, pi. abonenci.

SI b orb n en, v. a. mit einem äkfehle ober einer Soll»

mad)t abfehirfeu poselstwo wyprawi, wysa, de-
legowa. Sin Slbgeorbncter, ber bon einem höbern

jtoai mit Sollmacht, aber ohne einen beftimmten öf*

fentlidjcn Sbarafter abgefchicft morben; ein 33eputirter

posaniec, delegowany, cf. deputat, deputowany.
Slborbnung, f. (bie) poselstwo.
Slbortircn, v. n. äftifjfall betommeu, 3U früh gebären

poroni.
§(bpad)ten, v. a. pachttoeife bon jemanb erhalten are-
dowa, wzi w ard, — w dzieraw? za-
dzierawi, zaardowa od kogo.

SI bpa d) tun g, f. (bie) areda, aredowanie.
SI bpa den, v. a. maß aufgepacft roar herabnehmen, in«

gleidjcn: be6 ©epäcfeö entlebigen odpakowa, rozpa-
kowa, pak zdj, znosi z wozu, zoy, roz-
juczy, cf. zadowa, wyadowa.

Slbpacfung, f. (bie) odpakowanie.
Stbpa.riren, v a. odparowa paasz, odwie ko-
mu miecz, Piotr. Kochan. 541.

Slbpaffen, v. a. mit bem %irtti abmcffen, roeit *ßa§
in SRieberfachfen ben 3irfel bebeutet odcyrklowa,
wycyrklowa, wymierzy.

2) —- fig. bie bequemfte 3eit ober ©elcgenljeit mit
5Sorfid)t ablbarten upatrzy ober wypatrzy por,
doczeka si, uczatowa, dopilnowa; j. S. —
czyli prawida s dochowane cf. abmerten.

Slbbeitfd)en, v. a. mit ber sßeitftihe abfonbern odbi
biczem, utrci batogiem.

2) — (Sehr peitfdjen obi kogo batem, oci,
orzn, chost da, kauczukiem wytrzepa
skór, w skór da bizunem, wyoi skór bi-

czem; okada, oszasta cf. ochlosta.
Slbpfdhlcn, v. a. mit eingeftedten Sfdhlen bemerfen

ober abfonbern opalowa, oznaczy palami, od-

dzieli palami, wytkn palami ober kolmi wy-
mierzy, ogrodzi palami.

Slbpfdnbcn, v. a. mit ©einalt 311m Sfanbe nehmen
fantowa, w zastaw wzi, zaaresztowa, za-j np. bydo cf. obs. cia cf. zagrabi, za-
fantowa.

Slbpfarren, v. a. 311 einem anbern Äirdjfpiele sieben,

np. ein 2)orf, wie jak wyczy z parafii, od-

laczj'c —, do innej parafii wczy
Slbpfelfen, v. irreg. u. a. m. I). Imperf. ;d) pfiff—,

er pfiff ab, Conj._ abpfiffe, Part. Praet. abgepfiffen

odgwizda, odwista co np eine SJMobie not.
Si bp fiu cf en, v. a. mit ben jmci borberften Ringern ber

4baub abbred)cn obrywa, oberwa, oderwa, o-

dziera co z czego, urywa, zbiera, zrywa,
be§glcid)cn burd) Stupfen tal)l mad)cn oskuba. §Sol=

taire roujjtc jebem ein gcbcrchcn abäupflücten Wolter
kademu atk przypina.

Slbpflucfung, f. (bie) obrywanie, obrywka, osku-
banie.

Slbpfiügen, v. a. mit bem Pfluge abfonbern, burd»

pflügen entsichen odora, uora, cf. poora, eine

Schulb — pugiem odrobi.
Slbpicfcn, v. a. oddzioba.
abplagen, v. a. mczy kogo, dokucza mu, fid)

— drczy si, zatroszery si — lim — o co.

Slbplattcn, v. a', platt mad)en, ebenen spaszczy,
zrówna; fid) — , befonbere bon Sergen na równin
si zamienia.

Slbp leiten, v. n. m.
f.

fich ptöijlid) unb mit ©crdufd)

ablófcn oderwa si nagleiztrzaskiem, odskoczy.
Slbpldtten, v. a. bölltg glatt unb eben platten wypra-
sowa, wygadzi.

Slbpod)en, v. a. burd) $od)en ober heftiges Droben
erhalten wyfuka , wymaga z fukiem, napiera
si czego gwatem.

Slbpod)en, n. (bas) domaganie si uporne.
Slbprdgen, v. a. böllig duöprdgeu, bie ©efratt einer

©ache burd) bap ©epräge abbilben in eig. unb fig.

53ebeuttmg wybi, np. monet, wyrazi, wyci-
sn, wypiecztowa, wypietnowa, äß.

SI bp rail en, v. n. m. f. an ober" bon etroaS hera_bpral=

len, rocgpralleu odbi si, odskoczy, odskakiwa,
odbija si od czego, *odwarkn eigentlich ei=

nen fd)toirren=ben Jon, Schalt bon fid) geben, ein

fdjroiiTcnbeö Scho Ijöreu laffen odprysn, *wstr-
ci si, odtrconym by, blask który z zbrój
wietnych wyskakowa, Pk. III. 9.

Slbprallen, n. (bas) odbitka.

Stbpretlcn, v. a. bon abprallen, bon etma§ r)erab= ober

hinraegprallen mad)eu tracc odbi, odrazi, L„
*wstrci,. L., rzuci co, eby si odbio lub
odskoczyo, odbija, odbi co jako spryna.

Stbprellen, n. (ba§) *wstrt, wstrcanie, odbitka,
odbijanie od czego, L.

Slbpreffen, v. a. burd) ^reffen abfonbern, pr ©enugc
preffen unb baher auö ber treffe nehmen; fig. burch

^reffen b. i. unerlaubte 3>bangemittc[ bon jemanb er=

halten wytoczy, wyprasowa, wyyma, wy-, wycisn, wydziera, zdziera, cf. wyfu-
ka, cf. wymczy.

Slbprcffung, f. (bic)_ wytoczenie, wyprasowanie,
wyymanie, Avycisnienie, zdzierstwo, wydzier-
stwo.

Slbprotjen, v. a. bon bem sßro^roagen heben odprzod-
kowa, dziao odprzodkowa ober zdj z przod-
kary, ffi.

Slbprügeln, v. a. gehörig nach Serbien^ prügeln obi,
wytrzepa, *orzn, wytluc, wybi, cf. porz-
dnie ochlosta.

2*
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Stb^rugelimg, f. (bie) ukaranie, otrzepanie, obi-

cie, wybicie.
Slbpuffcn, v. a. burch pfiffe, b. i. bumbf fiingcnbc

Schläge abfonbcrn obi. 2) —mit bergauft toacfer

fd)lagcn wyku lakowa, przekutakowa kogo, wy-
buzowae, obi.

Slbbuften, v. a. zdmuchn, silnem dmuchaniem
oderwa burd) frdftigeo Sluóftojjcn bcv Suft entfernen.

»Ib buljen, iv. a. ben üjiuhen 5. S3, om Siebte ober bie

berborragenbe Unreinigfcit meqfcbaffeu; giott, eben ma*
cfjcn, ba8 Unreine unb Untaugliche roe'gfrbaffen, fäu=
bern oczyci, otrze, u trze, ochdoy, obra
z czego; einSicht — objani wiec ober utrze
j, (*uciera nos wiecy).

abquälen, v. a. burd) Dualen ober burd) unbcrfdbäm*
teö Sitten bon dnem erbalten, febr quälen trapi,
utrapi, zgnbi, drczy, *zaskwiera? einem
etroaß — wymczy co od kogo; wyebra.

SIb quälung, f. (bie) utrapienie, ciemienie, dr-
czenie, *zaskwierstwo, dokuczanie.

SIbquerlen, v. a.gcl)örig querlen mtewk roztrze-
pa, cf. koziokiem pyny kóci. 9laa) Bw. kwerl
rozrobi.

Slbquetfchen, v. a. burd) -Quetfd)en abfonbern oddta-
wi, oddabi, wycisn, wytoczy, ©id) bie

ginger — palce sobie uskrzyn, — przytoczy,— oddabi, cf Bw. odskrzyn, przyskrzyn,
przyci.

Slbröbelii, v.a. bermittelft eines Heinen Stabes ab=

fonbern kokiem zbkowanem kraja ciasto spa-
szczone.

SI br offen, v. a. buret) Stoffen oben abnehmen, baS ge=

bauene ©etreibe auf bem gelbe jufammenraffen , um
eö in ©arben 51t binben porwa, zarwa, zabra,
zbiera, zgarnia, zgromadzi, *graba, z wie-
rzchu zebra.

Slbrabam, m. Abram. Sbrid)ro. 3n Abrahams ©chofj

fitjen pywa jak pczek w male, w bogiej znaj-
dowa si bezpiecznoci.

StbrabamSbaum, m. f. Äeufchbaum wierzbaWoska.
Slbral)meu, v. a. ben Stabni ober bie Sohne ober ben

©djmanb bon ber SHilch nehmen, sjkeufj.=Deu feb: ab=

febmengen, aud) abfa()nen zebra, zbiera mietank.
Slbraobeln, v. a. mit ber Stoöbel roegnehmen odra-
szplowa , zraszplowa , oskroba, ostruga,
obraszplowa, opiowa, raszpl wygadzi.

Slbratfjen, v. irr. a. Praes. id) ratr>c ab, bu ratbeft

(rätbft) ab, er rati) ab, Imperf. id) — , er rieth ab,

Part. Praet. abgeratben = burd) guten SRatf) bon ei=

ner <Baa)e abjuhalten fudhen odradza, rozradza,
odmawia, cf. odwie.

Slbrathung.f. (bie) odradzenie, rozradzenie, odrada.

Slbrauben, v. a. = ale einen Staub entjieben zrabo-
wa, wydrze, zlupi.

Slbraudjen, v.a unb v. n. im lebterngalle mit fein,

foroobl: abbambfen, fid) in Saud) auflöfen, alö aud):

abbambfen mad)en wyparowa, wywaparowa,wy-
wietrze ; abroudjen loffen da wyparowa czemu.

Sib ró ud) em, v. a. glelfd), ©d)infen — uwdzi np.
miso, szynk.

Slbra'ufen, v. a. = burd) Staufen ab= ober roegneb5

men wyskuba, odskuba. ©id) — targa si za
wosy z kim.

Slbraum, m. (ber)= bo8 Slbranmen, n. sprztnienie.
2) 9Sa8 ab= ober roeggeroumt wirb, iocgjuräumenbe

Ueberbleibfcl, bie fleinen Slefte unb 3roeigr eineö ge=

fällten 83aumc6, roclcbc nid)t jum Sager - unbÄIafter-

bolj taugen; = Slfterfblag, Slbfblag, Slbhplj, ©dhob=
ben drobne szcztki, ucinki, uomki, zbiorki,

rumowisko.
Slbraum en, v. a. = bon einem Staume ober $lat$e

rDegfdjaffcn , roegrätimcn, leer machen uprzta co,

uprztn; miejsce zrobi, S3öhm. odstroni. ffij.

im SÖalbe — las wytrzebi} it. ben Sllfch — ze
stou uprztn.

Slbroumung, f. (bie) sprztnienic,uprztanie, uprz'
mienie.

Slbrauben, v. a. = bie Stauben ablcfen, wegfebaffeu

gsienice z drzewa zbiera i z gsienic obiera.
Slbrccben, v. a. = abhärten, mit bem Stcd)cn abneh-

men odgrabi, zgrabi.
Slbrcchling, n. (baó) = bie burd) ba6 Drcfd)cn abp»

fd)lagcncu Sichren unb ©türjcl, ba6 ©robe, Slfterig

ograbki, zgoniny PI. Sn Sßrcufjen: boa Slbbarffei.

Slb rechnen, v. a. = burd) Stcdjncn abfonbern, abjic*

hen odrachowa, porachowa, potrci, wytrca
co komu rachujc si z nim. Gr, 3Mefc ©cli)ol)U=

heit abgered)net gdyby nie (loenu nid)t) ten na-

óg, zapomniawszy, pominwszy —

.

2) — mit einem jufomtnen* redmn unb bie Stcay

nuug fd)liefjen porachowa sie z kim, obliczy si
z kim.

Slbrcdjner, m. (ber) kalkulator ober mekler okr-
towy, obrachownik okrtowy =r gran3. courtier,

final, ship-broker, Stal. eargador, Sat. calculator.

Slbred)tiung, f. (bie)= bie Slbfonbcrung burch Stechnen

ober ber Slbäug bon ber Stedmung potrcenie, po-
rachowanie si; zamknicie rachunków.

S(bred)ten, v. a. burd) einen 9ted)t8banbel bon einem

erhalten wyprawowa, wyprocessowa, pienia-

ctwem od kogo naby, — odzyska. 2) Da8
2ud) — ,

grube wosy na lewej stronie sukna
wycina.

Slibrebe, f. (bie) eine bollenbetc gemeinfd)oftlid)e Unter»

rebung über etmao, cine SBerabrcbung umowa, zgoda,
ugoda, ukad; heimliche Slbrebe zmowa.

2) — bie Verneinung einer Sadie zaprzeczenie;
bod) nur in ber Stebeneart: id) tonn nicht in Slbrebe

fein, id) ftelle c6 nid)t in Slbrebe nie mog ternu

przeczy, nie zapieram si tego, musz przy-
zna', nie zaprzeczam temu, cf. przekosowi.

SIbreben, v.a. Slbrebe nehmen, fid) roegen einer Sache
binlonglid) unterreben, fid) über cthW bereben umó-
wi co ober umówi si z kim o co ober wzgl-
dem czego, uoy si; beimlid) — zmawia si.

2) — für Slbrathen im s|5rcufj.=35eutfcb. odradzi,
odmawia, rozmawia parobka, (hnefti .franbbud).

3) Sid) — , miibe reben zgada si, gadaniem
zmczy si.

Sbregeln, v.a. nad) Stcgcln orbnen unb abmcffeu spro-
wadzi do pewnych regu ober prawidet, uoy
podug prawide.

Stbregnen, v. impers. = bi8 jur grfd)öbfuug regnen,

böllig auöregncn wypada; przesta pada. 2)3Me
Sälütbcn finb abgeregnet, b. i. bom Stegen abgefd)lagcn

kwiat poopada od deszczu.
Slbreiben, v. irr. a. Imperf. id)—, er rieb ab, Conj.

abriebe, Part. Praet._ abgerieben = burd) Steibenroeg»

fd)affeu ciera, uciera, wyciera , wykruszy,
wytrze co, otrze, oskroba, ochdoy z bota,

cf. odetrze, obetrze.
Slbreibung, f. (bie) wytarcie, cieranie ; odtarcie,

otarcie.

Stbreicben, v.a. = mit auSgeftrccttcm Sinne erreichen,

baran reichen dosign, i zdj, dosta. 2) — bcf=

fer: berabrcidjen, abgeben odda, wrczy, zanie,
donie, poda.

Slbreifen, v. n. m. f.
dojrze (bon grüd)tcn o owo-

cach). 2) — v. a. bie Steifen abnef)inen obrcze
pozdejmowa z czego.

Slbreil)cn, v. a.= lbo6 aufgeregt ift auSeinanber uel)«

men, 3. 83. perlen, Slebfcl abreiben pery, jabka
ciga, zwleka ze sznurka, SS.

Slbreife, f. (bie) sz bie Steife bon einem Drtc odjazd,

wyjazd, udanie si w Idrog, wyjezdne, G.,

wyjezdnego. I>eu Skfchl, ben id) bei ber Slbreife

geben mufj rozkaz , który mi na wyjezdnem
z Berlina da przychodzi.

Slbreifen, v. n, ni. f. bon einem Orte reifen odjecha,
odjeda, wyjeda; puszcza si w drog,
wyjecha w drog, odprawi si.

Slbrcifjcn, v. irr. a. Imperf. id)—, er rljj ab, Conj.

abriffe, Part. Praet. abgeriffen. 1) — al8 v. a. =
burd) Weijjen abfonbern oderwa, zerwa, odedrze,
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odrywa, przerwa, wyrwa. Durch ben ©ebrauch

jerreifjen, abnähen (bon Äleiuungöftüdfen ) podrze,
zedrze, schodzi, znosi (suknie), cf. zdziera,
poszarpa; ein .|jau9 — dom rozwali, rozebra}
ein abgcriffencr 9)'ccnfch obdartus, obszarpaniec.

2) — alo v. u. m. f.
= burd) ©eroalt getrennt mer=

ben urwa si, oderwa sie, przerwa; si. Gj.

ber Stria* rifj ab powróz si urwa, — przerwa;
bie ©ebulb reijjt ab cierpliwoci niestaje, — za-

braknie.

3) — abbilben, jcidmen wyrysowa, odrysowa,
odkreli.

abreijjer, m. (ber) odrywajcy, odrywaczi 2) —
ein SBerfjcug jum 3eid)nen, Dafür ift iibl. bie Steif«

feber pióro rysownicze, 33öhm. rysownik; rejs-

feder, SBj.

Stbreifung, f. (bie) oderwanie, zdarcie, przerwa-
nie, urywanie, urwanie.

\

abreiten, v. irr. n. m. f.
Imperf. id) — , er ritt ab,

Conj. Dag id) — , er abritte, Part. Praet. abgerir=

ten = bon einem Orte roegreiten odjecha konno,
— wierzchem. 2) — alo v. a. burd) Steilen ermü=

ben, entträften, 5. 33. ein ^ferb — spdzi konia,

cf. zjedzi konia/zerwa, zmacha konia. 3) —
gehörig jurciten ujeda. 4)— einen Ort ju $ferbe

auomeffen konno objecha, zmierzy.
abrennen, v. irr. n. m. f.

Imperf. id) — , er rannte

ober rennete ab, Conj. abrennetc, Part. Praet. abge=

rannt ober *abgcrennet = bon einem Orte binrocg»

rennen odbiec, odbiee, ucieka, uciec, zbiec.

2) — alo v. a. burd) Stcnncn berauben, — 3eman=
ben 3uborfommen zabied, dogoni i wycign,
wyprzedzi,

f. ablaufen.

S(btid)ten, v. a. einer Sadje bie gehörige Stiditttng ge=

ben, fie jurichten, auömencn jur völligen Bearbeitung

prostowa, wyrychtowa, przystosowa, przy-
szykowa, uszykowa, adu i szyku nada, cf.

przysposobi, przyrzdzi, umiarkowa, wy-
mierzy.!

2) - fig. bie gehörige ftertigfeit beibringen, burd)

beigebrad)tc gcrtigfeit geferjirft machen (bon Jbieren

ttnb S)knfd)en) wyuczy, wytresowa, wprawi
do czego ober zaprawi, przysposobi, usposo-
bi, nastroi, przywiczy kogo do czego, wy-
wiczy kogo w czem, cf. uczy, obuczy,
oswoi, przynczy kogo. Gg. abgelichtete $ferbe
obuczone konie; ju etloaS — ukada do czego.

3) — abfdjmuken (in ^reufjen) posmoli, zwala,
posmarowa. (bgerid)tet obuczony, wprawiony,
Ober naprawiony, tresowany, przyuczony, wpra-
wny, 5. 33. pies, Gam.; 2) befcbmicrt zwalany.

SIbrid)thammcr, m. (ber) mot do wybijania elaza.
abriebtung, f. (bie) sprostowanie, zastosowanie,
przyposobienie, przyrzdzenie, uszykowanie;
wprawa, wyuczenie, przyzwyczajenie, treso-
wanie. 2) — bie Slbfchmuhung posmoenie, zwa-
lanie, zbrudzenie.

abried)en, v. a. irr. Imperf. ich — , er rod) ab. Conj.
abrödje, Part. Praet. abgerochcn = ben ©eruch bon
etroa eitijieben, eine Sßlumc — cay zapach kwiatka
w siebie wcign, rozwcha; einer Sache et=

maß — dowcha si jakiego zapachu w czem,
uchwyci zapach z czego.

abriegeln, v. a. f. berriegcln.

abriffeln, v. a. glachö — len dzierzga. 2) ginen— wyfuka, wyaja kogo.
abrinben, v. a. ber|Stinbc berauben odziera, zdzie-
ra kor z drzewa, obupi kor ober skórk.
abrinbigeä S3rob b. i. abgebaefeneo chleb odsiady,
przepieky, kiedy skórka odstaje od orodka,
'odsiedziay.

abrinnen.jv. irr. m.
f.

Imperf. ich — , er rann ab,

Conj. abrönne, abranne, Part. Praet. abgeronnen =
binabrinnen ocieka, cieka, ciec, spywa na
dó, osika.

abringen, v. a. Imperf. id) —, er rang ab, Conj.
jbränge, Part. Praet. abgerungen = burd) grofje

Äraft, anftrengung gleichfam ringenb in feine ©eroalt

bringen, nad) hartnäefigem Kampfe geininnen. 1) Se=
manben etma8 — odnie co nad kim (jakby pa-

sujc sie), zdoby, wymczy na kim. SBir haben

Dem geinbc ben Sieg abgerungen odnielimy zwy-
cistwo nad nieprzyjacielem po zacitej walce.

2) = ausringen, f b. (beim SÖJafcben).

abrijj, m. (ber) = bie 3tid)nung, bie abbilbung ber

Sache nach ihren mefentlicbcn Jhellen, ber Stifj, (?nt=

rourf abrys (eineo <£>aufeo), rysunek; rys, zarys,

plan (odkrelenie) , (obraz). Gj. materiay hi-

storyi w zarysach tylko wystawia; ein furjCl"

abriß krótki rys.

a|brit;t, m. (ber) odjazd (konno).

abrohren, v. a. mit bem gehörigen 9tor)re berfehen

trzcin naleycie opatrzy, wytrzcinowa, SB.

a'brollen, v. n. m. f.
== rollenb herabfallen stoczy

si, kula si na dó, przetacza si.

2) — alöv.a. hinabroUcn; einen Stein bom Serge
— toczy, zwali, skula kamie z góry 5 auf

bie Seite — odtoczy na bok.

3) — ale v. a. böllig auoeinanber — rozwin,
odwin; zwin z czego _np. z waeczka.

4) — abmangeln zmaglowa, zwakowa.
abroften, v. n. m. f.

= burd) SRoft abgefonbert iroei=

ben odpa przez rdz.
abröften, v. a. am geuer Dörren, braunen rumie-

ni, ususzy przy ogniu. SRebt — upray ma-
ke (na patelni).

abr'otben, v. a. roth machen uczerwieni; 2) v. n.

Ul. h. farbowa, czerwon farb puszcza.
abrürfen, v. a.= bon ctroao binroegrüdfen odstawi,
odsun, odsuwa.

abrubern, v. n. m. f.
= bermittelft ber Stuber fid)

bon einem Drte entfernen wiosami narabiajc ru-
szy ober odbi od brzegu, SB., oddali si od
brzegu, cf. wiosami robic upyn, L. cf. Bw.
odjecha, odpyn.

abruf, m. (ber) bie Skrfunbigung bon 'einem hohem
Drte ogo, ogoszenie, zwiastowanie, obwie-
szczenie. 2) — Die abforberung ober bau abrufen
odwoanie.

abrufen, v. irr. a. mperf. id)—, er rief ab, Part.

Praet. abgerufen = bon einem erhabenen Orte mit

erhabener Stimme berfünbigen ogosi, obwieci,
gosi (z wyszego miejsca). 2) — bon einem

Drte roegrufen odwoa, wywoa, powoa. 3)—
burd) Stufen erreichen dowoa si.

abrufung, t', (bie)
f. abruf odezwa.

abrühren, v. a. jur ©enüge rühren, gu einem SSreie

rühren roztrzepa (f. abgucrlen), przemiesza, za-
miesza, rozbi, rozrobi, kóci; mit einem Duert— koziokiem; bie Slipie mit äRehl — zup m-k zabi.

ab run ben, auch abrunben, v. a. == gehörig runb ma=
cheil okrgo zrobi; zaokrgli, zokrgli, wy-
okrgli, cf. zatoczy, okrgo zakoczy.

abrunbung, auch abrünbung, f. (bie) zaokrglenie,
okrgo.

abrupfen, v. a. burd) Stupfen abfonbevn, toegfehaffen,

it. burd) Stubfen fahl machen oskuba, wyskuba*
oberwa, zerwa, zrywa, wytarga.

abrüften, v. n. m. I). = einöerüft abbrechen ruszto-
wanie obali ober — rozebra.

abrutfd)en, v. n. nr. f.
= abgleiten zsun si, ze-

lizn si.
ab rütteln, V. a. Durch Stütteln abfonbern, jum galten

bringen otrz, otrzsa, strz.
ab fabeln, v. a. szabl odci], — uci.
abfacfen, v. a. = eine in einem Sacfe befinblidje Saft

abnehmen wory ober sakwy zdj; zadowa
z czego np. z wozu, rozjuczy = ein Saftthier—

.

abfaen, v. a.= baä Säen beenbigen zasia; ein ab»

gefäcteS gelb pole zasiane, aber atid): rola cz-
stemi siewami przebrana, wychudzona.

abfägen, v. a. mit ber Säge abfonbern «piowa,
odpiowa, oderzn, urn ober przetrze pil.
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Slbfoge, f. (bic) odmówienie, odmowa, wypowie-
dzenie etc.

916 fa gen . v. a. = eine getroffene Stbrebe loiberrufcn,

eine bcftetlte Sache auffagen,_ abfragen, entfogen, fid)

begeben odmówi, wymawia si z czego; cofn
sowo, odmieni wol. wyrzec sie czego, wy-
powiedzie co, odprosi, przeprosi e nie mo-
na by, cf Kos.: odkaa. (Sj. bie 3agb rourbc

ttbjjefogt polowanie byo odkaane; ein abgefagter

geinb poprzysiony nieprzyjaciel, wróg, so-
wny nieprzyjaciel, przeciwnik, któregoby kto
rad w yce wody utopi; na którego ostrzy
noe. Sbfagen ift aucl) aUS v. n. übl.

Slbfage, Slbfagung, ft (bie) odmówienie, wymó-
wka, przeciwna odpowied, cf. Bw. odpowied
e czego nietrzeba,' wyrzeczenie si ((Sntfagnng).

Sf bfogebrief, m. (ber) Ust wyraajcy ch zry-
wania przyjani, — wypowiedzenie, cofnienie

czego.
Sbfahnen, v. a. mietank zebra.
SI b fal 5

en v. a. nasoli.
Slbfottctn, v. a. odsioda, odkulbaczy, siodo
zdj ober rozsiodla, rozkulbaczy, cf. odjuczy.

Sbfa^, m. (ber) bie .Jjanblung beó Slbfeijenó ods-
dzenie, zsadzenie, zoenie, zrzucenie 5. 33. pie-

nidzy, Gmefti ^anbbud).
2) — bie Unterbrechung einer ^anbhing, einer ge=

raben Stnie, &lad)e k. przerwa, stopie, przesta-

nek; — eines äkrgeö, einer Srebbe, nad; bem 8hif=

fifchen aud) in ber SJaufunfi [ustp, ustpek, prze-
pasanie, aud) wystp, Sßj. ; Gj. ^icfcfiel 43, 17.

— , ein ©clenf, ein Änotcn kolanko, cf. drewno
z pitk ober z guzem ober z skiem, hakiem ;— Oll Schuhen obcas u trzewika, cf. napitek,

3. 23. u botów nowych napitki wieczkami dro-

bnemi nabite; — einer 9tcbe paragraf, oddzia,
przedzia, ustp, strofa. SJbfäijc an einer Äanonc
spadki, PI. L." 25cr 5Ebfat5 an Sßaarcn odbyt, po-
kup, rozchód, odpyw. (Sr,, to zapewnia odpyw
tego produktu (a). 3)er Slbfab, Äontraft przeci-

wiestwo, kontrast, 3. 33. cnota janieje tylko

przez swoje przeciwiestwo z wystpkiem (a).

Dfmc Slbfaty bez ustanku (cigiem, cigle). Dhnc
— (al^tifeijcn) trinfen duszkiem wypi, — wy-
chyli.

SIb [abbogen, m. (ber) framuga, arkada.

Sibfai3fchneiber, m. (ber) obcanik.
Slbfotjsroecf e f. (bie) wieczek (szeweki).

Slbfdubem, v. a. oczyci, ochdoy.
Slbfaubcrung, f. (bie) oczyszczenie, *oczyeienie,
ochdoenie.

Slbfaüfen, v. irr. a. Praes. id) fotife ab, bu ftiufft ab,

er ftuft ab, Imperf. id) — , er foff ab, Conj. ich —

,

er Joffe ab, Imper. [auf ab, Part. Praet. abgefoffcn

upi, spi z wierzchu; odpi, odopa (pewn
miar).

Sbfaugen, v. irr. a. Imperf. ich — , er fog ab, Part.

Praet. abgefogen osysa, wyssa, odssa.
Sibfäugen, v. a. jur Gicnüge fäugen da nassa si,
nakarmi. 2) — entrobhncn odsdzi, odstawi.

Slbfdutucn, v. a. fid) — uj sobie czasu od pracy,

zdoby si na tyle czasu eby etc.

Slbfccft, m. (ber) (ift eine Slnfummlung bon| titer in

irgenb einem Jhcic bejB Äörpcrö) baö ©efd)tt>üfl, bie

(Siterbctlle wrzód ropiejcy, ropie, sadzel.

Slbfd)aben, v. a. obskroba, oskroba, wyskroba,
oezorha np. wó sobie szyj oczocha. Slbgc-

fd)abte .Rleibting odzienie wytarte, znoszone.

S(bfd)abfcl, 11. (baö) oskrobiny, PI. g. oskrobin;
oskrobki, Pi. g. oskrobków, ostruki, SSöljin.

Slbfchabung, f. (bie) obskrobanie, oskrobywanic.
Slbfd)acher'n, v. a. niebrig für; obhonbcln wysza-
chrowa co od kogo.

Stbfcharhtcln, v. a. = mit bem Sd)ad)tclhaim obici--

ben 8krzypicm ogadzi( :

, kostk ogadzi, cf. Bw.
wypolerowa trzcink.

SI bfd) offen, v. a. bon fcjciffcn, befehlen; 1) tnaö man

geroöhnlid) um fid) hatte, ju feinem SDlenfte batte, roeg=

fcbaffen (bon 9Keufd)en, Jhieren, Soeben), abfebaffen

(ein ©eflllDC je.) odprawi, oddali, uprztn,
uchyli, wyrugowa, pozby si czego, zby.
zbywa co, pozbywa, 3. 33. sßferbe unb tßagen
konie i wóz zby. (Sr,, zwyczaj najniegodzi-
wszy podpalania w osieeiach na noc na zawsze
wyprowadzi radz, P. Jan.

2) - burd) einen S3efch[ aufboren mad)cn, aufbc=

ben, 3. 33. ein ©efety, einen ^eiertag znie, znosi,
skasowa, 3. 33. ustaw, wito. Daö Dbcr=$riegÖ=

Collegium ift abgefd)afft najwysze kollegium wo-
jenne zostao cakowicie uchylonem. äJicle U 11=

gcrcctjtigfcitcn flnb abgefdjafft wiele bezprawiów zo-
stao uchylonych, cf. $l.=$o(n. odszafowa, cf.

SSóhm. wygoci.
Slbfcboffung, f. (bie) odprawienie, zbycie, zby-

wanie.
Slbfcholcn, v. a. obra skórk, oblupi, oblupi ze

skóry, ze skórki odrze, oblupi skórk. (Sj.

Dziarkowski : owoce ze skórki obrane, cf.

okroi ze skóry. Sd)olc ben Stebfel ab obierz

jabko ober obierz skórko z jabka ift höflicher

für oblup jabko. SlbgcfdjöJt obupiony, obrany.
Sid) — skórka z czego zazi.

Slbfcholung, ft (bie) obupienie.

Slbfdiärfen, v. a. = ber Schärfe, befonberö ber fd)or=

fen (Sctcn berauben. So rohb bei ben 33ud)binbern

unb Schuhmachern baö 2eber abgefdjarft, roenn eó am
Sanbe bünncv gcfdjnitten rohb zern, zizyna,
skrawa, skroi. 2) = auöfdjorfcn wyostrzy.

Slbfcharrcn, v. a. odgarnia, odgarn. 2) odskro-
ba, zeskroba np. sadze z komina ben Shift —

.

Slbfdjorricht, Slbfcbarrfel, n. (bab) wyskrobiny,
oskrobiny, PI. g. —bin.

Sbf d)flvrung, f. (bie) odgarnienie, odskrobanie.

S(bfd)attcn,'v. a. = einen Schattcnrift bon ctoao uia=

djen (Sianj. silhouetter), sylwetowa«:, odcienio-

wa, z cienia odrysowa.
Slbfchöijcn, v. a. otaksowa, warto czego
oznaczy.

§(bfcl)ai}cr, m. (ber) taksator.

$ll>[d)iii$ung, f- (bie) otaksowanie. G};. ocenienie

wartoci wyratowanej pszenicy.

5lbfd)aucn, v. a. f. abfcl;cn.

Slbfcljaufeln, v. a. odszufloAvac, szufl odgarn,
zrzuci, Bw.

Slbfchaufcln, v. a. burd) Schaufeln abfonbern huta-
wk utrci co. Sid) — zhuta si, hutaniem
zmczy si.

S(bfri)0um, m. (ber)= eigcntl. (feiten) Wasi obgcfdjouint

liiorbcn, eine abgefd)öumte Uureinigfeit szumowiny,
Pi. g. in, piana.

2) — fig. baö fd)(ed)tefte , fchänblichfte feiner Slrt

wyrzutek, wyrzutki, ostatni li ultaj, nikcze-

mnik, otr, nic dobrego. (Sin Slbfchaum bon 336 =

fclbid)t stek otrów, L., zacieky w zbrodni zo-
czyca (straszydo), bezecnik, cf. ciek hultaj-

stwa, Nieme.
Slbfchciumcn, v. a. odszumowa, oszumowa« :

, wy-
pieni, pian zbiera, odpieni, L.

$[ b f cl) iu linings f. (bie) odszumowanie.
Slbfchecrcn, v. irr. a. ni. 1). Imperf. id)—, crfdioroh,

Conj. baft id) — , er abfchore, Part. Praet. abgc-

fdjoren t= abfdjccrcn ogoli, ostrzydz, 3. 33. wosy,
brod.

S(bfd)c'crung, f. (bie) ogolenie, strzy, f. strzy-

enie.
Slbfdjeiben, v. irr. n. 111. f.

Imperf. id) — , er fdjieb

ob, Conj. ba^ß id) — , er abfchiebe, Part. Praet. ab

gefd)iebcn = fid) bon einem Orte entfernen, aber jctU

nur nocl) alo ein gemilberter Sdtöbrttcf beö Stcrbenö

rozsta si ze wiatem, skona, zgasn, umrze
81bgefd)iebeu leben y na osobnoci, — w odoso

bnicniu od wiata. Die Slbgcfchicbeiicn b. i. Jobtcn

zmarli. 2) — fllö v. a. = bon anbei» Tinge»

fd)cibcii, bon einanber fonbern, auojcblicftcn, obtbcilen

:

1
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odczy, oddzieli, odosobni, rozczy, wy-
czy. 3) := abfd)id)ten W. f.

Stbfcbcibnng, f. (bie) odejcie, rozstanie, rozsta-

nie si, oddzielenie, wydzielenie.

Slbfdicibcn, n. (ba) odczenie si. cf. zgon.

Slbfcbcibung, f. tbic) odczenie.
Slbfcbenfcn, v. a. 3

93." ein ftafj 23ranntrocin wy-
szynkowa (beczk gorzaki).

Slbfd) eu, m. (ber) = ber f)öd)fte ©rab ber Slbncigung,

fig. ber ©egenfranb beb Slbfdjeuco obrzydliwo,
obrzy.lenie, wstrt, odraza, nielubienie czego,

ohyda, cf. zgroza. G. ten ywy obraz gorsz-
cych owczasowego sdownictwa zabiegów wraz
miech i zgroz wzbudza. Potocki. SlbfdjCU

haben oebydzi sobie co, brzydzi si czm,
mie obrzydzenie. Slbfdjcu macf)Cn wzbudzi
zgroz, Potocki, cf. obrzydzi co komu.

SlbfdjeucIjCIt, v. a. odstraszy, sposzy.
Slbfdjeuem, v.a. wyszorowa, wytrze, oszorowa.
Slbfd) CU lid), adj. unb adv. =2$lbfd)CU errocefenb szka-

radny, obrzydliwy, brzydki, haniebny, obmie-
rzy, paskudny, ochydny, cf. niegodziwy.

2) Sein' grojj, febr l)Cftig adv. strasznie, okropnie,

ogromnie np. bogaty.

Sibfdiculichfeit, f. (bie) = bic Gigcnfdiaft, Slbfdjcu

jtt erregen obrzydliwo, szkaradno
2) Ginc abfdjetilicbc Sadie szkaradzestwo, nie-

godziwo.
?lbfd)id)tcn, v. a. für: abtbcilcn, fobie! alb abfinben,

abfd)fiben, b. i mit einem Jhcil cco akrmogcnó bon
ber fünftigen ©rbfdjaft auofdilicjjcn oddzieli, wy-
dzieli.

Slbfdjicfcn, v.a. mcgfdjicfcn, abfcnbcn odesa, odsy-

a; posa, wysa, wyprawi.
Slbfd)icfung, f. (bic) odesanie, odsyanie, wyprawa.
S(bfd)ieben, v. irr. a. Imperf. id) — , er fdjob ab,

Imper fd)icbe ab, Part. Praer. abgefd)obcn= burd)

Schieben bon einem Drte entfernen, Don etmaö ljin=

mcgfdjieben odsun, odepchn, zepchn. Ginen

im Regeln abfdiicben w krglach wicej wywró-
ci ni kto inny. lue ©dnilb non fid) abfd)ieben

win z siebie skada, — zwali, cf. wykrci
sic z czego.

Slbfdncb, m. (ber) = bie Gntlaffung eineö anbern, ano
feinen JMenften uwolnienie ze suby ober od su-
by, abszyt, odprawa, odstawka,' dymissya, cf.

list odstajny, Krasicki; fig. ben Saftcrn Slbfdjieb

geben, fie Dcrlaffcu, fie ablegen wyrzec si niecnoty.

Sbfcbicb geben, bcrabfchicöen, fomoljl im guten alo

befcu Skrftaubc • erftcreo nur im gemeinen Sebcn unb
menu man ol)iic Sldjtung fpridjt: odpraw da, 3. S3.

wojskowemu; odprawi- kogo od siebie, odsta-
wk da, rozpuci (wojsko).

2) — ffiom v. a. bic SUncifc bon einem Drte ober

bie (Entfernung auo eier®efellfdjaft odjazd, rozsta-
nie si z kim, oddalenie si, odejcie, odprawa,
abszyt. 33nt 83cjug auf bie feierlichen Umftänbe,
meld)c bie £öflid)fcit in fold)cn galten eingeführt (jat:

poegnanie si z kim, oddalenie si, wybiera-
nie si w drog, rozczenie si. 35er Slbfdjieb

ano biefem Sebeii, ber tßbtiidje Eintritt zejcie z
tego wiata, rozstanie si z tym wiatem Slb=

frijieb nehmen poegna si z kim, ostatni wi-
zyt odda, S3om Slmte Slbfdjieb nefjmen wzi
dymissya.

3) 3n "ben fflcdjtcn, bie gerid)tlid)c Gntfdjeibung =
ner ©adjc, fl;nonl)m finb : S3efdjeib, Urtbeil uchwaa,
dekret, rozprawa, wyrok.

Sibfdjiebeaubicns, f< (D ' c ) posuchanie poegnawcze
(a), cf. — z poegnaniem si; Slbfchiebcilbienj

haben posuchanie poegnawcze mie.
Slbfcbiebebrief, m. (ber) list z poegnaniem.
Slbfd)iebofeier, (bie) — feft, (ba) uroczysto na
poegnanie.

Stbfcrjiebögebirht, n. (bab) wiersz na poegnanie.

Slbfd)icbógefud), n. (ba8) podanie si do dymisyi,

proba o uwolnienie od obowizków.
§lbfd)icbögcfd)Cn(, n. (bab) upominek egnalny

(Woronicz).

S(bfd)icbotufj. "'• (ber) pocaowanie poegnalne
Jcmanbcn ben Slbfdjiebötufj geben ucaowa kogo
przy poegnaniu, fam. da gby (causa) na
odchodue.

Sibfdjiebbbrebigt, f. (bie) (= Sat. concio valedic-

toria) kazanie poegnawcze, cf.egnalne kazanie.

Slbfdjicbörcbe, f. (bie) mowa poegnawcza.
Slbfdiicbfdjmaue, m. (ber) uczta na poegnanie.
Slbfd)ieböftunbe, (bie) godzina rozstania si.

Slbfdjiefcrn, v. a. s= nad) Slrt beo «Sdjieferö b. i._ in

bünneu Slattern abfoubern jak upek ober kamie
lupny odlamywa, odtupi, odupywa, odszczer-

bi. ©id) — odupywa si.
Slbfdjielen, v. a. Semanbcn et»a§ zyzem patrzc
przej co od kogo (jak si robi).

Slbfd)icnen, v.a. w lupki wstawi, wupkiopatrzy.
'2) — ubki zdj, Bw. szyny zdj.

Slbfdjiefjen, v. irr. a. Imperf id) -, er fcbofj ab,

Conj. bafj id) — , er abfd)öffe, Part. Praet abge=

fdjoffcn = burd) eine fdmcllc faufenbe S3emeguug (jer=

ab« ober forttreiben spuci, wypuci. Ginen Sßfeil

abfd)iefjen strza wypuci. Dafjer metonijmifd)

bon allerlei ©djiefjgcrochren: strzeli, wystrzeli,
wypali.

2) ÜBermittclft eineö SdjuffcS abfoubern ustrzeli,

odstrzeli.

3) — Ginen abfdjicfjen, na (jer am Suit treffen od-
bi w strzelaniu o pierwszestwo, trane bliej
do celu.

4) — alb v. n. m. f.
=2 mit einer fdjnellen fdjie»

fjcnbcu 23cu)cgung herabfallen
,_
befonberS bom SBaffcr

spa, spada raptem, cieka, zemkn si.
gig. non bengarben-. fein erftcb Slnfefjen ocrlieren, dii

ber Stift lid)tcr werben, bcrfdjicjjcn blakowa, pe-
zn, kolor traci, — mieni, powie.

Slbfdjiffen, v. a. = jti Sdjiffe fortbringen wywie
okrtem, wyprowadzi na okrcie.

2) — alb: v. n. m.
f.
= ju <£d)iffe bon einem

Drte mcgfaljren, abfcgeln puci si na wod, od-
bi od ldu, — od pala, odpyn.

Slbfd)ilbcr"n, v. a. = abmalen; fig. finnlid) abbilben,

in ber eblcm unb höheren ©dircibart Avymalowac,
wyobrazi, odmalowa, opisa.

§lbfd)ilbcruug, f. (bie) wyobraenie, wymalowanie.
3l.bfd)iubcn, v. irr. a. m. h. Imperf. id) — , er fdjunb

ab, Conj. bafj id) — , er abfd)iinbc, Part. Praet. ab-

gcfdmnbcn = niebrig, für: fnjneibenb abgeben odrze,
odziera ze skóry, zdj skór, upi ze skóry,
cf. löolbijmfd) in bo'flicner Scbcutung oszyndowa
zajca, sarn, lisa, wilka. Sid) — (unebel) wy-
niszczy si zbytni prac.

Slbfcrjirren, v. a. — ben spfefben bab ©efd)irr abnef)=

men szory zdj, rozszorowa, rozebra konie
z szorów, wyprzdz, wyprzga, rzd zdj z
koni.

§lbfd)!ad)ten, v. a. = geljorig fd)lacl)ten zabi, 3. S3.

wou, zarn, 3. S3,g ober zarzyna; (zarze-
za qualboll), dorzn, cf. bi rze, Bw.

$(bfd)lag, m. (ber) bic |>anbfung beb Sl6fd)lageu8, bod)

nur in rocnigen fällen odbicie, odbijanie, 3. S3.

owocu otrzsanie, — otukiwanie.
2) 3Me tünftige Slbrcdjnung bon bem beralteten ab*

fd)lagen, abredjnen, bod) nur mit ber ^rabofition auf
unb einem ÄScrbo potrcenie, wytrcanie, odracho-
wanie, odcignienie, *defalka, *defalkata; auf
Slbfd)lag geben na rachunek, 3. 33. posagu zali-

czy, na rachunek da, ua potrcenie da, cf.

na zadatek da.
3) 83om v. n. ber 3uftanb, ba etloab abfcblagt, b. i.

fdjncll berminbert roirb; bie fdjnelle SSerminberung ber

greife znienie, spadanie, spadek ceny, targów;
zmniejszenie ceny.

4) SBenn jemanb bon bcmjcnigcn, h?a§ ev borijer
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bcfjau^tct ober gcforbcrt hatte, balD bavauf bid nad)=

läßt, Slbfallfolga, folgowanie, upuszczenie, ust-
pienie. Ueberhaubt: Skrininbcrung 3, >S. ber ftfiite

zwolnienie mrozu.
5) 3)a8, limo abgcfchlagcn toirb, j, 33. £annenab=

ftblag, Gichenabfchlag 2c, baojcnigc, tocrä bei bcmgäl=
len ber Säume an Slcftcn, 3 ll^C'öc" abgebt, unb Slf*

terfdjlag, ©cbupbenfchlag, Slbraum J)cißt_ opadki, od-
bite czstki, szcztki, ostatki, wióry, drobne
gazki, drobiazg; cf. pomniejsze gazie, boni

Gifeil uel, t', etc. niby odbitki.

6) SBas burd) Schlagen abgebübet »»orben, 3. SS.

bei ben ©chriftgießern bic fogenanntc SDcatrijc, »»eiche

entfielt, l»enn ber in ©iahl gefchnittene ©tembcl in

ein iueichercö Metall gefebtagen unb baburd) abgebiU

bet toirb macica, forma do odlewania litery dru-

karskiej, u zlewacza literek. 35 ci o ift ein großer

§lbfd)lag to jest wielka rónica = Slbftid).

Slbfchlagen, v. irr. a. m. I). Praes. id) fd)lagc ab,

bu fchlagft ab, er fchlägt ab, Imperf. id), — crfd)lug

ab, Conj. baß id) — , er abfehlüge, Imper. fdjlagc ab,

Part. Praet. abgefd)lagen = burd) Schlagen abfon=

bern zbi, odbi, ubi, otu, olukiwa, odtr-
ci, utrci, rozbi, — gc()örig fd)(agen zbi. 35aó

Gitoeiß liiit einem Quert abfragen biaek jaja ko-
lotewka ober mtewk rozbi, roztrzepa. Gin

23ettgeftell, ©esclt — óko rozebra, namiot ro-

zebra cf. zwin, Bw, GScnug fchlagen nabi.

§lbfd)lagen, burd) einen ©chlag abmcnbcn, jitriirftrciben

odbi, cf. odparowa raz, zepsowa raz, Piotr

Kochan., odeprze, odpór uczyni. 55cn Äobf,

bie .öanb — uci gow, rk. 35en .öiit abfd)la=

gen kapelusz z gowy zrzuci. SSermittclf cinco

©djlageö nachbilben ober abbilbcn wybi, wyku;
— ableiten (bon pfiffigen 35ingcn) sprowadzi. Gi=

nen gluß — , ihm einen anbern Sauf geben zwróci
rzek. Gineii Seich abfd)lagen, b. i. ablaffen spuci
staw.— ©einäBaffer — ,

feinen Urin fließen laffen od-

la wod ober puszcza wod, pój z wod,
nad) Kozowski üblicher als baS elftere, ©id) —

,

fid) entfernen, fid) bon beiu SBcgc — zbka«' si,

wyboczy, oddali si zdrogi. Ginem ct»»aö ab=

fd)lagen, berfagen odmówi co komu, odrzuci
czyj prob, wymawia si z czego ober czemu,

j. 23. probie czyjej.

2) — alö v. n. ni. f.
= fd)iictl bcrminberl: »»erben,

fchneü abnehmen, befonberö bon bem greife ber 3Baa=

ren spa w cenie, tanie, feiten, nur im gemeinen

Sehen actibifch ben Cßrciö — ustpi z ceny, upu-

ci co z ceny, zniy cen. 25ic Jiilte fchliigt

ab zimno wolnieje, folguje, mrozy puszczaj.

35a6 ©etreibc fchlägt ab spada zboe, spady targi

na zboe, spada zboe w targu.

Slbfchlagen, n. (bao) odbicie, odmach, zepsucie ra-

zu, skadanie si, zastawienie si, odparowanie
etc.

Slbfchlägig, adj. unb adv. einen Slbfd)Iag b. i. eine

Verneinung ill fid) faffenb odmowny, przeciwny.

Slbfchlägigc Slnttoort odmowna odpowied, cf. od-

mawiajca odpowied, j. S3, proby na które

wypada odmowa, odmówienie czego; — befom-

men odporn odebra odpowied, nie otrzyma
czego; odmow odnie (Naruszewicz). Gj;. da-e mu czego pragn, a, oczkolwiek prosi, w
adnej rzeczy odmiotu nigdy nie odnosi, J.

Kochanowski, cf. dla zdrowia odmown ode-

bra odpowied, Poj. 9lbfd)lagigc Slnttoort geben

odmawia czego komu. Gr,. tyle odrzuce ode-

brawszy, Nieme.
SI 6 fd) lag lid), adj. unb adv., iuaö abgcrcd)iiet »»erben

foli odrachowanym ober potrconym by majcy ;

abfehläglid) befahlen na dalszy odrachunek ober a
do przyszego porachowania si paci, zadatek
da.

Slbfchlagöjahlung, f. (bic) wypata na potrcenie
Ober na rachunek nalenoci.

SI b f d) l a g t i f d) , m. (ber) stó z klapami, stó skadany.

SI bfd) lagung, f. (bie) ift nur in ber Scbeutung bed

Activi iiblid) odbicie.

Slbfdjlämmcii, v. a.= bom ©thiamine reinigen, j. S3,

einen Seid), gluß wy szlamowa, Bw., wyrunio-
wa staw, — rzek, cf. krudowa öom Unfraut
reinigen.

2) — 35urch jtigegoffeneo unb »»ieber abgegoffcnco

SBaffcr bon Unreinigfeitcn reinigen plóka, splókiwa.
9lbfd)lcid)en, v. n. irr. in. f.

Imperf. id)— , crfd)lid)

ab, Conj. abfd)iid)C, Part. Praet. abgefd)lid)cn, aud):

ficb — , fid) unbemcrft entfernen cichaczem odej,
wymkn si. — 2) v. a. 3cmanbcn ctoao —

, f.

abliften.

Slbfd)leifen, v. irr. a. m. h. Imperf. id)—, er fchliff

ab, Conj. baß id) — , er ahfchliffe, Part. Praet. ab=>

gefchliffen = burd) Sd)lcifcn wegbringen, jur ©cnüge
fchlcifen, einem Äörpcr burd) Schleifen feine gehörige

©cftalt geben wytoczy, wyszlifowa, obostrzy,
obszlifowa, np nó, okrzesa, zeszlifowa np.

rdz, wygadzi np. kamie, wypolerowa'', —
fig. 0011 ©ite unb Sbradje ogadzi, przeciera,
okrzesa, j. S3, przemijajcy byt miernych Pi-
sarzów nie jest nawet bez uytecznoci, bo
si w ich rku jzyk przeciera, Potocki.

2) v. reg. auf" einem ©dritten ol)iie Obcrgeftcll

fottfchaffen na sanicach uwie co, f. fchlcifen,

cf. uwlekli sanek, zdarli sanie Eh.
Slbfchlcifen, n. (1>a)

f.
Verbum. 2) ogada.

SI b f d) 1 e i f e

r

, m. (ber) wygadzajcy tafle marmurów e.

Slbfcf)lcimen, v. a. zeszumowa,
f. abäfd)C>.u klej

z ryb omy.
2lbfc()lenbcrn, v. n. m. f.

wolnym krokiem odda-
li si.

Slbfchlcnfern, v. a. odtrzsn, strzsn, strza-
nieniem odrzuci.

Slbfchlcbpcii, v. a. heimlich ent»»enbcn unb forttragen

wywóczy. 2) — 25urcb ©cblcbbcii b. i. biele Sragen
abnütycil zszarga, uszarga, poszasta, uszasta.

Slbfchlcilbcrn, v. a. daleko odbi, daleko odrzuci,
odrniota, Bw.

SI bfd) ließ en, v. irr. a. m. f). Imperf. ich — , er fchloß

ab, Conj. baß id) — , er abfchloffe, Part. Praet. ab=

gcfcbloffcn = 1) cigentlid) toa8 angcfdjloffcn »»ar, lo8=

fd)ließcn odemkn, rozninkn.
'l) — Die geber cincö ©d)loffcó ablaffen zamku

na klucz spuci zamek, zawrze, cf .klucz za-
krci w zaniku.

3) — fig. ben ©chluß einer ©ache machen, fie bol=

lig ju Gnbc bringen, befonbero bon SRcdjnungcn unb
Verträgen ukoczy, do skutku przywie, ci

nen Äontratt abfchließcn zawrze kontrakt; eine

SHcdjmmg abfd)ließcn zamkn rachunki; ben .Rauf

abfd)licßdl dobi targu, cf. dotrze.
SI b fehl lir fen, v. a. spija z wierzchu.
Slbfd)luß, m. (ber) = bic Gnbigung, SBerichflgiing, bei

Schluß einer ©odje, befonberö einer Meehnung obei

eillCCi S3crtragc6 zamknicie rachunków, cf. do-
tarcie sprawy ober interesu, zawarcie.

Slb fd) m al) en, v. a. zely, zaja kogo.
Slbfd)maroi3cn, v. a. 3cmanbeu etnmo - lic si,
nadskakujc komu wyudzi co od niego.

Slbfdjmatjen, v. a. nacalowa si, aasmoktat! si
kogo, wycaowa gono, ©id) —, caowaniem,
smoktaniem zmczy .si.

Slhfd)inaufen, v. a. akomie pozjada, obje. 2)— v. n. 111. 1). skoczy biesiad.
Slbfthmccfcn, v, a. einer ©ad)c ctlrnie = einen getuif^

fen ©efd)inacf [jeinuofiuben kosztujc smak jaki

znale, pozna po smaku.
Slbfdinccfcnb (fcltcn) = unfcbinacfhaft, i»ol)l nur fig-

niesmaczny, gorzki,

Slbfd)ineid)cln, v. a. = burd) Sdjmeid)eln erhalten

w> pochlebia, wyudza^ lagodnemi sowy, wy-
udzi 1 pochlebstwem.

Slbfd)ineißcn, v. irr. a. in. h. Imperf. id) — , er

fd)iniß ab, Conj. baß id) — , er abfdmiiffc , Part.

Praet. abgcfd)iniffcii = fd)mcißcnb, burd), MBerfeu ab=
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foubcm odrzuci, otuc, otlukiwa ci', odbi; in=

gleichen hcruntcrfdjmcijjeii zrzuci, zwali.
Slbfchmeljcn, v. irr. a. m. I). Praes. id) fdjmetje ab,

bit fd)miljc|t ab, er fcbmiljet ab, Imperf. id) — , er

fchmolj ab, Conj. ba$ id) — , er abfcbmöise, Imper.

fd)tnilj ab, Part. Praet. abgcfdjmoljcn; jumeilen re-

gu.: Imperf. id) formicate ab, Part. abge[d>mcljt,

1) burd) Scßmeljcn abfonbern, abfcbmeljen laffen od-

topi, roztopi, stopi; jur (Scnücic fchmcljcil na-

topi, wj'topie.

2) — alö
<

v. n. (nur irr.) m._ f == abgcfchmeljt

roerben topnie, stopnie, odtopi si.
?Ibfd)miebcn, v. a. = burd) Schmieden abfonbern

odkowa, odku; 2) gehörig fd)micbcnuku, wyku.
Slbfchmteren, alo_v. n. m. h. = baö Schmccr ober

fttit fahren lallen smoli, zmaza, smarowa,
zwala.

2) — als v. a. gcfchtüinbc unb nachlaffig abfdnci»

ben, im tierärztlichen Sinne przebazgra, wypisa,
przepisa niezgrabnie.

3) — berb abpitigcln, in niebrigen Sluebriitfcn wy-
smarowa ober wyoi komu grzbiet, wytrzepa,
of. porzdnie ochlosta.

Slbfd)inuje"n, v. a. unb n. mit (). uf. == $od)bcutfd) :

einfdjmtijen wala, zbiudzi, ubrudzi, spluga-
wi, *posmoli, pokala.

"

Slbfchnallcn, v. a. rozpi, rozpina, odpina, 3. S3.

sprzczk.
Slbfcbnappen, Md v. ». m. f.= mit einem fd)nappen=

ben ©d)alle fd)liell abfahren zamkn si ze szcz-
kiem, zatrzasu si, spuci si ze szczkiem.

2) — mit bab en= im Sieben ober im Schreiben

plötylid) abbredjen, aufhören, im fig. öerftanbc prze-
rwa nagle mow.

3) — alö v. a. abfehnappen machen zamkn ze
szczkiem, zatrzasn.

Slbfd)n"eiben, v. irr. a. m. I). Imperf. id) — , er fchnitt

ab, Conj. ba9 id) — , er abfdjnitte, Part. Praet. ab=

gefchnitten = burd) Schneiocn abfonbern unb jroai

!)__ eigentlich bermittelft bcó KRcfferö, ber Schcere, ber

Säge Ober ber Sid)Cl oberzn, oderzn, urn,
obrzyna, odrzyna, przerzyna, obrzeza, u-
rzyna, przern, zern, zrzyna, odci,
ukroi, ukrawa. SNit ber Sid)Ct — u, uy-
na, zyna, obyna, skosi (mit ber Senfe), —
benehmen odj ober odci. Die ^aare abfrbneiben

ostrzydz wlo.-y cf. einige ^aare, etroaó bon $aa=
ICH ustrzygn wosów, obci, uci wosy,
aud) ruobl oberzn wosy. Die tfchlc abfrhneiben

podern gardo Ober przern gardo.
2) fig. ber Slimähentng einer Sad)e alö eines 9Hit=

telö ber Sffiohlfabrt blöMirf) berauben, 3. S3, alle S3cr=

binbung ift abgefcbnitten b. i.
_
benommen ober gel)in=

bert roorben wszelka komunikac3-a jest przecita.
Den SBeg abfdjneibcn przern komu drog, pas.

Die 3ufuhr abfehneiöen odci" dowóz. Daö Sffiaf*

fer abfcbneiben b. wod odci; cf. Gj. nieprzy-
jaciel przecina dowozy, Mickiewicz Walenr.
70. Die Coffining, ©elegenfyeit — pozbawi kogo
nadziei, sposobnoci.
3) — burd) Schneiben nacbbilben wykroi, od-

kroi, wyrn.
4) v. n. m. h. = abftedjen odbija.

Slbfchnibfel, n. (bas) obcinki; okrzos braucht War-
gocki Jul. Cezar pag. 66, cf. Slbfchnipperlinge.

Slbfd)liefbung, f. (bie) oberznicie, obrzynanie,
oderzniecie, odrzynanie, odkrojenie, ukrojenie,
przerniecie, urzuicie, odcicie, przerzynanie,
okrawanie, zernicie, zrzynanie, cicie, wrzy-
nanie

Slbfdjneien, v. Impers. ee hat abgcfchneit nieg prze-
sta pada.

Sibfchnellen, v. a. = mit einer Schnellfraft abfahren
machen spuci z odwarkiem, szybko puci.

2) — alö v. n. m. f.mit einer Sd)iieilfraft abfafj»

ren odwarkn, spuci si z odwarkiem, ra-
ptem odlecie, odskoczy.

Slbfdjneujen, v. a. baö Sicht, wiec objani.
Slbfdjnippcn, v. a. = bie Sptye eines Dingeö abfchnei*

ben uszczypn, koniuszczek urn. Daljer:

bie Slbfdmipperlinge, Slbfcbneibfel, 11. cig. bie Sbfdjnifcel

okrawek, okrawki, SJJluv. obrzynki, ^lur. obry-

wki, cf. obcinki, obrzeski, pur. cf. ostatki, cf.

zbiorki.

Slbfd)nitt, m. (ber) 1) bie £anblung bcö Slbfdjnctbcno

oderzniecie f. bie Slbfchneibtmg.

2) SBäö burd) ben Schnitt abgefonbcrt morben, ein

abgefdinittencr 2bcit ; am fjäufigften nur in berfrhiebe»

neu flg. S3ebcutungen odcinek, obcinek, okrawek;
oddzia, rozdzia, artyku, paragraf, kawaek,
odrb, odrb, zasiek, przecinek, przecicie, u-

stp, knowie, cf. przerwa, B-w. cf. skiba aud)

tt)ol)l pg. skiba czasu, kategorya, L.— , cinJbeM

ber burd) eine gerabe Sinic ober burd) eine ebene

glädje aufer ban ättittelpunftc abgefebnitten Inorbcn,

(in ber Ü3tatl)ematit) Segment odcinek, — eines

3irfcls odcinek kola, — in einem Seife, bie Gäfur

redniówka, cezura. Der Slbfdjnitt in einer 9tebc,

— einer Sdjrift, ein abgefonberter Sbcil bcrfclbcnse-

keya, rozdzia, oddzia, cf. czonek (w mowie),
odstp, L. cf. peryod, okres. Gj. mowa kada
ma trzy dziay to jest, myli, porzdku i wy-
sowienia, Potocki.

Slbfcbnitjel, n. f.
Slbfdmipberlinge.

Slbfd)tiil3cln, ein Deminutib bon abfchniljcn, v. a. roel=

d)Cö baö Steratiouin bon abfdjneibcn ift, 1) mit mci)»

reren bcf)utfamen unb fleincn Sdjnittcn abfonbern,

wyrn, wystruga.
•2)
—

" burd) fleine bcljutfame Schnitte nadjaljmcn

obstruga, ostruga, oberzn, obrzeza, odluba.
Slbfcbnurcn, v. a. odsznuiowa; 2) sznurem wy-
mierzy.

Slbfdjöpfen, v. a. burd) Sdjopfen oben abncl)inen. 2)

— auf foldje Slrt einer anbern Sad)c berauben zczer-

pn, wyczerpn, uczerpn, zbiera, zewaj
ubra, uj, podbiera; Gj. na sery nie zbyt
bardzo podbiera mietanki, aby twaróg nie

by jaowy.
Slbfd)ofj, m. (ber) 2lbfal)rtögclb, 9]ad)ftcuer, Slbjugögclb

podatek od przesiedlenia; ba!)CV:

S(bfd)ofjpflid)tig, adj. obowizany zoy opat
za przesiedlenie si.

Slbfd)ofjred)t, n. (baö) prawo pobierania opaty od
przesiedlenia si.

Slbfdjrägcn, v. a. w poprzek zakroi, przyci.
Slbfd)rammcn, v. a. zdrasn, zdrapa, np. sobie

okie.
Slbfcfjrapen, v. a. (feljlt im Slbclung) burd) Sdjrapcn

ober Ärdfeen abnehmen, abfragen oskroba.

Stbfdjraubcn, v. a. loöfd)vauben unb abnetjmen od-
szrubowa, szrub zdj z kluby, szrub od-
krci, rozwolni, rozpuci, szruby popuci.

Slbfd) reden, v. a. burd) Sdjrccfen bon ctmaö entfcr=

neu, abgalten odstraszy, odrazi, sposzy, od-
strczy, przeposzy, odcheca od czego. Znie-
chci si fid) abfdjrecfen laffcn. Sj. nie zniech-
cajc si po pierwszych bezskutecznych usio-
waniach. Cr läßt fid) burd) Schjüicrigfeiten abfchre=

efen odstrcza sie trudnoci.
2) — in berfdjicbenen fällen einen erfjiiiten Äörper

mit SBaffer befprengen b. zala, pola -
,
pokropi

octem. (Jinen gifd) mit ©ffig abfebreefen, bamit er

blau anlaufe, in ben Äüchen ryb octem zaprawi
ober przyprawi.

Slbfdjreiben, v. irr. a. m. I). Jmperf. id)— , er fchrieb

ab, Conj. bafj id) — , er abschriebe, Part Praet. ab=

gefebrieben = burd) bieleö Schreiben abnü^en spisa,
pisaniem zepsu ober przytpi, 3 33. pióro. Gj;.

id) habe mir beinahe bie ginger abgefchricben ledwom
sobie palców nieodpisa, to jest, tyle pisaem,
e palców ruszy niemog.
— 2) eine Schrift burrh Schreiben auf etmaö a\u

bereö übertragen, copiren przepisa, przekopijowa,
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^r. = ^o(n. U. SBavfdj., odpisa, -wzi kopia, A\y-
pisa (z jakiego dziea).

3)
n
— einem ctroae abredwen, auf bev 9tcd)tumg

auelofchen, — Weniger fchreiben wpisa, odpisa, po-
trci dug, wytrci co w liczbie, odracuowa,
(*defalkowa), potrci co w rachunku.

4)
_
— abfchrcibcn = fchriftlirh abfagen listownie

odmówi, cofn obietnic.
5) - burd) Sd)vciben befahlen odpisa diu«;.

Slbfchveibcn, n. (bao) odpisanie, przepisanie, upi-
sanie.

Slbfd)reibcr, m. (bev) przepisujcy, pisarek, ko-
pista; przepisywac, manualista > cf. Narusz:
przepinik; (?!;. rkopisma byy skaone wada-
mi bez liku, czci z nieumiejtnoci, czci
z niedbalstwa przepiników (a).

?lbfd)ieiberei, f. (bie) bazgranina.
5tbfd)rcien, v. irr. a. m. I). Imperf. id) — , er fd)vic

ab, Conj. bafj id) — , er abfrhfiee, Iiper: fdjrci ab,

Part. Praet. abgefdjriccn s= mit einem ©efdjrei bev=

fünbigen, abrufen wykrzycze, wykrzyka, ob-
woywa, gosi.

2) — mit einem ©efebvei abfbvcd)cn odkrzycze,
ukrzycze, wykrzycze.

3) fid) — burd) biclco Sdncien abmatten nakrzy-
cze si, wykrzycze si, * ukrzycze si, za-
krzycze si, ochrapie od krzyczenia, skrzy-
cze si, wywrzeszcze si.

Slbfchreiten, v. irr. n. m. f. Imperf. id)—, cv fd)vitt

ab, Conj. bafj id), cv abfd)tittc, Part. Praet. abgc=

fd)vittcn = fig. für: fid) entfernen bon etmao odst-
powa, oddali si, uchyli si, ustpi.

2) — alb v. a. "mit Schritten abmeffcn krokami
rozmierzy, — wymierzy, — odmierzy.

Slbfchrettcji, n. (bao), Slbfcbveitung f. (bie) ustp,
ustpienie, odstpienie etc.

ÄbfdvVift, t', (bie) cine abgefdiviebene Schvift, cine Go=

bie, im ©egenfatje beb Originale obev bev llrfdjrift

przepis, kopia, ekstrakt, wypis, *transsumpt, Gr«

nefti £mnbbud).

Slbfchrifttid), adj jinb adv., jn ©cftalt einer Slbfchrift

kopijnie; w kopii, w odpisie.

Slbfd)v'6bfcn, v. a. bev Spilan mit bev Sichel bevaiu

ben koniuszezki zboa sierpem zrzyna, zy-
na; fig. = auófaugcn, bie jafche leeren Avyssac

kogo, z majtku ogooci.
Slbfd)votcn, v. "a. = (jerabrcci/jen, alö ftäffcv bom Sßa*

gen skula, toczy, zwali al8 .«linftauobnicf bei

betriebenen ^lanbmcvtcvn.

2) — in bie Quere tl)cilcn poprzek dzieli, roz-

dwoi; przeszrotowa, poszrotowa (zboe)
cf. fasowa, Gam. NB. fasowa SJcbcnÖmittCl Ull=

ter bie Solbatcn auStbcilcn, SB.

Slbfd)ultevn, v. a. bab Wcrochr bon ber Sd)itltev neb=

men bro zdj z ramienia.

Slbfchuppen, v.*a. ber Sdntbbcn berauben oskroba,
skroba ryby, czesa ryby, cf. oluszczy, wy-
luszczy. Sid) — , uska si, obupywa si.

Slbfd)UVrcn,abfd)OW.v. a. suwaniem po ziemi podrze.
$lbfd)iirjcn, v. a. fartuch odpasa, odj.
Slbfd)iifj, m (ber) = bao .£>cvabfd)icfjcn bc6 SBaffcrö,

beffen fd)nellcv Slbflufj bon einem abhängigen Orte

spadek, ciek, ciekanie, sptyw, spywanie.
2) — bev Oft, roo bab SBaffer fdmcll abfließen faun,

bev Slbflufj gwatowny spadek, ciek (stok).

3) — eine jebe ftart abhängige ftkid)C stoczysto,
spadzisto, pochyo, daszkowato-, prosto-

pada urwisto, cf. schyek.
ÄDfchüffig, adj. unb adv. einen Slbfchujj fja&cntr, ftarr

abhängig pochyy, -spadzisty, stoczysty, prosto-

padle urwisty.

Sibfdiüffigfcit, f. (bie) ber 3uftonb, ba cine gleiche

abfebüffig ift spadzisto, pochyo-, daszkowa-
to, stoczysto'.

Slb f diii tt ein, v. a. ein Strratibum bon abfehütten. 1)

iMivd) Sd)üttcm hcvabbviugcn fctrzasnn, strzsa,
otrzsn, otrzsa, zrzuci.

2) ..ftcftig fd)iitteln przetrzsn , wytrzsn,
strzsn; baö 3od) — zrzucie jarzmo, wyama
si z pod jarzma, b. i. fig. fid) bon einer Sclabe=

rei", Untcvbvücfnng befreien.

Slbfchüttcn, v. a. burd) Sd)üttcn bon einem Äörpcr

oben megnehmen usypa, zsypa, cf. feiten wyla,
zla.

9lbfd)ühen, v. a. ben Sauf beb SBafferö burd) ein

Schuijbvctt hemmen zastawi, hamowa, tamowa.
2) — buveh Slufjichung bco Scbuljbretteö ablaffcn

spuci.
SlbfehroädKU, v. a. osabi, sir pozbawi.
Slbfchmümmcn, obev eigentlid) abfchibcmmcn, mic ce

Slbclung Will; v. a abflögen, abfd)iiummcn madicn
Spawia, spuszcza wod.

2) — roegfbülen, toegfehaffen pawi, spióka, o-

plóka-, zmy, skpa. 2>ic ^Sfcr&c — , konie
pawi.

Slbfdilsanfcn, v. n. m.
f. mit unftdjnvev SJclncgung

fid) entfernen chwiejc si odej, 2) odstrychn
si po dugiem wahaniu.

9lbfd)loivcn, v. irr. n. tu.
f.
Imperf. id) — , er frhroor

ab, Conj. bafj ich — , cv abfehroöre, Part. Praet. ab--

gcfd)t»oren = burd) ein ©efdjroür abgefonbcvt roevben

odgni, wygni, przez jtrzenie odpa, cf. B\v.

Dcv Sttigcl ift il)m abgefdjrooren paznogiemu zlaz.
2) 3« febmärcu aufhören wyropi si.

Slbfd))iiärmen, v. n. m. I), (bon ben dienen) bao

djroórmcn bolleiibcn wyroi si; fig. przesta hu-
la, wyhula si.

5t b fcf) lu arten, v. a. — bie Sdiroarte ober bie £aut
abziehen skór cign, skór zdj, skór ob-
lupi, cf. 25olbi)U- oszyndowa.

9lbfd)mär3cn,_ v. a.= trollig fd)lnar,^ madjen poczer-
ni, sczerni, oczerni, uczerni, zbrudzi.

2) — ale v. ii. m. b- = bie Schlttärje fahren taf=

fen smoli, czerni, farbowa t. j. farb puszcza.
Slb fd) lb a l) en, v. a. burd) gute ober liftige" SBovte bon

einem erholten wymani, wywabi komu co ))o-

chlebnemi stówy, wyudzi co gadanin ua kim,
domówi si czego, przymawia si.

8lbfd)u)Cfcln, v. a. odsiarkowa, nasiarkowa.
9lbfd))bcif, m. (ber) g. bco —fco, Sjil. bie — fc ustp,

g. u, zboczenie, wyboczenie,
f.

Slbftcd)CV.

9lbfri)rocifen, v. a. = im SBaffer abfbulcn opóka.
2) — ale v. n. m.

f.
= fid) rocit bon einem ©utc

entfernen: ctgcntl. Digvcffton madicn zboczy, wy-
boczy z drogi, zbdzi, wybuja — bon fci=

nem ©cgcnftanbc oddali si od przedmiotu swego.
$lbfd)lbcifung, f. (bie) odplókanie; 2) oddalenie

si od przedmiotu swego, ustp, zboczenie,
*dygrcsya. Cr,, wymawiano im zbyt czste od
rzeczy zboczenia, Potocki, cf. wyskok, j. Si.

literacki.

Slbfchro eigen, v n.m. I), a« fchmclgcu aufhören prze-

sta si hultai. 2) Siei) — , hultajstwem obev

nierzdnm yciem wyniszczy zdrowie.

Slbfd))nllcn, v. n. in. f. an ©cfchlbulft berlicren pu-
chlina schodzi z czego, nadtoci obywa.

3lbfcl)lbemmcn, v. a.
f. Slbfchmmnmen.

Slbfcbibcnbcu, v. a. bcifdjioinbcn madjen, »erftören

zniszczy, zburzy. (fiiien Sßalb abfdjmcnbcn

(bcrbvcnncn) las spali, wypali.
Slbfchmcntcn, v. a. burd) Sdirocnfen entfernen kiwa-
niem -, machaniem — ,

powiewaniem oddali.

2) — aio v. r. fleh feltrüärtS fchroenfoi zwróci
si w bok, zrobi- obrót w bok.

Slbfcblbimmrn, v. irr. n. m. f. Imperf. id) — , cv

fdilbamm ab, Conj. bag id), cv abfehmamme, Part.

Praet. abgcfcbmoiiimcn = bon etnmo locgfchmimincn

odpyn z wod, popyn 1

, uplyni :

.

Vlbfd))bin'bcln, v. ä. bind) allcvlci Schlbinbclcicn cttvab

erlanget! wymani, wyudzi.
Vlbfd))binben, v. n. irr. m. f.

Imperf. id) fchtuailb ob,

magerer mcvbcn,
f.

abfallen, abmagern. 6r Ift fchv

abgc|d))intnbcn bardzo z ciaa opadt.

§(bfd)lbingcn, v. irr. a. in. b. Imperf. id) — , ev
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fdjroang ab, Conj. bafj id), a abfefjroängc, Imperat.
fchroinge ab, Part. Praet. abgcfdjrotingen = burd)

Srhroingen abfonbern, — reinigen, jur ©enüge fdjroin»

gen oklepa, A\yklepa, otrzepa, Avytrzepac, wy-
wia, cf. Bw. na opace przewiewa.

2) — fid) Dom^ferbe— , mit einer formellen fdjroin*

genben 33eroegung fjcrablaffcu szybko zsie z ko-
nia, zeskoczy, spuci sic z konia zwinnie.

Slbfcfjroingttng, f. (bic) oklepanie, otrzepanie.
Slbfdjroirrcn, v. n. fdjroiiTcnb enteilen, bem spfeit

wierczac odlecie (o strzale).

Slbfchroifcen, v. a. burd) Sdjmitjen rocgferjaffen przez
poty uleczy: bei ben ©erbern: bie ftelle abfcbrnis»

jen, b. i. bic 4?aare mit 8aij mcgbeijen odszwi-
cowa ober szwicowa skóry, SB. 3.

2) — burd) Sd)roit)ctt btijjen pokutowa za co,

poci si za co.

II. v. f. Sid)_ obfcfjluitjcn, fiefj burd) bieleöiSchroiijcn

cntfrafteu spoci si, uznoi sic
III. v.n.m. I), git fdjroirjen aufboren wypoci si,

przesta si poci.
Slbfd)roören, v. irr. a. m. f). Imperf, id), er fdimor

oberjefjrour ab, Conj. bay id), er abfcrjloore oberab»
fdjroüre, Part. Praet. abgefd))iiorcn = einen Gib ab=

legen, bie (Sibeöformel feierlid) nad)fprcd)en przysig
wykona.

2) — fid) ciblid) bon etmaó loSfagcn, cö bcrfdjroö»

ren odprz3sirgasie, odprzysidz sie czego, 3.

S3, dugu.
3) — cine Sadje eiblid) — , mit einem fcicrlid)cn

Sd)rotire läugneu Avyprzysiadz si, wyprzysiga
si, cf. przysig si zapiera, wykl si, wy-
rzec si.

Slbf d)tt» Örung , f. (bic) odprysienie si, wj-przy-
sienie si, wyklinanie si, wyrzeczenie si.
gin abgfchrooniercf. abgefagter gcinb poprzysie-
ony nieprzyjaciel.

Slbfciffe, f. (bie) (in ber SBatr/em.) odcinek, burd) bic

Drbinate (wspórzdna) auf ber Sljc beftimmt.

SI bfeg ein, v. n. ni. f.
= bon einem Drte roegfegcln

odpyn, wyj pod agle, agle na wiatr pu-
ci, ruszy pod agle, odbi od brzegu, *odwi-n od brzegu; gemein: = fterbcu pój na tam-
ten wiat.

2) — ais v. a (feiten) bic Segel eingießen, nur

bei ben b,ollanbifd)cn SBinbmühJcn in £cutfd)lanb üb»

lid) agle zdj.
Slbfegelung, f. (bie) odbicie od ldu, ruszenie
okrtem.

Slbfcf)cn, v. irr. a. m. f). Praes. iol) fcl)C ab, bufiel)ft

ab, er fief)t ab, Imperf. id) — , er fal) ab, Conj. bafj

id) —, er abfethe, Imper. fiel) ab, Part, Praet. abge»

feljen = bon etroaö i)inroegfcl)cn , baö ©efidjt babon
abroenben imb gtoar forool)l in eigentliober alö figür»

licrjer Säebeutung niepatrze, niezwaa, odwróci
oczy. Slbgefeljcn babon niezwaajo na to.

2) — viberfcl)cn, 311 (Snbe fel)en, eigentlid) mit bem
©eficbj unb figürlid) mit bem Sicrftanbe przejrze,
dojrze, ujrze, uAvidziec, przenika; ein ©arten,

beffen Sänge nid)t ab3ufef>en ift ogród którego koca
nie mona dojrze ober okiem zmierzy nie

mona.
3) — erfetjen, abwarten uttb fid) ju Stulje mad)en

upatrzy, upatrywa; er fal)c bie ©elegenl)eit ab

upatrzy por.
4) — jielen zmierza, celoAvac, znpatrywa si

na co, godzi na co.

5) — erlernen f.abmerfcn nauczy si przez
przypatrywanie si, przej, poj, cf. Stlt» linb

unb ^rcujj.s^oln. pozbadn, wym tarkowa, zro-
zumie, wypatrzy, ^d) roeifj nid)t roorauf cS ba»

mit abgefefjen fein nut, b. i. roaó bie Slbftd)t [babci

feilt muf} niewiem, na co przy tern godz, jakie
inaj zamiary, cele, zamysy, widoki. 3d) tr)ctt

alles, roaö ich irjiit an ben Singen abfetjen tonnte czy-
niem Avszystko, com tylko z oczu jego wy-
czyta niby wypatrzy móg.

SlbfeI)Ctt, n. (baS) zamiar, zmierzanie, zapatry-

Avanie si na co, zamys, Avidok, cel.

Slbfcibe, f." (bic) = glod'fcibe Avierzchnia AvarstAva

jedAvabiu na orzechu.

SI b fei fen, v. a ban ber 6eife reinigen Avypiokae,

oczyci z mydl.
Slbfeigern, v. a av gornictAvie: gboko szachty

(szyby) za pomoc pionu mierzy, 3B. !3-

Slbfcil)eu, v. a. burd) Seilen abfonbern, rocgftfjaffen;

mctoni)tntfd): burd)fei()en unb betburd) reinigen prze-

cedzi, przecedza; odcedzi.

Sbfeit)Ung, f. (bie) przecedzenie.

SI

b

fein, v. n. ss abgcfonbcrt, entfernt, nierjt gegenroar»

tig fein (feine eigen«. 3ufammcnfe^iitg, fonbern «ab»

iii feiner erften SBcbeututig, fielje ab) babon :

Slbfcin, n. (bab) = Slbrocfenljcit nieubecno.

Slb feite, f. (bie) alles baSjenige, roaö ftd) als Sieben»

gebäube jur Seite eineö ^auptgcbaubeö befinbet, bie

geroölbtcn ©änge 3m: Seite przybudoAyek, g. Avku;

przybudOAvanie, poboczne sklepienie, poboczne

ganki, cf. skrzj'dlo, poboczny budynek.

2) = Stücffcitc strona odAvrotna np. medalu, —
tylna np. domu.

Slbfeitett, ober: ab Seiten, für: bon Seiten ze strony.

SlbfeitS, obcrbeutfoi) für: bcifeitc ze strony, na stro-

nie, na stron, cf. Bav. na ustroniu; abfeirogc»

l)Cit na stron c ober ustronie i, cf. na ustp i.
Slbfenbcn, v. irr. a. m. I). Imperf. id) — ,

er fanbte

ab, Conj. bafj id) — , er abfcnbcte, Part. Praet. ab»

gefenbet, in ber I)öf)crn Sd)rcibart fo biel alö abfchif»

fen posya kogo, Avyslac, AvypraAvic. £)af)er ein

Slbgefanbter, m. pose, g. posa.

Slbfcnbcr, m. (ber) odsyajcy, Avysylajacy, Avy-

praAviajacy, odsyacz.
Slbfenbttng, f. (bie) posanie, Avyslanie, Avypra-

Avienie av poselstAvo.

Slbfcugeu, v. n opali, przypali, upali, 3. S3.

AYlosOAV, oega, oegn, odgn.
Slbf engung, f. (bic) opalenie, oeganie, odgnienie.
Slbfenfett, v. a. bon abruifcn, burd) Senfen fortpflan»

3en, einen 3weig. boran fid) eine Anobe befinbet, nie»

berbeugen unb mit (Srbc bebeefen, bamit bie SBurjCln

bcS Slugee fid) entroitfeln unb anroad)fcn fönnen, rpie

ablegen odkada, 3.33. Avinne macice, cf. sadzi,
pogry, zasadzi gazk z pczkiem lub

oczkiem w ziemi, aby korzonki Avypuszczac
moga, cf. krzewi, rozkrzeAviac.

Slbf enter, m. (ber) ber Slblegcr, Scnfer, SenfreiS la-

torol odoona, Bav. cf. latorol, szczep, ab-

legier.

Slb fet) en, v. a. fjerabfci^cn, bon einem I)oi)ern ober

obern Drte tjcruttterfctjcii, niebcrfei5en zsadzi, po-

sadzi, odsdzi, cf. pooy, zoy, postaAvic

na ziemi, zestaAvic. (Sine Soft — zlozy ciar,
zrzuci ciar. — für attöfci3en unb gurütfiaffeit

Avysadzic i" zostaAvic. gj. einen Äotften abfegen

skrzjnke zoy i zostaAvic u kogo; einen iRei»

fenben — podrónego [Avysadzic t. j. gdzie, zo-
staAvic.

2) — roegfeljen, feijenb entfernen odstaAvic. J)en

Stul)l bon ber Sanb — krzeso ober stoek od
ciany odstaAA'ic.

Slbfetoen für abiiuirbigen, bcó äußern SBertl)c8 be»

rauben zniy cen, 3. 33. eine SOZünje — , berrufen

zmniejszy ober zniy cen monety, cf. redu-
koAvac monet. 3Smanb abfetjen, ober ebler: ent»

fetjen zoy, zrzuci z urzdu, usun.
3) — fotjncll unb auf furge 3eit bon etinaS entfer»

nett, baö ©croclvr -, eö, naobbem eö an ben 33atfett

gelegt mar, abnehmen odstaAvic bro, cf. bro od-
sdzi, 33öf)m ; o()ne abgufelien bez ustanku; auö=

trinfen ol)itc abgufetjen duszkiem Avypic; baö *pferb

f)at ifjtt abgefeijt, — abgetroffen ko go zrzuci, —
zsadzi.

Slbfel)cii für abfd)neiben urn; ein ©lieb — , eine

33ruft — odj czonek, — piersi, I)5fl. odoso-
bni; einen Äobf— goAve ci (abbauen).
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4) — fig. in 9)taige bertaiifen zby, przeda, do-
bry pokup ober odbyt mie, rozprzeda, wyprze-
da, cf. bye roku pionym.

5) — flg. enriööbnen, bon ber SOhtttermilch abgc=

vofjncil odsdzi, odstawi dzieci.
6) — Don färben: abftechcn inacrjcit nada y-

wszego oqer odbijajcego koloru.
7) - böllig ju Gnbe feljen, baä Setyen einer Sad)e

bollenben (befonberó in ben SBudjbrucfercien) skada
litery drukarskie, skadania dokoczy'-, S3óbni.

dosadzi; — burd) Setjen mit ©djriften cotiiven
, 5.

S. ein äWanufcript — rekopism skada, uoy.
II. — v. n. m. I). 1) in ben Söergrcerfen: ber (Sting

fctjt ab = meid)t bon ber geraben ticbtung ab ya
si traci, — ginie.

2) — ben geraben g-ortgdng einer Sache unterere*

then, einen iftbfürij mari)cn ; im Schreiben Die Seilen ab=

feigen od ustpu (a capite) zacz pisa, odstpi
w pisaniu, zacz wiersz nowy.

III. imperfonalirer : jur ftolge haben, 3. SB. eö fctjt

Schelte unb Schläge ab, ober bielmef)r: es mirb leaö

feJ3en nieujdzie to bezkarnie, czeka na ciebie

burka i chosta, bdzie kij w robocie, cf. usy-
szysz acin.

Sfbfetjung, f. (bic) zoenie, zrzucenie, odsdze-
nie etc, er', znienie ceny, cf. przestanek.

§lbfeuf3cn, v. r. ftd) abfetzen = fi di burd) Scuf=

3en ooer ©ram enthaften nawzdychae si, wy-
cieczy si wzdychaniem.

Slbfirht, f. (bie) bic Sfejie^ttng auf einen geroiffen ©c=
genftanb, auf ein geroiffeo Skrhältnifj , roi Siücfficht

wzgld; o!)iie Slrtifcl nur mit ber *pr(ipofltion in

przez wzgld, stosownie do.

2) — bic äkmühung nad) einem geroiffen Enbjroecre.

roie baö Slbfehen zamiar, zmierzanie, zamys,
myl, denie, dno, et. rachuha. Gj. na tych
pozorach gruntowa swoje rachuby, seine S!b=

fld)t erreichen cel swój osign, dokaza czego,

Kras. Die Slbfichten ©otteó rozkazy, wyroki,
uslawy ober prawdy Boe, przepisy Boskie.

3) — baójcnigc, roorauf man abfieljt, cig. an ben

Schiejjycroehren baö Stüctrhcn detail auf bem Mohre,

rooburd) man 3ielt, um ben $\vitd 31t treffen, bw 8lb=

feben, bas SMfir cel, celik, znak; it. bic Dioptern

cel, celownik; nod) mehr fig. baójcnigc, roaó man
bei einer 4?anblung imt Sk'roufjtfcin unb beutlidicr

ßrfenntnifj oili, burd) biefclbc 311 crreid)cn fud)t cel,

widok, 3. S. przekonany o czystoci swoich wi-
doków, fig. cel, widok, przyczyna, koniec, ch,
wola, zamys, inteneya. (rj. 3m4

3lbfid)t l)aben —
mie na widoku. It. mielimy jedynie na wi-

doku zasoni od najmniejszego uszczerbku pra-

wo, cf. zmierza do celu. 3 u >bulen für Urfadjc

przyczyna, racya.

Slnmcrf. Slbfid)t biaudit mau b(oö bon bernünfti=

tigen fBefen, Signiert" ober %)v>(ü aud) bon (eb=

lofcn Dingen, eben fo zamiar unb cel.

3n biefer Slbficht w tym wgldzie, w tej mierze,

z tych miar, tym kocem. 3" jeber Slbfid)t ze
wszech miar. 3" Slbficht auf ermaß przez wzgld
na co. 3» böfer Slbficht w widokach zoliwych.

Slbfid)tlid) rozmylny, umylny, a, e; adv. umyl-
nie, rozmylnie.

"Jlbficben, v. a. osiewa, przesiewa, przecedzi.

Slbfieben, v. a. irr. in. 1). Iraperf, ich — , er fott ab,

Conj. baft id) — , er abfötte, Part. Praet. abgcfob-

ten odwarza, dowarzy, wywarzy, uwarzy,
wygotowa, przewarzy, odgotowa.

Slb fingen, v. a. irr. m. h. Imperf. id) — , er fang ab,

Conj. bafj id) — , er abfange, Part. Praet. abgefun-

den odpiewa, odpiewywa, przepiewa, wy-
piewywa. (£r, po odpiewanej mszy; fid)

—
zmczy si piewaniem.

SI bf in tern, v."n. m. f., fichc abflcfcvn.

Slbflljcn, v. irr. n. m. I). Imperl. id) --, er fafj ab,

Conj. bafj id) — , er abfafje, Part. Praet. abgrfcffcn

=: bon bem Sjjfevbe ftcigen, abftcigeu zsie, zsia-

da, zsi z konia.

2) — bie 3u Cnbe ber beftimmten 3cit fityen wy-
siedzie, dosiedzie.

II. v. a. burd) Sityen berminbern, 3. S3. bicSdmlb
odsiedzie dug; fid) — zasiedzie si.

Slbfolben, v. a. mit bem Solbe ben Slbfcbicb geben wy-
paci od i odpraw da, odprawi.

Slbfolbircn, v. a. 311 Cnbc, 31t Staube bringen sko-
czy zupenie, ukoczy.

l

2) — bon ber Sd)tilb unb Strafe freifprechen, Jo«*

fprcdicn rozgrzeszy, rozgrzeszenie da (nrd)lirh),

cf. absolwowa.
Sfbfolut = an unb für fid) bctrad)tet, ohne Sejichung

auf ein anbeveo Ding, im ©egenfalje beS rclattbcn,

absolutu}', .bezwzgldny (filoz.).

2) — ohne Scbiiigung, unbebingt, fchlechterbingS,

unumfdjränft samowadny, np. Król; baö Slbfolutc,

©Ott (in ber ^hilof.) absolut.

SlbfolutiomuS, m. (ber) absolutyzm, wadza sa-

modziereza, — nie ograniczona, aud) zasada sa-

mowadnego panowania, take: zwolennicy tej

zasady.

Slbfolution, f. (bie) absolucya, rozgrzeszenie.

Slbfollttift, m. (ber) absolutysta, zwolennik rzdów
samowadnych, nieograniczonych.

Slbfonbciiich, üblicher ift bafür befonber, befonber,

Slbfottbern, v. a. odosobnit, odczy, wyczy,
oddzieli, oddali, wydzieli, odstrychn.

Slbfonberung, f. (bic) odczenie, wyczenie; od-

dzia, g. u i odosobnienie, *rozczka, L.', od-

strychnienie. Die natürlichen Slbfonbcrungen ober

Sluolcerungcn roaren unorbentlich naturalne *oddzialy

byy nieporzdne, Dzie, zdr., cf. Dziark
odbyty naturalne, cf. id. mie wzgld na wolne
i regularne odchody natury, jakoto stolca i

ur3'ny. Gg. DO. szczupo nader mala pokar-

mu w piersiach odosobnionego. @ute Slbfonberung
— dobre rozejcie si materyi, I) z. zdr. Slbge=

fonbert odczon}-, osobny, cl. odrbny.
Slbforbiren, v. a. wciga, wsysa; fig. = erfd)5pfcii

niszczy.

Slbforgen, v. r. fid) — zgry sie, stroska si,
wycieczy si troskami.

flbfpaltcn, v. a. odszczepi, odupa.
Slbfpannen, v. a. wyprzdz, wyprzgn, wyprz-
ga, odprzdz. Den Sogen — ,

^>al)n — spuci,
3. $}. luk, kurek, cf. schyli, zgi, ©anj abge=

fpannt fein przesili si, cf. znuonym, Avysilo-

nym by, cf. osabionym ober jakoby rozprz-
onym by, bezsilnym.

Slbfpannung, f. (bic) 1) fichc bag v. 2) = 8fjbgc=

fpanntheit.

Slbfpinftig, adj. unb adv. abmenbig, abgeneigt od-

wrócony, niewierny, skonny do przeniewie-

rzeniasi Gin ©eflnbc abfpänftig madicn czeladk
odwabi, cf. zniechci, cf odstrczy, przena-
mówi, zbaamuci, odwie, odmówi kogo. (Jj;.

Avszystkich nam ludzi do siebie odwodzi, P. K.

89, cf. odmiowa.
Slbfparcn, v. a. oszczdzi, uskpi, cf. uj g-

bie swojej.

Slbfpcifcn, v. a. nas3Tci, nakarmi, fig. mit folchcn

Dingen 311 befviebigen fudjen, bic bem Überlangen bcó

anbern fein ©cnüge tl)un zby kogo ladaczem.W leeren 3Bortcn — gotenu sowy karmi. It.

ten pisarz popenia impertynency literack,

który mniema zdaje si, i publiczno zby-

wa adaczem godzi si, I) ant.

2) — alP v. n. m. 1)., aufl)5ren 311 fpeifen,
—

aUai)ljeit 311 l)iilten, bon bornebmen sPerfoncn nasyci
si, skoczy objad, cf. przesta je', wsta
od stou.

Slbfpicgclll, v. a. wyobrazi (jak gdyby w zwier-

ciedle); 3. 50. ber glliC fpicgelt bic Üßolfen ab w rzece

wida oboki, cf. odbija ober auch odbija si,
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baher w rzece odbijaj si oboki, ober rzeka
odbija oboki; fig. przebija': si, malowa si.

Slbfpielen, v. a. odegra; fid) bic ginger — , b. i.

burd) langeö ©piele ermüben prawie nie czu pal-

ców od grania; cine Srhltlb — wypaci si
graniem.

2) — v. n. 111. h. $u fpielen aufhören przesta
grac ;

, skoczy granie.
t

Slbfpinnen, v, irr. a. m. I). Imperf. id) — er fpann

ab, Conj. bafj id) — , cv abfpänne, Part. Praet. nb=

gefponnen sprza, doprz, odprzn. (fine Schtilb

— odprz dlu<j.

Sbfpityen, v. a. ber Spitze berauben koczato. przy-
tpi. 2) — gehörig fpitj mad)cn koniec zaostrzy,
spiczasto zrobi.

Sfbfplittevn, v. a. odszczepi, odszczerbi, odu-
pa. 2) — alC v. n. ni. f.

odszczepi si, odu-
pa si, kawakami odrywa si.

Slbfprechen, v. a. irr. m. I). Praes. 'id) fprcdje ab, bu

fprid)ft ob, er fpricht ab, Imperf. id) - , er fprad) ab,

Conj. bafj id) — , er abfpiachc, Imperat. fprief) ab,

Part. Praet. abgefprod)en = burd) einen richterlichen

Slu&fprud) berauben odsdzi, odmówi, zaprze-
czy, j. Si. odsdzony od czci.

2) — bic Grlangung cincö fünftigen ©uteo bernei«

nen, 3. Si. einem eine goibcrung abfpred)cn odmówi
komu pretensy, nie przyznawa komu nale-

ytoci. ginem einbaue abfpiedien od domu kogo
odsdzi.

_
Dag Sebcnabfprechen, 1) Don einem Äran=

fen opuci chorego, straci o nim nadzieje, cf.

nieobiecywa ycia, 2) bon Delinquenten na stra-

cenie ycia osdzi, cf. na mier skaza. Die

Coffining — wszelk nadzieje odj.
3) — Sicmanben bic Sfumefcnheit einer Gigenfdjaft

berneinetl nieprzyznawa komu czego.

4) — berabieben (in Slicbcifachfcn ) umówi co,

zmówi si z kim o co.

II. — v. n. ni. I). = UrheU fatten o czm sta-

nowi, sdzi, wyrokowa. Sr,, miao wy-
rokowania (bie Dreiftigfeit im Slbfprechen) czciej
niewiadomoci, ni umiejtnoci towarzyszy.

Slbfprecherei, f. (bic) al& Gigenfcbaft eines abfpved)eiu

ben, b. i. im Urtheil anmafjenben 9Jcenfd)en miao
ober zarozumiao w wyrokowaniu o rzeczach.

Slbfprengen, v. a. abfpringen iuad)en, nad) Bw. od-
sdzi, odupa, cf. wysadzi, oderwa, zerwa,
dokaza aby co odskoczyo, zrobi aby co pko
i odpryso.

abfpringen, v. irr. n. ni. f. Imperf. id) — , er fpiang

ab, Conj. bafj id) — , er abfprangc, Part. Praet. ab=

gefpningen= firh mit einem Sprunge bon etroa6 ent=

fernen odskoczy, wyskoczy, odprysn. 3ingl.

hcrabfpringen zeskoczy.
2) — fchnell oon etmaS entfernt roerben, für an*

prallen odprysn, odskoczy, odbi si, zerwa
si, cf. odpada, oderwa si, odama si.

3) — fig. fid) mit bem ©eniüthe plotjlich bon etmaä
entfernen, anbereö Sinnee roerben odstpi nagle
od strony ober od przedmiotu, cf. porzuci co.

Slbfpritsen, v. a. sikaniem zmy — spóka, np.

okna, and) troh! posika.
2) — v. n. m. f). odpryskiwa, odpryska kro-

plami.

Sfbfproffen, v. n. ni.f., bichterifd) f. abftammen po-
chodzi z pokolenia ad kogo.

Slbfp rolling, m. (ber) ein Slbfömmltng potomek,
szczep, bon Sachen odrostek.

Äbfprungl, m. (ber) odskoczenie, odskok, usko-
czenie, zboczenie, wyboczenie, odpadnienie.
— be6 ^»afen klucz zajca, cf. rzuci w bok za-
jc, uderzy w bok, odskoczy od drogi, cf.

skrci w bok.

2) =: Sfbftanb, Gontraft rónica, wybocz, L.
äbfpülen, v. a. opóka, Avypóka, spóka, cf.

Bw. podmy, odmuli, oderwa (bom Ufer).

Slbfpulen, v. a. bon ber Spule abroinben zwija ze
szpulki, oszpulowa co, zwija z cewki.

SI b ft ä 1)1 en, v. a. == in einem hohen ©rab abhärten

(za) hartowa.
Slbftämnien, y. a. bon bem Staninie fonbeni, abflauen

ci, spuci drzewo ze pnia, powali drzewo.

Stbflammen, v. n. m. f., hcrfomtiien, f)evftammcn po-

chodzi (z pokolenia). Slbftammenb pochodzcj-,
pochodny.

81 b ft iimm ling, m. (ber) odrostek, cf. plemiennik.

81 b ft a 111 mu lig, f. (bie) pochodzenie, pochód, po-

chodno, cf. etymologia.

Slbftampfen, v. a. l)-burd) Stampfen abfonberu tu-

czeniem utrci; 2) gehörig ftampfen dobrze utuc;
3) burd) Stampfen abnufjcn zuy tuczeniem.

SI b ft a nb, m. (ber) bic Gnifcnunig bcö Drtö, ber 3?> r
-

— ber SJcactjt unb SBüvbe odstp, cf. przerwa, od-

dalenie, odlego, dalekos, przedzia, rónica.
Cr,, wprawa onierza w 'nieustanne pilnowanie
odstpu (Szkota onierska). §£. krok odstpu,
Szk. . gvaiij. distance.

2) — ba6 Slbftehcn, bie Soefagung bon einem fechte

ustpienie, zrzeczenie sie.

Slbftänbig, adj, unb adv. odstay, nieywy; bom
.§oIj, roenn e6 auf bem Stamm berborrt ift martwe
— , suche — , usche na pniu drzewo.

Sfbftapcln, v. a. rozbiera ze stosów.

Slbftattcn, v. a b. i. ertf)cilcn, leiften, geben, ablegen

zoy, odda, zda, 3. S3, einen Sieflld) odda
wizyt, pokonfodda, powinno |swoj owiad-
czy , cf. odwiedzi, kania si. Rapport ab'

flatten rapport zda. Gin 3cugnifj — wiadectwa
da, wyda. Siefuchc abftattcn wizyt oddawa,
cf. da wizyt, 3. Si. Pan. wizyt ani odbiera

ani ich daje. (rill ©clübbc — lub swój wype-
ni ,

— wykona. Danf — dziki skada,
wdziczno swoj owiadczy. Ginen ©rilfj —
pokon odda, pokoni si, pozdrawia, kania
si od kogo, owiadczy pokon.

Slbftattben, v. a. gem. abftöbcvn, ben Staub rocgfchaf=

fen, nod) ietjr aber mctoiibmifd) Don bem Staube rei=

nigen oczyci z kurzu, kurz otrzsn, kurz
zmiata, zetrze kurzaw, z kurzu — , wyku-
rzy, z pyu ochdoy, otrzepa, cf. opyli,
P. Jan.; allein nad) SS3. bebeutet opyli beftäuben.

©3. braucht bafüv okurzy nach bem ihm unb mir
borfchroebenben Spradjgebraud) ; inbeffeii muffen roir

gcftel)cu, bafj okurzy nad) ber Sfnafogie auch: be=

ftäubeu, beraucheiu bebcuten faun; benn okurzy mag
ein Gontvaftum bon obkurzy unb odkurzy fein.

Der 3ufa"»licn f)an9 ber ^ebe mufj bie 3rocibeutigfeit

lofen.

Slbftauber, m. (ber) mioteka, szczotka do kurzu.
Slbftaupen, v. a. rózgami obi, oci, osiec; cho-
st da.

SIb :ft"ed)en, v. a. irr. m. h. Praes. id) fterhe ab, bu

ftichft ab, er fticht ab, Imperf. ich — , er ftad) ab, Conj.

bafj id) — , er abfräd)C, Imper. ftid) ab, Part. Praet.

abgeftochen = herabftcdhen, mit Stieben bon einem'

höoerii Dvtc herunterbringen, eig. skó na dó, ze-
pchn, wymierzonym stychem na dó zwali;
czem kolcem ober bodcem na dó zrzuci, zbi.
Seinen ©egner bom Cßfevbe — przeciwnika swego
skó ober sztychem powali ober zsadzi z ko-
nia. Gj. Klorynda zbia go z konia, Piotr Ko-
chanowski 65. Gin guber |>eu, Strof) ic. — , c8

mit ber ©abel ablaben, nie_beifäd)f. : abftacfen fur
siana, somy etc. widami zoy ober — wy-
adowa.

2) — mit einem Stiche abfonbein odkó, ukó,
przebi, zakó, 3. S3, ciel — , skopu zarn.
Ginem Shiere bie Äehfe abftechen zwierzciu gardo
przern, przebi gardo. 9afen abffechen dar-
nin kopa, darnie kopa, darnin drze, 8B3.

äftetonbmifd) : mit einem ©tid)e in bie' ©urgef tobten

zakó, zabi, zarn, przeszy.
3) — im Stechen übertreffen, foroohf a) eig. in ben

gtitterfpielen : einen abftecben, ben 8ting ober aufge=

fterften $reis mit ber Sansc eher erveicheu, al6 er,
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przesign ober przesid kogo ober Dank od-
nie, najpierwszy dank odnie gonic do
piercienia, (w wytknity piercie rychlej tra-

fi lub ugodzi), wytknity piercie zdj
lanc, al6 audi b) uneig. in jeber. anbern Sadje ben

Soring abgeroinnen, übertreffen u bied kogo, wy-
przedzi, przej, przechodzi kogo, przewy-
szy, celowa, uf. wyparowa, fiel)c au8ftec§en.m Änrtenfbielc: einen abftechen, ihn burd) eine \)ö-

here Äartc bes Stid)8 berauben przebi, ober eine

niebvigere Äartc mit einem Strumpf abftechen zabi
kozer. 3'" Scbeibcufdjicßen: — , näher aló ein

anberer jum3iclc treffen mie prym, odnie pier-

wszestwo w strzelaniu, celniej strzela.

4) — mit Stechen ableiten, 3. S. Staffer abftechen,

abgraben przekopa i sprowadzi, Ginen Jeid) —
staw spuci, przekopa. Ginen Sumpf ~ bagno
osuszy. SSaffcr — wod odwróci, liw. Ginen
gluß — rzek przewie obCl" przeprowadzi
Ober przekopa, zmieni koryto ober oysko
rzeki, SB3. SBcin —

, (tb30$&n wino cign
z beczki, wytoczy.

5) — mit Stechen ober ©raben nad)bilben wy-
sztychowa, odsztychowa na miedzi, wyry,
rytowa, dlótem wyrobi. Sine 3eid)nung — , ein

©cmälbe — , mit bem ©rabftid)el nad)fted)cn rysunek
— , obraz; sztychowa. Gin äliuftcr — bet ben

Städterinnen - c8 nad) allen 3ügcln mit ben Stabein

burcbfted)cn tinb baburd) auf efn untergelegtes Rapier

abbilben wzorek wysztychowa kocem szpilki,

wydziurkowa. Gin gager, einen ©arten, einen

Sßlatj ju einem .fjaufe abftcdien burd) auogeftochene

ober ausgegrabene Grbc, nad) Bw. obóz wytkn,
cf. obóz, ogród, miejsce na budowl wyryt
ziemi oznaczy, wyznaczy, wymierzy, od-

znaczy, Wink, ©cfcbicljt folchcS burd) cingefd)la-

genc Stäbe, fo heißt c§: abftecfen wytkn kolmi.

f>) — menu ein bolnifcheö ©cfäfj bao %a\x fenft,

bamit ein anbercö borbeigeljen tann sztachowa.
II. v. n. m. I)., ale lebhaft embfunbcn roerben unb

3roar in Sergleid)ung mit einem anbern Dinge, rod«

d)eó alóbann bic ^räbofition gegen ober oon be=

fommt odbija, kontrastowa, mocniej uderza,
wydawa si w sposób uderzajcy, róni si.

Die garbe ftid)t gut ab kolor odbija, mocniej
uderza, kontrastuje, kolor dobrze dobierany,

dobrze odbija od drugiego. Der alte .fjut ftid)t

fd)lcd)t gegen baö neue .ftlcib ab stary kapelusz nie

przypada do nowej sukni.

5lbfted)eifen, n. (baö) rydel, g dla.

Slbftcchcr, m. (ber) wyboczenie, zboczenie, wy-
bieg. Ginen 5lbfted)er mad)en wyboczy z drogi

w stron.
5ibfteclcn,"v. a. roaó mit Slabelu angcfterft roar, Io6=

ftefen odpi, odpina. Gin 4jal8tud) abftecfen

chustk odpi.
2) =: burd) Stccfcn bejcidmen laseczkami wy-

tkn, wytyka, wyznaczy, naznaczy, ozna-
czy. Ginc Straße abftecfen ulic oznaczy, wy-
tkn. Gin Sagcr abftecfen obóz oznaczy, wy-
tkn obóz. aJlit Sjjfahjcn abftecfen wytkn ober

oznaczy palami, kolami. Gincn ©arten abftecfen

ogród we rodku wymierzyli, P. Kochan. Je-
rozol. 444.

5lbftectleinc, f. (bic), sznur do oznaczenia linii,

wedle której si tyki ustawiaj (Slbftccflinie) np.

przy wytykaniu ulicy.

Slbftctfpfahl, in. (ber) pal, tyka Ober tycz do wy-
tykania obozu, ulicy; kot.

Slbftcbcn, v. irr. n. mit fein unb haben, Imperf. id),

er ftanb ab, Conj, baß id), er abftanbe, Part. Praet.

abgcftanben, = 1) bon cttuaö entfernt fein osobno
sta, opodal sta; odsta, odewsta, by odle-

gym, oddalonym, odczonym, oddziawia si,
nieprzystawa. Der Jifd) ftctjt roeit bon ber Sßanb

ab stó daleko od ciany stoi. Der Mott fteht ab

suknia odstaje, odstawa. Gin abftcf)cnbe Stafc

wystajcy nos. Slbftehenbe Slatter licie odsta-
wajce = Sat. patens (in ber Sotanif).

J2) = ablaffen, nicht fortfefcen, fid) entfernen odst-
pi, zaniecha; porzuci, da pokój jakiej rze-
czy, poprzesta czego, mniej dba o co, opuci,
zaniedba. pJom Schreiben, Sauen abftchcn po-
przesta pisania, budowania. Ginem abftchcn, ihm
nid)t bciftcheu, iljm Unrecht geben odstpi czyjej
strony, opuci kogo. So feinem Starbobea, bon
feiner SDceinung abftehen zaniecha swego przed-
siwzicia, — swej myli, odstpi zamysu,
cf. odechciao mu si tej sprawy, — rzeczy,
odmieni swe myli, odmieni zdanie, üßom
Äauf abftehen zaniecha kupna SSon feinem SRed)te

abftehen odstpi prawa swego, zrzec si prawa
swojego.

3) — bon Sadien: berberben, unb bon 3:f)ieren:

fterben zepsu si, popsu si; zdechn, Gf. bao
SBicr ift abgeftanbeii piwo zwietrzae, wywietrzae
ober nad) SBj. piwo przestao si, cf. im Sllk unb
$r.4ßoin. przestojalo si, psuje si. Der SBeiu,

Gffig ift abgcftanben przestojae wino, ocet co si
zepsut, cf. ma skaz, cf. wino ma szczawik
eig. ber Skin hat einen Süd). Der Saum wirb halb

abftehen, b. i. berborren drzewo to wnet zniszczeje
ober uschnie. Die gifdie finb abgcftanben ryby po-
sny ober usny. Gin abgcftanbener §ifch 'ryba
nita, nieywa, zdecha cf. L. ryba nie.

4) — fid) abftehen, fid) nnibe ftehen zasta si,
Stuff, zastoje si. Dao *|Jferb hat fid) im Stalle

ganj abgcftanben, e6 Ijat fid) mübe geftanben ko si
zasta.

_
3d) habe mid) abgcftanben nie czuj nóg

od stania

II. — oló v. a. ln.h. == abtreten, tibcrlaffeu ust-
pi czego, odstpi komu co, spuci komu co,

3. S. ein crftanbcncS Sud) — ksik nabyt ko-
mu spuci, ustpi; zlewek czyni, cedowa.

Slbftehcr, 111. (ber) cedent, cessy ober zlewek
czynicy.

Slbftchlen, v. irr. a. m. ()., Praes. id) ftcf)lc ab, bu
ftieljlft ab, er ftieblt ab, Imperf. ich -, er ftaht ab,

Couj. baß ich, — , er abfahle, Imper. ftichl ab, Part.
Praet. abgcftohlen ukra, wykra, ukradkiem
co schwyci.

Slbfteigen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er flieg

ab, Conj. baß id) -
, er abftiegc, Part. Praet. ab'

geftiegen, zstpowa, zstpi, zle, zej na dó,
wysie z woza, zsi z konia.

2) — cinfchren, aufbrechen wstpi do kogo, wy-
siada, wysie, zajecha do kogo. Sie finb im
«giotcl bon SSilna abgcfticgcu stanli av hotelu Wi-
leskim.

3) — bic abftcigenbe Sinic (in ber ©eneal.) linia

dolna ober zstpna (Szaniawski) o pp. linia górna
Ober linia wstpna.

Stbftcigequarticr, n.(ba8) dom zajezdny, cf. stan-

cya ober zajezdna staneya, zajazd dla podró-
nych.

Slbfteincu, v. a. kamieniami granicznemi opatrzy,
odgraniczy; 2) oczyci z kamieni.

Slbftcllcn, v. a. 1) bon etroaö entfernen, fortrürfen

odstawi, np. Die Stühle bom itifchc — krzesa
od siou —

.

2) — auf bic Gibe [teilen zdj i na ziemi po-
stawi, zestawi.

3) 5lbgcftctlte8 Siej (SlbftcUey) piwo dobrze ko-
rzenne, korzeniami zaprawione«

4) - ais fd)üb(id) abfehaffen, aufhören machen, 3.

S. eine üble ©eroohnheit, SJlißbraud) znie co, uchy-
li, skasowa, odrzuca od siebie, pozby si
czego, koniec pooy czemu.

Aufteilung, f. (bic) uchylenie, zniesienie, pozbycie
si czego, odrzucenie, wyrugowanie.

51 b [tern men, v. a. dutem zebra, zestrugiwa
(bom JifdjUr).

5lbftembcln, v. a. ostemplowa, stempel pooy,
stemplem opatrzy. 2) skoczy stemplowanie.
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SI bftctnp elung , f. (bie) ostemplowanie, opatrzenie

stemplem; — bce Frachtbriefes opatrzenie stem-
plem listu frachtowego;.

Stbftepben, v. a. nad) Bw. Avyslepnowac, stepno-

Ava, stebnowa, Bj., cf. sztepowa, wysZ-y-
Ava, Tr.

Slbfterben, v. irr. n. m. f., Praes. id) fterbc ab, bu

ftirbft ab, er fir&t ab, Imperf. id) -, er ftarb ab,

Conj. bay id) — , er abftiirbe, Imper. ftirb ab, Part.

Praet. abgeftorben, = fterben umrze, zamrze,
odumrze, odumiera, obumrze, obumiera,
zmartwie, ci', drtwie, zdrtwie, it. wymrze.
Gj. czowiek, który nie zupenie jeszcze za-

mar samemu sobie, atwo podpada pokusom,
T. a Kempis.
Der gifd) ift abgeftorben, (roenn man bon mehreren

ftifeben fpridjt, fo fon« man audjfagen ryby posny,
allein bon einem gifcb faun man nur fagenO ryba
usna unb nid)t posna, SBj. Gj. Seine Steuern

finb "ihm Jcbr friil) abgeftorben rodzice go wczenie
odumarli ober rodzice mu wczenie umarli, SEj.

Die ©lieber finb abgeftorben czonki czowiekowi
obumary. Der Saum ift abgeftorben drzewo uscho.
Sibt. ber Sünbc abftcrben umrze grzechowi «nb
1 ^etri 2, 24, abymy obumarszy grzechom spra-

wiedliwoci yli; fonft: fur bie SBelt abfterben

umrze dla wiata, zobojtnie na Avszyslko.
.£>alb abfterben na pó obumrze, cf. przytru-
pie. L.

Slbfterben, u. (baö) ftatt bce filteren SBorteS: Sob
mier, zejcie (z tego wiata), zgon. Stad) bcm
Slbfterben bee 9!9t. z gowy. Gg. domy z gowy
Tom. N. na maoletnie dzieci wedle prawa na-
tury spade, $KS

Slbfteuern, v. a. = afclenfen, abftojjcn odsterowa,
sterem odkierowa, za pomoc steru odbi od
ldu.

Slbfti'd), m. (ber) bei ben SRäbtcrinnen bau burd) 9Ja=

belftidje genommene SQtufter wzorek wykóty, ko-
pia wykóta, sztych; nad) Bw. odsztychowanie.
— beö SBeiitu wytoczenie wina I wino utoczone.
Sergl. v. abfterben. 2)— kontrast, odbijanie, spór.
cf. sprzeczno.

Slbftidfen, v. a. wyszy, wyhaftowa.
Slbftimmen, v. a. = gehörig ftimmen naleycie

nastroi.
2)

—

niebriger ftimmen niej nastroi instrument
muzyczny, spuci; bal)cr: fjeb abftimmen, herunter»

ftimmen spuci si, odstroi si, auch fig. feine

gorberung — (beffer: berabftimmen) spuci ze swego
dania.

3) — einen überftimmen, auch toibey ifjn ftimmen
wikszoci gosów przewag mie nad kim,
gosowa przeciw komu, przegosowa.

II. — v. n. m. h., feine Stimme jur Gntfcbcibung

einer Sache abgeben, über einen Sorfd)lag abftimmen
gosowa, kreski dawa, kreskowa, wotowa.
.2) — ^emanbem — , entgegen fein nie 'zgadza
si z kim Gr roirb mir nicht abftimmen (fonbern

feine Stimme geben) da mi kresk, bdzie goso-
wa za mn, zgodzi si na mnie.

Stnmerf. Slbelung hat nur 3 Sebeutungcn: l)nid)t

3iifammenftimmen (bon ben Jonen ber SKufif) =
niezgadza si; 2) fig. anberer Sfteiming fein

przeciwnego zdania by; 3) einen abftimmen,

beffen Stimme ober öotum burd) bie fotgenben

SSota berroerfen, für baö frembe abbotiren prze-
gosowa.

Stbftofjen, v. irr. a. ra. h. , Praes. ich ftoCe ab, bu
ftöjjeft ab, er ftójjt ab, Imperf. ich— , er friefj ab, Conj.
ba% ich — , er abftiefje, Imper. frofj ab, Part. Praet.
abgeftofjen, =: mit einem Stojje abfonbern strci,
odbi, utrci, odtrci, przytrci, odszturchn,
odtuc. Dae ^erj abftojjen serce strci, Gam.,
serce przeszy, zada raz miertelny.

2) — inif einem ©tojje entfernen odpechn, od-

pycha, zepchn, spycha, odeprze, odpiera,
odbi od ldu, cf. od paa ruszy, cf. od brzegu
odjecha, cf puci si na wod statkiem, cf

odpyn, Gj. od portu flisy odpieraj, L. Gin

S3rett abftojjen ociosa, obheblowa, Bw. cf. Hos.
ostruga. Gin Stücf bon ber SDtauer abftojjcn ka-
wa muru odtrci, odbi, odtluc. Sich, bie $0T'
ner abftojjcn, f. ablaufen rogi sobie przytrze.
©prudin). trafia kosa na kamie ; wyszumie. Die
Sd)ulb — , b. i. befahlen dug umorzy, — zapa-
ci. Da ©enitf - kark zama, — strci.

Slbftofjmeffer, n (baó) strugacz, skrobak.
Slbftract, adj. unb adv. an einem aubein Dinge be=

finblid), aber bon bemfclben abgefonbert gebad)t, im
@egenfal3C bce Goncreten oderwany, a, e, odczny.
abstrakcyjny. Gj. oderwane wyrazy. Wyo-
braenia wzgldne mog si uwaa sposobem
dwojakim, raz w szczególnoci czyli zcznie
(in concreto), drugi raz w ogólnoci czyli od-
cznie (in abstracto) Dowgird.

Slbftraction, f. (bie) ein bom Dinge abgefonbert ge=

badjter Segriff abstrakeya, oderwanie.
2) — bab abftraetc Denfcn überhaupt oderwan-

no, mylenie oderwane
Slbftrafdl, v a. ukara, skara, wiczy, wy-
wiczy, cf. karci.

Slbftrafung, i. (bie) ukaranie, skaranie.
Slbftrafjircn, v. a. in ©ebanfen abfonbern odcznie
uwaa. 2) — v. n. tri. i)., bon ctroae — , nicht in

8ktrad)t jicfjen, abfchen nie zwaa na co, nie
mie wzgldu.

Slbftrahlen, y. n. m. I). rzuca promienie, odbija
si promienisto.

Slbftreben, v. n. m. b- fid) jtt entfernen fueben,"' bef.

in ber pl)l;fif unb Slftronomic bon ber SBirfung, bie

berGentiifugaI= ober Slbftrcbcfraft f. (sia odród-
pdna) pgcfcbrieben roirb: usiowa si oddali
od. czego.

St b ft reichen, v. a. irr. m. I)., Imperf. id) — , erftricb

ab, Conj. bafj id) — , er abftrid)e, Part. Praet. ab=

geftrichen, = burd) Streichen roegjthaffen strychowa,
odstrychowa, zestrychowa, zgarn, ociera,
utrze, zeskroba.

2> — abziehen poostrzy, pocign na rze-
myku, wygadzi.

3) — bie berbienten Streidje mit ber Rutbe geben
osmaga, oszasta rózg, wytrzepa rózg obi,
ochosta.

II. v. n. m. b. przesta sie trze (o rybach).
Stbftreifen, v a. = burd) Streifen abfonbern osmy-
ka, *osmorga, KI. cign, odrze skór;
zedrze skórk, odziergn, omyka; cf. zdra-
sn, np. rk." Die SSlattr — obrywa z lici,
oblicia, cf. Bw. osmujra, oprawi skór.

2) — v. n. m.
f. ftreifenb borbeigehen drasn-

Avszy zboczy, bont SSege — oddali si od —

,

wyboczy z drogi.

Sfbftreifung, f. (bie) osmykanie, osmyknienie,
oczonienie, cf. zdranienie, cf. oprawienie skó-
ry, auch = SJbfd)meiftmg.

Stbftreiten, v. a. irr. m. f).', Imperf. ich — , er ftritt

ab, Conj. baty ich — , er abftritte, Part. Praet. flbge*

ftritten, — burd) einen 8ied)tSl)anbel entjiehen, abred)=

ten pieniactwem wygra, Kras., cf. L. wypra-
Avowac co, praAvowaniem dosta, cf. wypienia,
Avyprocesowra, cf. pozyska co prawem na kim,
SBj. cf. erftreiten.

2) — ftrcitig madjen, burd) ©rünbe unb ©egen=
grünbe gtt entheben fueben wydysputowa, cf. Avy-
zu, wysadzi kogo z czego spornym sposobem,
cf. berneinen, abfbredben odmóAvi, przeprze kogo $

zaprzecza komu, nieprzyznaAvac komu, cf.

odsdzi, cf. ftreitig mad)en." Gj. mir tonnen ihm
biefeä Serbienft nid)t abftreiten musiemy mu te za-
sugi przyzna.

SI b ft rid), m. (ber) odstrychoAvanie, Bw. to, co si
zgarnia z wierzchu.
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Slbftricfen, v. a. bind) Stricfcn (Öat. acu texere) leer

mad)cn; bejahten, $r. =$ßoln zdzia z spionków
cbcr z iglic, dodzia, ukoczy dzianie, ober

dzian robot; dzianiem zarobi, odrobi, —
zapaci, gciból)nlid) poczoch skoczy (einen

Strumpf-—). Sine Stabel — drót jeden skoczja;

— zrobi; cine Sd)Ulb — wypaci si robieniem
poczoch.

Slbftricgcln, v. a. grzeblem ochdoy, wycudzi
konia.

Slbftrömcn, y. a. auf einem ©home hinabfließen ma*
(ben pawi, spawia, spuszcza, j. S3, drzewo,
flisówke.

2) — v. n. m. f., in Strömen herunter—, fortflir*

Cen odpyn, spywa strumieniem.
SlbftruS, adv". unö adj. bnnfet, fcrjtoer ju brrfteben,

Don bem Sinne einer Siebe, Schrift k. ciemny, nie-

zrozumiay, zawiy; adv. zawio.
Slbftücfeln, v. a. kawakami odrywa, — odlamy-
wa, odejmowa.

Slbfttlbiren, v. r. fid) — nad nauk zapracowa si,
pilnm siedzeniem nad naukami zmczy sie:

51 b ft u fen, v. la. ftufenmeifc berfebiebeu inachen stopnie
zrobi, stopniowa, odmienia przez stopnie, cf.

cieniowa, narb Bw. odstopniowa.
Slbftufung, f. (Die) odmiana, stopniowanie.
Slbftülpen, v. a. bic Stülpe ober ÄrÄmpe nieberlaffen

bok'u kapelusza rozpuci; 2) sztylp zagi, —
spuci.

Vlbftumbfeil, v. a. przytpi, zatpi, stpi, cf.

zwin ostrze, cf. przyama koce, cf. abfluten.

Slbfttirj, m. (ber) bic jibc Seite eines 83ergeö ober

gclfcnö spadek, schyek, cf. urwisko, stronia cze
góry; 2) gwatowny spadek (wody».

SlbftürjClt, v. a. z góry na dó zepchn, zrzuci.
Sid) abfturjen spa z góry, skoczy z impetem
na dó.

Slbftuljen, v. a. nbfdmeiben ober abbauen ttnb Ffirjer

mad)en krótko obci ober urn; kusym ober

kurt zrobi, cf. skróci.
2) — febeeren ostrzydz, przystrzydz, podstrzy-

ga; eig. postrzyga pierwszy raz sukno (Stiri)=

fd)cerer)

Slbfudjen, v. a. fud)cn unb abnebmen obra, wy-
szuka, pozbiera. G. Staupen abfucben liszki

obiera.
Slbfub, m. (ber) odgotowanie, cf. wywarzyny, 'pi.;

odwar, ni. g. u, dekokt.

Stbf[urb, cf. ungereimt, abgefcbmacft niedorzeczny,
gupi, nietrafny, nieprzyzwoity.

Slbfurbitat, f. (bic) niedorzeczno, gupstwo,
f.

Slbgefchmarfthcit.

Slbfüfjbottid), m. (ber) naczynie dla oczyszczenia
pszenicy moczonej z .»trb, beim AraftmehJ.

Slbfüjjen, v. a. mofür bcrfiifjen üblid)cr, osodzi.
Die Starte — krochmal wyplóka, oczyci.

81 bt, m. (ber) im Sbrifdjen: Sjatcr, tyl. bie Siebte, ein
' praat, ber einer Slbtci borgcfeljt ift, opat, j:. a.

Slbtafeln, v.u. m. I). = bon ber Safcl auffteben, auf=

boren ju fpeifen wsta od stou; przesta je,
cf. odje.

Sibtäfeln, v. a. = mit bem gehörigen Sófeltoerfe ber*

fel)Cil potaflowa, wytaflowa, tarcicami wyka-
da, wyoy.

Vlbtafcln, v. a. s= ber Safel* ober Sd)iff6feilc berau-

ben rozstroi okrt Bw., rozbroi '{ okrt z lin

Ober rekwizytów obra; liny zdj ober zebra
z okrtu, L. Siad) Gam. rozebra wszystkie
sprzty z okrtu.

Slbtafelung, I. (bie) rozstrojenie okrtu, zdjcie
lin, zebranie lin.

«b tan.5 en, v. a. burd) Sonjen ober im Sanjen ent^ic^

ben, abnebmen w tacu odebra, odtacowa, cf.

2) — burd) lallen abfonbern utacowa , «ta-
cowa, wytacowa, fld) bic Sollen —

.

3) v. r. fid) abtanzen staczy si, zmordowa
si tacem.

Slbtatlfd), m. (ber) wymiana.
Slbtaufcben, v. a. burd) Saufd) bon Semanb erholten,

taufdjlvcifc an fid) bringen wymieni co z kim, mie-
nic si na co, zamienia, frymarczy.

Slbtaufd)ung, f. (bic). wymiana, zamiana.
Slbtei, f. (bic) ein ju einer sßr&latur erhobenes Äioftcr,

beffen Sorgefeijter ein Slbt ift; bic ^fninbe, SMrbe,
bat) Slmt eines Slbteö; bao ©ebict eineö foldjen Älo=

ftcre ober Slbtco opactwo.
St bteilid) adj. |opacki, a, ie.

Slbteufen, v. a. wyglebi, kopa, np. szybe, einen

Schacht.

Slb tb a neu, v. n. m. f., boin ©ifc, iitbcm cS fcbmilU,

frei merben odtaje, staje; 2) als v. a. bic Sonne
bat bie genfter abgebaut soce spdzio lód z okien.

Slb the ii en, v. a. theilen, jertegen, entbeUen oddzieli,
podzieli; rozdzieli, wydzieli, przegrodzi.

2) = mit einem Sheile cincS gemcinfdjaflicben 8Ser=

mógcnS abfinben da komu cze jego (dzielo-
nego majtku), wypaci sched.

3) — v. n. m b- unb recipr. "(unter einanber)

podzia uczyni, dziay robi, dzieli si ma-
jtkiem.

Slbtheilung, f. (bie) oddzielenie, oddzia, podzie-
lenie, dzia ober podzia majtku midzy dzieci,

Sza ii., rozdzia, wydzia, cf. L., przedzia,
przegroda.

Slb'tbeilungSjeichen, n. (baS) znak oddzielenia,

odcznik.
Slbt()un, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er rl;at ab,

Conj. ba9 id) — , er abtbäte, Imper. thuc ab, Pari.

Praet. abgctl)an, = I) bcrabt()iin, toegthim, b, i. ab=

legen, abjieben, bon fkb legen zoy, zdj, ci-
gn, odj, odoy na stron, zrzuci, pozbj-
si czego. 2) — abfchaffen, abfteilcn znie, uchy-
li, skasowa, wyrugowa. 3) — abniad)cn, ino

Steine ober ju (Snbc bringen, frhlichten, beilegen ua-
twi, j. S3, interes, skoczy, ukoczj , rozpra-

wi, rozstrzygn, zagodzi, zaatwi. 4) — I)in=

rid)tcn, fd)lad)tcn straci, zabi.
Den v£mt, bie Decfc, ben Hantel, Scbürjc, Sting

abtbUll zdj kapelusz, — zason, zoy ober

zdj paszcz, odpasa fartuch, cign beffer

zdji piercie. Den Unflatl) am §lci|'d)e abtl)un

pozby si plugastwa cielesnego, oddali je,

z siebie zoy. Die .£>anb bon einem abtbnn, bef-

fer abjiel)Cll wstrzyma dobroczynn rk od ko-
go, powcign rk od kogo, cf. umkn rk
b. i. fic gefcbibinbc megnehmen, entjiehen; opuci",
odstpi kogo. Gin (Scibol)nheit — porzuci jaki
naóg; zoy, (fincn SRijjbraud) — naduycie
oddali, uchyli, wyrugowa zly natog.

, Den
llntcrfd)icb — znie rónic. SBaö finbifd) ift

—
zaniecha rzeczy dziecinnych. (Sine Sd)Ulb —
zapaci dug, cf. umorzy dtug. (Sine Sledjnung

abtl)tin zaspokoi rachunek, cf. Ros ukoczy
rachunek, cf. uatwi rachunek, dincn Delinquent

ten — mierci ukara ober straci winowajc.
Gin 4?u[)n, eine "fflanö, ein tyaax Sauben — kurcz,
g, par gobków zarn, zakó.

Slbtbuung, f. (bic) skadanie, zdjcie, odjcie;
zniesienie, uchylenie.

Slbtilgen, v. a. tilgen, abfdjaffen zgadzi, wzru-
szy, 3. S3, ustawy, uchyli, znie, skasowa
ustawy.

Slcbtlffin, f. (bic) ksieni, f. g. ksieni, *opacicha.

Sieb t lid), adj. opacki, adv. po opacku.
Slbtoben, v. n. m. I)., beffer: austoben wyszale, po-
przesta sroenia si; — poprzpsta burzenia
si, — wydziwiania; ustatkowa si, uspo-
koi' si.

2)
—

" v. a. 3emanben etloaS — , burd) Sobcn er«

groinaen wyfuka 00 na kim.
Sl.btrabcn, v. n. m. f, kusem odjecha; 2) ujecha

(bcrad)tlid)) usun si, odej z kwitkiem.
Slbtrag,m._(bcr) =s bie Mesablung, j. S3, einer Sehulb

odniesienie; zapacenie dugu.
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2) — bie ScbabloSbaltuug, t>ic Vergütung, ber Gr=

fat), bie Gl)rcnerflarung wynagrodzenie, nagroda;

of. indemnizacya, cf. zaskopojenie, satysfakcya,

zado uczynienie, bonifikacya.

3) = Abbrud), mit: tl)un uszczerbek przynosi,
uwacza komu

abtragen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) trage ab', bu

trägft ab, er tragt ab, Imperf. icfj — , er trug »b,

Conj. ba9 id) —, er abtrüge, Imper. trage ab, Part.

Praet. abgetragen, = roegtrarjen znie, .znosi.
— roegtragen odnie, znie, zanie gdzie.

(Sr,, niemogliniy znie miechów z woza, Gl'=

nrfti 4janbbud). Die ©beifen bom Sifd) abtragen

zebra ze stou, cf. sprztn ze stou. Die Ab=

gaben — in bie Äaffc podatek wnie do kassy.

SMe 8d)Ulb — dug zaptaci, uici, 3. S3, kwot
na niego wypadajc w terminach umówionych
uici; umorzy, odnie, odnosi dug, upaci
cz dugu, Avnosic.

2) 'Durch Jragen niebriger maerjen, nad) unb nad) ein=

reißen, ein ©ebäube, einen 23crg, äJcaucr, SBall, Dad),

znie, znosi, rozwali, rozebra, rozrzuci,
obali, zrzuci, odkry. (Jinc S3liicfc— uprowa-
dzi most. Ginen 9iifj

— przenie rysunek.
— burd) langes Srageu abnütjen, ein Äleib prze-

nosi, znosi, znosi sukni, dochodzi ober do-

nosi sukni, zedrze sukni; schodzi, wytrze,
wyszarza. Gin abgetragener .£>ut kapelusz prze-

szarzany ober wytarty. Gin abgetragenes Äleib

suknia schodzona znoszona, wytarta, dobrze
przechodzona. Sid) abtragen b. i. entfraften wy-
sili si, zmczy si noszeniem.

Abtragung, f. (bie) odniesienie, zebranie, rozwa-
lenie; wnoszenie, j. S3, podatku. (Ej., do wno-
szenia podatków miejskich dni 24ry naznaczana.

8b trauern, v. n. skoczy aob.
91 b träufeln, v. n. m. f., beffer: abtriefen, in ©cftalt

Beiner Sropfen berabfallen kapa, cieka, kropla-

mi spada, osika.
Abtreiben, v. irr. a. ni. b-, Imperf. id) — , er trieb

ab, Conj. baß id) — , er abtriebe, Part. Praet. ab=

getrieben, = bintuegtreiben odpdzi, spdzi, od-

goni, odgania, odegna, zegna, zgania. Den
gcinb — odpdzi, odeprze nieprzyjaciela. Die

$nid)t — spdzi pód (poronienie sprawi), pód
w ywocie stru, SBürmcr — robaki wypdzi.
(Sr,. Dziark. gorczyca robaki morzy, a nawet
je wyprowadza.

2) — burd) bieleS treiben entfraften, bom 3"gs

unb Saftoief), 3. S3, ein Sßferb — spdzi, zmaeha
konia, Gin abgetriebenes 'Pferb ko przecharsty,

ko spdzony, ©olb, ©ilber — ptawi, czyci
ober odfejnowa zoto, srebro, Mw. Ginen 33aum
abtreiben drzewo ci, spuci, cf. wycina
drzewa.

II. — oto v. n. — bon feiner gabrt gebracht tber«

ben zmyli drog, zrzuconym by z biegu swego
(o okrtach).

Abtrciber, m. (ber) czyciciel kruszcu (w hutach).

Abtreibung, f. (bie) spdzenie, odegnanie, odpór.

abtrennen, v. a. mit "einem fdjnei&enben SSevfjeuge

ablófeu i-ozpró, odpró, wypró; mit einiger ©c=
malt abfonbern, beffer: trennen oderwa, oddzieli.

Abtreten, v. irr. a. in. b., Praes. id) trete ab, bu

trittft ab, er tritt ab, Imperf. id) — , er trat ab, Conj.

bafj id) — , er abträte, Imper. tritt ab, Part. Praet.

abgetreten, = tretenb abfonbern oddepta, odtupa?
ein 8tücf einer Sftauer — udepta ober nogami
odbi kawa muru ober odtratowa; bie ©rbuhe
abtreten trzewiki przydepta, wydepta, schodzi.

2) — burd) treten bejeidjnen wydepta, cf. od-
tratowa.

3) — feft treten zdepta, udepta.
4) — übcrlaffen odstpi, ustpi, ginem An=

bern baS SSermögeu — majtek komu innemu ust-
pi. Gin ,£>au8 — dom odstpi, cf. spuci co
komu, cf. zrzec si czego, 3. 33. prawa swojego.

Mrongovius, Deutsch-Poln. Wörterbuch. I.

Gin ©ut — ustpi komu majtno, cf. zla na
kogo dobra, przela.

II. — a(S v. n. ni. f.,
= einfebren wstpi do

kogo, stan u kogo. SSom äBagen — wysi
z pojazdu i zajecha.

2)' — mcgtreten, fid) entfernen ustpi, na uslep
i, odej; j. S3, niechaj strony ustpi, od-
stpi, cf. znikn z teatru, cf. eine Jartei ber*

laffen *odsta, oddali siej bon ber Religion od-
szczepi si, odstpi, cf. odwróci sie.

3) bom gefd)loffcnen Äauf abtreten zrzuci si
z kupna, cofn sie. Abtreten laffen kaza ust-
pi (na stron), rozkaza na ustp i. 33om
vcd)ten SBege abtreten z drogi wyboczy, zej.

Abtretung, f. (bie) ustp, ustpienie, cessya, zle-

wek, odwrócenie si, 3. 33. od Boga etc.

Abtrieb, m. (ber) cig. odpdzenie, — beS <§>ol3e6, ei=

neS aSalbeS, baS fallen unb_3$egfcbaffcu ber S3äume
in beinfelben wycinanie, cicie, cinanie drzewa
i wyprowadzenie onego.

Abtriefen, v. n. m. f., tvö^fcixit>eifc abfallen,
f.

abtrau»

fein kapa, ciec, cieka, odeiee, odcieka, osi-
kn, osika, cf. ocieka ober ociec. Gj. pod
czas gdy woda ocieka z moich sukien. GS
trieft nid)t biel ab to nie wieje korzyci przy-
nosi, nic mu si tam nie okroio, cf. niepoywi
sie tam nikt.

Abtrift, f. (bie) baS 9ted)t, feine ©dfjafe auf frembe

gelber ju treiben unb bon ihnen abtreiben 3U laffen

wygbri, prawowolnego Avygonu ober pastwiska.
Abtritten!, v. a. in Strulern abfingen z trelami od-
piewa

Abtrinfcn, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er tranf

ab, Conj. bajj id) — , er abrranfc, Part. Praet. ab= /
getrunfen, spi (z wierzchu), spija, upi, upija;
odpi, odpija, np~ naleyto; 3emcinben abtrin=

fen, im Stinten urn bie 3Bette juborfommen przepi
kogo, wyprzedzi w piciu.

Abtrippeln, v. n. m f., drepcc nogami odej,
drobnemi krokami —

.

Abtritt, ni: (ber) bie Ginfebr auf ber Steife wstp.
2) — bie Gntfermmg an einen naf)e gelegenen Ort

ustp, odstpienie. — nel)inen i na bok, ust-
pi, na uslp i, pój na stron, na ustronie.

3) — bie Begebung eineS 9ted)t8 zrzeczenie si
czego; odstpienie, przeniesienie.

4) — für Abtreten, bie SSerlaffung einer Partei ober

Sad)C odstpienie, odejcie, odszczepienie sic.

5) — ein Ort, auf fochten man bon einem höfjeru

Orte niebertritt, ber Abfalj ustepek, schód, stopie,
próg.

r>) — ein abgcfonberter Drt jur Grleidjteruug beS

SeibeS, ein tjeimlicbcö ©mach przechód, wychodek,
prewet, retyrada, miejsce potrzebne. Stuf ben

Abtritt gehen pój na przechód, na potrzeb, z po-
trzeb i tam gdzie i król piechoto chodzi.

Abtritts gelb, n. (baä) odstpne, g. ego.
Abtrittsiprcbigt, — rebe, f..(bie) kazanie, mowa
przy odejciu, — oddalaniu si od urzdu.

SI b trocin en, v. a. bie Stoffe bon einem anbern Äö'rber

focgfd)affen,_ in ber niebngen Sprecbart: abfoifchcn

otrze, ociera obetrze, obciera, zetrze, cie-
ra, utrze, uciera.

2) — troefen machen suszy, osuszy, osusza,
ususzy, wysuszy.

3) — ais v. n. m
f.
= troefen werben unb ab'

fallen oschn, osycha.
Abtvollen, v. n. m. f., fortgeben, abgeben, f. abhaben.
Abtrommeln, v. a. odbbni; burd) Stvoinmelfchlag

ctroaS befannt machen za pomoc bbna zwoane-
mu ludowi obwieci co.

Abtvobfen, ober baS Dimiu. abtropfcln, v. n. ni.
f.,

ukapn, skapywa, ciec (kroplami), wykapa.
Ab trogen, v. a. = burd) Srotjen bon einem erjroin*

gen uporem, grob otrzyma, — wymódz na
kim, wymusi.

Abtrumpfen;, v. a. (im Äavtenfbiel) przebi kogo
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wysz kozer; fig. Scilionbcn — utarszy komu
dobrze nosa pozby si go, wybeszta porz-
dnie, wybuzowa.

Slbtvünnig, adj. = ben bióberigen Skrbinbungcu un=
tren przeniewierczy, a, ej wiaroomny, *odstaIy,
odszczepiony, odpady, niewierny.

Slbtvünnig machen odczy, odwie, odmówi
kogo, * rozmówi, zbaamuci kogo, nabechta
komu eby si odczy.

Slbtriinnig roevben odszczepi si od kogo, zo-
sta wiaroomnym, j. S3, czowiek stwórcy,
Kras. przeniewierzy si, oderwa si, opuci,
odbiee kogo, wyama si z pod posusze-
stwa, cf. da sobie nabechta od kogo, cf. da
si zbaamuci.

Slbtvüunigev, m. (ber) przeniewierca, cf. odstpca,
apostat, zmiennik, odszczepieniec, odstpnik, cf.

L.przeniewiernik; feiten: *oderwaniec; cf.llfrai=

nifd): przekiczyk, cf. mameluk nad) Gam.
Slbtrünnigfeit, f. (bie) *odstanie, odszczepiestwo,

odstpienie, odpadnienie, odszczepienie si, cf.

apostazya, przeniewierzenie si.
Sbtrubben, v. n. m. f.,

odej, rozej si, oddali
si, usun si, cf. drapn abfragen.

Stbtummeln, v. a. burd) 4j>inunbl)ertretbcn ermiiben,

befouberö ein Sßferb zmczy konia, spdzi —

,

np. ujedajc go. ©id) — dziarskiem krzta-
niem si zmczy, dziarsko si krzta.

Slbtünchcn, v. a. otynkowa np. cian.
SIbtufd)Cn, v. a. wytuszowa, tuszem odmalowa,
SCb= unb jugehen odchodzi i przychodzi, f. geben.

SlburtfjeUen, v. a. = burd) Itrtheil unb 8ted)t aber*

rennen (fiinem ermaß) odsdzi, kogo od czego.

2) — mit einem finburtbeile cntfd)cibcn eprawe
rozstrzygn, zadecydowa, ostatecznie rozs-
dzi, zawyrokowa; aud) cu8 v. n. m. I), lieber cr=

maß aburteilen stanowi o czem, osdzi co.

Slbberbteneu, v. a. burd) Dienftc bon einem anbern

an fid) bringen Avysuy co u kogo 5 burd) 3Menfrc

unb beren Bertr) befahlen odsugiwa, odsuy
co, odrobi.

SI b b e r l a u g e n , v. a. f. abforbern.

Slbbieren, v. a. inß ©ebiertc bringen, bicreefig, rour=

felförmig madjen obrobi co w kwadrat, w czwo-
rogran; czworograniasto, kostkowato co zrobi
ober uoy 5 fig. abgebiertcr SRann, b. i. gefegt, auf

alle SäUc QCfaCt, berfdjlagen czowiek przebiegy;
cf, kuty na wszystkie cztery, rezolutny, wik.

abroad) en, fid) — , = fld) burd) bieleß SSad)en ent=

fraften osabn od czuwania, od niespania.

Stbroachfen, v. irr. n. (f. toacbfen) m.
f.
krzywo ro.

Slbtoacte.ln, v. a. burd) rütteln fofemadjen ochwie-
waniem co oderwa, (szczególniej rzeczy przy-
mocowane).

Slbro eigen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er loog

ab, onj. bajj id) — , er abioö'ge, Imper. icäge ab,

Part. Praet. abgewogen, = baö @eioid)t einer Sache

geborig beftimmen, baß SBerftälrnifj einer Sache gegen

bie an'bcre beftimmen zway, przeway? fiinem

etroaß — odway, odwaa komu co, fig. roz-

way np. £>ie ättittel juv firrcid)uug beß 3roccfc8

sposoby do osignicia celu — . 2) — nioellircn

niwelowa.
Slblotgung, f. (bie),

_
baö Slbroagcn odwaenie?

zwaenie, rozwaenie; wymierzenie rodwag
Slbrpägungöfunft, f. (bie), beffer: bie Slbroagcfunft

niwelacya.
Slbroalfcn, v. a. Jud) — wywakowa; Seinbn. —

,

burcbbrügcln wywali komu skór.
91 broaden, v. a. ted)n. wywalcowa, wygadzi,
wyrówna; 2) fid) — zmczy si walcowaniem,
t. j. walca tacujc.

Äbtoäljen ober ablochen, v. a. = hcrabrociljen!, vocg=

Ipdljen odwali, zwali, cf. odtoczy. Die Sd)Ulb

bon fid) — /- winy si wymawia, zwali win
z siebie.

$1 bib al jung, f. (blc) odwalenie, zwalenie.

Slbroanbelbav, adj. odmienny (©ramm.)
Slbloanben, v. n! m. f. z miejsca odej; 2) kon-
jugowa, cf. nad) Kopczyski czasowa, od-
mienia.

SI blu anbern, v. n. m. f. = fld) Ibanbemb entfernen,

locgmanbern powdrowa, wywdrowad, puci
si na wdrówk.

Slblrjanfcn, v. n. m. f. toczc si na nogach odej.
91 b U) armen, v. a = jur ©einige »carmen rozgrze-
wa, ogrza.

SI blo arten, v. a. (Sat. exspectare) marten biß 3c=
manb fommc, biß etioaß erfolge, crmarten doczeki-
wa si czego, oczekiwa co, czeka na co.

2) — (Sat. curare) bie gehörige ßeit unb Sovg*
fait auf etroaß menben pilnowa, dopilnowa czego,
przypilnowa czego, chodzi kolo czego, tro-

skliwym by o co, doglda czego, doziera,
dozorowa, mie co na pieczy (przestrzega
beobad)ten). fiincn Äranfen — doglda chorego,
opatrywa go. fig. chodzi kolo sabych. Sein
Slint — patrze urzdu, cf. sprawowa urzd;
cf. pilnowa urzdu.

Slbroarteu, n. (baß), Slbioartung, f. (bie) pilnowa-
nie, dogldanie, pilny dozór, staranie, chodze-
nie kolo czego (cf. przestrzeganie S3cobad)tung).

Slbloärtö, binabroävrb, bon oben nad) unten 311 na
dó, ku dou, ku stronie, ku boku, z góry.

2) Seitiodrtß, in einiger (Entfernung na strou, na
bok, ze strony, z boku, stron, bokiem.
Daß Staffer fiiefjt ablüdrtß woda spywa na dó.

fir führte fie abludrrß an baß yenfter poprowadzi
j na stron, do okna. Strom ablodrtß fa)rrn

pyn z woda.
Slbloafcbcn, v. irr. a m. b., Praes. id) roafdjc, bu

mdfd)eft, er rodfchet ab, Imperf. id) — , er Imifd) ab,

Conj. baj} id) — , er abroüfdjc, Imperat. roafebe ab,

Part. Praet. abgeroafcben — burd) äSafd)en rocgbrin»

gen omy, omywa, umy, obmy, zmy, odmy,
wynry, spóka, skropi; aud) fig. fig. upewnia,
e przez odpusty, indulty, dyscypliny najwi-
ksze grzechy skropi mog, Dam br. 378. Slud)

bie 9Beid)fcl mirb beine Sd)anbc nid)t abroafcheu i

Wisa ci twojej sromoty niesplócze, Gam Stb=

gclbafd)en omyty, zmyty, umyty, wymyty. 2)pra-
uiem zniszczy, spra. *3)| v. n. skoczy pranie.

Slbroafcbuug, f. (bie) omycie, umycie, zmycie,
wymycie.

H&tofiffern, v. a. gehörig mdffern wymoczy. 2) —
bom überflüffigen SSaffer befreien od zbytniej wody
uwolni Ober wod sprowadzi, 3. S3, z ki.

Slbroatfchcln, v n' fld) loatfd)c(nb (roi einefinte)

entfernen, odej sposobem chodzenia kaczki, po-
toczy si.

Slbrocben, v. a. abroirfen, baß ©eroebe bollenbcn do-

tka, wytka, skoczy tkanie, utka.
Slbloed)felu, v. a. burd) SBed)fcl b.i. Saufd) an fid)

bringen, bod) nur bom ©elbe wymieni, zmieni,
3. S3, id) l;abc meinem greunbe fein ©oibftüct abgc»

locdjfclt wymieniem od mego przyjaciela jego
zoty pienidz; 2) — loedjfeißmcife auf einanber fol=

gen laffen, ablofcn, abanbern przemienia, na prze-
miany czyni, kolej odprawia, pizeplata.

II. — v. n. m. I;., tüedjfclßtoeife auf einanber foI=

gen wyrcza si z kim na wzajem, zlozowa
si wzajemnie, po sobie nastpowa fig. nie-

pozwala dzieci na jedn tylko stron nosi,
lecz przekada (ablotchfcln) wnet na praw lub

na lew rk, DD.
SIbrocd)fclub, adj. kolejny, a, e? adv.: kolejno,

cf. z kolei, J S3, bywa now' i penia} odmien-
ny, fiin ab!ücd)fc[nbcö lieber odmienna, powra-
cajca febra, przypadanie pewne febry na prze-

mian, pewne przerwy febry, febra [przerywana,
DD. Slbloed)felnbe Sonncnbllcfe wyrywcze wia-
teka soca. Slbroccbfclnbc 9ttibc spoczynek na
przemiany.

Slbioed)felung, f. (bie) przemiana, cf. odmiana,
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zmiana, wymiana, wyrczenie etc. 2) rozmai-
to (RannigfaltigEcit),

Slbmcbeln, v. a. ogania, opdza machajc czm,
np. muchy.

Slbroeg, m. (ber) cicj. ciii SBeg, ber bom rechten SBegc

abführet, ein 9cebeiimcg, Umtocg, mic auch ein Schleif*

meg manowiec, g wca, cf. nieprawa droga, droga

uboczna, cf. zdroe (ubocz, g. y, L.), droysko
L., cf. L. oblaz ober droga kotem idca, — krzy-
wa Ober krta, bdna droga; cf, wertepa i',

Poj. Gg. na bdne manowce z pewnej zbo-

czy drogi.

Stbmegc, ^l. — Slufifchroeifungcii bd, zdrono,
wykroczenie; auf Slblucge gerarheil puszcza si
w obdne manowce, oblka si, wyboczy-
z prawej drogi; w bdy wpa, z bitego toru

zboczy, Kras. 1, 24. Slbrucgc fud)cn, b. i. leere

SluSfIüd)tc prónych wybiegów szuka; by pei-

1)3111 wybiegów, wykrtów, cf. rozdroa zbrodni.

SlblDCgÖ!, adv. z drogi, nie po drodze, w bok drogi.

Slbmegfum, nie po drodze lecy, z drogi lecy,
zdrony, cf. ustronny.

Slbmcbeii, v. a. herabmchen, roegroehen zwia,'zwie-
war, zdmuchn, zdmuchywa.

Slbmchr, f. (bic) odparcie, odpór, obrona.
Vlbmehren, v. a. bie Slnnit)evung einer Sache hitibern,

fie mit ^achbruef abgalten odpdzi, odgoni, od-
straszy, 3. S3, bag S]ieh bon ber Saat odpdzi
bydo od siewów ober siewy od byda obroni;
wzbrania, uchroni si od czego, odwróci, cf.

odbi, Bw. 61;. ujmowa si za aresztowanymi
lub ich odbrania (a). — einem Hebel abhelfen

zapobiedz, zaradzi zemu. Slnfall, Slngriffe ab=

li) ehren napa odeprze. Den gciub — nieprzy-
jaciela odpiera

Slbmchrung, f. (bie), Slbmehren, n. (ba&) odp-
dzenie, odgonienie, odbraniauie,

f. baó Skrbuill.

SI bli) cid) en, oon meid) (mollis), v a. rozmikczy,
odmikczy.

2) — v. 11. in. f., odmiekn.
3) — bon h)Cid)cn (eedere) v. irr. n. ill. f.,

Iinperf.

id) — , er mich ab, Conj. bafj id) — , er abmichc, Part.

Praet. abgeiuichen — fid) nad) unb nad) unbermerft

entfernen odstpowa, ustpowa, odchyli si,
odstrzeli si, oddali si, oddala si, uchyla
si, odstrychn si, wyboczy, zboczy, odwró-
ci si, L., odchodzi (cf. zbdzi irren), cf.

róni si
( berfchieben fein), oddzielnie myle,

G. uchylilimy si od ladów poczciwych przo-
dków naszych, Kras. pp. 2i)8 (Hon ber Sfftagnet«

nabel) — zbacza. Stuf trumnie Sikge - udawa
si krzywemi drogami. Sr meid)t bon bem Sl)=

fteme ab odstpuje od tego systematu; cf. wy-
czy si, usun si.

Slbgemid)cn, für "bermid)cu, bergangen, 3. S3, im ab'

gemicbcueii JS.ahre, — SDonate, — äßoehe w prze-
szym roku, tygodniu, miesicu; zeszy.

SI blue id) ling, f. (bic) odstp, g. u, cf. odstpienie,
zboczenie. Gi;. prostujc kade dostrzeone
zboczenie od istniejcych przepisów (a), rónica,
oddalenie si, wyboczenie, zdrono, 3. 23. zdro-
noci (planety) obrachowa (a). — ber 3)agnet=

liabcl zboczenie igieki magnesowej.
Slbtoeichungö» (w zoonych wyrazach, doty-

czcych si zbaczania igy magnesowej, np. Slb=

roeid)ungötafe( tablica zbaczali, t, j. wykazujca
zbaczania igy magnesowej na rónych miej-
scach ziemi.)

Slbroeiben, v. a. abhüten, abfreffen laffen spa, Fut.
spas, wypa, Fut. wypas, spasa, 3. 23. k.
2) — abfreffen wyje, wyzrze.

Stbroeibung.f. (bie), Stbmeiben, n. (bas) spasie-
nie, wypasienie, przypasienie.

Slbmcifcn, v. a. bcrmittelft ber SScife abnehmen, ab-

haspeln zmota, z motowidla zwin.
Slbroeincii, v. a. b. i. burd) Cremen" erhatten wy-
ptaka co, dopaka si czego, paczem dost-

pi, 3. S3, sprawiedliwo zgina; ludzie si jej

ani dokupi, ani doprosi, ani dopaka nie mo-

g, Dambr.
*2) — burd) Shräiicu tilgen, büjjen paczem na-

grodzi
3) Sich abmcinen wypaka si, spaka si,

upaka si, napaka si, uszlocha si.

Slbmcifcn, v. irr. a. 111. 1)., Imperf. id) — , er roic6

ab, Conj. bafj id) — , er abmiefe, Part. Praet. ab*

gemiefen oddali, Fut. oddal; Freq. oddalam, od-

prawi, odmówi co komu; niewysucha, od-

rzuci, odesta, zby kogo, nieprzyj proby,
odpdzi, Gi; konkluduje pozwany, aby powód
z swym wnioskiem zosta oddalony i koszta
processu poniós. 2)er Äläger mirb abgcmiefcn po-

• wód odsuwa si. Slbgemicfen merbeu nieuprosi,
nic niewskóra. S3cifrj. dopraszam si, aby po-
wodowie z skarg odsdzeni byli, 9tS.

Slbmcifiiug. f. (bie) oddalenie, odprawa, odmówie-
nie, odprawienie z niczein, niewysuchanie, nie-

przyjecie proby, odrzucenie proby
SI b li) e i'fj'c u ,

v. a. böllig meifj mad)cn, gcljorig tünchen

pobieli, wybieli, bieli, tynkowa, 'i) — v. n.

111. 1) , bic meifjc garbe fahren laffen bieli.

Slbmcifcn, v. a. = böllig ober gehörig melt niad)eii

zwidym uczyni, suszy. 2) — atu v. n. roelf

Hierbei! unb abfallen widn, uwiedna, zwidn.
Slbgcmclft zwidy.

Slbmcl3eu, beffer: abmä(3en odwali, zwali, na dó
stacza. Slbgcluclät odwalony.

Slbrael3iiug, ober-, lbmt^ung, f. (bie) odwalenie.
Slbmenben, v. irr. a 111. h

,
Imperf. id) — , er timiibte

ab, Conj. bafj id) — , er abmenbcte, Part. Praet.

abgemanbt (and) reg.) odwróci, zwróci, oddala,
oddali, odchyli, usun, odwie. Std) abrocn=

ben odwraca si, odchyli si, usun sie, ust-
powa, odstpowa. 6 inen iSpieb, Stiel) — ciecie,

sztych parowa, — odparowa, SB3-> cf. *zepso-
wa raz, P. Kochano odbi raz, sztych, ska-
da si, zastawia si szabl, *odsztychn,
uchyli si.

Stb men big, adv. anberen Sinnes, ungetreu, abgeneigt,

zmiennie, zmienniczo, wstrtnie, niechtnie.
Slbmenbig madjen odstrczy, odciga, odrywa,
odwie kogo, odstraszy od przedsiwzicia,
zniechci kogo, odmówi kogo, zbaamuci
kogo przenamówieniem, zrazi kogo, cf. zepsu
komu serce, 3. 23. ale boj si, ebym serca
ojcowskiego ku synowi nie zepsu, Bokom.
Slbmenbig merben odstrczy si, przeniewie-
rzy si.

Stbmenbuug, f. (bie) odwrócenie, oddalenie, od-
streczenie, zraenie, cf. odbicie razu, ciosu.

Slbmcrfen, v. irr. a. m. f)., Praes. id) roerfe ab, bu

mirfft ab, er roirft ab, Imperf. id) — , er roarf ab,

Conj. bafj id) — , er abmürfe ober abroirfe, Imper.

roirf ab, Part. Praet. abgcmorfcn, fur baei niebrige:

abfd)iiirifjen; mit einem Burfe ober auf eine onbere

Strt abfonbern zrzuci, zrzuca, odbi, odtrci,
pociskiwa. Slebfcl, 23irncu — jabka, gruszki
zrzuca. 25a6 $ferb r)<lt ben Leiter abgemorfcn

ko jedca zrzuci. Einer 23ilbfäulc ben Slim —
od posga ramie utrci. (Sine 83rücfe — , fie ab'

brechen ober abtragen zebra most ober zrzucie
most. Letten — zrzuci z siebie kajdany. DaS
©ehórn — rogi zrzuci ober roni. Gin Sod) —
wyama si z pod jarzma ober zrzuci jarzmo
niewoli.

2) — im SScrfen übertreffen, Ginen im SMrfel*,

Äegeltyiel — zrzuci wicej ók w kostki, cf.

zbi wicej krgli.

3) — abmerfe, eintragen poytek przynosi, cf

okroi si.

§lbroefenb,"nid)t gegenroirtig , nid)t sugegen _nieprzy-
tomny, cf. nieprzybytny, Tr., adv. nieprzyto-
mnie; cf. nieobecny, adv. nieobecnie. — fei»

nieby (w domu), wyjecha.

3*
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2) — jerftreut, mit feineu ©ebanfen abmefenb fein

by roztargnionym.
§(btpcfcnt> er, m. (ber Slbmefcnbe) *niebytnik (a),

nieprzytomny, nieobecny.
Slbloefcnbeit, f. (bie) nieprzytomno, nieobecno,
niebytno. — beö ©ciftCS roztargnienie.

SlblDcttem, v. n. m. 6., aufboren ju mettern, b. i. ju

bonnern unb bliijen wygrZinie, poprzesta grzmie
i byska si.

Slb liieren, v. a", burd) aSefcen roegfdjaffen, — banner
madicn, — abmitjen wyostrzy, zaostrzy, szli-

fowa, wygadzi uywaniem, ©id) — wy-
trze si.

Sib mid) fen, v. a. mit 9Sid)fe ober 2ßad)ö einreiben

unb glonjen wywoskowa; wyglansowa (boty
bie Stiefel).

Slbroitfel'n, v. a. == maö aufgemitfelt mar burd) SBif-

feln abnehmen zwin, zwija, zwie, cf. odwi,
odwin, odwija, rozwija.

Slbroicfeiung, f. (bie) zwijanie, zwicie.
Slbmiegen,

f.
abmägen odway, zway.

Slbmhibe, f. (bie) == bie äßinbe zwijadlo ober Sßlur.

zwijadla, g. zwijade.
Slbminbcn, v. irr. a. m. 1)., Imperf. id) — , er manb

ab, Conj. baji id) — , er abmanbe, Part. Praet. ab»

gcmunbcu, burd) SBMnben mcgnel)inen zwin, Freq.
zwija, Fut. zwin, odwin, cf. zwindowa,
cf odwindowa. •

Slbminbung, f. (bie) zwijanie.
Si b m i n f c 1 n

,~

v. a. 3cmanbcn etma8 — wyjeczy, wy-
kwili co od kogo.

Slbloirfen, v.'a. — abmeben dotka, utka, zetka,
tkanie ukoczy. Slbgeroirft zetkany.

*2) — bei ben Sägern fur abgeben zedrze, odrze,
skór cign, oprawi ze skóry, cf. oszyn-
dowa.

3) — bei ben SJäcfern: ben £eig gehörig burd)tne=

ten ciasto przegnie, rozczyni, cf. *misi, Bw.
Sbmifdjen, v. a. ociera co, ciera, utrze, ze-

trze, otrze, wytrze, osuszy, fig. zmaza,
"wymaza (wyglózowa).

Slbmifd)en, n. (ba8) cieranie, ocieranie, otarcie.

Slbtuifcher, in. (ber) cieraezj cierka, cieradto.

Slbmifchuug, f. (bie) otarcie, cieranie, ocieranie,

chdoenie.
Slbluittern, f.

abmettern. 2) — mit bem©erud)e er=

fennen zwietrzy, przewcha.
SI b leidigen, v. a. okrzesa, -wywiczy; fid)

—
dowiadczenia nabra.

Slbmollen, v. a. z weny obra, skór z weny
oskroba (u garbarzy).

Slbmudjcrn, v. a. wyszachrowa, wylichwi, co

na kim.
Slbmürbigeu, v. a. upodli, znieway, zniy,
umniejszy waloru monetom, redukowa mo-
net,

f. abfegen, berrufen.

Slbmürbigung, f. (bie) upodlenie, spodlenie, zni-

enie, redukeya, redukowanie, umniejszenie
waloru ober wartoci.

Slbmurf, m. (ber) = 'beiß Slbmcrfen unb baö Slbge=

loorfenc odruzcenie, porzucenie; odrzutki, to co
odrzucono.

Slbmurfcln, v. a. ogra kogo w kostki; 2) wicej
wyrzuci'-.

Slbmürgcn, v. a. udawi, udusi, zadtabi, za-
dawi'-.

Slbmüncu, v.a. mit bem gehörigen ©eroürje berfeCen

przykorzeni, przyprawi, zaprawi korzeniami.

2) — im niebrigen ©cherjc: mit einer bittern 8lnt=

mort, einem berben Berroeife abfertigen wysoli ko-
go, burk da, ostro odpowiedzi.

Slbmütbcn, v. n. m. I)., przesta zoci si, wy-
ezalec.

Slbuffinicn, n. Abissynia, f.

Slbl)ffiiiin ,
ni. (ber) Abissyczyk, g. a.

Si bü al) l cu, v. n. imllig bejahten, burd) Sicjahlung til«

gen; mit äicjahUing einer ©diulb abfinben, abfertigen;

nad) SSerbienfte böhnifd) ober mit SSerhoeifen begegnen,

fid) räd)cn wypaci, odpaci, spaci, zaspokoi;
wet za wet odda, nic nie zosta winnym.

Slbjablung, f. (bie) upacenie, u- §3- — ber Statio»

nalfd)tilb, — dugu narodowego, spacenie, uplata.

Slbüäblcn, v. a. ja'hlcnb mcgncl)iuen, bon einer grßjjern

Summe eine Heinere megjäl)len: I)erjäl)len, genau nad)

einer gegebenen %a\)l beftimmen odrachowa, odli-

czy; wyliczy, zaliczy. 3)aS taim man fid)

Ieid)t au ben gingern abwählen to mona na pal-

cach wyrachowa albo wykalkulowa, b. i. fig.

to atwo poj mona; o tern si atwo mona
przekona.

Slb Jahnen, v. n. dosta zby wszystkie, Bw. 2)

= 3Mc crften 3<il)ne berlicren o dzieciach, którym
pierwsze zby powypaday; 3) tcd)ll. wyzbko-
wa (zbki wyrzyna np. u koka zegarko-
wego), ober zbkowato zrobi.

SI b ganten, v. a. wykóci, wyswarzy, wymódz
co zwad na kim (Ginem ctmaö — ).

Stbüabfcn, v. a. stoczy, stacza, wytoczy, uto-

czy, przetoczy, przecign, cign. Ginem
SSaffcrfiichtigen t>m Saffcr abgapfcn z chorego na
wodn puchlin wytoczy wod. ©id) SMtlt —
laffcn," im ©d)efge für: bie Slber fdblagcn laffcn da
sobie krwi upuci ober kaza sobie krwi upu-
ci ober krew puci. Slbgabfen ber «Säfte spu-
szczanie soków (które do szkód lenych na-

ley, moe mie miejsce tak przy- liciowych
jako i iglastych drzewach), gig. Ginen— zedrz,
zdziera bez litoci.

Slbgäumeil, v. a. rozkielzn (zdj munsztuk,
uzd, wdzido), wyuzda.

Slbüäumung, f. (bie) rozkielznanie, wyuzdanie.
Slbjäunen, v. p. mit einem fyame abfonbevn, einfd)lie=

fjen odgrodzi, przegrodzi.
2) — bermittelft eineö3auncö entgiehen wgrodzi

sie, pot za daleko pomkn, potem odgrodzi.
Slbgaufen, v. a. wyczochra, targajc wyrwa,
wytarga.

Slbgchenten, y. a. ben 3cbutcn bon ctmaö böllig ent=

rid)ten dziesicin odda, wypaci.
Slbjebreil, v. a. strawi, wytrawi, odje, wy-
je. 2) — nad) unb nad) entfräften, mager mad)en

wycieczy, wyniszczy.
II. — v. n. ni. h., abgcgehrt, mager, fraftloö mer»

ben schn, schudn, niszcze, marnie, su-
choty mie, konsumpcy mie.

Slbjchrtmg, f. (bie) wytrawienie, wysuszenie,
schudnienie, wycieczenie, wyniszczenie, kon-
sumpcy, suchoty (Sluöjchrung).

Slbgeiben, n. (baß) cecha, znak, znami, g. zna-
mienia, $ß[. znamiona, cf. pitno, oznaka.

Slbgcid)iun, v. a. bie ©eftalt einer Sad)c burd) 3c>5

d)Cll bemerfeil odznaczy, cechowa, cech zna-

kowa, wyznaczy, oznaczy, nacechowa, cf.

pitnowa, 3B3-

2) — burd) Linien unb ©tridje abbilbcn wyryso-
wa, odrysowa, odkreli.

Slbgcichnung, f. (bie) cechowanie, cecha, oznaka,

odkrelenie, abrys, rys.

Slbjerren, v. a. 3emauben ctmaö— wydziera, szar-

pnwszy urwa.
SlbjCttcln, v. a. rozebra, rozwi, rozple o-

snow, Bw.
Slbüiehen, v . irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er jog ab,

Conj. bafj idb — , er abjßge, Part. Praet. abgejogcn,

= i)evabüic()cn, megjtehen, aiehcnb bon ctmaö abfon»

belli cign, ciga, obciga, odcign, od-

ciga, zewlec, zzu, wyzu, ci', zdj. 3Mc

Äletbcr abgeben suknie zdj ober zdejmowa,
rozbiera si. Die ©tiefel — boty zdj, ci-
gn. Den 4?ttt — (für abnehmen) zdj kapelusz

(z gowy). Die .frant — cign, zedrze, zdj
skór, cf. obieli zajca, sarn, L. cf. obciga.
r,. sposób obcigania skór z bydlt, cf. SBolI)l)=

nifd) bofl. 08zyndowa zajca, sarn, lisa, wilka.
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Die Sarbc — zdj mask, larw. Die .gmnb jbon

3emanb — (zawcign rk od kogo, Kv.)
rki swojej umkn komu, cf. skurczy rk,
wstrzyma dobroczynn rk, cf. powcign
reke od kogo.
"2) — für wegnehmen, befonberö ber %al)l, bem

Sftaafje unb bem ©ewidjte nad) odbiera. 3n ber

Slritbmctif fobicl al8 fubtrabiren subirahowa, odci-
ga, odejmowa; ujmowa (odtrca, odci,
odrachowa, umniejszy, *defalko\va. (Jiuem

ctmao — , bon ber beriangten unb gebührenben (Summe
wegnehmen, gurücfbehalten, abbrechen, abfürgen, ab=

mabpen, abbnicfen, abgwarfcu odcign, powci-
gn komu co, potrci komu co, pokrzywdzi
kogo av czem, urwa komu co, niedopacie,

©clb — potrci komu co w rachunku, odci,
cf. odtrca komu co, 9tS.

3) - "für abftrahiren iu ber Sogif , iii ©ebanfeu

nbfonbcni oderwa, Szan., cf. abstrahowa, od-

dzielnym uczj-ni, odosobni, odczy. (Sili ab«

gezogener, abftrafter Skgriff oderwana myl.
4) - für weggichen, bem ©enuithe nach bonctWaS

entfernen odcign, odwie, odwróci, oderwa,
odserczy, odczy, odwabi.

5) — abfließen laffcn, ableiten spuci, przepro-

waiizi, sprowadzi, g. S3. SBaffcr bon ber Sfiiefe

ablaffcn wod z Jaki sprowadzi, spuci.
(j) — abgapfen przetoczy, stoczy, wytoczy,

przelewa, cf. Kos. wycedzi. Sier — ci
gna, budowa, and) ciga na butelki, SS3->

przelewa piwo. Den SBcin bom Riefen — ci-
gn czyste wino z lagru, cf. llos. cedzi.

7)— beftidiren dystylowa, przepdza, przepala.

Den SiranntiKin — wódk (przez alembik) prze-
puszcza, pdzi, przepali.

8) — für glatt unb fdjarf mad)cn; gur SBcgfrhaf*

fung bcó ®rarhe8 auf bem lbgiehftettie ober leberncn

Niemen r)in= unb herftrcicben, abftrcidjen na kamyku
Ober osece letko poostrzy, na pasku pocign.

9) — für abbriicfen odbi, wydrukowa, wyci-
sn, wytoczy.

II. Sid) abgiehen, v. rec. (bon gebrueften Sogen,

Wenn fie fi eh abbrucfen unb bic garbe_ fahren laffen)

smoli, farb puszcza, brudzi si. It. U01U

3ugbich: — fleh enthaften zmocowa si cignie-
niem, ©id) bon bcräöelt— usun sie od wiata.

III. — v. n. m.
f., fid) mit feinem ©epäcfe bon tu

nem Orte entfernen odcign;, wyprowadzi sie,

odej, odchodzi, cf. B. porzuci miejsce ja-

kie; wymaszerowa, oddali si, opuci co,

odprawi si. äftit leerer ^anb — z go rk
pój od czego. Sion ber SBacfje— zej ze stray,
zwarty. 2>on einer Belagerung — odstpi od obl-
enia.

Slbgiehen, n. (iaó), Slbgiehung, f. (bie),
f.

verb,

ciganie, odciganie (w arytmetyce), odejmo-
wanie.

Slbgiclen, v. n. gielen, bon fich roegjielen, gum Snb=

gwccf I)aben celowa, wzi co na oko, zmie-
rza do czego, ciga si na co, d3' do czego.

Slbgimmern, v. a. gehörig behauen obciesa,uciesa.
Slbgirfeln, v. a. mit bem %ixftl abmeffen, genau be=

flimmert odcyrklowa, wycyrklowa, cyrklem
odmierzy, odrysowa, fig. dokadnie oznaczy.
Slbgcgirfelt odcyrklowany, dokadnie oznaczony.

Slbgirfclung, f. (bie) wycyrklowanie, dokadne
oznaczenie.

Slbgug, m. (ber) 1) bei Berechnungen odcig, splur.

odcigi, g. S3, zebrana z odcigów kwota, od-
cignienie. drj. robotnikom robi odcigania od
zapaty; odjecie, ujecie, odtrcenie, wytrce-
nie,*defalkata,niedopacenie, !niedopata, uszczer-
bek, ujma, zatrzymanie; in Slbgug bringen,

f. ©elb
abgiehen strca.

_
2) ber Slbgug ober bie Gntfermmg, bie Slbreife od-

cignienie, odchód, odjazd, odejcie, oddalenie
si, odstpienie, cf. ruszenie. 3mrt Slbgug blafen

na odbój z pola trbi, na odwrót trbi, da
haso do odwrotu.

3) 21bgug be8 SBafferö odchód wody, cf. odciek,

spust, ciek, stek, cf. wodocig, rowek, ryn-

sztok, rura, kana.
4) — Slbbrucf cyngiel (u strzelby).

Slbgugobügel, m. (ber) *antaba u cyngla.

Slbg|ug8gelb, n. (baö) opata przy wyprowadzeniu
si np. z kraju, odchodne, g. go.

Slbg'ügSgraben, m. (ber) rów odchodowy (a).

SlbgugSprcbigt, f. (bic) kazanie poegnawcze.
Slbgug8fchein, m. (ber) list odstajny, Kras.
Slbgupfcn', v. a. oskuba, wyskuba.
SI bg to a cf en, v. a. unter bem ©djeiu 8ted)ten8 ober in

fleinen Jhcitcn abbringen urwa komu ober wyci-

sn co na kim, chytrze co komu ujmowa,
uskpi komu co.

SJbgWccfen, v.n. m. h„ abgiclen zmierza do czego,

mie na celu. Äraft feines freiwilligen hierauf ab'

gWccfenben Slncrfcnntniffeö moc niniejszego, do

tego rodkujcego zeznania; zamierza co.

Slbgwicfen, v. "a. mit ben SSorberpngern ober einer

3nnge Wegnehmen uszczypn, odszczypa, urwa,
uskrzyn. 2) = abgWacfcn.

SlbgWeigcnJ, v. a. eig. z gazek obra, fig. po-
dzieli, gj. ben SBechfel — ,"

b. i. au6 einem eingi=

gen grofjen, ber nod) mehrere 3ahre gu laufen bat,

mehrere tleine machen, um foldjc ben Grbnehmern gu

berabfolgen weksel wielki na mniejsze weksle
rozdrobni, SB3-

SI bj wing en, v. irr. a, Imperf. id) — , er gWang ab,

Conj. bajj id) — , er abjWage, Part. Praet. abge=

gwuhgen, = burd) 3Waug b
.

011 cmanb erhalten wy-
ciska co na kim, wymusi, wymódz, wynka,
wjTstraszy co na kim.

Slbgwinguug, f. (bie) Avymus, m. g. u, wymu-
szenie.

SlbgWirnen, v. a. skrci na nici, nici skrca.
Skacie, f. (bic) akacya.
Slcabemic, Slfabcmie (f. bic) akademia. 2) uniwer-

sytet, g. u
•Slcabemifd) akademicki, akademiczny.
Slcabcmiter, m. (ber) akademik, czonek akademii.

SI ca bem i ft, m. (ber) ucze rycerskiej szkoy.
Slccent, ober Stfccnt, ober Slfgent, m. (ber) akcent,
akcencik, przygos, przygoska, gosu ton, —
nakonienie.

Slccentuiren, v. a. akcentowa, przygosy wyda:
akcent pooy.

Slccebtiren, v. a. annehmen przyj, przyjmowa.
einen Sßcchjel accebtiren, fidj gu" beffen Begablung
berbinblid) madjen Aveksel akceptowa.

Slcceffit, n. (ba6) druga nagroda (za rozwizanie
zadania naukowego).

SIccibeng, n. (ba8), ^lur. SIccibengien, bie mit einem

Slmte berbunbenen gufäüigen unb ungeroiffen ßinfünfte,

gufällige SlmtSgebühren akcydens, g. u, tyl. akcy-
densa, wzitki (cf. *obwencya, L. Sftebcnfportel

obrywka, L.), cf. fcfyergWeife sikorki.

SI c c

i

9 1> a v= ber Slccifc unterworfen akcyzie podlegy,
akcyzny.

Slccifebebienter, m. (ber) urzdnik akcyzowy, cf.

stranik.
Sfcctfe, f. (bie) eine obrigfeitIid)e Sfuftage auf Sebeng*

mittel unb auf bie im ^anbel unb SBanbel umlaufen»

ben SSaaren akcyza.
Sieci febube, f. (bie) izba akcyzna.

3lccife<=Sinnahme, f. (bie) pobór akcyzowy, do-
chód z akcyzy.

Slccife=Sinnehmer, m. (ber) poborca akcyzy), cf.

akcynik, stranik, wybieracz akcyzy.
SlcctSfrei wolny od akcyzy, cf. nieulegly opacie,
niepodlegajcy op. acie.

Slcciefreiheit, f. (bie) wolno od akcyzy.
StcciSgettel, m. (ber) kartka akcyzowa, kwit

z opaconej akcyzy.
Slccommobiren, v. a. stosowa, nagina,
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Slccompagnircn, v. a» akompaniowa, wtóro-
wa, Ii.

Stccorb, m. (ber) ber Sufcrmmettflang mehrerer Son
unb biefc Jone fclbft akord, zgoda tonów.

2) — ciii SSerrag akord, ugoda, umowa, zgoda,
komplanacya, cf. ukad.

Slccorbircn, v. a. unb v. n. akordowa, zmówi
sir* z czego, przysta na co, zezwoli na co,

pogodzi si, ugadza si z kim o co.

Slccrcbitiren," v. a. = beglaubigen, jum Vertrauen

empfehlen akredytowa, uwierzytelni. Gin ac=

crebitirter ©rfanbter pose akredytowany (listem

wierzytelnym — baö Slccrcbitib — opatrzony).

Slccurat, adj. unb adv. genau, richtig 'dokadny, cf.

akuratny, pilny, punktualny, cisy; — fo, adv.

wanie tak.

Slccurateffe, f. (Dxc) dokadno, akuratno, pi-

lno, troskliwo, punktualno, cf. ciso.
Slccufatib, m. (ber) akuzatyw ober czwarty przy-

padek.
Si d), eine Sntcrj. ach, ah, oh, o!

Sldiat, m. (ber), ein ©cfchiedjtönamc aller feitren <£>oni=

ftcinc, rocldjc unter bie |)albcbelftcine geredmet ipcrbcn

agat, acha, agatek.

SI d) ein f. Slge padzierze.
Sld) leiber! ach niestety, — al si Boe, ach
poal si Boe.

Sichrem citffd), adj. unb adv. = farblos bezkoloro-

Wy, adv. — wo; achromatyczny, adv.

—

nie? ein

cid)i'omatifchc6 Fernrohr perspektywa achromaty-
czna (pokazujca przedmioty bez kolorowych
brzegów)

Sld)fc,"r. (bie) o, g. osi? onik, g. a, j. S. oba

oniki wiata, Woron,
Sld)fel, f. (bie) ber oberftc fjfjcil bcó Slrmcó, roo er in

bau Schulterblatt gefügt ift unb ber 311111 Sragcn bient

bark, g. u, rami cig. ber Slrm, opatka. SDie Slrt)=

fei jichen ober jücfen, 311m 3cicl)cti, bafj man SkbeiüV

licl)tciten bei einer (Sache habe, bie man nicht gerne

jagen loollc, ober bajj man baö gcbulMg leiben muffe,

maö man nicht anbern tonn ramionami ruszy,
zyma ramionami.

(linen über bie Sfdjfelft anfchen, it>ii berachten, ge=

ringfdjatjen z góry na kogo patrze, pogardza
kim. Sluf beiben Sld)fcln tragen, gruci tolbrig gcfiim=

ten Jjenen bienen, heucheln obud narabia; dwóm
panom suy, obustronnym by, cf. pól psa,

pó kozy. Gtmnö auf bie leichte Schfcl nehmen, fiel)

eine fd)roerc ©adje alö fc()r leidjt borftcllcn z letka

co bra, lekce sobie co way, za fraszk po-

czyta, robi byle zby.
Sld)fclaber, f. (bie) dud) bie Sld)fclfd)lagabcr (Sotein.

arteria axillaris), nad) Samb ya podpachowa

ober ya podpaszna ober podopatkowa.
a

Slchfclbanb, n. (bao), ein äicrlictjcö SJnnb ober eine

anbfd)lcife, roclche bon Solbaten unb Sibrccbcbicntcn

auf ber rcdjteu Sld)fel getragen wirb akseibant, g. u,

naramnik, g. a, VI. i, cf. wstga naramienna,

naramiennik.
Slchfclbcin, n (bas) bao Sd)ultcrblatt opatka.

i?( d) f

C

1 blotter licie ktowe (i'at. folium axillare,

Bot); äöilbenoro nennt fic roinfelftänbig.

Sld)felbrüfc, f. (bic) gruczolekpodpachowy , gruczo
pod pachowy, — pachowy.

Sld)felflccf, ni. (ber) and) baö $ld)fe(ftiicf n. 0111 .ftcinbc

przy ramek u koszuli, .ftafd)libifd) przyreniita =
przyramica, pasek na ramieniu.

Sldjfc'lgrubc, Sldjfelhöhlc, f. (bic) pacha, g. y.

SUhfc I fleib, n. (bao) humera kapaski.
Si ci) (cl flu rf, n. (baö) epolet, g. uj szlifa. 2) ficlje

Skbfclflcd'.

SI d)f el ft dii big, adj. ktowy, = roinfelftänbig, f.
Sld)--

felbUitter.

Sld)fcltidgcr, m. (ber) ein .ftciicblci obudnik, fal-

ezy wy ober obudny c/.lowick, faszywiec, zmien-

nik, na teina ow stron si chwiejcy, dwóm
panom sucy, dwuzuacznik, nach Uorezycz.,

czowiek na obie strony, co i strzye i golij

cf. na dwóch zawsze siedzi stokach, Nieme,
cf. co na dwu ramionach paszczyk nosi.

Sldifcl^ucten, n. (bab) ruszenie ramionami, cf. L.
cisn ramionami, cf. zyma.

Sldfcnarm, m. (ber) rami osi.

Slchfcnbled), n. Com), bie Slchfcnfdiicne, f. podosel

g ska, Czarnysz., okucie osi.

Sld)fcncinfd)iiitt, m.(bcr) wrb, nacicie na osi, Bw
Sld)fcngclb, n. (bao) clo od wozu, Bw., drogowi
Sldifcnnagcl, ober Slchmagel, m. (ber), bie SiBfe lon,

kolek w osi przed kotem.
Slchlfcuring, m. (ber) refa, obrczka na osi.

Slchfcnfdiicne, i. (bie) f. —bied).

Sld)t, 1) eine J~iaupt= ober ©runbjaljt, aid ein adject.

om, omioro.
'2) bic Sldit, f. ale ein snbst., bic 3<ib!figur ju be=

3Cidmcn ósemka, *osiemka.
3) bie 9lcl)t, f. bic Verfolgung unb ©cfangennch»

mung eiiicö TIcbcltl>atcvo auf richtcrlid)eii Miofprud)

wywoanie z kraju, wygnanie, banieya, kltwa
4) Sld)t, f. (bie) forgfältigeSöcsbad)tiing,

n
Slufmerffani=

fett baczno, uwaga, baczenie i boi'31'iglid) in ))k-

benöarten mit geben, n cl) men, laffen, nämlich: Sicht

geben baczno da na co, mie na pi lnem oku,
cf. uwaa na co, cf. piecz mie. Sluö ber 8lcl)t

laffen z bacznoci wypuci, DD., zapomnie,
przepomnie, nie pamita, nie dba o co, pu-
ci w niepami, z pamici 'wy puci, nie uwa-a na co, nie myle wicej o czein, zanie-
cha, przesta si troska o co, Sicht haben auf
ctroao dopilnowa czego. 3" Sicht ncl)incn pilno-

, wa czego. Sich in Sld)t nehmen strzedz si
czego, wystrzega si czego, by przezornym,
ostronym, Ojicb Slcl)t pilnuj; daj baczno, miej
na pilnóm oku; miej na pieczy, uwaaj!

Slcd)t, f. cd)t prawy, prawdziwy, istny, nieimito-
Avany. Gin dd)tcr Ming piercie prawdziwy.

Sld)tbar, Sld)t b. i. Sld)tung, Slnfehen habenb, — ber»

bicnenb zacny, szanowny, * sawetny, dostojny,
godny szacunku.

Sld)tbarfcit', f. (bie) (Slnfehen, Cfbrc, SBiirbc) zacno,
powaga, *sawetno, godno, szanowo.

Slditbcinig omionogi ober omionony? beibeo ift

iiblid), ai.3.

SI cl) t c (ber, bie, baö), Drbnungöjahl bonadjt ósmy,
a, e.

8ld)tcct, n. (baö) ein ÄÖrpcr, mcldicr arlit Gcfcn bat

omiokat, g. a ; ober omiogran, omiocian, L.;
omiograii ober omiocian nur bom ÄÖrpcr (bryla)

ber bon acljt Seiten cingcfchlojTcn ift.

Sld)tecfig omioktny.
Slci)tcl, n.(bao) ósma cz? achtel, g. tla, achlelek,

g. ka; *omina. Gin" Siebtel Slitter aclilclek (sa-

dek) masa, tiara,

SI cl) telli o te, f. (bic) nota raz wizana, ósemka.
Sldjtcltaft, m. (ber) takt ósemkowy (SOtUfif).

Si di te 11, v. n. aufmerffam anhören, —beobachten dba,
uwaa, da baczno, mie baczenie.

II. — v. a. unb v. n. mit einem Urthcile bcob=

ad)tcu, bafür halten poczyta, rozumie, mie za

co, uwaa.
'i) — Mit SSefHmmung bcö äöertheö bafür halten,

für: fd)ófjcn powaa, szacowa, szanoAvac, ce-

ni? gering ad)tcn lekce way, za nic uwaa,
bocbdditcn wielce way, wysoko ceni, wysoko
ka.

Siechten, v. a. gerichtlich berfolgcu, in bie Sicht crflürcn

na wygnanie skaza, wywoa z kraju, wyga-
nia, *hani(owa, wywieca, ci', wyojczyni.

Sld)tenö, 311111 adjten po ósme.

Sld) ter lei = bon acht ocr[d)iebencn Slrten unb Jocfciaf-

fenlicitcn omioraki, a, ie.

Slchtfacl), aditmal genommen omioro tyle, w omior
nasol), omiokrotny.

Slditfiiltig omiokrotny, a, c.

Slcl)tfiifjig omionogi, a, ie. 2) om stóp dugi.



2ldjtgt — ifcJct. 39 Sltfeta — 5fcfcrl>.

S(d)tgrofd)enftücf, n. (baa) omiogroszówka. 2)

gin breufjifriieS — dwuzotówka.
ad) te) alb pólosma; — (fllen, - okcia.

S(d)tl)albcr, in. (ber) osmak, berlinka, *spr.=$oln.

gudak.
Sled)tl)Cit, f. (bie) prawdziwo, prawo, *pra-

wota, autentyczno, oryginalno.
Slrfctfjunbcrt om set.

?ld)tl)iinbcrtfrc (ber, bie, bas) omsetny, a, e.

Sld)tjdf)rig omioletni, ia, ie.

SlchtloS, adj. unb adv., of)tic Steht, b. i. obne Sluf=

nierffamfeit, Sorgfalt, 4iod)ad)tung niedbay, nieu-

wany, nieprzezorny.
8ld)tlofigtcit, f. (bie) «Icarbldffigtcit, Sftangel ber 8luf=

roerffamfeit unb ber ^orbacbtung nieuwaga, ct. nie-

dbalstwo.
Sid) till al om razy, om kro.
8ld)tmalig, adj. unb adv. omkrotny, adv. —nie.

Sld)tmonatiid), adj. nnb adv., omiomiesiczny,
adv —nie.

ädjtpfünber, m. (ber) dziao omiofuntowe.
Sldbtfam, adj. unb adv. mit Sld)t, b. i. ttufmerffamfeit,

Sorgfalt uwany, cf. baczny, staranny, troskli-

wy, pieczoowity, punktualny.

Sld)tfaniteit, f. (bie), bie Slufmcrffanifeit, Sorgfalt

uwanos, baczno, staranno, troskliwo,
uwaga.

Slchtfdulig, adj. unb adv. omioslupuy.
Slrbtfeitig, adj. unb adv. omioboczny, a, e, j. 93.

stolik omioboczny, cf. omiostronny, omio-
cienny.

Sichte erfldrung, I. (bie) wywoanie, wyojczy-
nienie.

5lcf)t;fpSnnig, adj. unb adv. omiokonny, omio-
sprny, a, e, L.

Siebteln rud), m. (ber) wyrok skazujcy na wy-
gnanie.

Sld)tftutibig, adj. Utlb adv. omiogodzinny.
5ld)ttageul)|r, i. (bie) zegar omiodniowy t. j. na-

krcajcy si co om dni.

Slchttdgig, adj. unb adv. omiodzienny, omio-
dniowy, tygodniowy.

§(d)tti)eil, n. (ba) ósma cz czego, J

/s jedna
ósma.

81 d) tu na, f. bie Slufinerffamteit nnb forgfdltige S3cob=

adjtung, ohne Slrtifcl unb gröjjtcntbeila mit bei SSerbo :

geben (f. Sld)t 4), inglcicben Sltlfficbt baczno, ba-

czenie, piecza, uwaga, przypatrzenie si, pil-

no, pilny dozór, dozorowanie.
2) — baö innere Urtbeil bon bc8 8lnbcrn SSorjü*

gen unb Skrbicnften, foroobl actibe al8 pafflbe 8(nfc=

l)cn wzgd, szacunek, powaenie, uszanowanie,
poszanowanie; haffib: znaczenie, powaga, repu-
tacya, 3" S3, szkoa kadetów zaczyna nabiera
sprawiedliwej reputacyi.

3) — bie S3efolgutig obserwowanie, zastosowa-
nie si, przestrzeganie, beffer: S3eachtung.

81d)tnng8bolI, adj. peen uszanowania; adv. z pra-
wdziwym szacunkiem.

3(d)tung8roertf), adj. godny uszanowania*
SlcbtungSroibrig, adj. okazujcy zniewag, —

brak uszanowania.
St cht 3 eh en, ober achtjeljn omnacie.
Sich ta eh ner, m. ein ©angeo, bag achjehn Jhcile halt,

it. eine äftünjforte bon 18 ©rofeben omnastka, L.,

tynf, ort.

St drehen te, adj. omnasty, a, e.

Stchtjig omdziesit.
Sld)tjiger, m. (ber) omdziesitny.
Siebzigjährig, adj. omdziesitletni.
Slojtjigmal omdziesit razy.
Sldjtjigfte (ber, bie, ba6) omdziesity, a, e.

Stcbtäigftel, n. (baS) jedna omdziesita cze.
Siedze, v. a. m. I;., öom Schmers erbrefte ad)! ober

Seufjer bon ftd) hören raffen stka, jcze.
Sldfer, m. (ber) rola, grunt. JDen — "befreiten rol
uprawia. £>en — ftürjen na parenine ora; cf.

$r.#oIn. sztorcowa. 25en — in bie Quere pflü»

gen radli, in bie Sdnge — duy, radiem wzdu
ora; 3. 33. posia na radlanki gospodarz nie

duc roli.

2) - ein gelbmaafj ober g-ldchenmaafj , ba8 nid)t

in allen ©egenben gleid) ift an, mórg, przecz, g. a.

Slcf crarbeit, f. (bie) robota na roli, cf. rolna praca,

Slcfcrbar, adj. uprawny, zdatny na rola.

Sicferbau, m. (ber) bie 23efd)dftigung mit ber S3eftel=

lung be8 SlcferS, ber gelber rolnictwo ; wyrabianie
gruntów; uprawa gruntowa; upraAvaroli,_ spra-

wowanie roli. Sicferbau treiben bawi si rol-

nictwem, roli pilnowa, rol uprawia.
Slderbauer, m. (ber) rolnik.

Si,cferbautreibcnb bawicy si rolnictwem, rol-

niczy.

Slcferbeftdlung, f. (bie) oraczka, rolnictwo, upra-

wa roli.

SIcferbeerc, f. (bie) bie blaue toijelbeere, S3ocf8beere,

tried)cnbe ffirombeere, >^gn. ostryna <fjgn., cf.

malina jeyna malojagodowa Äl., fiatein. rubus
caesius.

Slcf erb ect, n. (bao), ber SRüdfcn, m. oziomek, fdjma*

ler aid zagon, roelcber ein au8 mehreren ^rbfcbollcn

beftebenber breiter 9tücfen ift, geineiniglid) für bie @om>
merfaat, cf. grzda ein ©artenbeet ober $r. ^oin.
lecha.

Sl,cter|blafenfeld), m. (ber) kukuba usznica, ÄL,

cf. wypin jednopciowy, Jundz., Sat. cucuba-

lus otites.

Sicferbürger, in. (ber) mieszczanin trudnicy si
rolnictwem.

Stef erb iftel, f. (bie) Slcferfdjarte
,

gelbbiftel, |>aberbiftel

sierpik rolowy, HJK., cf. oset powoczny, <£>gn.,

Sat. serratula arvensis. kleine Slcferbiftel , Ärau8=

biftel, Äraiibiftet oset kdzierzawy, Äl. unb #gn.,

Sat. Carduus crispus.

Slcfer ebrenbreia, m (ber) przetacznik rolowy, At,

Sat. veronica agrestis.

Slrfcrerbe, f. (bie) ziemia rolowa.

Stcferfelb, n. (ba8) im ©egenfafj beS ©artenfelbeS ni-

wa, f. pole orne, cf. $ßl. grunta, role.

Skferfilä traut, n. (ba8) ba6 Slcferrubrfrattt, gvofjeä

Sd)immelfraut kocianki polne; szarota polna, <£)gu.,

Sat. gnapbalium arvense. NB. Al. fchreibt kocanki.

Slcferfrobne, f. (bie) paszczyzna polowa.

S(cferfud)8fd)rDan3, m. (ber) ba8 Äolbengrag, Satein.

alopecurus agrestis, Cßoln. lisi ogon ÄL, cf. wy-
czyniec, Jundz.

§lcferfurd)C, f. (bie) brózda.

Sldergdnfe biftel, f. (bie) oczyga polna At, cf.

mlecz Jundz., Sat. sonchus arvensis.

Stef ergaud) heil, in. (ber) rofber SJleier, 8)tire, rotbet

-fjtihncrbarm , Äeffelblumc, .§gn. kurzyiad |>gn.,

cf. kurzylep czerwony <§git. Al., Sal. anagallis

arvensis.

Stef erg aul, m. (ber) ko od puga, od brony, Bw.
Sldergelb, n. (ba8) ber Xclerginä poradlne, g. ego,

ift alt, cf. czynsz rolny, podatek z roli, opata
od roli.

Slcfergerdtlje, n. (ba8),_ baS 2(cfergefd)iiT/ n. sprzt
rolniczy, cf. narzdzia ornicze, rolnicze.

Stcfergefet}, n. (baS) ustawa o podziale gruntów.
Slcf erg lieb, n. Slcferljob^af/n Äl., Imnfneffel, Äorn=

routl) |>gn. koci pysk polny ,£>gri. At, cf. badyl
polny Jndz., Sat. galeopsis ladanum.

Slcfergolbblume, f. (bie) bie gemeine SBunberblume,

bie gelbe ©dnfeblume, ©olbblume, gelbe S3lume^gn,
zotokwiat zwyczajny $gn. ®l. , cf. zocie
zboowy <ögn. Jndz. Sat. chrysanthemum se-

getum.
StrfergraS, nad) ^gn. 'gemeines ÄauIgraS, ^unb8=

gra8, n. psia trawa kupkowa ^gn. Al., cf. rzni-
czka kupkowata ^)gn. Jndz., cf. psi bluj ^ g u.,

Sat. dactylls glomerata.

S(cferJ)aI)nenfu|, m. (ber) jaskier rolowy At, ja-
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skier polny .&gn. unb Jundz., Sat. ranunculus
arvensis? and) ©tachclbaljncnfujj nad) Sjgn.

Slcfcrhaul) echcl, f. (Me), bcr $oln. 9tamVfct)lt $gn.
fv. ill Aaffubcn; Sat. ononis hircina. 2Daö Sat.

ononis fccijjt Sßoln. wilyna AI. Jundz., kola
wilyna Trój.

Sf et c vi) o f, m. (ber) dom folwarczny.
Slcf cvbo lunb'er, m. (ber), ber 3nxigf>olunber, cf. id.

ber Sfticbcrholunbcr, Sittich ^gn., bez hebd £gn.
Jundz. Al., Sat. sambucus ebulus.

Slcferbornfiaut, n. (ba) mcijjeS SKgelchetigraS, <&erj=

i'ööd)Ciigraö, 4?er,;graó rogowe ziele rolne .|>gn.

Al., rogewnica polna Jundz., Sat. eerastium
arvense.

Sl'cf erfamitlc, f. (bie) rumian polny Jundz., ru-
mian wolowe oko Al, Sat. anthemis arvensis.

51 tt c r f l c

e

, m. (Der) koniczyna kotki <£>gri. Jundz.
Al., Sat. trifolium arvense; aud) 4)^Rnflcc, Ataljen«

flee, $afenfujj, $a[eflb,fötd)en, Stobfeu.
Stcterflette.f. (bie) bie gemeine ^aftbolbe, Äleitpnför=

fei, ^ecfenförfel , ©chafförfcl jeleni ogon wszawiec
«g> g n. Al. Jundz.. Sat. causalis anthriscus, wó-
czydo |)gn.

51 cf erfned)t, m. (ber) parobek do puga, parobek
do brony, cf. rataj.

SI et evf nob laud), m. (ber) ber SBBeinlaud) © u eto In,

czosnek uk .[ógn. Al. Jundz., czosnek wini-
czny <£>gn., Sat. allium vinealc.

Slcf erfohl, in. (ber) ftclbfohl, Aohlfamen kapusta
polna 4jgtl. Al., kapusta dzika Jndz., Sat. bras-
sica campestris.

Slcferfrummhaie, m. (ber) bie äBalbochfciijunge, f.

Sicbaugel $gn., krzywoszj^j rolowy Al. 4?gn ,— polny Jundz., Sat. lycopsls arvensis.

SlctClianb, n. (baö) ziemia rolna, grunt orny.

Slcferlattid), m. (ber) podbia pospolity 4? a fi
c

n

.

Jundz. Al., Sat. tussilago farfara. Siad) ©tief.

gemeiner .ftuflatticb.

Slcferlaud) f. Slrferfnoblaud)

Slctcrleinfraut, n. (baö) Sat. linaria arvensis, aud)

antirrhinum arvense Al., wylin mniejszy, cf.

lnianka J.

Sictcrlebfoie, f. (bie) gsiówka piaskowa Al., nie-

tota piaskowa Jundz., Sat. ara bis thaliana.

Slcferleute, f. Slcfermann rolnicy.

Slcfeiiohn, m. (ber) zaplata za upraw roli, — za
robot poln.

Slcfcrioid) fehlt, cf. kkol, Sat. lolium arvense.

Slefcrlörocnmaul f. Slferleinfraut.

Slcfermann, in. (ber) ber SJauer rolnik, gospodarz
rolny, kmie, kmiotek, cf. chop, oracz, $|5luv.

Slcferleute rolnicy.

Slcferinännchen, n. (bad) biaogardl, g. a, Sat. mo-
tacilla alba, Ujolll. pliszka biaa.

Slcfermauö, f. (bie) mysz polna.

Slcfermäufeohr, n. (baö) ptasz oczko polne #gn.
AL, pacierzyczka polna Jundz., Sat. myosotis
arvensis.

Sfrfcrmol)U, m. (ber) mak ober maczek may <£>gn.

Jundz. Al , Sat. papaver argemone, cf. maczek
polny nad) Dziark., (Sat. papaver erraticum),
cl. L. paecznik. bielmok, Sar. argemonia Linn.

Slcfermünjc, f. (bie) mietkiew polna .frgn. u. Al.,

cf. mita polna Jundz., Sat. mentha arvensis,

biaa lebiotka 4jgn.

Slcfcrn, v. a. ora, uprawia rol.
Slcfcrn, n. (baö) oraczka, cf. Sittij.^ohl. orba.

Scfernelfc, f. (bie) gwiazdownica trawna ^>g. Al,,

gwiazdnica trawa Jdz., Sat. stellaria graminea.
Slcfcrnclfcngvaö, n. (baö) gemeine ©banc. 3Mcnad)=

ftrhcnbcii ^olnifchcn Benennungen kocie, kocie-
niec sitowiec, sitowa trawa flnb im .ttlucf unb

Jundz. iiidit ju finbeu. Sat. holosteum umbella-

lum,frgn., cf. ptasza mita, mokrzyca, Sat. alsine.

Slcfcrpfcrb, n. (baö) ko roboczy, — od puga,
— brony.

Slrterpfriemcn, m. (ber) rezeda farbierska .ftgii.,

rezeda óta Jundz., rezeda ótofarbownik
Al., Sat. reseda luteola.

Slcterrapunjel, f. (bie) dzwonek kolnik .£>gn. Al.,

dzwonek rapunku Jundz., Sat. campanula ra-
punculus.

Slcterraute, f. (bie) kokorycz lekarski, feigen,
Jundz. Al., dymnica lekarska <£>gn., Sat. fuma-
ria officinalis.

Slcf err et tig, m. (ber) rzodkiew opucha Al unb
<&gn., rzodkiew dzika Jundz., Sat. raphanus
raphanistrum.

Slcfcrricbgraö, n. (baö) miaek pastewny Alucf,
Jundz , Sat. aira cespitosa.

SJcfcrvuI)rfraut f. JftfrrfWarfant.

Slcfcrfalat, m. (ber) kozek saata -jjgn., Sat. fedia
olitoria. 3m Al. Snt. Valeriana loeusta, sjjolnifd)

kozek saatka unb im Jundz. kozek jarzynny.
Slcfcrfcabiofc.f. (bie) dryakiew polna ^»g. Jdz. AL,
wlerzbnica polna .£)gn., Sat. scabiosa arvensis.

Slcferfchaftheii;, n. (i>ao) skrzyp <6gnM koniogon
Jjjgii., Sat. equisetum arvense. lad) Al. koski
ogon strzpka unb im Jundz. skrzyp polny.

Slcfcrfd)artc"f. Slcferbiftcl.

Sltfcrfchnabel, m. (ber) iglica pospolita, nosek be-
kasi, nosek órawi, bodziszek 4?g"-i Sat. ero-
dium cicutarium, im Al. Sat. geranium cicuta-
rium, Sßolll. nosek bekasi.

Slcfcrfdimclc, f.(bic) mietelnicarolowa .fjgn. Jdz.
Al., Sat. agrestis spica venti.

Slcferfcholie, f. (bie) skiba roli.

Slcferfeifentraut, n. (ba&) mydo zboowe Al.,

mydlnica zboowa <£>gn. Jundz., firletka kro-
wia albo ponna <fjgu., Sat. saponaria vaccaria.

Slctcrfenf, m. (ber) gorczyca polna <£>gn. Jundz.
Al., cf. «§gn.?? ojrnicha, rzepnica dzika §gil.,

Sat. sinapis arvensis. '

Slcfevfberarbie, f. (bie) rolnica zwyczajna Al.,

Sat. sherardia arvensis.

Slcfcrfinnau, f. JJtabelforfei, m. (ber) Sat. alchcmilla
aphanes, and) aphanes arvensis ^tgu., ^oln.skry-
tek polny Jundz., fe()lt im Al.

Slcf er omanu
f. Slcfermann.

Slcfcrfbarf, —fbargel, m. (ber) sporek rolowy ,£i g n.

Jundz. Al., Sat spergula arvensis.

Slcferfteinfamcn, m.(ber) and) inilbc SDlccvIjivfc, rot()c

Dchfeiijiinge, ©chminfirurjel Jqqw., wróble proso
polne Jógn. Al.; nawrot polny Jundz.

SI cf c r ft c r n f r a u t
f. Slcferfherarbie.

Slcfcrftcucr, f. (bie) podatek z anów, — od roli.

Slcfcrtcifcfjclfvaut, n. (tai) toboki polne .jjgn.

Al., cf. tasznik polny Jundz , Sat. thlaspi ar-

vense.

Slcf crt,l)l;inian, m. (ber) tymian bazylikowy «£> gil.

Al., cf. czbr bazylikowy Jundz., Sat. thymus
acinos.

Slcfertreöbe, f. (bie) stokosa polna Jundz. Al.,

Sat. bromus arvensis.

Slcf er biel), n. (baö) bydo robocze.

Slcferbogt, ni. (ber) jCelbhtircr, glurfd)ütje polowy.
Slcfcrlocg, m (ber) bcrftelbmcg droga polna, droga

przez pola, — na pole.

Slcfcrrocibe, f. (bie) rokita <£>gn. Jundz. Al., S|r.«

s4oln. rekiecina, Sat. salix arenaria.

Slct.erlüerf jeug, n. (baö) narzdzie rolnicze.

Slcferroefcn, n. (baö) rzecz rolnicza, rolnictwo.

SI eter lv i efe, f. (bie) rola zmieniona na k.
Slefcrroinbe, f. (bie) powój polny Jundz., cf. wi-

lec powójka Al., Sat. convolvulus arvensis.

Slcfcrn) inb halm f.
Sld'erfdjmele.

Slcf erlDttrj, f. (bie) tatarskie ziele ,g)|gn. AI., kal-

mus 4?gn. Jundz. Sil; cf. .jjgn. tatarek, cypr;
Sat. acorus cclamus.

SlrTcrjinö, m. (ber) f. Slcfergclb.

KtrevjlDteßel; f. (bie) sniedek «orty .fcgn. Jndz.
AI., cf. ptasz mleko .ft gil.

SI conto =; auf Stedjnung na rachunek, na konto.
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Slcquiriren, v. a.= errüerben, an fid) hingen naby,
nabywa co; ber Slcqttircilt nabywca.

Slcquifition, f. tbie) grroerbung, ber Slnfauf okwi-
zycya, nabycie.

St et , m. (ber) akt, g. u.

SI etc, f. (bie) bie fd)riftlid)e Slbfaffnng eineö äJefdiluffeö

akt, uoenie na pimie jakiego czynu urz-
dowego lub ogóowego.

Slcten, $lur. akta, transakcje, papiery urzdowe.
3n ben Slcten ber^eidmen aktykowa, zaaktyko-

wa, w akta urzdowe wcign, — wpisa,
oblatowa, intabulowa.

Slctie, f. (bie) akcya.
Slcticnhänblcr, m.(bcr) akcyonista, akcyami han-

dlujcy.

Slcticninhaber, m. (ber) akcyonaryusz.
Slctiou, f. (bie) ein ©cfcdjt bitwa, akcya, potrzeba.

2) SBirfuno. skutek, dziaanie.

Slctib = gefchäfiig, lebhaft, thätig sprawny, czynny,
dzialalny, dzielny, skrztny.

Slctibhanbel, m. (ber) handel czynny, — wy-
wozowy.

Slctibitdt, f. (bie) dziaanie, 3. Si. utworzy ksse
i zaprowadzi j w dziaanie; czynno, dzia-

alno.
Slctibmaffc, f. (bie) massa czynna ©D.
Slctibfchulb, f. (bie) dug czynny, w., dug win-
ny od kogo, dug za obligiem nalecy do ode-

brania, B ohu sz., poyczka przynoszca procent.

Slctibtim, n. (baö) sowo czynne (©ramm.)
SlctuariuS, m. (Der) aktuaryusz.
Slbalbert, m. f. Sllbred)t Wojciech.
Slbam, m. Adam, m. g. a. Sen alten Slbam auSgie«

Ijen ,
pozby si starych grzechów

SlbamSabfcl, m.(bcr) bie äußere (Erhöhung beö erften

unb größten Äiiorpelö ber Suftröljre grdyka, ogry-
zek, jabko Adama, pagórek przy gardle, grdy-
cze. 2) cf. Bw. jabko rajskie, — adamowe.

SlbamSfeigc, f. (.bie) 2at. neus Indica, sjjoln. figa

Indyjska.

Slbbiren, v. a. jufammenäahlen dodaAvac, kilka sum
w jedne zebra, cf. doliczy.

Slbbition, f. (bie) dodawanie
Slbbitionell, adj. 3ufatj =

,
dodatkowy, adv. —wo.

Slbbrcffe, f. (bie) bie Ueberfdjrift eines SBriefeö, bie

Sluffchft, bie SHachroeifung, ber giiibfel)lung6brief; bie

9ad)rid)t, ino man ^emanb §u erfragen Cat adres,

napis listowy. 2).— ©cfdviöf, ©eroaiibtheit zrcz-
no, sprytno.

Slbbreffircn, v. a. 3. S3, einen SSrief nberfdjreiben,

rid)tcn adresowa, zaadresowa, napisa adres.

2) — Sinen an 3emanb roeifen, empfehlen adre-
sowa kogo do drugiego, poleca, wskaza} fid)

— udawa si, cf. uciec sie do kogo, cf. gar-n si, tuli si
Sf.be f. Slbieu.

Slbcl, m. (ber) ein getoiffer SSorjug beö Stanbcó tinb

©efd)lcd)tcó, roomit gemiffe Sorredjte berbtmben finb

szlachectwo, ród szlachecki.

2) fig. SMrbe, erhabene gigcnfd)aftcu bes ©eifteS,

Roheit ber Seele szlachetno.
3) — mehrere mit ber abeligen SSürbe begabte

Sßerfonen szlachta, g. y. Cr ift bon Slbcl szlachcic,

szlacheckiego urodzenia, imienia, domu.
Slbelig, adj. szlachecki, do szlachcica nalecy

np. wie.
Slbelige, ni. (ber) szlachcic} f. (bie) szlachcianka.
Slbeln, v. a. abelige SBürbe unb SSorjfige erteilen

uszlachci, szlachectwo nada (Srn^aubb.), no-
bilitowa, szlachcicem kogo uczyni. gj. wszy-
stkie osoby uszlachcone przez Króla Saskiego.

SlbelSbrief, m. (ber) biejenige Urfunbc, in roeldjer ein

äürger geabelt roirb dyplom szlachecki, list szla-
checki, przywilej na szlachectwo.

Slbelöbud), n. (baö) herbarz, ksiga zawierajca
rodowody szlacheckie.

SlbelSgericht, n. (baö) sdy szlacheckie, cf. aflge*

meincö — *wiec, g. u, L., cf. L. roki wielkie.

Slbel.öberrfkhaft, f. (bie;) arystokracya, mono-
wadztwo.

Slbelftanb, m. (ber) abeligc SBiirbe unb Soijuge; bie

gbellcute eines Sanbcö ober einer ©egenb alö ein &ör=

ber betrachtet, ber Stittcrftab szlachectwo; rycer-

stwo, stan rycerski. Der einen crfatiftcn Slbel hat

szlachcic z kalety, Gam.
SlbclftOlj, m. (ber) duma szlachecka, pycha szla-

checka} 2) adj. auf ben Slbcl ftolj dumny ze szla-

chectwa.

SI ber', f. (bie) ya. Die golbcne Slber krwiotoczna

ya, krwawnic, $(. hemoroidy. 3ur Slber laffen

krew puci.
2) Die Slber im <£>plj flader, sój.

_
es ift reine

gute Slber an ihm nie ma wr nim ani jednej po-

czciwej yki, cf nic dobrego.

Slcberd)en, n. (baó) yka, yeczka, cf. cewka,
rurka.

Slberbautchcn, n. (baS) koszulki, bonki otacza-

jce yy, L.

Stbcrig, biele Slbein f)abenb yowaty, ylisty,

ylasty.
Slbcrfrobf, m. (ber) ciciwna ya, 8at. varix L.

nad) Mcz., nach Bobrowski: ya wnodze ocieka,

pochodzca z dugiego chodzenia albo zbytniego

stania.

Slbcrlafj, m. (ber) puszczenie krwi, krwi upuszcze-
nie, upust krwi.

Slbcrlafjbinbe, f. (bie) binda, banda, g. u, SB., cf.

obwizka do zawizania yy po krwi pu-
szczeniu (poduszeczka, cf. kompres ein fyoU

ftefdjen).

SI ber la
ji flint, f. (bie), baó Slbcrlafjeifen, n„ ber Sdmeb*

per, m. lancet, g. u, puszczado, cf. Bw. sznyper.

Sl|bcrlafjjetig, n. (baS) sprzt dopuszczania krwi.

Slcbcrn, v. a. = mit Slbein ober ben Slbern ufmlidjen

3ügen berfchen yki robi, fladrowato, sojowato
co zrobi, cf. nayowa, uyowa.

Slbcrngeflcrht, n. (baS) — geroebe sploty nerwowe.
Slberfd)lag, m. (ber) puls, pulsy, uderzenie pulsu.

Slbcrfd)lagmeffer, n. (baS) narzdzie do mierze-
nia uderze pulsowych; pulsilog.

Slberberbinbung, f. (bie) yospój, L.

Slbl)5fion, f. (bie) bie gigenfcfyaft beö Slbf)änrenS, b.i.

Slnf>angen&, SlnflcbcnS adhezya, przyleganie, przy-
czepianie si.

Slbjcctib, n. (baS) (©ramm.) przymiotnik.
Slbieu! bd zdrów, bywaj zdrów, egnam, adje,

cf. ^ßr.4ßoln. Panu Bogu oddaj. Slbieu fagen po-
egna kogo, poegna si z kim.

Slbjunct, m. "(ber) ber SlmtSgefjulfc, in. adjunkt, po-
mocnik.

Slbjlingiren, v. a. przyda komu za pomocnika,
adjungowa.

Slbjubant ober Slbjutant, m. (ber) adjutant, (officer

przy boku wyszego dla roznoszenia jego roz-
kazów, Adjutant jest praw rk Majora.

Slbler, m. (ber) orze, g. ora. gin junger Slbler

orl, g. orlcia, Sßl. orlta, orzoek; ber mcibliche

— orfica. *3t"" Slbler gehörig, ben Slbler betreffenb

orli, a, e; orowy, a, e} np. baS Slblerauge orle

oko; bie Stblergeroajt beineS Slu
fl
cS orla twych lo-

tów potga, Mickiewicz.
Slbler traut, n. (bat) orlica zwyczajna At., zga-
siewka pospolita Jundz.

Slblcrnafe, f. (bie) nos orli.

Slblerorben, m. (ber) order ora; ber rofhe, fehjearje

— order ora czerwonego, czarnego.

SlbminiftrationS = 6onfeil rada gospodarcza, mit

bem3ufat; zakadowa puku; rada administracyjna.

Slbminiftrator, in. (ber), ber SSerroalter, ber ©erroc-

fer zawiadowca, zarzdzca.
Slbminiftriren, v. a. ==" bermalten, befonberö im 9la^

men eineö Slnbern zawiadywa, zarzdza czm.
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2>aö (»eilige 2lbenbmahl — wita kommuni roz-
dawa.

Stbmiral, m.(bcr), ber oberftc S3cfcl;lóf;abcr einer glatte
Admira.

2) — eine Slrt fcltcner nnb theurer gjiccrfcnnccfcn,

rocldje unter allen Sdiaaltbiercn bie fr&mifren garbcu
geigt admira, muszla morska Amerykaska.

3) — eine Slrt Schmetterlinge admira, gatunek
motyla.

Slbmimlin, f. (bie) admiraowa, ona admiraa.
Slbniiralittt, f. (bie) baöjenigc Collegium, mcldico bie

obcrfle Slufficfjt im ©ceroefen bat »dmiraiicya.
SI bm half cha ft, f. (bie) bie SBürbe beo Slbmirals ad-

miralstwo.

S(bmiralfd)iff, n. (baö) okrt admiralski) okrt
samego admiraa.

Slbmiralóflaggc, t', (bie) bandera admiralska.
iibolph, ni. Adolf.

21 bob tir en, v. a. an Jtinbco Statt annehmen adopto-
wa, zaadoptowa, prz3 8j)osobii : (za swoje dzie-
ci), przybra za swoje dziecko.

SI b option, f. (bie), bie SlnnabmcanÄinbee «Statt przy-
sposobienie prawne dziecicia cudzego za swoje,
adopeya.

Slbrcffe f. Slbreffc.

Slbriatifrbc SPleer, n. (bao) morze Adryatyckie.
Slboent, m. (ber) adwent, g. u.

Slbbcntoanbad)t, l', (bie) naboestwo adwentowe,
roraty Sßl.

Slbbcntöjjeit, f. (bie) czas
1 adwentowy; wita Ka-

tarzyna adwent zawizuje, a wity Jdrzej
jeszcze mdrzej, äSarfd).

Slbberbium, Slbberb, n. (bab) llmftanbömort przysó-
wek i abberbialifd) adj. unb adv. przysówko-
wy, —owo.

Slbbotat, m. (ber) eine Sßcrfon, toeldjc bon ber Obrig=
reit angenommen ift, anbere bor ©crid)t ju beitreten,

ber anmalt, Sadjmalter, ein redjtlifjer SBeiftanb ad-

wokat, patron, obroca, 315., (rzecznik), * pro-
kurator.

Slb bochen = einen Slbbocatcn abgeben, anbere bor

©cricht beitreten stawa u sdu w sprawach, by
patronem w sdach, patronowa.

Slbbocatnr, f. (bie) bab Slmt eineö Slbbocatcn adwo-
kactwo, patronostwo, adwokatura.

Sleronaut, m. (ber) SJuftfchiffcr eglarz napowie-
trzny; aeronaut if, f.(bie) sztuka latania w (odce
po powietrzu.

Slcroftat, m. (ber) balon (Luftballon).

Slcroftatif, f. (bie) = Sleronautif, aerostatyka.

Sicff ci; cn, n. (bao) mapka.
Slffc, m. (ber) mapa.
Slffeft, ni. (ber) afekt, namitno, zapd, passya,

zapa, wzruszenie.

Slffeftation, f. (bie) bie 3iercrei, bae ©ejiere, gejroiin=

geneo SBefeu przesada, afektacya, wymuszono,
udawanie.

Slffcftion, f. (bie) = 1'iebc mio, 3uncigung przy-
chylno, ©unft sprzyjanie; flffcftioifirt, adj.

afekeyonowany dla kogo, przychylny komu.
Slffcftircn, v. a. afektowa, udawa, wymysów
(w stroju) ezuka, przesadza w czm.

Slffc ft irt, adj. wymuszony, przesadzony.

Steffen, v. a. Scnurabeß Ücichtgläubigfcit mifibmucbcn,

il)in mie einem Slffcn begegnen, taufd)cn durzy, cl",

baamuci, zwodzie, zawód czyni, udzi, za-
wie, oszuka, kpi z kogo, namiewa si
Z kogo, podrzpnia.

Siff cn =
, abjeetibifd) in 3ufamnienfe^ungen mapi, ia, ie-.

VI ffc nar tin , a(1.i- unb adv., imd) Slrt ber Bffell ober

nad) Slffenart podobny do mapy, jak mapa, mal-
piarski.

Slffcnbccrc, f. (bie) mapia jagoda bagnówka ,ftg.

.1 ii u ii /.. .fti. , cf. wrzos z jagodami czarnemi

•ftgn.: Vat. empetrum nigrum.

Slffcngefidh, n. (bat) mapia twarz,, mapi pjrek,

jak u mapy,

Sfffcn liebe, f. (bie) lepa mio, zbyteczne po-
baanie.

Slcfferei, i', (bie) SDcijjbraud) ber Scicbtgläubigfcit eines

anBern, bie Säufdjling zawód, drwiny, durzenie,
kpiukowanie.

Slffichen, v. a. uderza, cf. dotyka. (Sb hot il)n

[tarf afficirt bardzo go obeszo, mocno go wrzu-
szylo, dobodlo, cf. dziaa na co.

?l

f

fir m a ti o

n

, f. (bie) Bejahung twierdzenie, twierd,
gen. i.

Slcffin, f. (bie) mapica.
Slfrifa, u. Afryka, trzecia cz ziemi.

Slfrifancr, m. (ber) Afrykanin, Afrykaczyk.
Slfrifanerin, f. (bie) Afrykanka.
Slfrifanifd) afrykaski, a, ie.

Sifter, eine ehemalige ^räpofition, bie nad) bebeutet,

ober überhaupt alleö, mao auf cinanber folgt; 2) mass

einer anberii Sache nachäufc^en, maö geringer, fd)lech=

ter ift przyimek lub prepozyeya, dawniej oso-
bno uywana znaczya: za, po, polednie. Te-
raz cznie tylko uywa si i znaczy: co
lichego, podlejszego, podrzuconego.

Sifter, m. (ber) ber hintere Shcil bco menschlichen Äör=
jjerö, bao ©cfafj, ^ofteriora zadek, poladek; ty,
otwór odcliodowy.

Sifter, n. (bao) mao bei ber Bearbeitung einer Sadie
abgeht unb geringer ift hlö bao Bearbeitete odrzutki,
liche ostatki.

Sifter biev, n. (bao) bao Äofcnt, 9tad)bier podpivvek,
piwsko liehe, cienkusz.

Slfterblatt, n. (bau) bao au ber ©runbfläche bco Stic=

leö ober Stcngcio fitot przysadka liciowa. — lauö,

(bie) faszywa motylica.

Slftcrblutfraut, n. (bav) yleniec, L., cf. .ggn.

'sjiunac.

Slf terbrut, f. (bie) odrodek, pód odrodny.

Slftcrbürbc, f. (bie) bie Scachgcburt oysko, miejsce?
(et. SJJoln. Bibel, loo niedonoszony pód cigcntlid)

bie unjeitigc gruebt bebeutet).

Slftcrbarm, m.(ber; ber SDcaftbarm kiszka odehodowa.
Slifterbolbe, f. (bie) cyma, £at. cyma.
Slftergcburt.f. (bie) bie 9tad)gcburt oysko, miejsce,

bona która wychodzi z matki przy porodze-
niu, popód.

Slftergrlehrfainfett', f. (bie) uczono pytka, fa-
szywa. Stftcrgelchrte , m. (ber) pytki literat,

niedowarzony mdrek.
Slftcrgctrcibc, n.(bao) baö geringere ©etreibe polad,

cf. wchor, cigcntlid) auógcmadjfcnco, berborbencS

©etreibe. ,

_

Slft crglatibe, m. (ber) wiara faszywa.
Slftcrbru, . (bao) baö SRachf)eu, bab ©runimct, n.

potraw ober putraw, g. u.

Slftcrforn, n. (baö) sporysz, L.

Slf tcrleljen, n. (bab) lenno na drugiego przelane;

SI ft er lei) n o mann, m. (ber) podennik, odbiera-

jcy, lenno od lennika.

Slftcrmrhl, n. (icib) baó s)J{rbl, i>a ano bem fd)on ab=

gemahlenen Wctrcibc entftcbt podlejsza mka.
Slftermooö, n. (baö) porost, trawsko do mchu po-

dobne (Botem;)

Slftc'rpabft, m. (ber) ein unrecbtmäfjiger ^abft fa-
szywy papie, nieprawy papie.

Slftcrbadit, f. (bie) arda od ardarza, cf. suba-
rda. 3(n Slftei'bad)t geben ober miotbuit subar-
dowa.

SI ft c r p ii eh ter, m. (ber) subaredujcy, poddzierawca.
Slftcrpoll;pe, m. (ber) wirek L., Sat. bronchionus

i n n.

Slfterrebe, f. (bie) bßfe 9cad)rebe F)inter 3'cmanbeö Wür-

fen, SScrlCUmbtUtg obmowa (zaoczna), obmowisko,
potwarz , f. ; cf. pomowa cigcntlid) Scfchtil-

bigung.

Slftcrrcbcn, v. n. m. h., hinter (rincö »tücfcn , in fei=

ner Slbmcfenheit S3öfcö bou ihm reben obmawiai ;

kogo, potwarza, szkalowai'- zaocznie,' pomawia
kogo w ozem, cig. befchulbigen.
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Slftcrfabbath, m. (ber) ber Sag nad) bem Sabbate,

ober roie anbere wollen: ber crfte Sabbatf) nad) Dem

anbeni Sage Deo Dftcrfcftee drugi sabbat.

Slfterfilber, n, (bad) unreines Silber nieczyste sre-

bro, szych.

SlftcrmeiSheit, f. (bie) mdro faszywa, — przy-

waszczona, sofistyka.

Sign, m. (ber) Aga (urzdnik turecki).

Slcgäifche SJlccr, n. (baS) morze greckie, egejskie.

tge, f. (bie) Sßlur. Stgen, bie flcincn serbrccnlichcn Sta=

cheln, bie t?on ben sichren be8 ©etreibco im £>rcfchcn

nnb bom glad)fe im Srcdicn unb Sdjtsingefl a5gc=

foubert werben, leerere im HcbcrfachfifdKn : Scbeocn

ograbki, s|>l. dbo, dziebetko, padzioru.
Slgeleb.

f.
Slglel; ober Slfelei).

Slgenbe, f. (bie) bie SBorfdjrift bes öffcntlidjcn ©ottee=

bienfteo unb ber Slintöbemdjrung ajenda, ksika
zawierajca w sobie przepisy publicznego na-

boestwa; forma porzdku usugi witej.
Stgent, m. (ber) ein Seber, ber eines Slnbern, befonbcrS

cineo £öhern $ribatgefd)äfte an einem Drte beforgt;

ber ©cTdjäftSträgcr ajent, kady pilnujcy dru-

giego interesów czyli spraw.

Slgcntfcfjaft, f. (bie) bie Slgentur, baSSlmt eines Slgcn=

ten ajentostwo, urzd ajenta.

Slggregat, n. (basi) skupienie, zbiór. Slggrcga»

tionSjuflanb ber ftör^er skupno eiat.

Slggrcglrt, adj. przydzielony. Cin aggregirtcr Dfft=

jter oficer przydzielony, nadkoinpletny.

Slegibiuó, m. Idzi, g. Idziego.

Slgio, n. (baS) ba Slufgclb ayo (laa), naddatek
pieniny.

STgiotage, f. (bie) wekslarstwo.
Slgiren, v. a. dziaa; gra role.

Slglei;, Slfelei), f. (bie) orlik £ign. Jundz. fil.,

Sat. aquilegia. ©emeiner Slglet) orlik pospolity

,£> gil. Jundz. Al.; cf. <&gn. cynowod pospolity,

cf. orliczki kwiatki, iß'oferier Slbotbefcr.

Slgnat, m. (ber) ein SkrWaubter bon bäterlicher Seite

agnat, krewny -przez ojca.

Slgneó, f. Agnieszka.
Stgram, cine Stabt Zagrab.

Slgrcft- m. (ber) ein jeber fäucrlichcr Saft aus unreifen

SBeintrauben, cingemadite unreife SSeintratiben felbft

wino dzikie albo lenej sok z niedojrzaych
jagód wytoczony.

Slgrimonie, f. (bie) rzep, rzepik Al. -|?gn. Jndz.
;

wtrobnik -£>gn.; rzepak Sßofft!. SIpothcfer; Sat.

agrimonia eupatoria.

Slgtftein, m. (ber) ber Sernftein bursztyn, g. u.

Slegbbten, n. Egipt.

Slegl)btier, m. (ber) Egipcjanin.

Slegl)i)tierin, f. (bie) Egipcyanka.
Sleg))btifd) egipski; adv. po egipsku.

Slhlbeere, f. (bie) porzeczka smrodynia .fragen,

Jundz. Ä1.; porzeczka czarna .fjgn.; jagody
czarne S. Jana, 4?gn.; Sat. ribes nigrum, cf.

Äafd). emarginy, $(.

Sthle, f. (bie) szydo, szwajca.

Stfjlfirfcbe, f. (bie) liwa czeremcha; Sat. primus
padus.'

Slhm, f. (bie) ein gemiffeö äJcaai), borji'iglid) beo SBei»

neS, bas nicht an allen Drfcn gleich ift, etwa jhjei

Gimer. 3n Sad)fen enthält fie 126 Äannen. Statt

fpricht auch häufig: Das Dhm beczka, cf. wiadro
wina, Gam.

Slhn, m. (ber) ber ©rofjbater^ dziadek, g. a. 2) Cnner

oon ben SSorältern, roelchc über bie ©roftbäter bjnauf»

fteigen naddziad; antenat, g. a, Sßl. antenaty, cf.

praszczur, Kos.
Slhnbeu, ahnen, v. a. = fein SDtifjfallen über eine

Sache jti erfennen geben, beftrafeu karci, strofo-

wa, kara, zemci si.
2) ahnben irrig für: atmen v. a. = eine bun=

feie Smbfmbung bon einer fünftigen Sadje haben
przeczuwa, cf. tuszy, spodziewa si, Dime
etwas 511 afjnen nie domylajc si niczego

Sltjnbung, üblicher Strung, f. (bie) bie bunfete fiit?

bfinbung bes stttuaftigßtl przeczucie. 2) — rr.bie

SBeftrafung kara, strof.

Slehneln, v. a. = ätjnlid) fein podobnym by, cf.

*ochapia si, podobiestwo jakie mie. Gj;.

wino to ochapia si na wino Szampaskie.
Slhncn, v. n. m. 1). = "eine bunfele Borcmbfinbung oon

etwas jjufiinftigem I)aben przeczuwa, tuszy,
spodziewa si.

2) — impers.: eS al)lict mir zdaje mi si, prze-

czuwam, przewiduj, ci', roci. (?£. roci zUd
zgub dla myszy, Kras.

Slhn en "(bie), $1. Bovättenr, befonbcrS abiige naddzia-

dowie, przodki, ojcowie, dziadowie, przodko-

wie zacni, cf. I os. praszczurowie, cf. antenat,

g. a, cf. pierworodziee, cig. Stamiubater. &icr,

acl)t K. — jäblen od czwartego, ósmego pokole-

nia wywodzi swoje szlachectwo, swój ród.

Hicie Sll)licn jäblcn owiecony dugim rzdem
zacnych przodków, liczy wiele szlachetnych

przodków.
Slbuciiprobc, f. (bie) wywód z herbów, -dawnego

szlachectwa.

Slhncnregiftcr, n. (baó) wywód szlachectwa, sze-

reg przodków.
Slbncntafel, f. (bie) baij genealogifdjc Hcgifter ber

Sll)ticn cineS ®efd)lcd)teS, baS ©cfd)led)toregifter, ber

Stammbaum tablica genealogiczna, drzewo fami-

lijne, ÜS., rodowód, cf. bie Stammrolle.

Slhnfrau, f. (bie) bie ©rojjmutter, roenn man mitCl)r=

erbictung fprid)t babka, prababka, cf. 9tuff. praro-

ditelnica.

SU)nf)crr, m. (ber) ber ©rofjbater, einer bon benSlhnen

pradziad, *praszczur, cf. llos. rodozaszczytnik,

L., cf. antenat, g. 'a, pierworodziee, eigentl. ber

Stamiubater.

Siei) ni id), ein hxnig gleich
, mehrere übcreinftimincnbe

SJtcrfmale Ijabenb podobny, a, e; adv. podobnie.

Stchnlidifeit, f. (bie) bie Itebcreinftimmung mehrerer

SJterfmalc podobiestwo, podobno, cf. stoso-

Avno, cf. schodno, cf. styczno.
Stljnung, f. (bie) przeczucie, wróba,
SI f) oni, m. (ber) ber meifje S(f)ornbaum klon jawo-
rowy Al., cf. klon 4j)fln., fiat. acer pseudoplata-

nus. Seiger 2([)orubaum, f. Seinbaum klon po-

spolity 4jgn., Sat. acer platanoides.

Sthornen klonowy, a, e, cf. L. jaworowy.
Slehrchcn, n. (bao) klosek, g. ska.

Slel)ie, f. (bie) kos, g. a. 3n Slhren fdjiegcn zawi-
za si w kosy, zakosi sie, L., kosy pu-

szcza.
Slehrcn, v. a. = Sfel;rcn fammetn ober auflefcn kosy
zbiera.

Sieh.renfifd), m. (ber) bakowsteg.
Stehreuförmig, adj. unb adv. w ksztacie kosa,
kosowaty, —to.

Sefjrenfranj, m. (ber) wieniec z kosów ober wie-

niec kosowy, — kosiany.
Slehrenlefe, f. (bie) zbieranie kosów, pokosie, n.

g. _ia; fig. Sammlung bon auSerlefenen ®ebid)ten

zbiór poezyi, cf. wypisy ^jJl.

Stehrenlefer, m. (ber) zbieracz kosów.
Scljrenleferin, f. (bie) zbieraczka kosów.
Sfeljrenrabuiijel, f. (bie) rapunku dziki kosoAvy
tU, rapunku kosowy <|>g n-> zerwa kosowa
Jundz.; Sat. phyteuma s pica tum.

Steljrcnfpitje, f. (bie) koniec kosa.
Ste,f)renftcin, m. (ber) asbest kosisty.

Slet)renbol(, adj. kosisty.
Sfefyrenroeibc'rid), m. (ber) krwawnica pospolita Al.

Jundz., krwawnica, wilczy ogon <§gn.; Satein.

lythrum salicaria.

Slfabemie, f. (bie)
f.

Stcabemie Akademia.
Slfelei), f. Slglct).

Slfuftif, f. (bie) bie Sefnt bom Sdjall nauka o gosie,
akustyka; afuftifch, adj. mib adv. akustyczny,
— nie.
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SI (a baft er, m. (ber) ein feiner ©ijpöftein, ber nur cine

matte politur annimmt unb gemeiniglid) ineifj, oft

aber aud) gelb, grün, grau, rotl) ober bunt iff; aia-

bastr, kamie gipsowy; ein blcnbcnbeö SSeifj bia-o alabastrowa, nieno.
SUabafterbrud), m. (ber) kopalnia alabastru ober

toiny alabastrowe.

Sllabafierbüd)fe, f.(bic) puszka alaDastrowa; ala-

bastrowy stójek.

Sllabaftern ober con Sllabaftcr alabastrowy, a, e.

Sllant, m. (ber) oman, Sat. inula. SBahrcr Sllant

oman pospolity ober dziewiosil JQQTU Jndz., cf.

Al. oman prawy, toman? korze ^ofen. Si (.Hill).,

fiat. inula helenium. ^löhalant lantawa ^ign. (cf.

lantawa ober szlachlawa), cf. oman pchlany,f3g.

Al., fiat. inula pulicaria. JBkibenblattrigcr Sllant

oman wierzboliciowy Al., cf. gadki ^»gtl., fiat.

inula salicina. JKnuhcr Slhillt oman kosmaty J*ig.,

fiat. inula hirta. Mtihralant oman biegunkowy
Al. <£>gn., fiatein. inula dysenterica. ilMcfcnalaiit

oman pilkowy 4?gil., fi ft- inula britnnnica.

'i) — ein gifd) gfowacz (ryba).

Sllantroein, m. (ber) omanek, omaukowe wino.
Silami, ober Slllarni, in. (ber) cig. ba®cfchrei 511 ben

SfBaffcn ju greifen, ba§ fiaringcfchrci, brr Suuiult, Sarni

trwoga, postrach, rozruch, alarm. Sann fernlagen

na alarm bi, uderzy na trwog, na alarm.

Sllarniireii, v. a. burd; Sarin beunruhigen alarmowa,
postraszy, nastraszy, cf. ubo, 3. Si. — umys
do rzdzenia przywyky, Nieme, cf. drani'.

Sllaun, m. (ber) ein jufaramenpljienbcö (Srbfalj, mel=

d)Co auó Skrbiubung ber SSirriolfaure mit einer thou»

artigen (frbe cntftchcn foil haun, aun, g. u, SSon

Sllaun aunowy, a, e.

Sllautuutig alunowaty, a, e.

Sllaun en, v. a. = mit Silanu berfehen, bamit gu&.evei=

ten atunowa.
Sllaunbrud), m. (ber), Sllaun grube, f. (bic) kopa-

lnia aunu.
Sllattnerbc, f. (biel ziemia aunowa.
Sllaunfcberrucijj, n.(bao) siarczan zynkuj 2)ami-

ant, asbest.

Stlauiigärber, ni. (ber) f. SBeifjgarber biaoskórnik.

Sllaunijaftig, alaunig aunisty, a, e, adj.; obfity

w aun, peen aunu.
Sllatinhittte, f. (bic) huta aunowa.
Slfaunleber, n. (bao) skóra hatunowa ober wgierska

(Techn.).

Sllaunfchicfer, m. (ber) upek aunowy.
Sllaunfiebcrei, f. (bic) warzelnia atunu.

Sil a unhurt, n. (ba)
f.

Sllatinhiittc.

Sllbanien, n. Albania.

Sllbanier, 111. (ber) Albanin, Albaczyk.
Sllbanifd) Albaski.
Silbe, f. (bic) = SOcfjfjcmb alba kapaska. 2) 8.

Sllbeibaum.

SI I belli, v. n. ni. 1)., bon ben SMeneu, ausarten, fraffc»

loo roerben wyradza si, nikczemnie.
Sllbcrbaum, in. (ber) topola czarna .£>gn. , topola

sokora .£>gn. Al. Jundz.; fiat. populus nigra.

Silbern, ungereimt, einfältig, unbcrniinftig, adj. u. adv.

baniwy, gupi, durny, hazeski; albcrnco 3?ug
frhhjahcn nic do rzeczy gada, duby ple, an-
drony prawi, papla'', trzepota, cf. trzj' po-

trzy plecie, cf. koszaki opaki; ein alberner

9)Jcilfd) bazen, przygupek, dudek, gfu pak, bzdura.

Silbern, v. n. 111. I).
'=

fid) albern betragen gupstwa
wyrabia, baznowa! si.

SI [beruhe it, f. (bie) bic alberne Söcfdwffcnbcit eines

9)tciifd)cn ober einer Sadie; cine olberne .franblung

gupstwo, bazestwo, gupota. Sllbernhritcn nie-

dorzecznoci, PI.

Sllbrrt ober Sllbrcdit, m. Slbalbcrt, m. ciii mäniilidicr

Jaufnatne Albert, Albracht, Wojciech, vulgo:
Wojtek.

Slid) emiile, f. f. fiómciifufj gwiazdosz, L.

Sllrhimic, f. (bic) bic bcrnicintc Auiift Wölb 311 madicn I

alebimia, sztuka mniemana robienia zota, zfo-

totwórstwo.
SI Id) i 111 i ft, hi. (ber) ber @olbniad)Cr alchimista, al-

chimik, ztotutwórca ; ald)imiftifd), adj. alchimiozny.

SU ber mann, m. (ber) ciii Gngl. SBort, bebeutet Stathö=

l)err radny Pan, radca miejski (w Anglii) *rajca.

Sile, n. fbr Cr()l, angielskie sodkie piwo.
Sllcjailbcr, m. Aleksander, g. dra.

Sllcranbi ien, n. Alcksandrya.

Silfatij'erei, f. (bic) alberne hoffen, ungereimte ^)«nb»

lungeil gupstwo, bazestwo, baamuctwo, figle,

hzdurstwo; gupie brednie; androny PI.

Si Ig arb i en, n. Algarbia

Sllgcbra, t', (bic) algiebia; algebraifd) adj. unb adv.

algiebraicznjr
, —nie.

SI
l
gier Algier.

Sllgicrcr, m. (ber) Algierczyk; algicrifd) ,
adj. unb

adv. algierski, po —sku.

Sllhornbaum, ni. (ber) bez, g. bzu «fógn., cf. bez
pospolity .fógil. Al. Jundz., fiat. sambucus nigra.

Sllifantcrocin, 111. (ber) alakant Ober alkant, L.

Slliincntc, Sßl. bic = Unterbaltófoftcn aiimcnta pi.,

koszta za wyywienie.
Sllfali, n. (bao) alkali, cigcntl. sól ugowa; altalifd),

adj. alkaliczny.

Sllfoboi, ni. (ber) alkohol, roafferfreicr äSkingcift wy-
skok spirytusu winnego.

Sllforan, m. (ber) ber Stanie bc6 9)Uit)amcbanifd)cn

©cfctjbud)C6 «lkoran, ksiga praw i wiary Ma-
hometaskiej.

Sllfoben, m. (ber) ber abgcfonberte Jhcil eineö 3hn*
merö, ber bcriuittclft einer größeren Deffhimg ober

anberer Skrjierungen 311 einem Sd)lafgcmad)c abgc=

fonbcit roorben alkowa, alkierz, ci', przegroda,
odgroda, lub oddzia w izbie na óko.

Sill, adv. limö ber 3n')l. ^(eiigc unb innern Starte

nad) 311 Gnbe gegangen ift: bae^olj ift fdjou all ober

alle ju drzewo wszystkie, ju po drzewie, ju
drzewo wyszo.

2) — für: gaii}, eben, gerabc, fchon, 3. S. all gut

ju dobrze, wcale dobrze; all borbei ju si
skoczyo, ju po wsz3rstkiem, ju po harapie.

Sili, bcvfüvjt für: aller ober alles, up. all fein ®clb fjat

er bcrfbiclt Avszystkie swoje pienidze przegra,
flehe aller; cay, a, e; auö aller Araft co jedno
mia mocy, P. K. 3SO; z caej siy.

SIU, n. (bao) ben ganjen Umfang geroiffer Dinge 011311=

beuten ogó ober ogu. wszjstko, wszystko;
baö SScltall wszechwiat.

Stil wszech. Uwaga. Jako skadowa cz wy-
razów albo nadaje znaczeniu gównemu wicej
mocy albo je rozciga do powszechnoci.

SUibercits, für: bereits, ferjon ju.
SI U ba, für: ba, bafclbft tam, tame (tu hier).

*Slllbicn>eil, für: biciocil, ober: mcii gdy, poniewa.
SI IIb ort ober allbortcn, für: bort tam, owdzie.

Sllle wszyscy, wszystkie, wszelkie; alle bic wszy-
scy ci; alle äMcrtelfttuibc je. co kwadrans, co pó
godziny, co pó kwadransu zaywa lekarstwa;
alle 3nl)rc co rok, corocznie; alle Hier 3a()re, nad)

jebem britten 3ai)rc co cztery lata; alle inofjcfammt

wszyscy wespó, razem; alle 2agc co dzie, na
kady dzie, codziennie, co u IJoga dzie; boi

allen Dingen nadewszystko ober nasamprzód.
Slllcc, l', (bic) alea, chodnik, ulica drzewna, ulica,

droga drzewami wysadzona, ci', szpaler. 3Mc

fiiiibcnallcc przechodnia lipowa.

SI I lec ba 11111, locifjcr, m. (ber) topola zwyczajna Si l.

.ftgn., cf. (opola biaa .fógn. Jundz.; fiat. popu-

lus alba.

Slllcemcibe, f. (bic) wierzba pospolita .figli. Al.,

cf. Jundz. wierzba biaa; fiat. Salix alba.

Slllcefaffc, I. (bic) kassa alejna, Mark.
Slllcgoiic, l', (bic) bic anfdiauliche Darftcllung cinci

allgemeinen SSaljr^elt unter einem fiunlidjcn Silbe alo

fortgefelUc ober aufgeführte Ül'Jctap(;cv allegorya,
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przyobraetiie, przenonia w mylach; al(ego=

rifd), adj. tlllb adv. alegoryczny, — nie.

Sfllein, adv. eine <Sad)C ober gJevfon mit S(u6fd)liefjuug

aller nnberu ju bcäcichnen sam, sam jeden, sam
tylko osobno; bic allein feligmadjcnbe Äirdje samo-
zbawienny koció.

2t — Gonj. = aber; aflejeit im Slnfange eines

Su^cS ale, lecz; nid)t allein nie tylko; 2) nie

sam jeden.

SUlcinbcfilj, m. (ber) auöfdjliefjlidjev 83cfüj wyczne
posiadanie.

Slllcinhanbel, m. (ber) monopol, m. g. u; prawo
wyczne handlowania (czem).

Sllleinbeinbler, —berfäufer, in. (ber) monopolista.

Sllleinhcrrfdjcr, m. (ber) samowadzca.
Sllleinhcrrfchaft, f. (bic) samowadztwo, samo-
wadne panowanie.

Alleinig, roaö mit SluSfdjlicfjung oller anbern Dinge

begeid)net roirb, oaS nur einzig in feiner Slrt ift je-

dyny, wyczny. 3d) ccbirc il)in bicS Kapital ju

feinem alleinigen Gigentfjum ja mu ustpuj ten

kapita, aeby go sam jeden posiada jak swoj
wasno.

Slllemal, allejcit, jebeSmal, in allen Ratten zawsze,
ze wszech miar, w kadym razie. Gin für alle»

mal raz na zawsze. SU;: zawzdy, zawdy, za-

wszedy Cjk.^oltl.

Allenfalls, auf jeben gall, auf alle galie, jur Sloth

(jeliby si stao), na kady przypadeK, w lada

zdarzeniu, ze wszech miar, w kadem zdarze-
niu, w przypadku gdyby. (Sr,. Durch SBefiduiguug

unb allenfalls burd) Sßcrmeffung ober llcbevjäljlung

fann bie Slngabe berichtigt njcrben poczci, jako
tako, jakkolwiek bd, snad, choby, jeeli
nieinaczej to cho, niejako, poniekd.

Slllenftein, ein ©ttibtchen Holstyn duy."
allenthalben, au allen Orten, überall wszedzip,
wszdy, w kadem miejscu, na kadem miejscu.

Silier, 'beim Suberlat. naj —
,
jak naj — . 2) Silier,

e, eS, $1. alle, adj wszystek, wszelki (alle mog=
liche), cay (ganjj, kady (jeber). Ohne alle SJlühe

bez adnej pracy; ailö aller Äräft z caej siy 5

man hat allen ©runb ^u glauben wszelkie prawo
mamy sdzi, e—

.

Slllerchriftlicbfter, ein Sitel ber Könige bon grant»

reid) Chrzeciaski, cf. Bw Przechrzeciaski.
SlllerbjngS, mit Redjt, freilid) i owsaem, tak jest,

juci, w istocie.

SI 11 e r b u r eh 1 a u eh t i g ft e r , ein £itet ber SJtoiiardjeu Naj-
janiejszy Ober Najaniejszy.

Slllcrerft, für: erft dopiero, teraz.

Slilererftc, m. (ber) = ber erftc najpierwszy, pier-

wszy.

Slllergndbigil, adv. najaskawiej, najmiociwiej.
Sil lerg na big. ft er,

—
fte, —fteö, adj. Najaskawszy,

Najmiociwszy, a, e.

Slllerhanb, allerlei to i owo, rozmaite rzeczy, jaki-
kolwiek, róne rzeczy, wszelaki, a, ie.

Allerheiligen, ber Stanie eineö gcfteS, mcldjeS ben

lften Stobember gefeiert roirb unb bei welchem baö
Sort geft berftanben werben mufj (dzie ober
wito) Wszystkich witych.

Slüerljeiligft, ein Sitel beö "SßabfteS wity, naj-
witszj', Najwitobliwszy, Przenajwitszy.

Slüerl)eiligfte, u. (baS) witnica witobliwoci,
ber Stanie beejenigcn abgefonberten OrteS in ber StlftS=

hütte unb bem Sembet berauben, in melchcm fiel) bic

SöunbeSlabe befanb witnica, witynia ob. wite
witych naci) Nieme.

Slllerhöd)fter, m. (ber) (Sltlcrhód)fte), ber bertdngerte

Subcrl. bon hod) najwyszy. Slllerhödjftbiefelben,

^Jlur. mit äJejug auf ben Slloiiardjcn Najjaniejszy
Pan.

allerlei, atterhanb rozmaity, róny, wszelaki,
wszelki.

2) ba§ Slllerlei, eine anftcinbigere Benennung beö

niebrigern SffiorteS SJifdjmafd), dotage mieszanina,
drobiazg, rozmaite rzeczy.

Slllerliebfter, m. (ber Slllerlicbfte) im horiifteu ©rab
geliebt, ber Ijochften Siebe roertb, licbcnSroürbig , fehl-

artig najmilszy, najukochaszy, mituehii3r
, mi-

oci —, kochania godny; adny, pikny, adv.

alleriiebft wybornie, zabawnie.
Slllermaiuióharnifd), m. (ber) runber — miecz3'k

<$>gn., — pospolity Al. Jundz.; Sat. gladiolus

communis.
*Slllcrmaafjcn, auf alle Slrt unb SBcife ze wszech

miar, cakiem. 2) —
f.

mcii bo, poniewa (ber-;

altet).

*Slllermeift, hauptfadjlid), bcfonberS najwicej, naj-

bardziej, osobliwie, nadewszystko, najczciej.
Slllcrmeifteu (bie) ${., aud) adj. najwicej, najwi-
ksza cz.

Slllenuid)ft, adj. najbliszy, adv. nahe bei najbliej.

Siller Orten, allermegen wszdzie, wszdy.
SlllerfeitS, auf allen Seiten, allenthalben, "insgefammt

ze wszech stron, wsayscy w ogólnoci, wsz3r-

scy zew:szd.
Sil I er un t er tl) ein ig ft, adv. najunieniej,najpokorniej.
Sllleruiiterthäiiigft er, e, eö najunieszy, najpo-

korniejsz3r
.

SU l e r ro c r t h e ft c , m. ber (fdjerjln.) c3-mbal, cf. ber Wintere.

SllleS wszystek, wszystko. DaS mar noch nicht

alleS tu jeszcze nie by koniec; na tern si
jeszcze nleskoczyo.

Slllefammt, fammtlieh, iiKSgefammt wszyscy wespó
i kady z osobna; wsz3-scy a wszyscy, cf co

ywo do bram biey, P. K.; alle unb jebe wszy-
scy a wszyscy.

*Slllemege, aflerroegen, allerukirtS, für: allenthalben

wszdzie. 2) — für: allejeit, beftaubig ustawi-
cznie, zawsze, ze wszech miar.

Slllemeile, Dberbeutfd) für: eben jeftt wanie teraz,

dopiero, dopieruchno.
Slllegeit na kady czas, zawsze.
Slllgegenmart, f. (bie) *wszedybytno, ober har»

monifcher wszdobytno, nad) Zawadzki; wsz-
d3robecno, wszdziebytno, L., wszc(iyprz3"-
tomno, wszechobecno.

Slllgegenroartig wszdob3-tny, wszdybytny, L.,

cf. Dambr. 218, wszedyprzytomny, wszecho-
becny, Avszdyobecn3y L.

Slllgcmach, mit einer fanfteu gelinbcn Bewegung unb
fig. nad) unb nad), allinahltg po mau, zwolna, zlekka,
od czasu do czasu, z czasem.

Slllgemein, adj. unb adv. allen ober bod) ben meiften

einer Slrt gemein, ihnen jutommenb powszechny,
ogólny, gieneraln3", pospolity; allgemeine Begriffe

ogólne wyobraenia; allgemein merbeu upowsze-
chnia si, 5. S3, krowia ospa zaczyna ju —

.

Slllgemeinheit, f. (bie) powszechno, ogólno;
allgemeine SBaln'heiten upowszechnione prawdy.

Slllgenüglid), allgenugfam, adj. allen genug, eine

(Sigeiifd)aft ©otteS, oermöge tr>eld)ei" er fid) unb allen

©efchopfen auf fcie bolltommeuftc Slrt genug ober hin«

lemglid) ift najdostateczniejszy ober dostateczny,
sam sobie dosy, sam sobie wystarczajcy, Kr.
Cj. rzodu istnoci na niczem nie zbywa, sam
sobie dosy, Kr.

Slllgenugfamfeit, f. (bie) dostateczno.
Slllgemalt, f. (bie) wszechwadno, 3. S3. — uczucia.
SIU gemalt ig, mit ber i)öchften ©eioalt oerfef)en wszech-
wadny, wszechmocny, najwysz wadze ma-
jcy, potny, najpotniejszy.

SI 1

1

gütig, im hödjfteu ©rab gütig najdobrotliwszy,
cf. nieograniczenie dobry.

SJllheit, f. (bie) wszystko.
Slllherrfd)?ft, f. (bie) wszechwadztwo.
SUII)errfd)eiib,

f. allfoaltenb.

Sllll)ier tu, tutaj, w miejscu. NB. all bient I)'""

blofj jur Verlängerung beS SBorteS, melche ber Stu»

meruS ber 9iebe pmeileu nothmenbig mad)t (cf. owdzie
bort).
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Slllians, f. (bic) eine Serbinöudg, ein SMinbnifj_ unter

Staaten unb beren Häuptern alians, przymierze,
sojusz, zwizek.

Silliirter, m. (ber) ein Säunbcögcnoffc, ein SJunbeöbcr*

manbtcr aliant, ^lur. alianci, sprzymierzony,
sprzymierzeniec, zwizkowj', sojusznik.

Sllljül)iiid), adj. coroczny, a, e; adv. —nic.
SI U in a ci) t , f. (bic) bic höchfte Stacht, bic bollfommenfle

Äiaft ohne SOiübc alles 311 befinifen wszechmocno,
f., cf. L. wszechmoc, f.

allmächtig, adj. 1) lion ©ott wszechmocny, wszech-
mogcj-; 2) wielki wpyw majcy.

91 linia) lig, adv. mit einer fanftcu, gelinbcn Serocgung,

fig. nach unb nach, allgemach po mau, zwolna, po-
woli, nieznacznie, od czasu do czasu, z czasem ;

adj. stopniowy, a, e, powolny.
Slllmonatlid), adj. unb adv. comiesiczny; co
miesic.

Slllnacrjtlich, adj. unb adv. kadonocny; co noc.

SUlnahrcnb wszcebywny, L., wszystkoywny,£i.
allocution, f. (bie) Slnrcb, befonbero bic pcibftlid)c —

alokucya, odezwa (papiezka).
Slllobialgut, n. (baó) bon Stiemanb 311 Sehen rührenb,

frei, eigen, im ©cgenfatje be5 geubai, lehnbar, lehne*

pflid)tig dobra dziedziczne, cf majtno nie-

naleca do lenuoci, dziedzina -wasna, allo-

dyalne dobra.

Slllregicrcnb f. alllualtcnb.

Slllfdjaffcnb, poet, allfchöpferifd) Avszystkotworczy.
Slllfebenb, ber auf ba8 bollfommenfle alfcS fleht wszy-

stko widzcy, wszechwidzcy.
Slllfeitig, adj. unb adv. wszechstronny, —nie np.
— gebilbet wszechstronnie wyksztacony.

Slllfeitigfeit, f. (bic) wszechstronno.
Silltägig, alltäglich, adj. alltagö, roaö alienage fommt

ober gefdjicbt, für: täglich codzienny.

2) — roaö ben Sfeocheiitagen jufonnnt ober gehört,

im ©egenfaije bcö fefttäglid) powszedni.
3) — flg- gewöhnlich, gemein, niebrig, im ©gn=

faijc befjcnl roaö fcltcn, ciugefucht, oortrefflid) ift or-

dynaryjny, zwyczajny, pospolity, potoczny ober

powszedni, ladnjaki, prosty; adv. codziennie;
pospolicie.

Sllltagö» (do skadu wyrazów wchodzce znaczy)
codzienny, zwyczajny, pospolity, np. baö Si 11=

tagofleib, n. suknia powszednia, - na codzie.
Sllltagölcbcn, n. (baö) ycie codzienne. Sili*

tagömenfd), m. (ber) czowiek pospolity, try-

wialny.

Slllubireu, Slllufion f. anfpieleu.

Slllroaltcnb, bonmalten, regieren, allcö regierenb, alleö

bermögenb wszystkiem rzdzcy, wszechwadny,
wszechwadca.

Slllrocge ustawicznie, zawsze; 2) uchodzi, dosy
dobrzej 3) wanie teraz.

Slllroeifc, mit ber höd)flcn äSeifiheü begabt najmdrszy.
Sllllnciöhett, f. (bic) bic hödjflc sKkiöheit najwysza
mdro, wszechmdro.

SJllróiffcnb, bon allen" Dingen bic bollfommenfle äBif--

fcnfdjaft habenb wszystkowiedny, L., cf. wszystko
wiedzcy, wgzcehwiadomy, *wszecu\viedny, L.

SUlroiffcnhcit, f. (bie) bic Gigenfchaft alleo auf baö

bollfommenfle 311 roiffen, baö Vermögen fleh alle Dinge

auf baö bollfommenfle borjufieUen wszeebwiedno
L., wszechwiadoino, wszystkiego wiadomo,
cf. wszechwiadomslwo,

f.
wiadomstvvo in F011-

tani Katcchism.
SU Duo gdzie =: Ino.

SUI^cit zawszp, kadego czasu.

SIII311, einen Ucbcrflufj beffen nii3iibeutcn, roobei c8

fleht nadto, za, za nadto, nazbyt, zbyt, w na-
dmiar. Sticht alljtibefl nie zbyt dobrze.

VI 1 1 (ii gl cid), alle juglclch, wszyscy wespó, a do
jednego.

8llljumäd)tig przemony, zamony.
ttlljumal, alle inogcfammt wszyscy razem.

?lll3ufammen wszyscy razem, wszysc}' spoe-
cznie, wszyscy pospou.

Sllljufehr zbyinie, nazbyt, za nadto, bardzo,
nader.

SUljubiel, n. (baö) zbytek; afljubiej ift ungefunt»

czego nadto, (o niezdrowo; zbytnie powtarza-
nie szkodzi, cf. czosnek trzykro przesadzony
obraca si w trucizn, L., ma by wedug sta-

wu grobla, Dambr. 3'i2.

SUmanad), m. (ber) ein jährliches ^»anbhudj mit Äa?
lciibcinachrid)tcu .almanach, kalendarz; Kalenda-
rzyk, noworocznik (Jafchenbud) für ein Sahr).

Sllmenbe, f. (bic) eine Sache, roeldje allen gemein ift

ober ihnen angehört, bcjbnbcrS ©runbftücfc, bie einer

©emeinc gcmcinfdjaftlich 3tiflcl)cn, Gemeinheiten spo-

eczyzna, wspólna wasno'-.
SU mer, f. (bie) Dbcrbeutfd): Sdjranf szafa. 2) Siehe

Faulbaum.
Sllmofcu, n. (baö) baö ©efehenf, roelcheS man einem

Dürftigen 311 feiner Slothburft giebt, jamuna. —
fammeln kwestowa, chodzi po kwecie.

Silin ofemamt, n. (baö), Sllmofcnpflegc, i', (bic)

jamunictwo.
SUmofcnbud^c.', f. (bic) karbona, puszka na ja-
mun.

SUthofenter, m. (ber) f. SUmofcnpfiegcr.

Sllmofeupflcger, m. (ber) jamunik, jamun roz-

dawajcy, cf. kwestarz.
Sllmofcnfammlung, f. (bic) kwesta.
Sllo'e, f. (bie) einStame, ber bcrfcrjiebenen auölänbifdicu

Säumen unb jjßflanjcn beigelegt roirb. 3n ben 8tpo=

thefen ein bräunlicher barjiger Sd)leimfaft, roelcher

hart unb bruchig ift, einen btirdjbringenb bittern unb
efcln ©efchmacf unb toibrigen ©erud) ijat, aloes, g. u-,

alona, aloe (rajskie drzewo ^arabicóholj); bon
Slloc aloesowy, a, e.

SUofc, f. f. Slfe koza, saidel.

Sllobfiuo, m. Aloizy, g. zego.
Slip, m. (ber) in ber ©eiflerichre beö grofjcn JyaufcnS

ein bösartiger Seift, bem man ben Ärampf im 3h)erg=

feile 3U|"cl)reibt, roeldier fleh julneilen bei Schlafcnben

einfiubet unb mit einem 9)cagcnbrücfcn unb flfjroereu

Sräumcn Oerbunben ift mara, mora, cf. zmora. Gj.

(Grncfli ^ahbb.) Der Slip hat ben Stangen gebrücft

mora chopca dusia, cf. duszenie nocne, I,.

2) — ein fliegenber Dradje bon papier latawiec,

g. wca, cf. lataniec, g. ca, beffer orze.
Slip, f. (bie) (Sd)h)ci3crifch) bie SBeibe im ©ebirg pa-

stwisko w górach.

Silben, $1. (bie) ein ©ebirge (góry) Alpy. Silben»

alpejski.

Slip habet, n. (baö) eine Benennung bc8 SfS6 abe-
cado, alfabet.

SJlbbabetifd), nad) ber ftolgc ber Sud)flaben, nach

bem Sllbbabctc alfabetyczny, a, e; abecadowy,
a, e; adv. w porzdku alfabetycznym.

Sllpfraut, n. (baö) upatrek konopnica Al. Jjgn.,

sadziec konopnica Jundz , sadziec konopny
Kunegundy trank ^gn.; Sat. cupatorium canna-
binuTii,

Slclplcr, m. (ber) Alpejczyk, mieszkaniec Alp, pa-

sterz alpejski.

Slipranfe, f. (bic) psianka sodkogorz ^ign. Jdz.
Stl.', Sat. Solanum dulcamara.

Sllb3 0pf, m. (ber) f.
ber SEBeichfelsopf kotun, g. u.

SI Iranu, m. (ber) cine SJflanje mit einer gloctenförmi-

gen Ären« unb einer fugclrunben öeere, mcldjc mil

3roci ftäd)cvn bcrfcben ifl, Sat. atropa mandragora
L., Ü^olfofirfdjc, Schlafabfel pokrzyk, pokrzyk
wilcze jagody. 2) f. bic —

, für: 3^uberin wie-
szczka, wróka.

Sllo, (Souj., brücft man im ^olnifdjen ano burd): jak,

jako; ni, nieli, anieli, od, nad' ( nach Gompa«
ratibcu); gdy, kiedy, oft burd) eigentümlich polni»

(die iVcubiiugcn unb baö ^feartijip. 3. S3, nlö Sieger

jako zwycizca, ferner burd) bad (Suflitifon to

bei gronom, rclat.: chyba; alö id) nod) junget mar
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gdym jeszcze by modszym, ober bdc jeszcze

modszym; cö mar 9tad)t alö er p wir fam noc

jeszcze bya, gdy przysed do mnie; alö er bicö

gcfyrodcn oerfd)ieb er to wyrzekszy skona; alö

ein yieifenber mit ber ipcitfchc po podrónemu z ha-

rapem. (Sr ifl a(8 S3ifd)of öon Ärafau geftorbcu

Biskupem Krakowskim umar. Soluohl Sjikter. atö

SßflUl jak Piotr tak Pawe ober tak Piotr jak
i Pawe ober niemniej Piotr jak i Pawe.

${16 ni, nieli, nizli 6rqud)t man nad) ben Gom*
baratibiö, 3. S3, meljr atö id) roollte wicej nitim
chcia; rcid)Cr atö firöfufl bogatszy ni Krejcus

ober od Krezusa, nad Krezusa.

®o — alo acz, aczkolwiek i 3. 33. fo frant a(>

er roar, fo ging er bod) au§ aczkolwiek by chory,

wszelako wyszed.
5llo bafj. eby, aby, alS nur jaklylko; alroenn

jak gdyby.
Sllöbalb zaraz, rycho, wnet, natychmiast, wprd-

ce, niebawem, niebawnie.

SUöbaun nadto, potem, dalej. — erft wtedy, w tedy

dopiero, w ten czas dopiero.

Silo nämlid) jako to, na przykad, mianowicie.

Stlfo, Eonj. wic, a wic, a zatem; adv. tak. -9ie=

bcnöart: äßenh bem alfo ift jeeli tak, kiedy tak.

Stt8 ob, alö toenn jakoby, jak gdyby.
Sllfobalb, alobalb natychmiast.

Slelftcr, f. (bic) sroka, Sat. corvus pica, — (Sifter.

Silt, adj. unb adv. stary, letni, podeszy w latach,

ma ju lata, laty przygnieciony, laty obci-
ony, zestarzay, nie teraniejszy, nienajpier-
wszy, stateczny, sdziwy; 2) dawny (früher),

staroytny (auf t>a& §lttertl)um bejüglid)).

Sute unb neuere ©efd)id)te staroytna i nowo-
czesna historya. 3mmcr bic alte cier, ba8 ale

Sieb ta baba na tyche koach; stara pie, L.
— fehl by starym, by podeszego wieku ober

w podeszym wieku. — fó erben zestarze si,
zaj w lata, podstarze':. 3d) bin bicr^g 3al)rc

alt gclDorbcn czterdzieci lat skoczyem
mi mino. äßie alt bift bu? jak wiele ober riü>

tiger ile lat masz? — — — sobie liczysz? jak
dawno yjesz? Sr ficl)t alt aue staro wyglda.
@o tote bie Slltcn fuugcn, fo jhMifchmi auch bic 3un=
gen ywot starszego uczy modszego, Cn. Mo-
dzi si od starszych ucz, Gam.; cf. jak starzy
piewaj, tak modzi gwizdaj; fteilUllt zgrzy-
biay; ein alter Siami starzec, g. rca. Slltc (ab'

getragene) ©adieu starzyzna f., g. y. Die Sitten,

b. i. bic altromifdjen unb gricd)ifd)en ©cbriftfrellcr

staroytni pisarze (greccy i rzymscy). — Slltcö

S3rob, b. i. atybatfeneo chleb czerstwy, nie wiey.
Sllt, m. (ber) in ber Itoiifunft bie näd)fte Stimme an
bem Distant alt, gos górny, — wysoki, gó-
rogos.

Slltan, m. (ber) ein flacheö Dad) ober aud) ein freier

Sßlai? auf einem Dache, auf roelchcm mau herumgehen
tann, ein Söller, SSortritt altana, altanka, dach po-
ziomy na budynku lub le izdebka wydana na
dachu; cf. ganek, balkon.

Stltar, m. (ber) otarz, g. a.

Stl tarblatt, n. (baö) ty^lna ciana otarza z obra-
zem; letki przenony otarzyk, ^ranj. retable,

nad) tv. rama do obrazów.
Slltardjen, n. (bag) otarzyk, g. a.

Slltarift, m. (ber) ein Äabellan, ber ju einem getriffen

Slltare beftellt altarzysta.

Slltarftein, m. (ber) kamie otarzowy.
SUtarftucf, n. (ba6) obraz nad otarzem.
SUtarttfd), m. (ber) przystó, g. u, L. toortl. stó
otarzowy, SB.

SUtartuch, n. (ia§) —bedfe f. (bie) tuwalnia, obruz
na otarz.

Slltbaden dawno pieczony, czerstwy, niewiey,
podstarzay chleb, cf. etroaö — zaczerstwiay,

Stlte, m. (ber) stary, staruszek; bie — staruszka,
stara.

Slltebcl, adj. z dawnej szlachty pochodzcy.
Sleltcln, v. n. 111. 1)., ein rocnig alt roerben, fein juueh»

menbeö Sllter burd) i.ifjcre SIerfmale bcrratl)en sta-

rze, podstarze.
Silier, n. (ba) bic natürliche Dauer cincö jeben Din=

ge6; ein geroiffer 3cittl)cil ber mcnfd)lid)en Dauer; ber

ictotc 3eitt()eil bc6 Scbcnö bc6 SJcufchcu wiek, lata,

liczba lat ycia, staro, zgrzybiao, sedzi-

wo, podeszo; dawnn, cf. starszestwo.
Da§ l)ol)C Stlter zeszo wieku, 3^d)ar. 8, 4.

Da8 I)ol)c Slltcr an fiel) ift fdjon fur eine Äranfbcit ju

acfjten sama staro stoi za chorob, L., cf. sta-

ro nie sama przychodzi, kup chorób z sob
wodzi. Sj.irid)iü. Slltcr fdjüljt nid)t bor £l)orf)cit

stary a gupi; bor Sllterö niegdy, dawniej, z rta-

Avna. Sad) bem Slltcr, b.i. nad) Scrfjdltnifj b'eö Sllterö

podug starszestwa np. siedzie przy stole.

Slclter starszy; älter roerben starze, postpowa
w lata; zaj w lata, coraz do wikszych lat

przychodzi.
Sntcriren, fid) — wzruszy si, zlkn si, al-

terowa si.
Slclteiicutc starsi (w cechu); starszyzna, stare

mistrze, L.
Slclterlid) rodzicielski, a, ie.

Sleltcrmann, m. (ber) '$lur. bie Siclterleute starszy,
'Spl. starsi.

Sleitermuttcr, f. (bic) bieSIutter beö ©rojjbatcrö ober

ber ©rofjmutter prababa, prababka, cf. starka, etg.

im Jiafdjub. ©rofjmutter.

Sleltcrn, Sßl. (bic) rodzice ober *rodzicy nur in ber

S3ibel.

Stltcrn, v. n. m. f)., ein Serbian Sntenfibum, fein ,?u=

ncfymenbcö Slltcr burd) bie tujjcrc ©eftalt oerrathen
(starzej, starza), starze, podstarze.

SUteruatibc', f. (bic) Doftyelfall, Serlcgcnfjeit jioifcbcu

Jioeierlci 31t roähleu alternata, alternatywa. (S8

rourbe i()in bie — geftcilt jc. kazano mu jedno
z dwojga wybra etc.

SUtcrniren
f. abmed)feln.

Siei tern lie be, f. (bic) mio rodzicielska.
Slltctógcnoj}, m. (ber) rówiennik, $f. —nicy.
Slltcrtl)iim, n. (baß) ba Sllter, b. i. eine lange Dauer

in Slnfcf)ung ber oergaiigcncn 3eit, 3. S3, eineö ©c=
fd)lcd)tö dawno np. rodu.

2) — bic alte längft berfloffene 3eit unb bie 9)kn=
fd)cn bic barin gelebt l)aben staroytno.
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1

1 c r tT) ü m lid), staroytny.
»liter tI)um§forfd)cr,9lltertf)um§tunbiger,m.(ber)

badacz staroytnoci, staroytnik (biegy w sta-
roytnociach).

Slcltcrbater, m. (ber) bc6 ©rofjbaterf. ober ber ®rojj=

mutter SJatcr pradziad, cf. starek brauchen bie Sa=
fchuben für ©rofjbater.

Slelteften, (bie) starsi, najstarsi, starszestwo.
Slelteftcr najstarszy.

Sllttoeibcrfommer, m. (ber) babie lato, lato wie-
tomartiskie, L., cf. maik jesienny, — wrze-
sienny, L.

Slltflidfer, m. (ber) ber Sd)ul)fticfer latacz obuwiów,
partacz szeweki, latacz; szewc partacz, napra-
wiajcy starzyzn, cf. *wiotesznik, L. eigentl.

Sohmifd).

SUtfräufifcf), nad) Slrt ber alten grauten unb in lt»ei=

terer S3ebcutung: bcraltet ubcrljaubt starowiecki,
staroytny; adv. w starym gucie.

Slltgefell, m. (ber) bei ben .§anbrocrfern berienige@e=

feil, lneld)cr bei einer Snnung an einem Drte am
Iangften alö ©efell geroefen unb baber berfd)iebene S3or=

jüge genicfjt starszy czeladnik, L., rzemielnik
starszy, towarzysz starszy, cf. podmajstrzy, m.
g. ego, L.

Slltgldubig starowierny, starowierca, m. g. cy.
SUt^ee, f. (bie) eine jflan^e, (Sibifd) ober toeifje $>ap*

bel, |>eiimurj laz wysoki lekarski Ä1. ^)gn.,

zygmarek lekarski Jundz. , laz woski ogro-
dowy Sßofener Sibotrj. , Sat. althaea officinalis.
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»It i ft, m. (bcv) »Itfangev alcista, m. g. sty.

»Itflug, flüb flug nad wiek mdry (adv. — mdrze)
roztropny jak stary, j. 33. — vcbeii mowie jak
stary.

»eltlicb, ciii tbenig alt podstarzay, nieco stary.

»Itmobifd) staromodny, a, e; podug starej mod}-.

»Itfängcv, m. (bcv) f. »Itift.

»Itftabt, f. (bic) stare miasto (starograd, staro-

grod, baher: Stargavb).

»Itftäbtifd) staromiejski.

»Itteftamentlid) starozakonny, a, e.

»Itbatcr, m. (bei) patryarcha, cf. rodonaczelnik

SWuff- ober Ibie im S3obin- arc3'ojciec.

»Itbatevifd), bcraltct starowiecki, starodawny.
»Itborbem, $}l. (bic) przodkowie.
»Itlueibifcb babski, a, ie, babi, ia, ie.

»Itlburjel f. »leint.

»m, an (an bem) na (cig. auf); nad, u, przy (cig.

bei); koo, podle (cig. neben, an); w, Ave, za, po,

do, z, o; j. S3, am »nfang na pocztku; am ge=

ftiigen Jage na dniu wczorajszym; am Ihov u

bramy ober beffcv przy bramie; am Sehen prze-

yciu ober w yciu; am SBagcn kolo woza; om
(neben bem) genftcv podle okna, przy oknie; ani

Seibe ftrafen na ciele kara; er ftarb am Sterben»

fieber .umar na gorczk nerwow» am Sonntage
Av niedziele; am Jage we dnie, za dnia; berlbun»

bet am JCujjc ranny w nog; c ift an bem to pra-

wda; ant Gnbc na koniec? am Snbe bcó ftebyuav

w kocu miesica Lutego: Olli roenigfteil najmniej;

am liiidiftcn najbliej? am nieiftcn najwicej, naj-

bardziej.

»malic, f. ein tociblidjey Stamc, ber fobicl al6 bie lin»

bcflccftc bebetttet Amalia.

»marant, m. (bert ein Sßamc bcvfdjiebcnev ^flau3cu

mit fdjöncn ©lumen, auch, £aufeiibfd)ou genannt ama-
rant, szarat, kwiatek? Sat. amarantbus. ÄoI>l=

amaiant szarat minda fil. Juudz. ^>gn.; Sal.

amarantbus blilum.

»mavantfavbig amarantowy.
»mavelle, f. (bic) cine »it bunfclvotbcv, gvofjcv, fauvev

Aivfchen, iucld)c fuijc Stiele haben, bun einem angc=

nennen ©cfdjmacf fiub unb in Deftevveid) Spanifd)c

3Beid)feln beifjcii; 8ftf)Cintfd)efiirfd)en czerenie, te-

renia, trzenia SB., winie czarne kwaskowate.
2) — eine »it tlciiicr »prifofen, aud) 9Jtaviüe ge=

nailllt morela mala.

»majone, f. (bie) bcv 9tamc gclbiffev ftveitbavcv SBei»

bcv, welche ebebem in Äleinaflen au bem gluffe Jbcv=

mobou ein eigenes Sicid) geftiftet haben follen, bereu

®cfd)id)te abix böllig fabelhaft ift, amazonka.

»mbaffabeuv, m. (bcv) ein ©cfanbtcv bom elften Stange,

ein ©vofjbotfdjaftcv pose wielki, Ambassador.

»mber, m. (ber) ein 9tmnc, ibeld)cv bcrfd)iebcnen vooh>

viedjenben havjigen fißvpcm gegeben rcivb, aud) bem

SBallvatbc, ambra.

»niber», in 3ufammenfct3ung, j. 33. —gevud) zapacb

ambrowy.
»mbcrtvaiit, n. (ba6) ambrozowe ziele, 3-S-; 2at.

herbae mari veri, 3-J-

»mbition, f. (bie) bao (fbvgefühl, bic Gbvbegicvbc,_bev

(rbvgcij, bie Gbvfud)t ambieya, dza czci, czcilu-

bo, stawolubo; slawolubstwo, zapa do sa-
wy? J. S3 uniesiony zapaem do sawy.

»mb of), m. (bei) kowado.
»mbva f. »nibev.

»mbvofia, f. niemiertelnik (SBotan.). 3n bcv gvic=

d)ifd)cn 9Jtl;tbologic ambrozya, boskie jado.

»mbvofiue, m. Ambroy, g. ego, (ziele). — 35er

»mbrofianifdjc Sobgcfang himn witego Ambro-

ego, Te Deum, Ciebie lloga chwalimy.

»nibvoficn fvaut, n. (baö) boy byt, »vtcn babon

abie? gronka? posypek, ci', niemiertelnik.

»meife, f. (bie) mrówka.
»meiOd)en, n. (bao) mróweczka.
«meifenbäv, m. (bei) f.

»iiicifenfycffcv, mrówkojad.

»in cifcuci, ii. (baö) mrówcze jaje.

»meifenfveffev, m. (bcv) mrówkojad, g. a.

»mcifengeift, m. (bei) spirytus mrówczany.
»mcifenlaibc, — puppe, f. (bie) poczwarka
mrówcza.

»me if cni) auf cn, m. (ber) mrowisko, mrówczy
kopiec.

»mcifenloibc, m. (bei) mrówkolew, L. g. lwa.
»men! amen! Sprirhlü. So lbal)v tbic »men in i>cx

fiivdie tak pewne jak amen w pacierzu.
»niciifa, n. Ameryka.
»iiicrifaiiev, in. (bcv) Amerykanin, »merifaiicviu, f.

Amerykanka.

»llicvitailifd) Amerykaski, a, ie? adv. po ame-
rykasku

»methbft, m. (ber) ametyst (kamie).
»emilie, f. Emilia. Sicbctitct bic ©eliebte.

»nime, f. (bie) mamka ; »mmc fein mamezy.
»mmcv, I. (bic) aliis ber »uimcv, ©olbammev trzna-

del, k. — dla? mieciuch Grod., inicj, cig. .Ciau*

bcnlcvd)C; ber ©eiftenammcr, grane Simmer powier-
ka, L. = Sat. emberiza miliaria fil.

»ill li eft i C, f. (bie) amnestya,- przebaczenie, pu-
szczenie w niepami, uaskawienie.

»moytifiven, v. a tilgen, für ungültig obev roertbloö

evtlävcn amortyzowa, umorzy, umorza. 3)a-

boii: bic »movlifation amortezaeya, umorzenie,
np. dl u gil narodowego.

»mpfcv, Sauerampfer, m. (bcv) szczaw' ziele kwa-
skowate, Sat. rumex L. 33lutabvigcv — szczaw'
krwawy ^>gil., Sat. rumex sanguineus. Äraufcv
— szczaw' kdzierzawy v£)gn. Jundz. fil., Sat.

rumex crispus. Spihblättlhgcv — szczaw' kobyli

4p gil. Jundz. fil., ostrolici, kobyli pocisk ^»gn.,

Sat. rumex acutus. Stumpfblattvigcv — szczaw'
tepoliciowy fil,, tpolici Jundz., Sat. rumex
ohtusit'olius.

»mphibium, n. (ba&), bic »mphibic, f. ciii beiblcbU

gcó Jhier wodnoziemne zwierz, play, gady pi.

»mpbitbeatcv, n. (baö) amfiteatr.

»niputivcn, v. a. ein ©lieb ablöfen amputowa,
odj? babou: »mputatioii, t', (bie), amputacya,
odjecie (czonka jakiego).

»uif'e'l, f. (bic) kos, g. a.

»cm fig f. emfig.

»mt, n. (baö), $lur, bie »emtev, bcv ganje Umfang
berjenigen Obliegenheiten, iboju iSemaiib bon einem

4jßbcrn angcrbiefcii ift urzd, g. du (cf. suba,
usugiwanie). Sein »Hit fül)iCll urzd sprawowa.

2) — bie baiiiit bcvbunbenc SBt'ivbc unb Sortbeile

urzd obev dostojestwo, cf. amt, 'starostwo,
rzd (przeoestwo, %\ 109,8). Deffentlidie »cm»
tcv usugi publiczne. 3ßa6 nid)t beiueö »inteö ift,

ba la9 bcincii Siovlbii} do czego nic, temu daj

pokój, L. , nie wtrcaj si w cudze rzeczy,
miej twe na pieczy; szewcze, pilnuj kopyta L.

&a8 4?od)amt baltcn mie wielk msz; celebro-
wa wielk msz. (Hu »mt antreten urzd obj;
bon »mtólpegcn z urzdu, cl. z powinnoci ur-

zdu, ober podug urzdu, cf. z powinnoci ur-
zdowej, z obowizku urzdowego. Sein »mt
ntcbcvlegcn zoy urzd Dcö»mtcö entfetten zo-y kogo z urzdu.

»emtdjcn, n. (bab) (^od)beutfd)), unb »cmtlcin (Obcv=

bcutfd)) urzdzik Stf-, maty urzd.
»m t hau 8, n.(bab) dom urzdnika, dwór.
»liltlid), adj. unb adv. urzdowy; adv. urzdowo,
urzdownie.

»mtlob bez urzdu, niemajcy urzdu.
»mtiiuinn, m. (bcv) ein S3eamteter, '«'amiiicipädjtcv

amtman, podstaroci , rzdca jakiej okolicy, —
powiatu, — klucza, ^n ^icu&Cll : dzierawca
dóbr rzdowych,

»mtcihelocrber, m. (bcv) ubiegajcy si o urzd?
aspirant, kand3'dat, wstepie, g. — pnia, L.

»mtSblatt, n. (bad) dziennik urzdowy.
»mtPbotc, »mtöbicncr, ni. (ber) 'wony, g. ego,
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suga miejski, cf. ceklarz, suga urzdowy, cf.

pachoek, Bw,
Slmt6bruber, m. (bei), ber Slmt8genoffe, m. kolega,

spólnik urzdowy, Sß.

Slmtebrübcrlid), adj. unb adv. koleeski, po ko-
leesku.

Slmt8bruberfd)aft, f. (be) koleestwo.
Slmt&bud), n. (boö) ksiga urzdowa SBj., inwen-

tarz, g a, Bw
Slmt8eib, m. (ber) przysiga zoona przy objciu
urzdu, —na urzd.

Slmtßeifer, m. (ber)" bflidjtmcifjiger Geifer; Gtifer, ben

bie Umftanbc bc8 Slmtc6, roelcheö man auf fid) bat,

erforbern gorliwo w urzdzie, cf. zapa urz-
dowy, cf. zapa kaznodziejski. Kras.

SI into fa) ig , adj. zdatny do urzdu.
Slmt8fal)igfeit, f. (bie) zdatno do urzdu.
Slmtöf iibrung, f. (bie) urzdowauie.
Slmtögehülfe, m. (ber) pomocnik w urzdzie,

kolega.

Slmt6genofy, m. (ber) kolega, spólnik.

Slmt8gefd)dfte, JJl. (bie) interesa urzdowe, spra-
wy urzdowe , sprawunki , cf. urzdowanie,
usugi urzdowe. (?r,. urzdowanie swoje spra-
wujcy pisarz aktowy, 31 @.

SI ni t fi g C f i cf) t , n. (ba) powana twarz, —mina.
Slmt&baubtmann, m. (ber) starosta, m. g. y.
8lmt6fleiber, Sßl. (bie) szaty urzdnicze, cl. urz-
dowy ubiór, cf. suknie urzdowe, cf. szaty ka-
paskie; lefjtereS bloß oon g"eift(id)cn SItnt&flei&ern.

SImt6roth, m.(ber) radzca, ober radzca kameralny,
— doniinalny.

Slmt6reiter, m. (ber) stranik (przy urzdzie eko-
nomicznym).

SlmtBfcbilblein, n. (ba6) napiernik. 2 ÜKofe 28, 15.

Sim t&fd) reiber, m. (ber) pisarz amtowy, — gro-
dzki, cf. Bw. pisarz prowentowy.

Slmt&fiegel, n. (ba8) piecz urzdowa.
Slmt6ftube, f. (bie) izba urzdowa, bióro.

Slmtetbätigfcit, f. (bie) "sprawowanie urzdu,
urzdowanie.

Slmtótrocht, f. (bie) SimtSfleibtmg suknia urzdowa,
mundur, uniform.

SlmtSberroolter, m. (ber) zawiadowca amtu; za-
stpca amtu, zawiadowca urzdu, zarzdzca
dóbr kameralnych.

SlmtSboigt, m. (ber) wójt, g. a.

SlmtSboigtei, f. (bie) wójtostwo.
81 mulet, n. (ba6) amulet, f. Singehänge.

Slmüfireil, v. a. bawi, zabawi, ubawi; 3. S3.

Aktor Swierzawski lubo wiekiem przyciniony
wszystkich przytomnych rozmieszy i ubawi.

Sltl f. oben am na, nad, u, przy, — podle, koo,
na, we, w, za, po, do, z 3- 83. ber ÜDlenfd) ftef)t

e8 an ben jhjeren czowiek widzi to na zwie-
rztach; an mir liegt bie <£d)Ulb nid)t nie we mnie
bdzie wina, Opal. (Ellbogen an Gllbogen okciem
do okcia niech maszeruj.

Slnftott zamiast, za, w miejscu.

Sin, sßiäp. mit bem 35atio ttnb Slccuf., neben, an,

bel nad, koo, podle, przy, u, na, za; 3. S3, an
ber SBeichfel nad Wis, an bem SBagen koo wo-
za; an bem genfter podle okna, przy oknie; an
bem Jbore u bramy, przy bramie? on bie .gianb

faffen za rk uj? an ber Sonne na socu; am
Scibe ftrafen na ciele ukara.

2$ — na, od, po, przy, w, we, z, za; 3. S3,

am Snbe na koniec; am Slnfange na pocztku?
am gcftrigcn Jage na dniu wczorajszym? e8 liegt

an bir to zawiso od ciebie; e8 liegt nicht an mir
nie moja w tern wina ; an ber @braci)e erfen=

nen po mowie pozna? om Sehen przy yciu; am
(Sonntage w niedziel; am Stage we dnie, zadnia?
reid) an ©elb bogaty w pienidze; am gufje ber=

letjen w nog rani; an einer Äranfheit fterben

umrze na chorob, z choroby? er ftarb an ber

Mrongovlus, Deatseh-Poln. Wörterbuch. I.

SDBafferfucf)t na wodn puchlin umar; er ftarb am
Sleröenfieber umar z choroby nerwów.

3) — ftatt: ju, bi6, an do, o, po; 3. 93. an ben
S3aum binben do drzewa przywiza, bis an ben
Mittag fd)lafen spa do samego poudnia; an 3e=
manb fd)reiben do kogo pisa; an bie Slrbeit gebeni do roboty? ben Äobf an bie SBanb fto&en go-w o cian uderzj'c? an einen Stein ftofjen o ka-
mie obrazi; biö an ben £)alS im SBaffcr fteljen.

sta po szyje w Avodzie.

4) - ftatt: 'l)inan ku, w; 3. 33. himmelan ku
niebu? bergan ku górze, w gór

5) - ftatt: tial)e baran, ungefähr okoo, ze? 3. S3.

on taufenb Scaler okoo tysica talarów? an bun*
bert Käufer finb abgebrannt "ze sto domów zgo-
rzao ofcer spalio si.

6) — beim «Suberlätib
, 3. S3, am menigften naj-

mniej ; am nädjften najbliej ; am meiften najwicej.
7) • bei Subftontiueu giebt man es bind) im

©en.; 3. S3. Mangel au baarem 65eibe szczupo
gotowizny; Stangel an (Ejjluft uiraia apetytu;
lleberflufj an allem dostatek wszystkiego

h) 68 roirb umfehrieben in einigen Stebeuöarten,

3. S3. e8 ift an bem to prawda i an ber Sod)e ift

niditó to nie prawda; au bem S3ud)e ift nid)t6 ta

ksika nic nie warta.
Slnodjorcte, m.(ber) ein Cnnfiebler, ßremit pustelnik.

SlnacbroniSmue, m. (ber) Srrtbum in_ber 3dt\-ed)=

nting anachronizm, bd w chronologii, t.j. w ra-

chubie czasu.

Sinogram, n. (baö) anagram.
Sinologie, f. (bie) analogia, podobno, podobie-

stwo, pokrewiestwo? ano(ogi[d) analogiczny.

Slnoll)fe, f. (bie) analiza, rozbiór, rozkadanie,
rozwiezywanie, rozbierz Trent.

Slnoll)firen, v. a. analizowa, rozbiera.
Slualbtifd) analityczny, rozbiorowy.
SlnanaS, f. (bie) ananas, g. u. Slnano§<= ananasowy.
Sluard)ie, f. (bie) anarchia, bezrzd, bezrzdztwo,
nierzd, niead.

Slnord)ifd) anarchiczny, bezrzdny, adv. —nie.
Slnatomie, f. (bie) anatomia, kunsztowne rozbie-

ranie cia zwierzcych, osobliwie ludzkich, roz-
czonkowanie, cf. rozsiek.

Slnotomifer, m. (ber) 3erglieberer anatom, anatomik.
Slnatomirett, v. a. anatomizowa, ciao ludzkie

• rozbiera na czstki, rozczonkowa.
Slnatomifd) anatomiczny.
Slnbacfen, v. n. m. f., für aufleben przyschn, %üt.
—n, przysycha. Daö ^flafter mar angebacten

plastr przyschn do skóry? przypiec si, prz3r-

wrze, *przylgn, *przyln.
2) — v. a. aufleben machen", anfleiben przylepi,

przyklei.
Slnbabnen, v. a. ben SBcg 3U etinoS bahnen, nur fig.= einleiten, borbereiten torowa drog do czego,
wstpne czyni kroki do osignienia pewnego
celu.

Slnbonnen, v. a. roie burd) 3.fluber on etroafl feffelu,

feftbaiten zaczarowa, e si kto z miejsca ru-

szy nie moe; jakby czarami usidli; on bie

Slrbeit roie angebannt fein siedzie nad robot jak
przykuty.

Slnbor, ein Ruff. SBort ambar = äUogoäin, Speicher,

3. S3, bie Slnboren beim 3oll.

SJnbau, m. (ber) uprawa? nowina, obrobienie pola,

cf. kultura, cf. krzewienie; ber Slnbou bon JJflan*

3en krzewienie rolin, cf. sadzenie szczepienie,

zasiew. 2) — f}äu61id)e 9icberlaffung osada;

3) Slnbou eineS ^oufeS przybudowanie.
Slnbauen, v. a. przybudowa, budynek do bu-
dynku przystawi; wykarczowa (nowin), upra-
wia (rol), cf. zasadza, zasiewa np. kartofle;

fid)
—osie ober osi, gut. oside

Slnbefehjen, v. a. irr. m. 1)., Praes.'id) befehle, bu

befiel)lft, er befiehlt an, Imperf. id) — , er befahl on,

Conj. bajj ia) — , er anbeföhle, Imperat. befiefjl an,

4
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Part. Praet. anbefof)len, przykaza, przykazywa,
nakazywa, rozkaza, nakaza. 2) — empfehlen

zaleci, zleci, poleci. Ej. idi bcfchjc ©ott bie

Jlinbcr an zlecam (porczam) dzieci Bogu; pole-

ciem Panu cat spraw.
S(nbcfet)(ung, f. (bie) przyka, zalecenie, zlecenie,

poruczenie, polecenie.

Slnbeginn, m. (ber) ber Stnfang wszczynanie si,
cf. pocztek, zaczcie, nastanie.

Sin behalten, v. a. irr. Bi. I)., Praes. id) behalte, bu

hältft, er behält an, Imperf id) -, ev behielt an,

Conj bafj id) — , ev behielte an, Imper. bcljalte an,

Part. Praet. anbehalten = an feinem Seibe behalten,

nid)t ablegen (bon Äleiöungoftücfcn) zatrzyma na
sobie. Sein Älcib — niezdejmowa sukni, za-

trzyma na sobie.

Slnbei ober anbei) przytm, zatem.
Slnbeifjen, v. a. irr. nu h., Imperf, id) — , ev bifj au,

_ Conj. bafj id) — , er anbiffe, Imper. beiß an, Part.

Praet. angebiffen, = anfangen an ctroaö 311 beifjcn

zaksi, zagry, nadgry, nadksi; skusi,
ukusi, cf. uchwyci pont.

Slnbelangenb tyczcy siej* anbelangeiib bie Sadjc
co sie tycze rzecz3r ober sprawy, bon anbelangen

f.
anlangen.

Stnbellcn, v. a. entgegen bellen szczeka, zaszcze-
ka na kogo, oszczeka kogo; fig. ungcftiim fchcl*

ten oszczeka, powsta na kogo porywczo, ly.
Slnbequemcn, v. a. fid) — , fid) in etroaö fügen sto-

sowa si do czego.
Stub crameii, v. a. aliis anbevaumen, anfeijen, feft=

ferjen, beftimmen naznaczy, wyznaczy, ozna-
czy, postanowi, determinowa.

SInberegt, adj. wspomniony, przytoczony.
Slnberg, m. (ber) Dbevbeutfd) für Slii()öl)C, Heiner Scrg
wzgórek, cf. podgórze, wyyna.

Slnbeteu, v. a. göttlid) bereden, febr berchren adoro-
wa, kania si Bogu, czoem bi przed Bo-
giem, odprawi modlitw, pomodli si, wzywa
Boga, czci, cze bosk oddawa, czoobitnie
wielbi; fig. uwielbia, ubóstwia. Gj. jest to

wódz bóstwiony od swych onierzy. Odda-
wa pokony Jowiszowi (a).

Slnbcter, ni. (ber) wielbiciel, chwalca, g. y, 3. 33.

Sol). 4, 23, cf. uwielbiacz, czolobitnik. gin cifrU

ger Slnbetcr Bogochwalca gorliwy. Slnbeter ber

"fcamen kaniacz, beffer czciciel. Gr,. te piknoci
wol by przez czcicielów roje otaczane, N.4I.

Slnbeticffcn, v. irr. n. m f)., Praes. id) betreffe, bu

betriffft, er betrifft an, Imperf. id) — , er betraf an,

Conj. bafj id) — , er anbeträfe, Imperat. betriff an,

Part. Praet. anbetroffen, = anbelangen nalee,
rycze si; anbetveffenb tyczcy si, co si tycze,— dotycz.

"Anbetteln, v. a. =r bettclnb angeben ebra u kogo;
prosi kogo po ebracku.

Anbetung, f. (bie) uwielbienie; oddawanie pokonu,
modlenie si do Boga, wzywanie Boga, czcze-
nie czoobitne, adoracya, czoobitny pokon,
chwaa i cze, cf. czoobitno, g. ci, cf. czo-
obitnie, L.

Slnbetungöroürbig, adj. godny ober godzien uwiel-
bienia, cf. dostojny.

Anbiegen, v.irr.a. 111. t)., Imperf. Id) — , er bog an,

Conj bafj id) — , er anböge, Part. Praet. angebogen,
= biegenb nähern zagi, napi, przygi; fig.

beifügen przycz}-, zaczy, cf. annexa, cf.

Hos. przyoy.
Slnbictcn, v. irr. a. ni. I)., Imperf. id) — , er bot an,

Conj. bafj id) — , ev anböte, Part. Praet. angeboten,

= fid) bereit erflären einem ctroao JU geben 'ofiaro-

wa, chcie da co, przynie; poda co komu,
ow iadcz3 MC z czm, raczy kogo czm, po-
czsiowai anbieten aud) przekada. G£. Sutan
przyj cl pokój, który mu tak czsto by prze-
kadany. Gdy si kto nazbyt ofiaruje, albo ci
zdradzi albo si gotuje, Gin. .fcanbb.

2) — ben Stnfang mit 83ieten madicn, bao erfte

©cbot tl)tin zaczyna podawa cen, zaceni,
pierwsze podanie zrobi na licytacyi.

Stubinbcnl, v. irr. a. 111. 1)., Imperf. id) — , er banb
an, Conj. bafj id) — , er anbänbe, Part. Praet. an»

ge bunben, = burd) ein Saiib an einen nnbern Äörbei

befeftigen uwiza, przywiza, zwiza. Gr,.

przywiza konia do obu, przywiza psa do
woza. (linen guten Bären anbinben, b. i. bici fd)iil=

big fein wiele dugów narobi, cl. zaduy si.
G6 mit einem anbinben, co mit ir)m aufnehmen ko-
sztowa si z kim, zaczyna z kim. Gr,. za
tak mnego Lurkaniego mieli, e si z nim
bi i z nim si kosztowa nie mieli, Órl. 142,

P. K. 140; cf. zawiza z kim rozpraw,
f. auf'

nehmen; porwa si na kogo; ci'. L. wiza si
z kim, 3. S3, pies z niedwiedziem, cf. odway
si na kogo; stan z kim w kroku; próbowa
si, spotyka si z kim, i dotrzyma komu
kroku, fiurj anbinben (3. S3, ein "Jferb) przyfaso-
wa, L. ,8111-3 angebunben fein, lcid)t 311111 3om 3U

beilegen fein gorco kpany, cf. dotkliwym by
Ober porywczym do gniewu by, nie robi wiele
ceremonii. SJiit bcm ®d)iffotau anbinben przycu-
mowa, L.

Stnbinbuug, f. (bie) przywizanie, uwizanie.
Slnbifj, m. (ber) zakszenie, ukszenie; zakska,
przekska osobliwie na niadanie. 2) — ber

Äöber an geroiffen gangeifen neta, powab, cf. L.
jecie si wdy.

Stnbifjfraiit, 'n. (ba§) dryakiew ugryziona ÄI., —
podgrjziona, Jundz., cf. .£>gu. S. Piotra ziele,

czartowe ebro, diyakiew, wierzbnica podgry-
ziona ^pgn. ; 2at. scabiosa succisa.

SInblafcn, v. irr. a. 111. I)., Praes. id) blafe, bu Bici«

feft, er bläfet au, Imperf. id) — , er blieö au, Conj.

bafj id) — , cranbliefe, Imper. blafe an, Part. Praet.

angtblafen, = an ctroao b ta fen wia, tchn na co,

wion, nad, dmucha na co; wzdmuchn,
powiewa; zatrbi, ogosi trb. SSeilu ber

äöinb onblafet gdy wiatr zawieje.
Stnblafeu, n. (bao) dmuchanie, dcie.
Stnblatt, n. (ba6) uskiewnik pospolity ^gn. fil.

Jundz.; Sat. athrae squamaria gemeine Sd)Ub=
hentoJjcg.

Stnblccfen, v. a. auö äkrad)tung ober brotjenbcm 3orue
bie 3fl') n C loeifen zby wyszczerzy, zby po-
kaza.

Stub tief, m. (ber) bie £mnblung be8 SlnblicTcnS fomobl
in thätiger aI8 lcibcublid)cr S3cbcutuiig widok, g. u,

cf. spojrzenie, rzucenie okiem, ober rzut oka,
pogldanie, patrzanic na co, wejrzenie, zocze-
nie czego, cf. *perspektywa Kras. S3eim elften

Slnblicf za pierwszem wejrzeniem.
Stub tiefen, v. a. = einen S3licf auf ctloaö werfen, nil«

fel)Cil, anfd)auen spojrze na kogo, spoglda, po-
ziera, patrze, zapatrywa si, oczy wlepi
w co; fd)arf anblicfen ostrym rzuca na Kalchasa
wzrokiem, Dm.

Slnßlitljetn, v. a. mrugn na kogo, oczkiem strze-
li do kogo.

Stub löten, v. a. entgegen blöfen, mit einem fflcblöf

empfangen bekn na co, zabecze; rykn, za-
ryeze.

SInbo()rcn, v. a. =r ben Stnfang
_
mit Sohrcn au et=

ivaö niad)cn widrem ober widerkiem pierwsz
dziur w czm zrobi; bcf. ein gafj — napocz
beczk wie (wywidrowawszy dziur), za-
widrowa; nawierci, pocz wierci.

Stnbol3Cll, v. a. kokami zbi/spoi.
SI 11 bo ige 11, v. o. Giucn — poyczy u kogo.
SI u bot, n. (bae) bao erftrßkbot auf eine <£ad)e bei

einer ©cvftcigcrung zneenienie, podanie ceny.
Slnbraffcn, v. a. bie <Scgel cine« <3d)iffc6 — zaci-gn agle.
Stnbratcn, v. a. przypiec, opiec, opieka.
Slnbrcd)cn, v. irr. a. m. I)., Praes. id) breche, bu
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bricbft, cr bricht an, Imperf. id) — , er brad) an,

Conj. bafj id)—, er anbräche, Iraper. brief) an, Fait.

Praet. angebrod)cn, = ben Slnfaug mit 33recben ma*
d)cn, bao crfte Stticf bon etroaö nehmen, cine theil*

bare Sadje anfangen ftiicfroeife ju gebraudjen nada-
ma co, nalama, 3. S3, lask, zacz ama, za-

cz, pocz, napocz,
J. S3, beczk wie.

II. — v. n. in. f., anfangen 311 glänzen, — 311 fbei=

neu nur nom Jage uno borgen rozwitn, roz-

wiia sie. Der Jag bricht an wita oDer dnieje;

dzie nastaje, et', zorza wschodzi, dzie wita,
et', brzask si pokazuje. Der Jag ift angebrodjen

dzie zawita, dzie "owitnf, owit.
2) — fig. anfangen fid) ju jcigen, nur bon ber

Stacht unö nom Slbeub: bie9cad)t brid)t an noc nad-

cltodzi, noc pi zypada, zmierzcha si.
Slnbredjen, n. (babi (beb Jageö) witanie ober wit,

m. g. u, bie ttorgenrotbe zorza, cf. brzask.
Einbrennen, v. irr. a m. ()., Imperf. id) — , er brannte

an, Conj. baft id) — , er anbrennete, Part. Praet.

angebrannt, = brennen niad)en, anjünben zapali,
3. S3, drwa, opali up. wlesy, cf. przypali, 3.

S3, groch, przywarzy, prz3'swdzi, przydymi.
Die angebrannte Spcife przypalona potrawa.

II. — olo v. n. anfangen 311 brennen zaj si,
zapali si. Daö Eingebrannte im Jopf przywary
^lur (ber Stuöbrucf przywara bebeutet fig. ein geh*

Ur; cf. Gjcd). 24, 6).

anbrennen, n. (ba) zapalenie, przypalenie.
Einbringen, v. irr.a. m. I)., Imperf. id)—, er bratfite

an, Conj. bay id) — , er an[näd)te, Part. Praet. an=

gebradit, mit bem Stebenbcgriff ber Sd)icfiid)feit, ber

jaiecfinafjigfeit donie, donosi, zanie; zrcznie
umieci, aplikowa.

Gr. .£)icr muß man eine Jrcppc anbringen tu trzeba
schody umieci, cf. przystosowa, 3. S3, tak
dobrze przystosowa «jtowe cielc do Józka,
Teatr. Sein (Selb gut anbringen pienidzy dobrze
uy, — oy ober szafowa (cf. ©clb unterbriii-

gen, roe(d)Cö letztere bcifjt: ulokowa, umieci pie-

nidze z poytkiem). 3d) faun baó ©clb nicht

anbringen nie mog tych pienidzy wyda, cf.

lokowa. (Sin gut angcbrad)tcö ©lcid)iiifj dobrze
dobrane podobiestwo, do rzeczy stosowne,
trafnie wtrcone, wsunite; einen Jgicb anbringen

cios zada, wj-mierzy, ugodzi, trafi; cf. za-
prowadzi. Gr,. i tutaj niebyo monoci dziaa
nasze zaprowadzi.

(Sine SBaare anbringen towar dobrze zby; prz-
dc. Ginen anbringen, ihm eine Skrforgung beschaf-

fen dopomódz komu do czego; wj-robi komu
miejsce, postara si o miejsce dla kogo. Seine
Jod)tcr Iboht anbringen, b. i. berforgeu córk po-
mylnie wyda za m, cf. postanowi córk,
(ni hy umieci). 3"'» Dienfte, SI 111 te anbringen

dopomódz do suby, — do urzdu, niby wy-
robi miejsce, — sub, — urzd dla kogo, cf.

opatrzy komu miejsce.

Die ^oefenmatcrie anbringen piórkiem skóreczk
rozdrapa i zarazem matery w te miejsca
wprowadzi, DD.

Slubringen, b. i. borbringen, bortrtfgen, befonberS

bon SBorten unb Sieben bei ©eriebt, 3. S3, cine S3itt=

fd)rift suplik odda, cf cig. poda suplik. Seine
Sad)C anbringen spraw swoje przeoy, cf. opo-
wiedzie, gut. opowiem, cf. relacy uczyni, cf.

oznajmi; donie; doniesienie cz3'ni, wzmian-
kowa ; bei ©erid;t — wnosi do sdu. Gr.

trybuna, do którego sprawa jest wniesiona.
Sbr Spajj ift febr 3ur"tln3cit angebrad)t wyrwae
si w niewczas z artem swoim; niewypadalo
wyrywa si z takim artem, cf. to tu niesuy,
cf. wyrwa si jak Filip z konopi.

Slubringen, n. (bas) zaniesienie.
Slnbringung.f. (bie) zaniesienie, doniesienie, prze-
kadanie (czego komu).

Sin brud), m. (ber), bie ^anblung be8_S(nbrcd)en6 nad-
amanie, naamanie, naamywanie, napoczcie.

2) — Dasjenige roaö 3uerft bon etroaö angebród;eu

roirb *natomek, odam, odamek.
3) — bie Grftlinge pierwiastki czego.

4) —bie gaulnijj nadpsucie, zepsucie, skaza,
nadgnicie, cf. pocztek zgnilizny.

5) — ber Slnfang t>eö Scrjeineó ober ©tanseS, nur
bon bem Sage unb Morgen wit, witanie, brzask.
9)ci — bee Jageö ze witem, przy witaniu; za
nadejciem dnia. SJcit — ber ltad)t nadejcie
nocy, 3. S3, za nadejciem nocy, zmierzch, na-
stpienie nocy.

Sin brüd) ig, bon" ber gauinifj, bom Skrberben ancjegvif=

fen nadpsuty, nadgniy, a, e, 3. S3, ein anbrüchiger

3abn zb nadpsuty, cf. spróchniay, wad ma-
jcy. Der SEcin ift anbrüchig ober hat i>en~ Stid)

wino ma szczawik, cf. wino zepsute, wino
obrzaskowate eig. geilfüjjer SBein.

Slnbrühcn, v. a. wrzc wod skropi, zaparZ3'
np. herbat.

Sin brüll en, v. a. Ginen anbrüllen, ihm entgegen brül*

len, brüUenb empfangen 13-kae na kogo, obrykn
si na kogo, rycze na kogo, rykn na kogo,
cf. zarykn, zarycze

Slnbrummeu, v. a. roie ein 23ctr — rycze na kogo?
mrucze.

Slnbrüten, v. a. zacz siedzie na jajach, za-
ldz; angebrütete Gier zalegle jaja, beim zaparte
— ift fd;on: abgcftorbcuc.

SI nb acht, t', (bie)' aufmerffamc 9tid;tung beö ©cmütbeö
auf gciftlidjc ober 311111 ©ottcóbienft gehörige Uebun=
gen naboestwo, nabono, dewocya, pobo-
no, bogonylno; auf glügeln ber Slnbad)t na
skrzydach bogonyluoci? 9Jlit — z pilnoci,
cf. z uprejmein sercem, cf. z wzniesieniem serca
do Koga.

2) — ba5 ©ebet modlitwa, pacierze, cf. wi-
tobliwoci S\i\.

8liibad)tclei !

,
f. (bie) bie Steigerung einer ungeorbne-

ten ober überfbannten Steigung jur Religion unb übren
llebungcn witoszestwo, bigoteiya, naboni-
siostwo.

lubach te In, v. a. cf. frónimctn bokowa, wito-
szkowa, udawa nabonego.

Slnbäd)tig, adj nabory, pobon3r
; adv. pobonie,

nabonie.
S(nbüd) tier, m, (ber) witoszek, naboni, m. g.sia,

cf. iiziobrazek, bigot.

Slnbambfen, v. a. zalatywa (w ksztacie pary).

Slnbalufien, 11. Andaluzya.
Slnb aluliejr, m. (ber) Andaluzyanin.
Slnbenfcu, n. (bao) bie (Erinnerung foluobf actibe alö

paffibc cin93titel ber Grinncrung pami; pamitka,
pomnik. ©ottfeligen Slnbenfcnó witej pamici.
3um SInbeilfcn na pamitk.

Slnbcre (ber, bie, baó) —"drugi, *wtory, inny, in-

SZ3-, a, e: dalszy. Gin >&anb n>äfd)t bie anbere

rka rk myje. Gincn Jag urn ben anbera co

drugi dzie, cf. co druga noc L.
2i — kto für: 3emanb; Gr. zgód si z prze-

ciwnikiem twoim rycho, co osobliwie wtedy
jest nasz powinnoci, kiedj-ny kojmu naj-

pierwej dali okazy b3' nam przeciwiym.
Gin6 gegen bae auberc gerechnet jedno z drugiem

porachowawsz3-. 3n Sad)en mibcrS3orud) Sei;*

bornie; unb anbere w sprawie przeciwko Boru-
chowi — i dalszym, 9tS. A co si znajduje
w dalsz3'ch pakach , RS. Przemoc jedn3ch
skonnoci nad inne, Kras. Sin einer anbera

Stelle na inszem miejscu ober auch indziej. Gg.

jako indziej Pan Jezus mówi, Dambr. Unter

anbern midzy innemi np. powiedzia. Gin 9Jcat

über bao anbere raz po raz. Daö ift etroaö Slnbe*

ve6 to co innego.

Slnbermat drugi raz, na drugi raz, drug ra,
innym razem.

4*
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Sleilbcm, v. a. odmieni, zmieni, przeinaczy,
poprawi, przerobi, inaczej zrobi. Sid) —
zmieni sie. 3d) I)dbe mid) febr gednbert bom si
ju teraz daleko zjinaczyl. Bogam za pierwszy

cel sobie naznacz}!', P. K. 409.

Slnbemfalli, adv. inaczej; przeciwnie; w innym
razie, w przeciwnym —

.

SlnberS adv. inaczej. (£r ift jcht gmij anbcró inakszy

i
teraz (odmieni si». <^>afl &H bid) anberö befonnen'?

a namylile si inaczej? Gr fprirf)t_ anbcrS <tl8

cr benft inaczej mówi, inaczej myli, SB., cf.

insze mówi, a insze myli. !Jlirgcnb6 anberö nie

indziej, nigdzie indziej.

Stnberebcnfcnbe, SlnberSglaubige, _rn. unb f. (ber,

bie) inaczej mylcy, — ca; innowierca, róno-
wierca, g. y (pod wzgldem religii».

Slnbcrfeitö z drugiej strony i adj. atlberfeitig.

SlnberóluO gdzieindziej, cf. niekdy irgeubroo; 011=

bcróttio ift" and) gut S3rob effen gdzie indziej te
dobrze chleb je, anbcr&moburd) 3. 93. gehen, font»

men inedy, np. wchodzi.
Sin berom o i) er zkd ind.
Slnberemohin dokd ind; — jiefen na co inszego
zmierza.

Slnberthalb pótora, póiory; anberthalb Gllen pó-
tora okcia? anberthalb ©ulbcn pótora zotego;
nnbcrtf)dl6 hunbevt 3af)r pótora sta lat, cf. pótora
wieku ; anbertljalb 9Jial grojjer pótora

_
razy

wikszy; anbevthalb ©tunben pótory godziny.

Slenberung, f. (bie) odmiana, zmiana, kolej? po-
prawka (SBerbefferung).

Slnbe rmirtig, adj. gdzie indzij znajdujcy si.
Slnberrocirtó indziej, gdzie indziej, dokd ind,

na insze miejsce, na innem miejscu.

Slnberroeitig, 011 einem anbern Dre, jur cinbent 3eit,

ein niiDcrcö 9JJal, auf eine anbere Slit inszy, aj, e,

cf. dalszy, a, e; w innym czasie lub w inszy
sposób; cf. adv. gdzie indziej, skd ind.

SfuDcutcn, v. a. == burd) 3eid)en berftinblid) machen,

bejeidjnen; 311 crfenncn geben; befehleroeife befannt

mad)en wskazywa, wskaza naco: napomkn
o czm, da zna, oznajmowa, uwiailomi, za-

powiedzie, pokaza, obwieci, zwiastowa,
opiewa, cf. tuszy, 3. 33. jako gwiazdy tusz,
P. K. 371.

Slnbcutung, f. (bie) wskazywanie, napomknienie,
wzmianka, obwieszczenie, owiadczenie? ska-
zówka.

S(nbid)ten, V. a. zmyla, wymyli co na kogo,
zmawia co na kogo, przypisywa co kamli-
wie, pomawia kogo. Ginem ermaß S3öfe8 anbirf)*

ten posdza kogo.
Slnbonncrn, v. a. mit bonue'rnber Stimme anreben
piorunujcym gosem odezwa si do kogo. Cl'

rear lnie angebounert jak wryty, jak od pioruna
raony.

Slnborn, m. (ber) szanta L. Stt, Sat. marrubium.
öiemeiner ober mcijjcr — szanta pospolita $c\n.
Al. Jundz., krzecina •&!?!"•. biaa szanta $ofen.
Slpoth., 8at. marrubium vulgare, ©roucr rotf)er—
czyciec polny .£)gn. , fiat. staehys germanica,
©throarjer ftinfenber — szanta czarna >$gn., bez-
Zttb rnierznica i^gtt. , Sat. ballota borealis.

Slnbraug, m. (ber) nacisk, g. u, natok, g. u, na-
pyw, u. — bcö 33ltitco nach bem Äopfe krwi nad-
bieg do gowy, Dziark. It. którym zwyka
krew do gowy popd czyni. Gdzie niema
natoku do gowy krwi, l)f).

Vlnbröng en, v.u. = burd) drängen einer Sadie nci»

hern przyprze, przypiera, przytoczy, nacie-
ra', nutr/.e na kogo, przycisn, ©id) — prze-
drze si, przedziera si.

Slnbningung, f. (bie) przypieranie.
Snbrcno,, IB. Andrzej, Jdrzej, g. eja. — freilj

krzy Sw Andrzeja.
Wnbiechfeln, v. a. przytoczy, t. j. tokarska ro-
bot przyrobi.

Stnbrcljcn, v. a. zakrci, przykrci do czego,
cf. przyrubowa; fig. einem eine 9Jafe embrehen,

feine Sciditgläubigfeit mißbrauchen zaufanie czyje
zawie, cf. tumany w oczy puszcza? nalga
komu; nad prawd przesadza.

einbringen, v. irr. n. m. .f,
Imperf. id) — , er brang

an, Conj. baß id) — , er anbrange, Part. Praet. an»

gebrungen, =p fid) bringenb nähern drze si na co,

3. S3, na miecze etc. cf. naciera, nastawa, na-

lega, natrtnym by.
anbringen, n. (bnó) nacieranie, natarczywo, 3.

S3, wytrzyma wszelk natarczywo armii Au-
stryackiej (a).

SJnbroben, v. a mit ctrpaS bebroben zagrozi ko-
mu czem; odgraa si na koso, odgraa ko-
mu, przegraa komu, odkazywa si, 3. S3.

z zemst, Nieme.
Slnbrol)ting !

,
f. (bie) zagroenie.

Slnbromebe, f. (bie) andromeda. 9to6marinblättrige

Slnbromebe rozmary7nek bagienko Al , modrze-
Avnica pospolita Jundz. >6gn., Sat. — polyfolia.

Slnbrucfen, v. a. — burd) i)nitfcn mit einer anbern

©ad)e berbinben przydrukowa.
Slnbrucfen, v. a. 1= burd) ©rücfen einer anbern Sad)c

nal)Cru przyciska, przycisn, przybi, przy-
toczy, przytuli (fanft — ). Gr,. przyciska,
przyoone pótno bie angelegte Seinmanb aubructen.

Slnbuftcn, v. a. (bon S3[umcn) tchn miym zapa-
chem, miy zapach zion (na kogoi.

SI neig neu, v. a. przej co, przyswoi, przyspo-
sobi sobie, wesoy umys, cf. przywaszczy
soliie, przyznawa sobie co.

Sin einanber jeden (jedna, jedno) przy drugim, ra-

zem z sob: ustawicznie, cigle, bez przestanku,
bez przerwy, do kupy; an einanber binben po-
wiza jedno z drugim; an einanber fügen po-
czy do kupy, spoi, spina co z sob; an ein*

anber gvanjen graniczy z sob? an einanber ban*

gen spaja sie, styka si; an einanber bangen
spaja, styka; an einanber beften, — nal)en przy-
hafiowa, przyszy, przyszywa, cf. zszywa;
an einanber Heben zlepi pospou, sklei? an ein*

anber fnübfen poczy z sob, skojarzy. Die
S3äume finb au einanber geroa"d)fen drzewka si
zrosy. Sin einanber gerathen poswarzy si.

Slneiuanberfugung, f. (bie) poczenie, skojarze-
nie, spojenie.

Slncinanberbangcnb, adj. zczony; adv. w po-
czeniu, cznie.

Slncfbote, f. "(bie) ein geheimer unbefannter Umftanb,
ein flciner unroidjtiger Umftanb bee Cßrioatlebene ane-
gdota, anegdotka.

Slnefelu, v a. *mierzi, obrzydzenie sprawi.
Slnemone, f. (bie) zawilec, L., cf. SBinbrofei roeiße

milbc — zawilec leny Jundz. <£>gil., '— gajo-
wy «£>gn., Sat anemone sylvestris. 8tanunfeiar>

tige — zawilec óty Äl -£>gn ,
— jaskrawy

Jundz., Sat. — ranuneuloides.

Slnempfchlen, v. irr. a. m b-> Pracs. id) empfehle,

bu embfiehlfr, er cmbfiel)(t an, Imperf. id) — , er em»

pfähl an, Conj. bn§ id) — , er anempföl)le, Imperat.

empfiehl an, Part. Praet. anempfohlen^ = empfehlen
pilnie zaleci, przyporuczy, poleci.

Slnerben, v. a. = erblid) mittf)eilcu dziedzicznie
udzieli.

2i — erblid) empfangen przez sukcesy? naby,
nad) Crncftl Äanbb. przyrodzi si? dziedziczy,
odziedziczy co od kogo, cf. dziedzicznie spa,
— przypa na kogo, dosta si dziedzicznem.

, prawem, ©ine angeerbte Äranff)eit przyrodzona
choroba, dziedziczna choroba, L. Gin angeerbte

©ünbe grzech pierworodny, — grzech przyro-
dzony, Skarga.

Slncr bieten, v. irr. a. m. f)., Tmperf. id) — , cr er=

bot an, Conj. baf) id) — , er anerböte, Part. Praet.

anerboten, = beffer: anbieten, erbieten ofiarowa ko-
mu co, podawa, owiadcza si z czin.
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Sfnc rbi etcn, n.(baö) ofiarowanie, podawanie, usuga.
Slnerbötig, für: erbötig owiadczajcy sie.

Stnerfennen, v. irr. a. m. 1)., lmperf. id) — , er er=

fanntc an, Conj. bag id) — , er anerfennte, Partie.

Praet. anerfamit przyzna, uzna, zezna. Sln=

erfannt, adj niezaprzeczony, niewtpliwy.
Sluerfcnnung, Slnerfenntnig, f. (bie) przyznanie.

Sluerfd)affeil adj. przyrodzony, wrodzony.

Slneffen, v. a irr. Praes. id) effe, bu iffeft, er igt an,

lmperf. id) — , er ag an, Conj. bag id) — , er an»

äge, Imper. ig an, Part. Praet. angegeffen, nadje,
fid) — , boll effen obje sie. «

Sin fa eben, v. a. eig. bom Reiter, anblafen tmb bermeh»

ren wznieci, roznieci, podnieci, rozarzy.
Ginen gtinfen anfad)en iskr wznieci, cf. — pod-

syca, Nieme.

Slnfächeln, v. a. wachlowa; powiewa na koso.

Slnfarhung, f. (bie) podnieta, j. S3. - do wojny.

Slnfnhen, Dberbeutfcb für: anfangen zacz co, po-

cz, wzi si do czego, zaczyna, poczyna.
Slnfa'hren, v. irr. 'n. in. f, Praes. id) fahre, bu fähift,

er fährt an, lmperf. id) -, er fuhr an, Conj. bag

id) — , er anführe, Part. Pmet. angefahren, = fid)

fahrenb einem Orte nähern, hinauffahren nadjecha,
podjecha, przyjecha, przyby, zajecha, wje-
cha. Anfahren, anlanben przybi, przypyn
do brzegu. eingefahren fommen nadjeda,
przyjecha, zblia si. Ta roär' id) fchön ange=

fahren (b i. übel angefommen) tohym piknie byt

trafi.

2) — im gahren an ctionö anftogen zawadzi,
uderzy o co (jadc).

3) _ a(8 v. a. bermittelfc einee guhrir>erfö herbei-

ober heranführen przywie, przywozi, zwozi.
4) _ fjg. piotjiid) mit barren SSorteu begegnen po-

wsta na kogo, zgromi kogo, ofukn si na

kogo, ofukn kogo, sarkn, eigentl. roebflagen,

sarka na kogo.

Slnfabrt, f. (bie) przyjazd, g. u; przybicie do ldu.

Slnfall, m (ber) foroobl bie ^anblung bcó Slnfallenö,

aI6 aud) bie anfaltenbe Sad)e unb ber Ort, an ir>el=

d)em ber Slnfall gefd)ic(); ber fd)nelle, feinbliche Sin--

griff, Sluóbrud) X. napa, attak, zaczepka, na-

pastowanie, napad, najazd, uderzenie, naciera-

nie; aftekeya, 3./ S3, hemoroidalna, paroxyzm,
zapd, cf. impet, L. Gin Slnfall bon Giferfttcbt za-

pd zazdroci; cf. natarczywo; uniknienie na-

tarczywoci chorobliwych, UD. Slnfatle bon ^0=

bagra napastowania podagryczne, napady cho-

roby, Slnfälle einer Äranfbeit. Ter Unfall = Sib*

fchaft spadek, sukeesya.

SInfallen, v. irr. a. m. f.,
Praes. id) falle an, bu

fällft an, er fällt an, lmperf id)—, er fiel an, Conj.

bag id) — , er anfiele, Part. Praet. angefallen, =
fid) fallenb einer Sache nähern, im fallen an etroaS

ftogen, fd)tielt unb heftig angreifen napa, napada,
napastowa, przj'pasc na kogo, porwa si, na-

gaba, czepna sie, uderzy na kogo, opa
kogo, j. S3, opady go psy, cf. obstpi, atta-

kowa.
Slnfälfcf/en, v. a. Siemanben ettoaö — zmyli co

na kogo, podrzuci komu co. •

Sin fang, m. (ber) ba8 Grfte foroobl ber 3eit unb bem
Orte nad), al8 aud) bem (£ntftef;en einer ©aerje nach po-

cztek.zaczcie, zagajenie, pierwiastki; nasta-

nie. Gg. zagajenie rewolueyi; 311 Slnfang z poczt-
ku, zrazu, pierwotnie; bon Slnfang bie 31t Gnbe od

pocztku a do koca; od deski do deski (beim

Turchlefen eine§ S3uche6). ©leid) 3U Slnfange meineä

Slmte zaraz na pocztku mego urzdu; zaraz

w pierwiastkach mego urzdu. Taö Spiel nahm
feinen Slnfang gra si zacza. Ten Slnfang mit

etinaä machen zacz od czego. Siller Slnfang ift

fd)luer najtrudniej zacz
Slnfangen, v. irr. a. unbn. m. I)., Praes. id) fange

an, bu fängft an, er fängt an, lmperf id) —-, er fing

an, Conj. bag id) —, er anfinge, Part. Praet. ange-

fangen, pocz, zaczyna, zacz, zagai, roz-

pocz, Fut. rozpoczn; wszczyna np. rozmow.
2) — tbun, berrichten pocz, robi, Ge> ift nichts

mit it) in anjufangen niemona z nim nic pocz?
na nic si niezda; on do niczego; anfangen 511

roeincn rozpaka si.

Slnfanger, m. (ber) poczynajcy, pocztkujcy, za-

czynajcy, cf. ak, g. a.

2) —"= Urheber autor; sprawca; cf. L. pocz-
tkodawca ; cf. poczynacz

Gr,. Gr fd)eint in ber ÄriegSfunfr ein groger Slnfanger

3U fein zdaje si by bardzo pocztkowym w
sztuce wojowania. Gr ift fein.'Slnfünger in bie-fe-r fiunft

nieby akiem w tej sztuce. Slnfanger unb s-Boll=

enber beö ©laubcnö patrzcie na przodka. i skou-
czyciela wiary Jezusa, L. cf. Goang. 83ibel: wo-
dza i dokoczycielH wiary.

Snfanglid), adj. pocztkowy; adv. na pocztku,
z pocztku, najprzód Ober naprzód ober pocz-
tkowic, pocztkowo.

SlnfangS, adv. z pocztku, z razu. Slnfang§- (in

3ufammenf.) pocztkowy, a, e.

Slnfangóbudiftabe, m. (ber) pocztkowa litera,

pierwsza litera; goska pocztkowa
Slnfangögrünbe, Sßlur. (bie) pocztkowe nauki,

pierwsze pocztki; elementa, elementarne rze-

czy. SSibl. poczieczne nauki, <£>ebr. 6, I.

Slnfarben, v. a. im gemeinen Sehen für: anftreidjen

strychowa, posirycbowa, L., postrychn, 116=

lid)Cr pocign farb, pofarbowa.
2) ein roenig anfärben ober auf unerlaubte Slrt fär-

ben zafarbowa co, ubarwi, barw da, kolor

da, faszywy kolor nada.
Slnfaffen, v. a. angreifen etroaS 3U halten uj, uchwy-

ci, 3. 23. kogo za rk, chwyta, dotkn si,j si czego.

Slfaulen, v. n. m. f.,
zaczyna gni, nadgni,

przygnie, zagni; angefault nadgniy, nadpsuty.

Slnfauten, n. (M&) zagnicie, zagnio, L.

Slnfecbtcn, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) fed)te an, bu

ftd)ft an, er fld)t an, lmperf. id) -
, er fori)t an,

Conj. bag ich — , er anföchte, imper. ficht an, Part.

Praet. angcfod)tcn, = fig- einen fd)H)acheii Singriff

auf etroaS tl)im; 311m 33öfen reijen; befümmern, be-

unruhigen kusi, pokusza; nagabn, nagada,
zaczepn, zaczepia kogo, napastowa, niepo-

koi; attakowa kogo, cf. zaprzecza, sprzeci-

wia si czemu 3. S3, eine SJreinung zdaniu; tra-

pi kogo.
Ten Gf)ebertrag anfechten burzy zwizek ma-

eski, Boh. Ginen Skilauf anfed)ten wzruszy
przeda, Boh. $>a fid)t meine Gbre an to jest

z krzywd dla mojego honoru. Sag bid) eg nicht

anfed)ten nie frasuj si o to; niech ci to nie

obchodzi, nie kopoc si o to. 3ßa§ ©eier ficht

ihn an? có mu to u kata przyszo do gowy?
Slnfed)tung, f. tbie) pokusa, pokuszenie, nagaba-

nie, przenagabanie, zaczepka, napa, cf. utra-

pienie, ucisk.

Slnfeilen, v. a. napiowa.
Slnfeinben, v. a. = geinbfhaft gegen Scmanb äugern

bra kogo za nieprzyjaciela; nieprzyjacielem

sie staAvic komu, nienawidzie kogo, zym Ober

zawzitym by na kogo, by w nieprzyjani,

nie lubi kogo, przeladowa,- przenagaba, 3.

S3, niewinnego.
Slnfeinbuug, f- (bie) zawzito, rzucanie niena-

wici na kogo, nienawi, nieprzyja, prze-

ladowanie.
Stilfertigen, v. a. wygotowa, sporzdzi, zrobi.

2) Dbeibeutfd) für: gufertigen, 3ufd)ifen, 3-23 Ginem

einen 23efebl anfertigen posa, zasa rozkaz. Gin

S3er3eid)nig anfertigen spis uoy.
Slnfeffeln, v. a. pta, spta, przyku, oku kogo

w kajdany, w acuch okowa.
Slnfeffelung, f. (bie) sptanie, okucie, okowy, $f.
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anfeuchten, v. a. ss ein loenig fcudjt machen odwil-a co, zwily, cf. pokropi, pokrapia, skra-

pia. zakrapia.
Slnfeudjtung, f. (bic) odwilenie.
Slnfeuern, v. a. podpali, zapali, napali, roznie-

ca ogie.
2) — fig. in einem Ijohen ©reibe ju etnmö retjen,

erregen, con ben ?eibcnfd)aftcn pobudza, zachca,
zagrzewa, cf. rozogni, cf. dodawa serca, cf.

L, zapala, gorliwoci napenia, cf. podega.
Slnflammen, v. a. zapali, rozpali, rozarzy,
podegn, poduszcza, cf. rozogni.

St nfled) ten , v. irr. a. ni. I)., P raes. id) fled)le, bn

flidjft, er flicht an, Imperf. id) — , er flocht an, Conj.

bafj id) — , eranflöd)tc, Imper. flid)t an, Part. Praet.

angeflochten, przyple, przyplta co do czego.

Slnfichen, . a. baga, doprasza si, wzywa,
prosi, zaklina, uprasza jak najbardziej, —
usilnie.

Slnflehnng, f. (bic) wzyAvanie, modlenie si, ba-
ganie.

Slnflctfchen, v. o. zby na kogo wyszczerzy.
Slnflicfen, v. a. przyata, przysztukowa co, przj--

szywa. Scinailbcn etmaö — atk komu przy-
pi. Slngeflicft przyszyty, przyatany.

anfliegen, v.irr.n. m.f., imperf: id) — , er flog an,

Conj. bafj id) —, er an/Ioge, Part Praet. cmgeflo*

gen, ober umfchreibenb: angeflogen fommen, przyle-

cie, przylatywa, nadlecie, nadlatywa. Gj;.

dobrze, dobrze nadlatujesz ptaszku, w krotce
bdziesz w sieci.

2) — im gluge an etronS ftofjen uderzj- si
w locie o co.

Slnfliefjen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) -, er flofj

an, Conj. bafj id) — , er anflcfjc, Part. Praet. ange*

floffen, == fich flicfjcnb nähern, hcranfliejjen przypisy-

wa, dopywa. Daö äöaffer fiic9t an przybiera
woda; woda przypywa; przypyn, dopyn,
zlewa si; przycieka. 2)er Jcid) flicfjt an, b. i.

liurb angefüllt przybywa wody w stawie.

2) — im §licfjcn berühren pyn, ober pynie-
niem dotkn. ü)aö SBaffev fliefjt an bie 3)Iaucvn

an woda przytyka do murów, tu przy «amym
murze pynie.

Slnflofjen, v. n. przypawi, pawi. Slugcflófjteo

Sanb, b. i. angefd)>i>cmmtcö — ziemia (przez wod)
nanoszona, przymulona, napywowa.

Slnflttg, ni. (ber) przylot, przylecenie; Cr,. —ptaka.

2) — bcó 9cabcllj)Ol3CÖ modzie z nasienia po-
wstaa, Sylwan, cf. wyrostki, W3 pustki, krze-
wina, cf. odrostki, modociany las choinowy,
zakrzew; zakrzewie, cf. gajowina L., gajowi-
zna L., gajowisko; fig. einen Slnflug bon 9icuc

I)aben sumienie si w nim z lekka i na chwil
odezwao.

Slnflufj, m. (ber) napyw, naplynienic np. wod}\
Slnfobem, beffer: anf orbern upomina sic czego

od kogo, szuka na kim czego, pretensy zaka-
da, — roci do czego. <S. g-orbern,

Slnforbernng', f. (bic) pretensja, wyciganie, -
danie, upominanie si, dopominanie si, cf. na-
leyto.

Slnfrage, f. (bic) dopytywanie si, zapjlanie.

Slnfragen, v. a. zapyta si o co, dopytywa si,
wypytywa si, bada si.

Slnficffen, v. a. irr. in. h., Praes. id) freffe, bu frifjt,

er frifjt an, Imperf. id) — , er frafj an, Conj. bafj

id) — , er anfiäfjc, lmper. friß an, Part. Praet. an«

gefreffen, nadera, nadezrze, nagryza, nak-
sywa, przygryza, ogryza, obera. <8id) —
oberze si, wypa si.

anfrieren, v.irr.n. m. f.,
Imperf. id) — , er fror an,

Conj. bafj id) — , er anfröre, Part. Praet. angefro*

ren, przemarzn, ci si. 35a6 Wlaö fror auf
bem Jifd)ean szklanka przymarza do stou. £\1Ö

papier ift m baO fteufter angefroren papier pr«y-
marzt do okna.

Slnfrifrrjen', v. a. odwiey, oczerstwi; 2) fig.

aufmuntern, anreijen ochoiy dodawa komu, oy-
wia, zagrzeAvac, dodawa serca, zachci, za-
chca.

Slnfrifdjung, f. (bic) odwieenie. 2) Slufmuntc*

rung dodawanie ochoty, — serca, rozochocenie.

Slnfugcn', v. a. fugowa, pofugowa«, «ugowa,
spaja ober fugami spaja.

Slnfugcn, v. a. zacza, przycza beifügen.

einfühlen, v. a. dotyka, pomaca, dotkniciem
pozna.

Sin fuhr, O (bic) przywózka ober zwózka, j. SS.

drzewa.

Sinful) ren, v. a. 1) bermittelft bcó ötihrlrcrfcö, oló

Steine przywozi, przywie, dowozi.
2) — burd) 3f'Gun9 beó fficgco ben Srubbcn boi»

gcfct3t fein dowodzi, wodzem by, hetmani,
przywodzi, przyprowadzi 6j. f-

L. dowie,
(fj. Oficer dowodzcy oddziaem wojska, h.

3) — lcf)rcn uczj, nauczy, wiczy, sposo-
bi, wprawia, przewodniczy komu w ezem.
(Sg. lwica dzieci wyAvodzi z jaskini i wprawuje
je w zwierz okazale, P. K. 255. doskonali.
3um Safter anführen wdroy do zbrodni.

4) —übel anführen, hintergehen zawie, zawód
uczyni.

5) — citiren zacytowa, przytoczy, odwoy-
wa si, domieszcza. (?£. obroca ich doniie-

szcza zasady oppozycj'i niczm nieudowodnione
SRS. ; angeführte Skiueifc przytoczone dowody.
J^abt ihr nod) ctroaö affjuführen — ? czy macic
co wicej do niniejszego protokou doda lub

uj?_9!8.; SJchr babe id) nichtö anjufhren wi-
cej niemam nic co do nadmienienia ober wicej
nicmam nic do przydania.

Slnfuf)rcr, m. (ber) wódz, dowódzca, przewodnik,
sprawca, przewódca, naczelnik. 3>cräd)tlid): jum
S3öfen herszt, rej wodzcy. Slnführerin, «.(bie)

przewodniczka. 3)cr Dbcranfubrcr, m. cf. en Chef,
Gówno Dowodzcy, Naczelny wódz.

Slllfilhrung, f. (bic) wodza, dowództwo; wodzenie,
nauczenie; przytoczenie czego; sprawa, przy-
wód, 5ßl. y. <3r,. bie Slnfül)rting beó .froljca przy-
wózka drzewa Sffi. Unter 2lufül)rung Dtto'o pod
wodz Ottona (ton ber Slrmcc). (Jj. Chepliwo
umiejtnoci rozszerzjla zwycz.ij popierania
swego przywodami — sów aciskich (a). —
Cezar — którego spraw czsto nieprz3'jaciela

zwojowali, Wargocki Cezar 180.

SI uf uh run gleich en, 11. (baó) cudzj^sów, g. u, L.

Slnfüllcn, v. a.= bi8 oben an boll mad)cn napenia
co, dopenia, nala, natka.

.Slnfüllung, f. (bic) napenienie.
Slnfurt, f. (bic) zajazd, przysta, przystp,, pal,

port, winduga, c. bibl. brzeg morski.
Sin gäbe, f. (bic) udanie, podanie 5 abrys, plan, roz-

kad? oznajmienie, projekt, doniesienie, delata,

wskazanie, wyszczególnienie, skazka, deklara-
cya, ogoszenie, objawienie, owiadczenie, opia,

opowiedzenie, osnowa, twierdzenie, wykaz,
brzmienie. ijJcad) Singabc bcö grachtbriefcö podug
brzmienia listu frochtowego; przedstawienie,
wyraenie. .ftanbgclb zadatek. 6$. brak doka-
dnych poda, Syllwan. S. angeben.

Slngaffcn, v. a.= mit einfältiger SJcriminbcnmg, gleid)-

fam mit aiifgcfpcrrtcm SDiunbe anfchcn wytrzeszczy'
oczj- na co, wlepi oczy w co, z zadumienicm
przypatrywa si gebe rozdziawiwszy, r.*$Oin.
dulczo, cf. zagapii'' si nad czm, 90.

Slngalincn, v. a. patrzc na co ziewajc, ziewa
na kogo.

Knaeben, v. irr. a. ra. I)., Praes. id) gebe an, bu

giebft an, er giebt an, Imperf. id) — , er gab an,

Conj. bafj id) — , er angäbe, Part. Praet, angege-

ben poda, pokaza, deklarowa.
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2) — anflagen donie do kogo, oskary przed
kim, wyda, zda.

3) — anzeigen wyszczególni, ogosi, opo-
wiedzie, wyrazi, wyjawi.

4) — ben Gntrourf machen W3'myli, poda, plan

skreli, naznaczy.
5>ic Äarten angebet: zakaza, cf.w}rwici kart.

Unfcr ikrluft fann nid) genau angegeben leerben

strata nasza nie moe by dokadnie podana.

Streike angeben, auch, bloö: angeben figle wyra-
bia, figla spata. SBaó giebft Du mieber an?
co te ty znowu wyrabiasz? Gj; Powoywa
kogo o kradzie spoin, L.

Slngcber, m. (ber) okaryciel, delator, donosiciel,

zausznik; 2) wynalazca, podawrajcy, lub b-
dcy pocztkiem do czego.

Slngcber in, "f. (bie) donosicielka.

Slngeberei, f. (bie) donosicielstwo, zausznictwo.
Slngebtnb[c, n. (ba§) wizanie, na imieniny lub

urodziny, podarunek na wizanie, wze, L.

Gj. posa mu ksik na wizanie ober na wze.
Slugebiffen zakszony, ukszony, anbeißen.

Slngebiffeneö zajady, zajadki, $[.

Slngeblid) podug udania, jakoby, niby, mniema-
ny, porozumiany, nazywajcy si, tak rzeczony,
cl. przerzeczony, a, e ?? pod wymówk, po-
zornie, zmylnie, ©umbinner Sieglement.

Stngcboren przyrodny, 3. 58. przyrodne znamiona,
wrodzony, naturalny, cf. z mlekiem wyssany.
— e Äranffjeitcn choroby rodowe czyli familii.

Slngebot, n. (ban) oferta, ofiarowanie, podanie
ceny na licitacyi.

Sin gebot en ofiarowany, dawany, podawany. @.
anbieten

ungebrannt przypalony, zapalony. <S. anbrennen.

Slngcbunbcu przywizany, uwizany; fuvj ange=

bunben czupurny, porywczy do gniewu, cf. go-
rco kpany. <3. anbinben.

Slngebung, f. (bie),
f.

Slngabe.

Slngebeihen laffen uyczy co komu, uczestni-
kiem czego czyni, up. *£nilfe — pomoc da.

Slngebcnfen, u. (ba6)
f.

Slnbcnfcu wspominanie,
pamitka.

Slngebid)tet, adj. zmylony, udany, faszywie
przypisany.

Slngcbonnert wryty, a, e.

Sin gelänge, n (bao) unb Slngefyenfe, n. f. Stmulct

przywieska, rzecz przywieszona, cf. ©eheuf
zawiasa.

Singehen, v.irr. n. ni. f.,
Imperf. id) — , er ging an,

Conj. bafj id) — , er anginge, Part. Praet. angegan»

gen, =: an enuaö gehen, fid) einer Sache gcl)enb nä=

hem przystpi, 3. S3, z prob, cf. uda si do
kogo ; zblia si

2) — mitbem Sfcebcubcgiiff beö Stngreifenö nast-
powa, naciera.

3) —anbetreffen, in Sßcrbinbung freien obchodzi,
dosiga kogo, nalee do kogo, tyczj'c si
kogo. 2)ie8 gef)t mid) nid)tö an to si mic nie
tycze; los jego ju mi nic nie tyka, Treb.,
mnie nic do tego, to do mnie nie naley, äßaö
geht mid) ein anberer an, roenn eö mir nur rcoljlgcht

co mi do kogo, gdy mi bogo.
4) — ffmnlidj fein, bon Statten gehen, gelingen

udawa si, powodzi si; baö geht nicht an to

nie idzie, to nie moe by.
5) — ertläglid) fein dosy dobrym by, ucho-

dzi; niezgorszym by. Sa§ 58ud) geht nod) an
ta ksika ujdzie, niezgorsza.

; 6) — anfangen, fid) anfangen zaczyna sic; wscz
si, cf. nasta. (Jö roirb balb angeben wnet si
zacznie. Qtä geuer ging an wszcz si ogie
ober zaj si —

.

,

7) — anfangen 31t faulen psu si; 3. $3. ange=
gatfgeneö Dbft nadgniy owoc; nadpsuty —.; an«
gegangenes %lci\a) olize miso, wsteche miso,
beffer stche —, stchlizna.

Snmerf. Kiedy konserwowane w wilgoci,

w piwnicy to wsichlizna, Kz.

Slngehenb nastajcy, zaczynajcy si, nowy, no-

wotny; angehenbeö Slltcr, n. zaczynajca si sta-

ro ober wiek ku staroci nachylony.

Slngehenber (ein) m. nastay ober nastajcy, no-
wak, modzik.

Singel) ören, v. n. m. I)., 3emanbeö 6igentt)um fein

przynalee komu, nalee komu ober do kogo;
2) — burd) baö SBanb ber SSlutöfreunbfchaft ber*

bunben fein krewnym by, by powinowatym
czyim.

Slugehorig nalecy do kogo, krewny, skoliga-

cony, powinowaty.
Slngehörigen, Sßl. (bie) krewnie powinowaci, cf.

swojak, $1. swojacy, cf. powinowactwo, cf. ro-
dzestwo, cig. bie GScfd)mifter.

Singel, gifchangel, f. (bie) wdka; bie <£>ed)iatigel pu-
szczanka, L. 3Mc gufjanget augliczka, angliczki,
kotwiczki, kotewki elazne, cf. apka elazna;
bie 2()Uiange( haki zawias u drzwi, L., cf. czop,
biegun; o; hak (na którym si zawiasa drzwi
obraca) — , zawiasowy czop; cf. koowrót, cf.

zawiasa. Dieö letztere bebentet 1 ) baö Jhihbanb,
2) baö Jhiirbanb mit ber Sljtirangel, nad) Bw. Prov.
3roifd)en l)iir unb Singel fein by miedzy motem
i kowadem.

Slngelb, n. (ba6) zadatek, witojaskie, Boy
pienidz, e. 530l)in. witojaski grosz.

Slngeleqen fein mie na pieczy, zada sobie pracy,
trudzi si, stara si usilnie, przykada si
do czego, przyoy starania, — pilnoci, —
pracy; dba o co, cf. poczuwa si do czego.

Sj. do obowizków curzeciastwa Krs. pp. 24,

gorliwym by. Sid) ctrociö angelegen fein (äffen -.

pilnowa czego, cf. zaj si czeiii z usilnoci.
Singel egenf)cit, f. (bie) interes, sprawa, potrzeba,

cf. czynno.
Slngelcgentlid), adj. unb adv. usilny, usilnie.

Sln'gelcgt uoony, ukartowany, cf. uknowany,
et. zakrawany, zamierzony na co,

f. anlegen.

Singelhafen, m. (ber) haczyk u wdki.
Slngclifa, f. (bie) 1) Aniela (imi), 2l — dzigiel,

g. glu, Sat. angelica, L. Die grofje — dzigie-
lnica, cf. lubszcza, L. Gble grojje — arcydzi-
giel At. -£>gn. ,

gobie pokrzyAvy |>gn., Satein.

angelica arehangelica. Sd)inalbl(tttrige — ,'olsze-

niec ponly &l. Jundz., Sat. selinum carvilolia.

Sing ein, v. a. na wd owi, cf.wd ryby bra,
Koch., wd apa ryby, owi — , apa na
wdk.

2) — fig. mühfatn iüonad) trauten, ftreben pi si
do czego, zamierza na co.

Stngeloben, v. a. feierlid) berfbrechen lubowa, obie-

ca co pod lubem, lub uczyni, *przylubi,
przyrzec, uroczycie da sowo, obowiza si
lubem.

Slugelobnifj, n. (baö) przylubienie, przyrzecze-
nie, obiecanie, lub, *przylubek, L.

Slngelruthe, f. (bie) wdzisko (prt, laska do
której sznurek do Avedki jest przywizany),
wdlisko, L.

Stngelfchnttr, f. (bie) wosie, L., ober wosie u
wdy, L., wedna ni, L., cf. sznurek od wdy.

Stngelroeit, adv. na rozcie ober na ocie np,

drzwi otwarte n. r , cf. na przestwór, cf. szeroko.

Sin gem effen f. anmeffen, adj. unb adv. przyzwoity,
stosowny do czego, cf. dobitny, przystosowany, t

Sj. konstitucyja bardziej do naszych potrzeb
przj'stosowana; waciwy, (fj. Owieci siew
tein co powoaniu jest waciwe, P. Jan.

Slngemcffenf)eit, f. (bie) stósowno, cf. dobitno,
dosadno. Gj. stósowno stylu z przedmio-
tem, SP. foremno.

Sin genehm adj. przyjemny, miy, luby, wdziczny,
wesoy, podany, sodki, ucieszny. Sie ift im



Sftiflee — SKttflrättjett. 56 2(«fltcifbat — Slttflrcifung.

Umgange angenehm w obejciach sodka. Da§ Stn=

genehme mit t>em SUüftlichen berbinbcn wdzik wraz
z poytkiem zczy, Kras.

Singer, m. (Der) ber 9tain, Srinf miedza; 2) murawa;
3) bonie, trawnik, cf. pastewnik, pasza, pa-

stwisko, Avygon, g. u. Der ©d)inbangcr ywo-
demia, cierwisko.

Sing crblüind)cn, n. (öaö) stokro trwaa, Sat.bel-

lis perennis, <£>gn. Al. Jundz.
Singerburg, eine ©iaöi Wgohórk, g a.

Slngeregt wy wzmiankowany, pomieniony, prze-

rzeezony, powoany. 9iS.

Slngergraö, n. (ba§) trawa wiechowa roczna Al.,

wiklina roczna Jundz., fehlt <£>gn.; Satein. poa
annua

Slngefchmollen, adj. nabrzmiay. <S. Smfdjroeflcn.

SlngcfdirooUenheit, f. (blc) nabrzmiao, na-
brzko.

SIngefehen = geachtet, hod)geachtet znakomity, zna-
mienity, sawny, znaczny, powaany, wzity,
najwyszej godnoci, gony; 2) Part. bort on«

fel)Ctl uwaany np. — za nieprzyjaciela; cf za
co by mianym, zmierzajcy. Gö ift baiauf

angcfcljcn na to zachodz ; = zmierzaj, cf. lo

dy do tego, Bw.
SIngefehen bafj zwaajc e.
Stn'gefeffen, adj. osiady, zamieszkay.
2Uigefid)t, n. (ba6) twarz, oblicze, lice. 3'" —
w oczach czyich. 3m — ber 3nfel gdymy byli

na widoku wyspy. 3ft8 — lügen w ywe oczy
kama.

Slngefid)tö, c. gen. ~ aller Scute w obec wszy-
stkich ludzi, przed wszystkimi ludmi, w obli-

czu , w oczach np. caego miasta.

Slngefpann, n. (ba8) zaprzg, g. — ego, cf.podwo-

da, cf. sprzeaj; ein — bon Dorfpferbcn fornalka

L. cf. cug.

Slngcftammt wrodzony; dziedziczny, rodowity.

Slngeftecft zaraony.
Slngeftrengt, adv. tgo, z wysileniem. ©. Sln=

ftrengen.

Slngetrunfen napruszony, SSarfch. höflich.

Slngeroöhnen, v. a. nakada, naoy, wdroy,
przyzwyczai, przyuczy kogo, wprawi, wci-
gn kogo w jaki zwyczaj, *spopa, L ©id)

angemohnen przyzwyczai si, cf. przywyka,
naoy sie etc., cf. $r.=Cßoln. pozbadn.

Singeru o hnhe"it, f. (bie) naóg, nawyknienie, przy-
wykni^nie, przyzwyczajenie si, przywykos.

Slngeroohnt, adj. przywyky, naogowy.
Slngemurjclt, adj. wryty.
SlngeAogen ubrany; 2) powoany, wspomniony,

f.

ansehen.
Slngiefjen, v, irr. a. m. ()., Imperf. ich —

,
Jer gofj

an, Conj. bafj id) — , er angóffe, Part. Praet. ange*

goffen dola, dolewa, przyla, przylewa czego;
zalewa, nala. _Da6 Äleib fljt ihm roie angegoffen

suknia na nim jak ulana, jak ula.

5(ngift, f. (bie) zadatek, g. tku.

Sing irren, v. a. grucha do kogo, jak gob' do
gobicy, t. j. pieszczcym gosem przemawia
do kogo.

Slngler, m. (ber) wdarz, ryboówca na wd.
Slnglicanifd) anglikaski; po anglikai'isku.

Sing lift ren, v. a. (ein ^iferb) angizowa.
Sing I im men, v. irr. u. m

f.,
Imperf. id)—, erglomm

on, t'onj. bafj id) — , er cinglömme, Part. Praet. an=

geglommen, (and) v. reg. n.j zatli si, rozpali sie,

zaj sie, cf. rozarzy si, SB. DaÖ <£)01j ift

nod) nid)t iingcglimmt, angeglommen drwa si jeszcze
nie zatlily. ' Der ©chroaimn roili ntd)t anglimmen
hubka ober agiew si niechee zatli.

Slngfoljen, v. a. wywali —, wytrzeszczy oczy
na kogo.

Stnarän^en, cig. f. angrenzen graniczy, o granic
siedzie; angrtujenb graniczcy, ocienn3*, 3. S3.

ocienne narody.

Slngreifbar zaczepny, a, e.

Singreifen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er griff

an, Conj. baft ich — , er angriffe, Part Praet. an=

gegriffen, eig. mit ber §ant> anfaffen, baran greifen

chwyci si czego; uchwyci co; dotkn si
azegoi chwyta za co; chwyta si czego; uj
co; uj si za co; ima si czego; *urhopi
cf. pomaca, ©liibenbeó Gifen angreifen bra (uchwy-
ci) gorce elazo, bra (uchwyci) za gorce
elazo; dotkn si gorcego elaza. Ginen beim

Äopf, bei ber 33rnft angreifen wzi ober uchwyci
(zapa) kogo za ieb, za piersi, SBcr S^cd) 011=

greift, befubelt fid) kto si smoy tyka, pugawi
si. Gtibaó mit ben B^rtic» — zbami co bra
Ober uchwyci.

2> gig. angreifen unb gebrauchen ruszy, — ru-
sza, naruszy, napocz, ©einen ©d)at) angreU

fen skarbu ruszy, — dotyka, — napocz,
©reife frembeö ®ut nid)t an nie ruszaj cudzego
dobra. It. Kredylorowie nie mog ruszy ma-
jtku, cf. przywaszczy sobie cudze pienidze.

3) — fcftnehmen ima, aresztowa; ben Dieb—
zodzieja uj, przytrzyma

4) — tbcitigc geinbfcllgfeiten gegen Semanb üben
napastowa, zaczepi, napa, Fut. napadn, na-
pada, uderzy na kogo, targn si, porwa
si, czepn si na kogo, attakowa. Die Che
angreifen burzy maestwo, ftrailj. attaquer ma-
nage Bohusz. Der geinb griff bie ©iabt an nie-
przyjaciel attakowa miasto; attak przypuci
na miasto. 6g. czyni zamach na wono druku.
Semanbeö Ghre angreifen szarpa saw czyj;
krzj'wdzic kogo na sawie, targa si na sa-
w. Crincn ©aij angreifen zbija zdanie, powsta-
wa na zdanie. Zaywszy koni nad)bem er bie

Pferbe angegriffen, Nacz 2.3:1). Sie griffen feine

Sjkifoil, feine Scbre an" targnli si na osob,
nauk jego.

5) fld) angreifen^ alle feine Aräfte anfticngeii, fein

Slcufjcrftcö ti)UU sili si, usiowa, forsowa si,
przyoy sif. 6v f)at fld) tm Stcbcit fefjr angegrH>

fen sili si gosem.
_
(5r hat fid) beute febr ange«

griffen dzi niczego nie szczdzi, nie skpi,
— nieaowa; dzi si chcia pokaza, wy-
sadzi si.

ti> — fd)h)äd)en, entfräften psu, osabi, szko-
dzi, nadwery, wycieczy; wysili, c. ka-
szel siy zrzuca, L. Die Slrjenei greift mid) jtt

fel)l' an lekarstwo mi bardzo forsowao ober

osabio, cf. lekarstwo nad to na mi dziaao,
SB. Die Aranfheit J)at mid) febr angegriffen choroba
mi bardzo osabia, cf. choroba niepiastuje, L.
Aleine ©d)rift greift bie Slugen an drobny druk
psuje oczy, cf. szkodzi oczom, cf. naderze,
cf. brodawki nadarte, DD. 3- S3- &tv SBciliflcin

greift bie 3%'° an wejnsztein psuje zby. Der
Schmerj griff ihn an od alu cierpi, c. dolega,
uczu cf. dotknie go.
— napastowa, j. S3, mio ze wszystkich

krewkoci jest najmocniejsza, albowiem napa-
stuje razem i gow i serce i ciao; z pomi-
dzy chorób drzewa jedne czepiaj si tylko

licia, Now. Pani. I. drugie rzucaj si na
przedniejsze ich wntrznoci, Pam. I.

7) — b. i. cmfangen'jti arbeiten, .£ianb an etroaó

legen chwyci si czego, pocz, j sic pracy,
wzi si do pracy.

Slngrei.fcn, n. (bao) ujecie, uchwycenie, dotkni-
cie, nadwerenie,

f. Slngriff.

Singrcifcnb napastujcy, attakujcy; forsujcy,
forsowny, przeraajcy, cf. zaczepny, a, e; an«

greifenber Jhcil zaczepiajca strona, strona za-
czepna.

SI u greif er, m (ber) zaczepiajcy, attakujcy^ na-
pastnik, najezdnik, cf. L. zaczepnik.

Slngreifung, f. (bie) uchwycenie, ujmowanie, do-
tykauic, napa, cf. Slngriff.
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ängrcnjen graniczy z czem; angrenjenb pogra-
niczny.

Singriff, m. (ber) uchwycenie, ujcie, dotknicie;
napu, napastowanie, uderzenie, attak, natar-

cie, zaczepka, najazd, zamach, spotkanie si,
targnienie si na co, zerwanie si na kogo;
zamachy czynione na wiar, Poj. ; szarpanie

si, 3. S3. — zadroci; pocztek. 3Me SBahrhcjt

gegen Eingriffe fd)fifteu zasoni prawd od poci-

sków. SJlan gab ein 3eid)cn 311111 Singriff dano znak
do natarcia. 3n Ellgriff nel;inen zacz robi
bra sic do czego Sobicl ciiö ©liff rkoje,
antaba, trzonek, ucho; S30hm. dzieradlo.

?(ngriff8= (abjcctMfd)) zaczepny, 3. S3. —toaffe, bie

bro zaczepna.
Slngiiffólueife wstpnym bojem, L. cf. zaczepnie.

Slngr iilfeil, v. a. z szydercza min 1 zby wy-
szczerzajc spoglda (spojrze) na kogo.

Slngrölcn, v. a. zaskrzecze na kogo.
Slligft, f. (bie) tskuo, tsknota, trwoga, cf. strach,

ucisk, utrapienie, cf. nudno. SOiir ift — strach

mi; tskno mi; tsknoty mi bior. Ginem —
macfye nastraszy kogo. SOiir mirb ungft tmb
bange ('.r>o angft odv. fein foil) trwoga mnie przej-

muje, w wielkiej obawie jestem.

3lngftgefd)rei, n..(baS) krzyk ze strachu, — z t-
sknoty, cf. teskliwe woranie, glos aosny,
kwilenie si, cf. jki, lamenta ze strachu wy-
dane.

S( eng ft igen ober feiten: ängften, v. a. trapi, drczy,
uciska, straszy, strachu ober tsknoty naba-
wi, zaskwiera, dokucza. Siei) — stracha
sie, lka si, trapi si, frasowa si, tskni
6i, trwoy si.

Slengftigung, f. (bie) straszenie, trapienie.

Slengftlid) tskliwy, a, e, 3. S3. (Dambr. 11.):

zima ma noce dugie i teskliwe, cf niespokoj-
ny, trwoliwy, lkliwy 5 troskliwy, skrupulatny;
nudny, cf.; przesadzony. Gr fihtfid) ängfllid) um,

b. i. fd)U(f)tern oglda si lkliwie. G$. wpada
w tskne powtarzanie, SP

Slengftlidjfeit, f. (bie) niespokojno, teskliwo,
lekliwo, skrupulatno, nudno.

Slngftruf, m. (ber) krzyk trwogi, - ze strachu.

Slngftfd)tt>eifj, m. (ber) pot od strachu ober pot ze
strachu, zimny pot, cf. ©br. zajcze poty.

Slngftboll adv tskliwie, tskno, peno tsknoci;
adj. straszny, straszliwy.

Slngtldfen, v. a. spojrze, poglda na kogo, cf.

wj-trzeszczy na kogo oczy.

Slngüi'ten, v. a. przypasa; poprg przyprawia,
beffer poprg przypi.

Slug uf , ni., (ber) przylanie; przylana sztuka, niby
przylanek; sztuka -dorobiona przez odlanie

z kruszcu.
Slnhaben, v. irr. 11. in. h., Praes. id) habe, bu haft,

er hat an, Imperf. id) — , er hatte an, Conj. bajj

id) — , er anhätte, Part. Praet. angehabt (ein Äleib)

nosi, mie na sobie (sukni); by ubranym,
by odzianym; er hatte Stiefeln an on by w bo-
tach.

2) Siemanben etoaS anhaben, ihm ettoaö abgemin»
nen, einen Siortbeil über ihn erlangen (nur im 3nßnh
tib mit tonnen tmb merben) szkodzi komu, cf.

przemódz kogo, uczyni komu co, dokucza,
zrobi ober zada komu co. Sajj bir nichts anha=

ben trzymaj si dobrze; nie daj si im (prze-
zwyciy)^ Sie tonnten ihm nichts anhaben nie
mogli mu nic zrobi, nie trafili z nim do koca,
cf Sßr.sSßotn. nie mogli mu poradzi. Cf. Sin fid)

haben mie co do siebie. Gj. kaszel ten ma to do
siebie e starszym przepuszcza, DD.

Slnhatfen, v. a. narba, naci; zacz kopa.
Slnfyaften, v. n. m. h. = feft "hangen trzyma si
(przylgnwszy do czego).

Anhaften, y. a; przypi, przypina, przywiza,
przyprawi, przyszy, haczykami przytwierdzi.

Slnhafen, v. a. zahaczy, hakami przymocowa,
przypi, czepi.

2) — v. n. m. f). ober: fid) — mocno si trzy-

ma, zahaczy si, zaczepia si.
Änhalftevn, v.a. ein Sßferb —konia zauzdprzy-

Aviazac.

Sini) alt, m. (bev)_ befonberö fig. mas 3ur Stuije bient

rodek wsparcia si, podpora, cf. plecy.

2) — feiten = ^aufe, Unterbrechung zatrzymanie
si, przerwa, np. ohne — bez przerwy.

Slnhalten, v. irr. a. m. ()., Praes. id) halte an, bu
häitft an, er hält an, Imperf. id) — , er hielt an,

Conj. bag id) — , er anhielte, Part. Praet. angehaU
ten, przytrzyma, trzyma (jedn rzecz do dru-

giej); przytkn co do czego.

2) — an etroaS halten, b. i. fefthalten zatrzyma,
3. S3, bie $ferbe konie zatrzyma, cf. wstrzy-
mywa, zastanowi, hamowa; powciga, dr,.

Dziark. skubank " doni rki czas niejaki

przetrzyma, Gincn flüchtigen SJttffethäter — zbie-
gego zoczyc przytrzyma, aresztowa. Die
Uhl" — zatrzyma zegarek.

3) anhalten 3U etroaS nakania do czego, mie
do czego, przymusza do czego, cf. Sßr.*$ßoln.

przytrzyma kogo do czego, 3. S3, jur Slrbeit —
przynagli kogo do roboty, cf. CJJl\=

s}Soln do pracy
przytrzyma.

_
Ueberhaubt : anhalten pobudza,

pdzi, wprawia, nakania, zachca, przyu-
cza do czego, zniewoli, 3. S3, do zapacenia.

Slnhalten mie.- Gj. ach piekna to w kazno-
dziei cnota, kiedy suchacze swoje do znajo-
moci Boej ma, Dambr. p. 17. Z tego kró-
tkiego niewiecich obowizków przeoenia ja-
wnie si wydaje, jakiego starania przykada
naley, eby z modot-i zaprawiane by\y nie
tylko do nauk, ale i do rozmaitych regu oby-
czajnoci, Krs. P. Podstoli 170, cf skania.
Gj. z modu je skaniaj do cnoty, Witw.

Sonbern biefelben anhalten, bafj fie bleiben unbthttn,

toaö fie fd)lllbig finb ale abymy je napominali,
aby przy nim zostali i powinno sw czynili.

4jalte ben Änaben jur ©otteSfurcbt an napominaj
chopca do bogobojnoci.
— pocign, angehalt n treiben pocignionym

by do czego, 3.S3. 311111 Schabenerfaije do wyna-
grodzenia szkody; znaglonym by, 3. S3, do
zwrotu kosztów, tS., cf. Maryann — do za-
pacenia summy, N. — obowiza, 9JS.

II. — aI9 v. n. 111 h., an GttimS galten, b i. au
beffen Seitenflache befeftigt fein, aud) fid) galten. |>alte

bid)_ feft an mich, bamit bu nicht fällft trzymaj si
mnie mocno, aby nie spad. Gr hatte fid) an eU
neu S3aum angehalten trzyma si drzewa, fig. un=
unterbrodjen fortbauern cigle trwa: bie fiälte hält

nod) immer au zimno trwa cigle; anhaltenbe

Stürme, ^röfte cigle burze, mrozj'. Gj. wiele
ucierpieli od cigych ulew(ów). Sllll;alteu mit

Slrbeiten — ift 3tr>eibeutig, a) inne halten, aufhören
poprzesta pracy, w robocie przesta) przerwa
robot; b) in einem fort arbeiten cigle pracowa.

2) — um Gtmae anhalten, bitten suplikowa, pro-
si bardzo o co. Um ©imiffioil — poda si do
dymissyi. SJtit Ungeftüm — napiera si czego,
obligowa, nalega, cf. domawia si czego u
kogo. — um ein Slmt, eine ^Jcrfon stara si o
co, 3. S3, o urzd, o pann w maestwo.

3) — ftitte halten zatrzyma si Cna jakiem
miejscu); bei Ginem auf ber Steife

"—
, auSfteigen

zajecha do kogo i zatrzyma si.
Slnljalten, n. (baS), Slnhaltung, f. (bie) zatrzyma-

nie , przytrzymanie, trwanie, ustawiczno,
przynaglanie, areszt, aresztowanie, zawci-
gnienie.

Sltthaltenb cigy, trway, ustawiczny, nieprze-
rwany. SSon einem anhaltenben_ Ruften geblagt nie-

odstpnym prawie kaszlem drczeni. Slnhaltenbe
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Äälte, gröfte, Stürme, 9icgengüffe cigle trwajce
zimno, — mrozy; cige burze, — ulewy.

SC 11 f) a 1 1

e

V , m. (ber) trzymadlo, *dzieradlo, uwi-
zek, Sat. retinaculum.

Sin halt fam, adj. cigy, wytrway.
Slnhaltpunft, m. (ber) punkt oparcia.

Slnhaltfcil, —tau, n. (baó) powróz do przywiza-
nia okrtu.

Anfang, m. (ber) annex, g. u, Czacki, cf. * przy-
datek; dodatek, cf. kodycyl cf annexa ^t.

2> — ^Jerfonen, lvclcfje einer SDicmung ober Partei

anfangen stronn, partya, adherenci, zwolennicy,
stronnicy, towarzystwo, cf. sekta, cf. czereda.

Gr iiiirb faurdjbringcil , benn er hat einen großen Sln=

fjOlig on przemoe, bo ma wielu po sobie, ober

ma wielu stronników, cf. on ma wielkie zacho-
wanie, Nieme.

Slnfyangen, v. irr n. ni. I;., Pracs. id) hange an, bu
hangft an, er hängt an, Imperf. fch — , er hing an,

Conj baj} id) — , er anfinge, Imper. hange an, Part.

Praet. angefangen, wisie na ezem, 3cmnnbcn —
trzyma z kim; przywiza si do kogo; 'wie-
sza sic na kim, przysta do kogo, przycza
si do kogo, trzyma czyj stron, bj' wyla-
nym dla kogo; by z czyjej strony, sprzyja
komu.

(finem anfangen garn si do kogo} bem Gerrit

— , bibl. trwa przy Panu; ben äSetbcvn — , bibl.

nachyli serca swego do niewiast, cf. lgnie do

kobiet; bem ©uten — , bibl. ima si dobrego.

Slnhängcn, v. a. m. h., zawiesi, powiesi, przy-
wiesi (w dodatkowym sposobie); przyczy;
przyda, doda.

Gj;. 35en -£>ttt, baó Älcib an bie Sßanb, an einen

9<agcl anhängen kapelusz, sukni na cian, na

kolek (gwod) zawiesi, — powiesi. Süilb*

lid): ber Äatjc bie Schellen anhängen = fid) einer gc«

fährlidjen Sad)c unteieichen , 3. S3, einen mächtigen

ä3öferoid)t cntlaroen imb beffen Vergebungen mit cige<

ner ©cfahr gut Sprache bringen kotowi dzwonki
przywiesi, przyprawi, znaczy: podj si nie-

bezpiecznej sprawy np. wykry z wlasnem nie-

bezpieczestwem niegodziwe zamysy lub wy-
stpki jakiego otra zamonego, demaskowa
zdrajc acz majcego wielk wadze z narae-
niem wasnej na niebezpieczestwo osoby.

2) Anhängen = einem Sciö anfügen (krzywdzce)
wyrzuty komu czyni, zburcze kogo; in ber»

ächtlicber 33cbcutung: Scmanbcn einen ©djanbflccfcn

anf)ängcn zada komu planie

— jufugen, 3. S3, einen Schimpf — Jatk komu
przypi, da komu lekcy dobr j tekst czyta,
cf. zbeszta kogo, gow zmy, cf. da po no-

sie, "wyaja, wyszkalowa, wysoli, cf. zada
komu co. Gin .ftranfhcit — nabawi kogo cho-

roby, zarazi chorob, przywlec chorob.
Sid) anhängen przywiesi si, uwiesi sic, 3.

33. 11 szyi mu si uwiesia, L. , cf. podszy si
pod kogo, Tr., cf. przyczepi si, przysta do

kogo, przywiza si, przylepi si, przylgn,
*przydzierywa si, 3 S3, sowa Hoego, cf.

przypina si do czego, przypija si, L.

SInhänger, ni. (ber) stronnik, adherent, partyzant,

sprzyjajcy komu, sprzyjajcy ober przychylny
czyjej stronie; cf uwielbiacz (Slnbctcr), cf. na-
ladowca, nalodnik. (£1;. naledniki Epikura,
Szan.; cf. holdownik, ci', zwolennik, nevacf)tl.

kreatury, czereda, pachoek, pacholstwo, 1)1).

cf. druyna, klient, pacycnt (fd)ei(loeife). Gr,.

Zebrzydowski obdarzony hogateini od króla sta-

rostwy darów tych na zjednanie sobie licznych

zwolenników uywa, Nieme. Gr,. partyzant
starych naogów, Kras.

Slnhangig atwo si przywieszajcy, przyczepny
cf. przywizujcy si, przyczajcy si, przy-
chylny, trzymajcy si czego, przylepny, przy-

wizany, przydatków y, dodatkowy, nawiasowy.

Gr,. (Sin anhängiger, s]ro3cfj sprawa do sdu wy-
toczona; — maci)en wytoczy spraw (do sdu),
9(S.: poda, donie co do sdu, proces rozpo-
cz, *zawiesi spraw u sdu, Bw. Areszt
niewaciwie do trybunau handlowego jest wy-
stosowali y , 9S.

Slnhü.nglid), adj. unb adv. przychylny, przywi-
zany do kogo.

Slnhünglidifeit, f. (bie) przywizanie, przychy-
lno, inkllnacya, pizylgnienie, 3.33. do cudzo-
ziemczyzny, L.

Slllhän'gfel, n. (baó) przyczepka, przypinka (Simti^

let amulet, g. u); zawieszona rzecz, przydatek;
zawiesek, 33öhm.

Slnhaiigóloeife, adv. dodatkowo.
Slnharfcn, v. a. przygrabi, grabiami przygarn.
Slnhafpcn, v. a. burd) <£>afpcn befeftigen hakami przy-
mocowa.

SInhau, m. (ber) eine angehauene Stelle narb, na-
cicie.

Slnhaud), m. (ber), Slnhaucbung, f.(bie) chuchni-
cie na co; owionienie, ber Slnhaud) bet) SBinbed

owiewanie, powiew wiatru.

Slnhaud)Cn, v. a. m. ()., tchn na co, natchn,
oehueha, owion, ozion, dmucha na co.

Sini) a u en, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er hieb

an, Conj. bafj id) — , er anhiebe, Part. Praet. an=

gehauen, zaci, podci, zacina, nadrba, po-
cz rba, pocz drzewo rba, pocz siec

Ober kosi, pocz ci.
Slllhäufcn, v. a. ni I)., zgromadza, do kupy zbie-

ra, skupi, nazgromadza, nazbiera, cf. skar-
bi, cf. ciua, cf. zgarn.

Slnhäufung, f. (bie) nagromadzenie, Gj. nagro-
madzenia si krwi, Dziark. Nagromadzenie
krwi do gowy, DD. — ber ©efchäftc iawa za-

trudnie.
Slnhcbcn, v. irr. a.m. I)., Imperf. id)—, er (hub) hob

an, Conj. baf) id) — , er anhöbe, Part Praet. angeho-

ben, podnie, podnosi, podnoszc przystawi.
2) — = anfangen poczyna, zaczyna, pocz,
rozpocz, rozpoczyna. Gr hub an b. i. 311 fprc«

eben tak zacz mówi.
Slnheftcn, v. a. 111. 1)., przyczepi, przypi, przy-

szpili, przjiepi, przybi, przywiza, przy-
szy, przyprawi, zawiesi na co, przyfastrzy-
gowa, cf. przyhaftowa, przytkn. Gj. ko-
kard na piersiach jego przyszpilia, T. M.

Slnheffung, f. (bie) przyczepienie, przylepenie, cf.

afisz.

SltlheilCll, v. a m. h., przygoi, zagoi j 2) — alb

v. n. ill. f-, przjgoi si, przez zgojenie si
przyrosn.

SI ni) ci lung, f. (bie) prz3'gojeuie, zagojenie.

SI ni) ci in adv. w domu, doma, cf. do domu.
Slnhcimfallcn, gufattrn, 31t Sfjctl nehmen dosta si,
przypa, przypada.

Slnheimftcllcn, "_v. a. Ginem ctmaó — , tiberlaffen,

übertragen zleci, porucza co komu, zda na

kogo, puci co na czyj wol, na czyj rozs-
dek, cf. zostawi do woli, na sd czyj.

Slnheiniftcllung, f. (bie) zlecenie, poruczenie.

Slnheifchig, adj. fid) — machen ohowiza sic,

wzi ober przyj na siebie, podj, podejmo-
wa si czego; obieca co uczyni, odkaa
si (a), 3. S3, odkaa si, i gotów jest da (a).

Sliihcnf'en, v. a. zawiesi, powiesi.
Slither, anhero, Oberbeutfd) für: fjfr tu, tutaj, do-

td (*Cr.«SJotn. Irajwo).

Slnhcticu, v. a. poszczu, podszczuwa na kogo.
poduszcza, przyszczuwa, podega, pocz
szczwaó, pod 111 aw i a ('•

.

Slnbcljcr, m. (ber) podszczuwacz, poduszczyciel;
podniawiacz, przyszczuwacz, szezwacz, llos. :

podegaa.
Slnhclumg, f. (bie) podszczuwanie, poduszczanic,

«I. pobudka.
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Slnfycjen, v. a. Ginem etroaö — czarami sprowa-
dzi co na kogo.

Stnf)Öi)C, f. (bie) wzgórek, wzgórze, cf. wyszy-
zna, f. F.W. cf. wyyna. Gv nal)in ober befcljtc

bie Slnfjöbe'i odebrar wzgórza. Slnhöhen, roekfyc

bie ©tabt befyerrfchen wzgórza panujce nad mia-
stem. ©£. puki day si widzie na wysoko-
ciach Erzerum (a).

_

Slnholen, v. a. (Sd)iff.) cign ku sobie, zaciga
np. liny, pociga.

Slnljóren, v. a. ni. i)., posucha czego, sucha,
pozwoli ucha do suchania, przysluchywa si.

8lBl)Órunc|i f. (bic) posuchanie, suchanie.

Slnfjuften, v. a. kaszle ober kaszln na kogo.
Sllljagen, v. a. nagania, napdza; angejagt foill=

men pdem przybiedz.

Siniej, nad)Eambe: SlniÖ, m. (ber) any, g. u; any-
ek, g. ku.

Sini ej) bl ume, f. (bie) powój,
f.

Slcferminbe.

Slniefjbranntrociii, m. (ber) anykowa wódka,
anyówka.

Slniefjfuchen, m. (ber) placek z anykiem.
Siniefjsucfer, m. (ber) anyek w cukrze smaony.
*2(njel30, cmjctjt teraz, dopiero.

Slnjodjen, v. a. ujarzmi, przyprzgaej zaprzd
do jarzma.

Slnfimmen, v. a. bie 4?aare — przyczesa wosy.
Sinfdmbfen, v. n. m. I)., gegen etroaö — pasowa
si, walczy z czra, gegen baó Sdjirffal onfim»

bfen z losem w —

.

Slnfauf, m. (ber) kupno, n. g. a, cf. zakup, naku-
powanie, nakupienie, kupione rzeczy.

Slnfaufcn, v. a. kupi, cf. naskupowa, zakupi.
Sid) onfoufen naby, posiado gruntowa.

Slnfciufer, m. (ber) nabywca, g. y.

Slilfcl)reil, v. a. przymie, przymiela.
Slnfer, m. (ber) kotwica, kotew, f.; in ber gliffeu-

£|jvarl)C kot; 2) ankierck, ankier, j; 23. wina.
Stnfcr roerfen kotwice rzuci, zarzuci, cf. zapu-
ci kotwic. — lid)ten kotwic podnie, wy-
ciga. SJov — liegen sta na kotwicy.

Slnferarm, ni. (ber) pazur kotwiczny, Kozi., cf.

apa kotwiczna; and) im Hoss. ift apa üblid), cf.

szopa kotwiczna; Iet3teveo ift Kozi. unbcfannt, cf.

Bw. rami kotwicy.
Slnferauge," n.(baö) ucho kotwicy.
Slnferbal ten, m. (ber) drg u kotwicy.
Slnferben, v a. nakarbowa.
Slnfcrbojc, f. (bie) znak pywajcy, gdzie kotwic
rzucono ober zapuszczono.

Slnferförmig do kotwicy podobny.
Slnf erg elb, n. (ba) kotwiczne, g. ego, ober za-
pata od kotwicy.

Slnfcrgrunb, m. (bei) grunt do zarzucenia kotwi-
cy zdatny ober grunt kotwiczny.

9(nf erfjafcn, m. (ber) hak kotwicy.
SlnferbaSbel, f. (bie) koowrót kotwiczny, cf.

Bw. winda kiersztakowa Ober winda do liny od
kotwiejr.

Slnferholä, n. (ba6) drzewce u kotwicy.
Slnferfned)t, m. (ber) kotwicznik.
Slnferfreuj, n. (baó) krzy u kotwicy.
Snferfugel, f. (bie) kula z kotwiczkami, — z ha-

kami.
S(nfer(o§ bez kotwicy.
*9(nfem, v. a. kotwic spuei, zarzuci, okrt na

kotwicach zahaczy, cf. stan na kotwicy.
2) — bcrmittclft eines Slnfcrö berbinben ankrowa,

zaankrowa, ankrami spi, zmocni.
<8) * — nad) ctrnaö antern, barnach trauten, feljv bar»

nad) ftreben da czego, napiera si czego, usi-
owa o co, cf. skoma.

Slnferbfal}, m. (ber) miejsce zdatne do rzucenia
kotwicy.

Slnf erring, m. (ber) kolko do przewleczenia kier-
sztaka.

Slnferruthe, f. (bie) prt kotwicy.

Slnferfcfjau'fel, f. (bic) wsy kotwicz.
Slnferfd)mib, m. (ber) kotwiczny kowal, L.

Slnfcrfd)miebc, f. (bie) kotwiczna kunia, L.

Slnferfd)tih, ni. (ber) obicie Avsów kotwiczych
drewniane.

St

H

ferfcil, Slnfcrtau, n. (baö) kiersztak, lina ko-
twiczna.

Slnferfbihe, f. (bie) koniec ober dziob kotwicy.

Slnfcrftange, f. (bie) kotwiczny drg, L.

Slnfcrftocf, m. (ber) drek u kotwicy; laska ko-
twiczna.

Slnfcrtau, n. (baó) kiersztak, lina kotwiczna, f.

Slnferfcil, cf. Kabeltau.

Slnfernntrj, f. (bic) kosaciec botny Al ,
— óty

Jundz., cf. .jjgn.? kosaciec ótego kwiatu;
mieczyk óty botny ??, Sat. iris pseudacorus.

Slnfettcln, v. a. zahaczj na acuszek, cf. acu-
szkami prz3'mocowa, przj'inoenic, cf. przydzia,
przytka, cf. przyczepi. ,

Slnfetten, v. a. na acuchu przywiza, cf. —
uwiza, cf. acuchami przyku, — przymoco-
wa ©id) anfctteu uwizn, cf. przytuli si,
przyczepi si do kogo.

Slnfeud)cn, v. a. dycha na kogo 5 angefeud)t fom-

men przycliodzi zadyszany.'

Slnf inb, n. (bas) aboptirteó Kinb (feilen) dziecko przy-
sposobione, adoptowane.

Slnfirren, v. a. przynci.
Slnfittcn, v. a. przykitowa.
Slntlage, f. (bic) skarga, oskarenie, *aoba,

aktora t.

Slnflagcn, v. a. oskary, zaskary, obaowa.
— bor ©erid)t do sdu. 2) = befd)tilbigen obwi-
nia kogo o co, wyrzuca komu co.

Slnflagcr, ni. (ber) skarycicl, oskaryciel, powód,
strona powodowa, powództwo, aobnik, cf. in-

siygator, L. gin böfcö ©cmiffen ift ein grojjerSln*

flägev sumienie ze, wielki instygator, L.

SI nf lag er in, f. (bic) oskarycielka.
Slnfhigcrifd) powodny, lubicy instygowae.

Slnfla^eftanb, m. (ber) stan oskarenia. 3» —
berfct3Cn pocign do odpowiedzialnoci, — pod
ledztwo.

Sin flag cfud)t, f. (bie) yka instygatorska, zapd
do oskarania.

Slnf lammern, v. a. przyklamrowa, L. cf. klam-
rami przytnocni, klamrami przybi, klamr co

zbi, uj, cign. Siei) anflammcm przyczepi
si, uczepi si, uchwyci si, przypi si.

Slnflang, m. (ber) zabrzmienie, brzk; 2) zjjodne

brzmienie, oddwik. 6ó fllibrt Slnflang b. i. Sluf=

nal)inc przyjmuje si z upodobaniem, znajduje
odgos.

Slnf leb en, v. n. ni. h., =r burd) eine jähe geuebiigfeit

rooran bcfeftigt fein (vulgo v. a. für anflciben przy-
lepi), przj'lgnac, lepi si, *prz3'lina ober przy-
lega. Slnfleben" an bie ginger przylgn ober $r.=

$oln. przyln do palców, Sßräf. In, gut. przy-
ln, trzyjna si ober niepuci si, 3. SÖ. bie

©ünbe, fo tmö immer anflcbet, tibi, grzech który
nas snadnie obstepuje ober wkorzeni si w nas,

ober — tkwi w nas gboko; angeflebt przyle-

piony.

Sin fleet en, anflecffcn, v. a. in ©cftalt eines KlecffeS

anroerfen skleksa, namaza, ydów narobi.

Slnf leiben, v. a. m. 1)., vulgo anfleben przyklei, przy-
lepi klejem, karukiem, klajstrem.

Slnf leiben, v. a. m- f)., ubiera, obtoczy, oblec,

ubra, odzia, odziewa, ustroi, przyodziewa.
Slnfl eibnng, f (bie) obleczenie szat, ubranie si
w szaty, odziewanie.

Slnfleifte.rn, v. a. klajstrem przjlepia, przyklaj-
strowa.

Slnflemmen, v. a. przycisn, przyskrzyn.
Slnflingeu, v. n. irr. m. b., lmperf. flang a, Conj.
— anfliinge, Part. Praet. angeflungcn, zadzwoni;
zgodny dzwiek Avj-da; aud) alo v. a. bie ©läfer
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anriingeu zadzwoni w szklanki, uderzy szklan-
k o szklank.

Stnf Itngeln, v. a. zadzwoni.
Slnf l opfen, v.u. m. h. zapuka, zastuka; 2) v. a.

przyklepa.
9in ftopfer, ni. (ber) motek u drzwi (do pukania).

Slnflopfung, f. (bie) zapukanie.
Slnfnebelll, v. a. przykrpowa.
Slnfnalleii, v. a. trzasn biczem na co, popdza

np. konie.

Slnfnópfen, v. a. zapi guzikiem, umocni gu-
zikiem, cf. zapi na guziki.

Slnfnpfen, v. a. "=
mittel)! eines Änotenö nn etwaó

befeftigcn przywiza, cf. nawizywa, zwiza
co na wezel, — na szypel, zawiza wzem
co wraz, w jedno, cf. Bw. przydziergn; fig.

przyczy, —klei. Sin ben ©algcil — powiesi,
obwiesi (fin ©cfbrid) — zacz rozmow, do-
dawa, cf zgibra glos. Gj. zobopolne wzgldy
si kojarz, K r.

Slnfnfipfung," f. (bie) przywizanie.
Slnfntirren, v. a. warcze na kogo (o psie).

Slnf Obem, v. a. m. f)., przynci; net przywabi,
ptzyudzi, cf zlasi.

Slnf om ni en, v. irr. n. ni. f.,
Impcrf. id) — , er fam

nn, Conj. bafj id) — , er anfäme, Part. Praet. ange*

fOlllincil, przyby.
3u gtifje onfoiliiucn przychodzi, przyj; jtt

^ferbe, ju SJSkgen onfommcii przyjecha; 3 u SBaffcr

anfommen przypyn. Gj. brzegu wiosami do-

pada , Dm. Homer.
Sei Ginem anfommen b. i. borgelaffen werben by

przypuszczonym, mie przystp, znale miejsce,

wykierowa si, wskóra. ©ut aiifommcti ober

Übel ailfoillilieil dobrze albo le trafi, by przy-
jtym, umieszczonym. 3'm -£>ciratben gut antom»
llien w maestwie dobrze trafi. Gr ift gut (in=

gefoillineil dobrze mu si powiodo, pomylnie
mu poszy rzeczy. Du wirft übel nnfomiiien, —
anlaufen le trafisz» przywitaj ci tam. 3n
arnifcligen lliiiftanbcn — przykolata si, L. przy-
gramoli si, L.

Sliifommen"= 3emanben 3U nclfye fommen zaj,
dosta si do kogo, przystpi, przybliy si
do kogo." Ginem etwaó anljabeii, beifommen sig-n ober dosic kogo, trafi, zej co.

— Giiigang fnben przystp mie,
— befallen werben, 3, Si.eö fam ihn pine guvdjt

an strach go ogarn ober strach na niego przy-
szed, — przypad, oblecia go, zdj go strach.

Die Suft ift ihm angcfomiiien przysza mu ch do
czego, — ochota, zachciao mu si — , wzia
go ch, niebr. ubrdalo mu si, cl. zabzdurzylo
mu si. Der Schlaf ift ihm angcfoinmcu zmorzy
go sen.
— eine Ginpfinbtiiig machen, 3. 83. baó fommt mir

fchwer, fatier an z cikoci mi to przychodzi, cf.

trudno mi, cf. ciko na niego.

G6 Worauf anfommen laffen, b. i. marten, überlaf*

fen puci co na los, czeka aby si stao co

stanowczego, oczekiwa, azardowa, puci co

na co, próbowa, dowiadcza, gotowym by
na wszelki przypadek, ryzykowa, dopuci
aby do czego przyszo, odway si na co. Gr
roili eö auf einen Gibfd)iiuir anfommen laffen zda
co na przysig, cf. przysiga to ma stanowi
ober — rozstrzygn. Dic.ftriegcnbeu wollen cö

auf ein treffen anfommen laffen walczce strony
chc puci spraw swoj na los bitwy. Sein
©lücf fommt auf mid) an,

'

b. i. bangt bon mir ab

jego szczcie odeinnie zawiso, oderonie za-
ley. 3d) trill có bemmf anfommen laffen ja si
chc ostatniego chwyci; odwa si na co. Gö
foinnit mir Oicl barauf an, bafj — wiele mi na tern

zniczy, wiele od tego zawiso. Gö foillllit auf

fein yeben an idzie o jego ycie.
— betreffen, it. erfordert werben, tiótbig fein, 3.©.

có fommt auf einen SJcrfudj an od jednej próby za-
ley, idzie o jedn prób. Gó foli mir nicht bar=

auf anfommen mniejsza o to; o to mi nie idzie;

mniej na to zwaam. SDiir foli eó barauf nid)t an=

foitimen mniejsza o to, nie ma mi to obchodzi,
mniej o to dbam. Sluf einen £hale"r fommt eó mir

nid)t an mniejsza u mnie jeden taar; o jeden
talar mi nie idzie ober nie chodzi; o jeden talar

mniej stoj, jeden talar nie czyni wielkiej re--
nicy.^ Sluf biefe Jhatfadje wirb eö nur anfommen
ten czyn bdzie w tym procesie stanowczy.

Slnf öm mliiig," m. (ber» przybysz, g. a, cf. przy-
hodzie, przybywea, przybylec, ©.D. zawila-
lec-, I., go, nowotny, Eh.

Slnföpfen, v. a. przyprawi gówk np. do szpilki.

SlllfoppCllt, v. a. przysworowa, cf. zesforowa,
spta, par zczy, cf. obdze, ^ßv. = ^Joln. cf.

obceje; zesmyczy (psy).

Sinfonien, v. a. vulgo anfirrcn przywabi, przy-
tidzi, przynci, cl. zasi.

Sliifrallen, v. a. szponami uchwyci; fid) aiifrallcn

szponami (fig. jakby szponami) uchwyci si
czego.

Sllifreibeil, v. a. napisa kred, zanotowa.
Slnfrelfd)Cli, v. a. wrzeszcze na kogo.
Slnfriechcn, v. irr. 11. ni. f., Imperf. id) — , er frod)

an, Conj. bafj id) — , er anfröcbe, Fart. Praet. atu-

gefrod)en, przyle, przyczoga si, przywlec
si. Gr fam atigcfiocbcn przylaz, przywlók si,
*przywakroi si.

Slnfünbigeti, y. a. feierlid) befannt machen, feierlich

anlagen ogosi, obwieszcza, zwiastown, za-
powiedzie, oznajmi, obwoywa, 3. S3, wy-
strzay z dzia zwiastoway uroczysto, uro-
czytoci zapowiedziane w stolicy. GillCll halben

^ciertag anffinbigeu zapowiedzie wito do po-
udnia. Den Äiieg anfiiiibigen wojn "wypowie-
dzie.

Slnfünbiger, m. (ber) obwieciciel, zwiastun.
Slnfunbtgiing, f. (bie) ogoszenie, oglos, odezwa,
obwieszczenie, zwiastowanie, opowiedzenie,
nakaz, wskazanie, zapowied.

Sliifiinbigungófcbreiben, n. (baó) obwieszczenie
na pimie.

Slnftinft, f. (bie) przybycie, przyjcie. - 3U 83a»
gen przyjazd, przyjechanie.

Slnfiiiifteln, v. a. gemilbcrt unb höflich, für: aii3aubern
oczarowa.

Slilftlppeln, v - a - spta, zesforowa, posforowa;
swata, par zczy, cf. narai on, zeswata.

Sin I ad) en, anlächeln, v. a. umiechn si do kogo,
umiecha si do kogo, z umiechem na kogo
spoglda.

SI ni age! f. (bie) bie ^anblung beö Slnlegcnö, ohne >$(.

przyoenie, zaoenie, rozkada
2) — bie adjc, wcld)c angelegt wirb przyoona

rzecz, przyczona —
, zaczona rzecz.

— iii ben Aanäelcien fooiel alb: 83cilage za-
czenie, przyczenie, annexa, ^1. dodatek, do-
kadka.

3) — baó Grbreid)', melcbcó ein ftiufj ;c. anfbület,

bie Sliifd)ült, ber Slnwurf zaspa SB., przysep, przy-
eepisko, nnmulisko, odsep, odsepisko, przymu-
lisko, przyrastanie gruntu z powodzi pocho-
dzce; wysypy, odsypy morskie, Bohusz

;

przymulenie gruntu do brzegu niegdy wod*
okrytego.

4) — an ben Schießgewehren ber Slnfd)lag przy-
kad u fuzyi.

5) — ber Gntwurf, erftc Slnfang einer Sadie roz-

kad, ukad, abrys, plan, pierwszy pocztek,
agiew eig 3mibcr.

li) — berörunb, bie ©runblagc fundament, grunt,

zagad, Bohusz., ftranj. usines, rozkad, cf.

podwalina.
— Dcffentlicbe Slnlagc robota publiczna, Bohusz,

cf. zakad w kraju przdzalni baweny, it. z
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tycli jedna zaprowadzona (angelegt") w Lipkowie
(a), Die anlagen nnb Sliiftalteii. Slnlacjc bc8 ©ar=

tens rozrzdzenie ogrodu cig. Ginrichtung, Krs.
p. 373.

7) — natürliche @efd)icFlid)_feit nnb gahigfeit spo-

sobno, zdolno) przymiot, 3. S3, ycie peine
szczliwjTch przymiotów' i nadziei, Potocki,
zarodek, dar przyrodzony, natura, poeliop, cf.

zadatek, dowcip, przemys. Usposobienie ober

^Ittr. —a, 3. S3, nadesza wielka epoka która
dalszemu rozpostarciu usposobie Godebskiego
nowy wcale nadaa kierunek. Fil oz. Szan.
D. ziarno, jadro, nasioo, swojstwo, cf. posag,
iskra cf. zasadnicza wadza gleicf)f. ©runbfraft, 3.

S3, budzi, L. progr. cf. zoci moralnej zaro-

dy, L. progr cf. zaród talentów, Dm. 5tranf=

hciteanlage zawizki choroby, D z. z dr., cf. za-
bytki chorób; pizjczyna do udziau chorobli-

wych skonnoci dla dzieci, DD., cf. usposo-
bienia do choroby, DD. Dafl SJiirgcfühl ober bie

Stympathic ift eine Anlage ber Statur czuo jest

danina natury, Mr. ober dar, posag.

&) — SJuflage nakad, podatek, da, danina.

Sfnlänbe, f (bie) ld, pal, stanowisko, przyldek,
cf. przysta, f.

Slulanben, v. n. ni. f., zawin ze statkiem do
ldu, przybi do brzegu ober do ldu, do pala,

przyldowa, wyldowa, zbliy si brzegu,
zawin do portu.
— mit bem ©cfäfj apa statek przy ldzie,

K z ., cf. dobija si do szpichlerzów, cf. brzegu
wiosami dopada, Homer Dm., przysta ku
brzegu.

Slnlanbung, f. (bie) przjbicie do ldu, przyldo-
wanie, wyldowanie.

Slnlangen, v.*n. m. f., l;on einem entfernten Drte an*

fommen przyby, stan (na miejscu)

2) — fo biel aló betreffen tycze si; Gj. tr>a8

biefe Sache anlangt co si tycze tej rzeczy.

Slnlangenb tyczcy sie; mich anlangeub co si mnie
tycze, co ze mnie, co do mnie, ile ze mnie.

SJnlafj, m. (ber) ber entfernte ©runb 3U einer £>anbs

lung, bie Skranlaffung powód, przyczyna, okazya,
sposobno, materj-a, pochóp, pobudka, popd,
droga, pole, zaród, 3. S3, wojny

2) — cig. bie ^anblnng beß Slnlaffene, 3. S3, ber

Stnlafj bc6 SBafferö przypuszczenie (napuszczenie)
wody.

3) — ber Slnfchein podobiestwo, pozór 5 Gj;.

strzeg si król Zygmunt III. pilnie, by ze
strony jego adnej do kótni niedano zaczepki,
Nieme.

Slnlaffen, v. irr. a. 111. 1)., Praes ich (affe, bu laffefr,

er läjjt an, lmperf. ich — , er lic9 an, Conj. ba0 id)

— , er anliege, Part. Praet, angelaffeu, ift fehr ellip*

tifch unb fetjt ein anbercö S3erbum_ borauö dopuci,
przypuci, przepuci, wpuci.

Gin ftleib — , anbehalten iaffen zostawi komu
jego sukni na ciele. Ginen Seid; — , anlaufen

Iaffen, mit SBaffer anfüllen staw napuci wod
ober wpuci ober przypuci wody do stawu.
Die SDlühle anlaffen spuci myn, cf. puci myn
w ruch, w obrót, cf. stawida otworzy, Bw.— Ginen empfangen przyj kogo; Gineu übel

anlaffen le przywita, cf. le kogo traktowa,
le si obej z kim, poniewiera kogo, eigentl.

mifjhanbelu.

— auf etoaS, b. i. anheben pobudza do czego,
podszczuwa na kogo.
Anlaffen, v.r. = fd)einen, ben Schein haben wygl-
da, wydawa si, mie sie na co, poda si na
co, zdawa si. G8 Icifjt fid) 311111 Ärtege an "za-
nosi si na wojn. Sich roohl — pokaza si
Zdatnym, dobrym, mie dobry ptizór, obiecywa
po sobie ober czyni dobr nadziej o sobie, po-
kazywa si ober wydawa si, by dobrym,

zdatnym. Sid) übel — le si pokaza.
Icifjt er nid)t an? co te on niewjrabi.a?

Slnlauf, m. (ber) $1. bie Slniaufe, ber Slnfaij jum 8au«

fen pd ober zapd, rozbieg, zawód biegania,

cf. przystp, zacieczka, zacieczenie si, zacie-

kanie si. Der Slnlauf beö geinbeö attak nie-

przyjaciela, cf. natarcie, "natarczka, cf. napa;
najazd, impet, natarczywo, cf. wstp, g. u.

S3eim elften Slniaufe na pierwszym wstpie, Kr.

Der Stein beö — kamie obraenia, cf. zawada.
Daö J'iauß liegt im Slniaufe dom nad sam drog
dogodnie lecy: dom na podordziu, cf na
chyli. Slnlauf bon S3ettlern napa od ebraków,
cf. nacisk, natok Slnlauf bc8 ©afferö napyw
wody, wezbranie. Ginen Slnlauf nehmen rozp-
dzi si, puci si w bieg, ©leid) auf ben erften

Slnlauf w razie, tu, nie z drogi, na podordziu
(richtiger: podrczu), cf. pod gb, rk, L.

Slnlaufen, v. irr. n. m. f., Praes.'ich laufe an, bu

laufft an, er läuft an, Imperf. ich — , er lief an, Conj.

bafj ich — , er anliefe, Part- Praet. angelaufen, =
anfangen 311 laufen puci sie w bieg, rozbiee
si. zaciec sie, zacieka si do jbiegu, rozp-
dzi si

2) — anfallen napada na kogo, attakowa,
naciera ober uderzy na kogo. 3d) roerbe ange-

laufen opadaj mnie, 3. S3, dunicy przypadaj
z naleganiem na mi; naraaj mi siej przy-
krz mi si.
— angelaufen fommen przybiee, przjbiedz

nadskoczyj anlaufen Iaffen na sztych przypuci
3. 33. dzika; Ginen anlaufen (äffen komu figla wy-
rzdzi, podej kogo zasadzajc si na niego j

nic ostrzega kogo.
3) — ltd) ftofjcn im Saufen trci si, narazi

si; er ift mit bem Äopfe an bie SBanb angelaufen

uderzy gow o cian; übel anlaufen le trafi,

oszuka si, omyli si.
4) — (bom SBaffer) przybywa, wezbra. Der

glufj ift angelaufen wezbraa woda, podniosa si
—

i przybiera woda. Die ©d)tilben laufen an przy-
bywa mu dugów; mno si dugi. Slnlaufen

(bon ber @cfd)HHtlft) napuchn, nabrzmie. Da6
Slnlaufen ber giijje obrzmienie nóg. Die SBunbe
ift mit S3lut angelaufen nabiego jakie miejsce
ciaa krwi, ocieko, L. cf. rana krwi nabie-
ga, podesza, podcieka, zacieka, (bon Snl ^ e)

zeniedzie, brudem zale.
5) — nerrofteu zardzewie.
— ben ©Imij berliereu spowie, glans stra-

ci, blakowa; ber Spiegel ift angelaufen zwiercia-
do spocone, cf. przymio si, zalazo, spla-

' mione, plamami zasze, glans stracio; cf. L.
zwierciado lepe; ber Sßein läuft an wino ple-

nieje; angelaufene Renfter zapotniale okna ober

par okryte; okna przepalonym szkem ozdo-
bione. S3lau anlaufen Iaffen na bkitne szmelco-
wa; cf. Bw. stal napuci.

Slnlaufen, v. a. zadzwoni.
Sin leg en, v. a. przyoy do czego, oprze na

czem, Bw.; == onlanben przystan; Gj. przy-
stanwszy w bliskoci szlachtuza upalowa;
upalowal u kpy Saskiej, SI©, cf. stan statek
przy ldzie, "cf. apa, bei ben Sd)iffer"n statki

apa przy ldzie, Kz. <£>ier barf man nid)t mit

©etreibe unb 4öoi3trafren anlegen tu niewolno sta-n statkom ze zboem ani tratwom cf. gdymy
do ldu z statkami na noc przybijali.

^)änb anlegen rk przyoy, przyoy si.
Gin Äinb anlegen an bie »ruft, cS 3ujäugeu dzie-

ci przyoy do piersi ober dzieciciu da
piersi, cf. dzieci do piersi przystawi. Gj.
karmicielki dopuszczaj ssa dzieciom. Die
glinte anlegen, fielen zoy si do czego, przy-oy (fuy-yj do lica), celowa, wymierzy. Gi=

nen ffleif bem Raffe anlegen obrcz nabi na beczk,
pobija beczk.
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Der 9oft Ijat fici) angelegt rzucia sit- rdza na
elazo, cf przyczepi sie. Sine Sciter anlegen

przystawi drabin, jgiolj anlegen an baö geuer
drew przyoy na ogie ober drew podoy,
geucr anlegen podpali, podnieci, zaoy ogie,
podoy ogie. Cr,, miasto zupenie prawic
zgorzao; domylaj si, i byo podpalone; it

ogie byt niewtpliwie podoony. Ginem Act«

ten anlegen w kajdany oku.
Slnlegen = oujieben woy, Ginen fliodf anlegen

wdzia ober prywdzia sukni, sukni wzi,
bra na siebie, — oblec; ka na siebie. Die Lü-
ftung anlegen przywdzia zbroj, odzia si.zbroj,
P. K. I Si, cf. wzi na si zbroj, id. Sdnibc
anlegen obu si. feinen ©d)iiiucf anlegen ochdo-
stwo woy na siebie: Gj. przyczone insignia
woy i nosi nakazujemy itraner anlegen

okry si aob ober wzi aob na si; a-
ob przywdzia (a) ober aob ober aobne
stroje bra na siebie. Gr. dwór woy aob
na dwa miesice.

63elb_ —
, 311'geu.uffem ©ebraudie anroenben loko-

wa pienidze na prowizy, szalowa pieni-
dzmi, uy pienidzy, oy na co. 03elb atlf

3infen anlegen pienidze na procent obróci, bef=

fer da SÖ., summy lokowa na procent.

Gin ©ebóubc anlegen zaoy budynek Äolotiiecii

anlegen osady stanowi, Kras., beffer zakada,
30. Sccue äßa'lber anlegen nowe lasy zaprowadza,
S3- Iw a 11, cf. id. nowe zao las3-

. Gj;. nowa
szkoa wojskowa w stolicy- jest utworzona, cf.

przdzalnia baweny zaprowadzona w Lipko-
wie (a). Die 3 f>t — oy czas na co, szafo-
wa czasem.

Gtmaö luorauf anlegen, b. i. Gtroaö 311 erreichen

flld)en godzi na co, zmierza na eo, uwzi
si na co, dy do czego, zakroi Gr t>tlt Co

baiailf angelegt on do tego zmierza: na to godzi
;

taki jest jego zamiar, — zamys, — ukad, cf.

uoy to sobie, cf uwzi si na to, cf. ukno-
wa sobie to. Gin tief angelegter ^lan 311111 Singriff

gboko ukarlowana zaczepka. Slngclegte ober

Dielmthr angefertigte Sbcitungöacten Azialy sporz-
dzone, 9iS.

Slnlcgcfcblofj, n. (ba) kódka.
Slnlegefteg, ni. (ber) ramki drukarskie.
Anlegung*, f. (bie) przyoenie, woenie, etc. f.

baö Skrbum. Die Anlegung auf 3' n fCIi obrócenie
na procent.

SInleben, Sin lehn, 11. (baö) (Sliileibc) poyczka.
SInleben, f. anleiten poyczy.
Slnlebuen, v. a. an Gtroaö anlehnen przyprze, przy-
piera, cf. oprze prz3" czein, podeprze, pod-
piera, wesprze, postawi przy czem ©id)

an Gtloaö anlehnen opiera si na czm ober przy-
piera. Gj. w rogach budynku i wszdzie, gdzie
do dworowych cian rodkowe przypieraj. Die
Jbürc anlehnen drzwi przymkn.

Anlehnung, f. (bie) podparcie, wsparcie, podpie-
ranie, przyparcie.

Slnlcibe, f. (bie) poyczka, zacig pewnej summy.
Gin Slnlcibe bei 3emanbcn machen dug zacign
u kogo.

Sltilciben, v. irr. a. m.f)., Impcrf. id) — , er lief) an,

Conj. baf) id) — , er anlicbc, Fart. Profit, angelic

hen, =s bon einem Slnbcrn leiben, 311m Darlcl)ii cm=
pfangen, befonbero bon großen Summen uub öffent?

lid)Cii Anleihen poyczy.
Sin lei her, m. (ber) poyczajcy.
einleimen, v. a. przyklci, klejem przylepi,

«klei.
Vlnlciinuiig, f. (bie) przyklejenie, sklejenie.

Slnleiten, v. a. clg. leitenb einer ©ache nähern dopro-
wadzi, naprowadzi-, przyprowadzi, przywie,
ftut. przywiod. Gincii SMinben an bie SBanb —
przyprowadzi lepego do ciany.

2) — anroclfcn, anführen, ffllittel unb Sffiege jur

Grlangung geruiffer gcrtigeiteu an bie .£>aiib geben

prowadzi kogo do czego, cf. przewodniczy
komu: wiezj kogo w czem, wdroy kogo
do czego; cf. sposobi (drog pokaza, wska-
za), wprawi w co ober do czeco, uczy, nau-
cza kogo czego, instrukcj dawa, Informo-
wa, instruowa. Ginen juiii ©nten —

, 311111 $)ó«

fen anleiten prowadzi kogo do dobrego , do
zego.

Slnleituiig, f. (bie) naprowadzanie do czego, po-
chóp, informacya, instrukeya, nauka, skazówka,
droga, wprawa, przewód; 3. Si. pod przewodem
prawide stoicyzmu, przewodnictwo, rada, po-
danie sposobu; przewodnik dla uczcych si
czesjo

Slnleituiig 3111' Siritbmetif rkowodztwo do aiy-
Imetyki (^iiioe im 0)retfd)) Äurje — krótkie r-
kowodztwo tfihibe im ©rerfd)i. Einleitung 311111 Söö«

fen geben da pochóp, pobudk do zego, SÖ.,

wdroy' do zbrodni.

Slulciter, m. (ber) dowódzca, mistrz, przewodnik,
doradzca, cf. menior.

Slnlcrncn, v. a. przj-swoi sobie przez ucze-
nie si.

Slnlcucbtcn, v. a. ino ©cficht leuchten przywieca,
objani, owieci, un rzuca, cf. wiato
odbija.

Slnliegcn, v. irr. n. m. ()., Imperf. id) —, er lagan,
Conj. baj) ich -, er anläge, Part. Praet. angelegen

przylegym by-, przylega, lee przy- czem,
dobrze lee, mocno siedzie, szczelnie przy-
stawa do czego np. do ciany, przypa, L.

®S- g'l.V podkowj- dobrze wszdy przylegn.
tedy ko pewniejszy- bywa na nogach, L.; pas
przystawa ober pas przylega do biodr, L. cf.

dowiadcza broni na sobie, czy ciau przystoi,
Dmoch.

2) — jid) Gtamó angelegen fein laffcn stara si
o co, mie staranie o co, patrze czego, pilno-
wa czego, cf. starowa (StanUl Potocki), cf.

chodzi koo czego.'

8) Ginem anliegen, b. i. febr bitten nalega na
kogo; usilnie prosi, doprasza si czego.

Sin lieg eilb, adj. przylegy; cf obcisy.
Slnlicgcu, 11. (baö) ci'. Herb. dolegliwo, dolego;
proba, interes do kogo; cf. bieda, kopot, tro-

ska, frasunek, niedola, niedostatki, yczenia,
potrzeby, okolicznoci, przypadki.

Slnlorfen, v. a. przywabi, przyludza, przynci.
Sllllorfcnb, adj. powabny.

81 nlo flung!, f. t bie) przywabienie, przychcenie,
powabienie, przyncenie, przynta.

Sllllotljen, v. a. przylutewa, zalulowa, lutowa;
angelóthct przylutowany.

SI lilii nimel 11, fid) — (niebr.) rozwaliwszy si oprze
si o co.

S(nmad)cn, v. a. = ein Ding mit bem anbern bcr=

hinten (ffiegenfat): abmadjcnj) przyprawi, przy-
robi. Gin !8ant>, bie ©egel anmadjen wstk,
agle przyprawi, — przywiza.

2) — (bom ^cucr) berborbriiigeu ogie roznieci,
wznieci, wskrzesa, rozpali.

3) — amnifchcii, wrmifdjen, befonbero mit chvnö

glüffigem anfcuditcn, 3. 4). 9Hehl, Statt rozczyni,
rozpuci, zarobi, zagnie, $tt., rozrobi. Durd)
einen frembeu 3nfal5 hcrffilfd)en, 3. S3, ben SBfin, Bier
— wino, piwo miesza, faszowa, przyprawi
wino, li., przyla co do wina. fiJMt Giiocif) 011«

machen biakowa. Wit Schmcfcl annuidjen siar

kowa. ä)Jit Silami anmachen huunowo Slnge

maditcr SBehl pczyprawne wino. Ej. barszc:

burakowy zaczyniany cytryna lub octem win
nj'm, DI), beffer zaprawiony, $&.

4) — v. r. wcisn si, wrubowa si gdzie
©id) an Gincn inadjcn, fid) heranmachen , fid) ju«

brängen, einfd)iueid)Cln nachodzi kogo, pizyinówl

8.
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si, przymawia si, przylizywa si, cisn
sio do kogo, zaleca si, garn sie do kogo,
nadskakiwa komu, przywizywa sie do kogo,
przymila si komu, umizga si mcilll bon bem
anbern ©efdjlccfjte bie 8iebe ift.

Slumalen, v. a. atrftreid)cn namalowa, pomalowa.
2) — burd) Malm berbinben przymalowa, Satcin.

pingere.

Slnmahnen, v. a. obs. für ermahnen, aufmuntern na-
pomina, upomina.

Slnmahmtng, /. (bie) obs. upomnienie, napomi-
nanie.

Slnmarfd), m. (ber) bie STmücfunn eines £>aufen6 Sol«
baten nadejcie wojska , cignienie wojska,
przymaszerowanie, wkroczenie; zblianie si
(wojska).

Slnm'arfchiren, v. n. przymaszerowa, przycho-
dzi, zblia si z wojskiem, cign, wkracza.

Stnmafjen, v. a. = fid) rbiöerred)tlid) jucigneii; Dber=
beiitfd) rcirb e'6 mit bem ©en., aber im 4?od)beutfd)en

mit bem SlCC. conftruirt, przywaszcza sobie co,

cf. podgarn co pod siebie, 3. S3, wszystkie
interesa, Konst. 3. S. 26. przyswoi sobie co,

cf. przysobi co; przypisywa sobie co; przy-
znawa si do jakiej rzeczy jak do swojej,
cf. roci sobie pretensye.

Slnmafjcnb peen pretensyi; ein anmafjenber Son
*przyswojczy ton (a) zarozumiay, dumny; ailUlO»

fjcnbeS SScfcn zrzdno, obejcie si dumne, za~
rozumiae.

Slnmafjlid), adj. unb adv. mniemany, nieprawrny,
przywaszczajca sobie, uroszczony, cf. niespra-
wiedliwy; w przywaszczajcym sposobie, niby
przywaszczalnie.

Slnmafjung, f. (bie) uroszczenie, 3. S3, uroszcze-
-nia znia, które nam rozdraniona poddaje du-
ma, przywaszczanie sobie; przyswajanie; przy-
pisywanie sobie czego

Slnmauern, v. a. przymurowa.
Stnmclben, v. a. ogosi, meldowa, zameldowa,
opowiada, anonsowa, oznajmi, oznajniowa,
da zna.

Sllimelbung, f. (bie) ogoszenie, zameldowanie,
opowiedzenie, oznajmienie, anonsowanie, ode-
zwa. Änmclbung ber gorberung podanie preten-
syów. Slnmelbung ber Älage zgoszenie si ze
skarg, ©D.

einmengen, v. a. przymiesza do czego; wmie-
sza. (Sr,, baö gutter mt Äleie — otrb do obroku
przymisza.

Snmerfen, v. a. rr an einem ©egenftanbe bemerfen
dostrzedz u kogo co, postrzedz na kim, postrze-
ga, obaczy, uwaa, pomiarkowa.

2) — alp merfroürbig aufjeid)nen naznaczy, za-
pisa, zapisywa, zanotowa, doda uwag.

StnmertUtlg, t', (bie) naznaczenie, zapisanie, za-
notowanie; uwaga, dodatek, przypisek; cf. po-
strzeenie, krytyka.

5tnmerfuug8jeid)cn, n. (bas) odsyacz, g. a.

Slnmeffen, v. irr. a m. h., Praes. id) meffe an, bu
miffeft an, er tnijjt an, imperf. id) — , er mag an,
Conj. bafj id) —, er anmafjc, Imper. mijj an, Part.
Praet. ancjemeffen, przymierzy, przymierza co,
miar wzi na co; angemeffen, Sßart-, bullig ge=

mäfj przymierzony, alS adj. (einer Sad)e—) przy-
zwoity, zgodny, odpowiedny, st080\vivyv cf. po-
mierny.

Stnmifdjcn
f. anmengen.

Slnmuth, f. (bie) bie fanfte angenehme embftnbung,
roeldje burd) ben ©enufj be§ ©uten herborgebrad)t
lDirb wdzik, Sßlur. wdziki, przyjemnoi, cf.

sodycz, f._2)ieS(nnel)mlid)feit ber Sadje- bie Sd)6n*
heit, ber 9teij wdzik, powab, powabno.

Slnmuthen, v. a.
='

bon einem begehren, bedangen,
ihm jumuthen, befonberS unerlaubte, una -ftanbige a=
d)en da, pretendowa, domaga si, wyciga

(niepodobnych rzeczy), dopomina si, nama-
wia na co, upomina si.

81nmnt()ig, adj. unb adv. ober anmut()öbotl przyje-
mny, miy, wdziczny, wesoy, ucieszny, a-
godny, luby, sodki, rozkoszuj-, powabny.

Sinn a, ©en. SinnenS, £)at. Sinnen, emin. Slnndjen,

Anna, Anka, Anelka, Anusia.
SI linage In, v. a. przybi co gwodmi, przygwo-
dzi.

Stnnageu, v. a. nadgry; nadpsu.
Slnnaljen, v. n. m. f., przyblia si, zbliy si,
przystpowa, bliej przyj.

Slnnaljeu, v. a. przyszywa, przyszy, podszy.
Slnniifyem, v. a. zblia, przyblia co do czego;

fid) — przy blia — zblia si.
Slniuiberung, f. (bie) przyblianie, zblienie si.
SlnnafnilC, f. (bie) przyjcie, odebranie, cf. zalo»

zenie; nad) ber Slnnalmie podug zaoenia; przy-
puszczenie.

Sfnnalen, $ß(. (bie) roczne dzieje; roczniki, kro-
niki.

Slnnalift, m. (ber) latopis; latopisz.ee, g. szca,
rocznikarz, kronikarz.

Stnnatcn, Sßl. (bie) annay, dochód z pierwszego
roku (skadany papieowi przez nowych bi-

skupów).

Slnucf)mbar, adj. mogcy by przyjty; zasugu-
jcy na uwag; suszny, nieuciliwy.

Sliincfymcn, v.irr.a. m. 1)., Praes. Id) nehme an, bu
ninnnft an, er nimmt an, Imperf. id) — , er nahm
an, Conj. bafj id) — , er annähme, lmper. nimm an,

Part. Praet. angenommen przyj, przyjmowa,
odebra, przybra, wzi na siebie, podj
si czego.

SemanbeS Sorfchlag annehmen przychyli si do
czyjej propozycyi. SemanbeS SOleinung annehmen
czyje zdanie przyj, pisa si na czyje zda-
nie, ©ein annehmen przytuli có, przysta na
czyje zdanie. grembe Sitten annehmen

.
przej

cudze obyczaje t. j naladowa je. Den ©ang
bon 3cmanb annehmen, b. i. fid) eigen macijen na-
ladowa, imitowa ober przyj 'ober przej
czyj chód.

a5ie SMtige nahmen cine anbere ©eftalt an w no-w posta przybray si rzeczy, Dant. Cr,.

rozmaite postacie mówca przyodziewa musia,
kiedy sdownie rzecz- czyni, SP.— behaupten, billigen, glauben, 5. S3, biefen Satj
faun id) nid)t annehmen na to twierdzenie, ze-
zwoli, tego approbowa, chwali nie mog. Sin

Äiubeeftatt annehmen przysposobi za dzieci, za
syna, cf. Hos. usynowi.

2) — borauöfehcu dorozumiewa si; ben gali

feijen, 3. S3, mir motten ben gali annehmen dajmy
na to, przypumy; man fönnre annehmen mona-
by przypuci, gig. auslegen, 3. S3, für Sdjerj za
art bra; — mie, — poczyta, — uwaa.

H. — Sid) 3emaubc8 annehmen odezwa sie za
kim, cf. broni, zastawi si o krzywdy czyje,
P. Kochan., podj si czyjego interesu, opie-
kowa si kim; uj si o czyje dolegoci, P.
Kochan., uj si za kim ober o kogo.

6j. O sierot si zastawiaj, 4 efra 2, 20; za-
stpi kogo. ej. gdzie za naleao stan przy
dobru Paskiem. Sid) be8 Sinnen annehmen uj
si za ubóstwem, baczenie mie na ubogiego.
$err nimm bid) meiner an, bibl., Panie ujmij si
o moj spraw, nawied mi Panie w asce.
Sid) nid)ts mas im $aü\e ift annehmen mao dba
o domowe rzeczy.

2) annehmen = auf fid) jiehen czu sie w czem,
stosowa co do siebie, przyswoi sobie, obra-
ca do siebie, wykada na siebie, cf. Bw. przy-
zna si do czego, ciga co do siebie. (fj.

id) nehme mid) beffen nicht an ja sie.w lern nie
czuj, nehmen Sie fid) beffen nid)t an, id) meinte
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©it nid)t niecli to Pana nie obchodzi, ja nie na
Pana godz.

Sllincbmlid), adj. godny przyjcia, przyjemny,
mify, wdziczny.

Sltniebmlichfeit, f. (bie) przyjemno, wdziczno,
wdzik, ©j. wdzik piewania (sowika), Kr.

Sllllicbmung, f. (bie) przyjcie, przyjmowanie.
Slnnietcil, v. a. przynitowa, zanitowa.
Slnnetjen,

f. anfeud)en.

Sin ni ft en, v. n. m. f, ober v. rec. in. I)., gniedzi
si, gniazdo ulepi przy czem, zagnieda si.

Slnnod), üblicher: nod) jeszcze.

Sinn pik e, f. (bit)
f.

Slufünbigung.

Slnnulliren, v. a. niewanym uczyni, uniewa-
ni, znie, za niebye ogosi* skasowa,
uchyli, j. S3, prawa, zwyczaje, przywileje 5 cm*
nullirteS Crfenntnij} wyrok uchylony. 6j. sad za-
oony areszt uchyla (aufgeben).

Slnöhren, v. a. uszko (ucho) dorobi do czego.
Slliomalie, f. (bie) nieforemno, nieregularno.
Slno_nl)m, adj. bezimienny; bie Slnoiibmität bezi-
mienno.

Slliorbnen, v. a. urzdzi, uporzdkowa} szy-
kowa; rozporzdza, dysponowa, cf. zady-
sponowa; ustanowi (prawo), naznaczy, przy-
kaza.

Slnorbnuiig, f. (bie) urzdzenie, postanowienie,
ustanowienie, cf. ustawa, rozporzdzenie, dys-
pozycya, porzdek, rozkad.

SlllpatfCIl, v. a. porwa, schwyci, chwyta,
uchwyci, ima, j si czego, dopa czego.

Slnpappeil, v. a. klei, przyklei, klajstrem przy-
lepi.

Slnpaffeil, v. a. przymierzy, przystosowa, przy-
pasowa, przyprobowa, cf. przywdzia. 35en

Jpllt anbnffen kapelusz przymierzy, Taska.
Den ©d)luffel nnpaffcn dobra klucza, L. ©id) ben

Uniftänben anbaffen zastosowa do okolicznoci.
2) — al8 v. n. m. 1)., dogodzi, dotrafi, pa-

sowa.
Snpaffenb dogodny, trafny, zgodny, przyzwoity,

stosowny.
tlnpeitfchen, v. a. zaci, zadgn, biczem po-
pdza.

Slllpfahjen, v. a. przywiza dopala, niby przy-
palowa, palami umocni, — utwierdzi, dr-
kami.

anpfeifen, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er pfiff

an, Conj. bafj id) — , er anpfiffe, Part. Praet. an=

gepfiffen, = Ginem entgegenpfeifen jum 3e'dK" ba
erachtung, .&od)beutfd): auopfcifen wista na ko-
go, wywista, gwizda do kogo; wygwizda,
owista kogo.

Slnpflnnjen, v. a. zasadzi, zasia, szczepi, za-
krzewi, L.

Slnpflanjting, f. (bie) sadzenie rolin, rozsada,
zaoenie np. lasu.

Slnpflbcf en, v. a. gwodziami przybi do czego;
do kotka przytwierdzi.

Einpflügen, v. a. przyora, cf. zaora, cigentl. ju«

pflügen.

anpfropfen, v , a wszczepi; fid) — , ben SDagen
anfüllen opakowa — , obje si.

Slnpichcn, v. a. smo obla, przylepi.
Slnpicfen, v. a. nadzioba (o ptakach), naku.
Slnpiffen, v. a. szcza na co, obeszcze, oszcza.
?lnplatfd)ern, v. n. 111. f., pluskajc zbliy sie;

popluskiwa na co.

SI np od) en, v. a. zakoata, zastuka; cf. auflopfen.

Sin poiem, v. a. z wielkim oskotem zastuka,
zaomota.

Slnbrallen, v. n. m. f, = an (ftiiiaS prallen odbija
si, uderzy si o co, szturchn si o co i od-

skoczy; trciwszy si ober uderzywszy od-
skoczy.

SInpreifen, v. irr. a. tn. f)., Imperf. id) — , er priefi

on. Conj. baj) id) — , er anpriefe, Part. Praet. an=

gepiicfen zaleci, zachwali. $5a§ ©ute bebarf fei*

ner Slnpreifung dobremu piwu niepotrzeba wiechy
b. i. dobre samo si zalecaj dobry chrzan z mio-
dem, a miód i sam.

Slnprcllen, y. a. = anprallen lnadjen rzuci co na
co ebj- si odbio, cf. uderzy, trci v sztu-
rchn, tak rzuci eby co mogo odskoczy.

Sln'brcffeii, v. a. przycisn mocno do czego.
Sillprobiren, v. a. przymierzy, woy na prób;
przyprobowa, cf. przywdzia.

Slnpuften, v. a. dmucha na co, rozdmucha np.
wgle.

Slllputo, m. (ber) strój, m. g. stroju, strojenie si.
Slnpuljeii, v. a. ustroi, ubra, wystroi, przy-

stroi.

Slnquetfd)eu, v. a. przycisn, przygnie co do
czego

Slnqtiicfcn, v. a. amalgamowa, zmiesza w y-
wem srebrze, Bw. beffer poczy metal jaki
z merkuryuszem, SB.

Slnranfen, v. a. przywiza; fid) anranfen wi si
do góry, o tyczk si okrca, pi si, cf. alt*

polnifcl) ranka fur rka bie .gmtib

Slnraffeln, v. n. in. f.,
chrzst wyda cierajc sic

z czm, chrzci. Die SBagen raffeln au, foramen
angeraffelt powozy turkocce (z turkotem) zbli-
aj si.

Slur a t() en, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) ratf)e an, bu
ratl)f cm, er rät!) an, Imperf. id) — , er rieth an,
Conj. baft id) — , er anriete, Part. Praet. angera*
t()en radzi do czego, 3. S3, do pokoju; doradzi,
doradza.

Slnratl)c)t, n. (bn§) rada, dorada.
Stnrathig, adj. ginem — fein doradza komu (w do-

brej myli).
Sltuaudjeii, v. a. zapali, 5. S3, fajk, cygarj
zakurzy cf. zakopci

2) — a(6 y. n. in. f. unb f)., dymem zaj, oko-
pcie, zacz si dymi.

§Inraud)crn, y. a. owdzi, SB., okadzi, przydy-
mi, okopci, przykopci, cf. dymem napuci
co, L.

Slnred)nen, v. a. = auf eines Wedmung fd)retben

porachowa, rachowa komu co, w rachunek
woy; w rachunku co postawi; przypisa
komu co.

2) — beimeffeii przyczyta (bibl. 2 Sam. \9, 19),

poczyta komu, 3. 33. — za najcelniejsz za-
let. 3Jemanben ethjaö I)od) — wysoko ceni
cz3rj przysug.

8lnred)t, n. (ba8) prawo (do czego.).

Slnrebe, f. (bie) odezwa, przemowa, przemówie-
nie, wstp do mówienia, cf. Bw. przywitanie,
exorla.

Slnreben, v. a. przemówi do kogo, mówi do
kogo, *zagadn kogo. 6r,. z pokor starca
witego zagadli, Kras. I. 209, — obróci do
kogo mow; odezwa si do kogo: zaczepi
kogo; przymawia si do czego. SBcnnmanihn
aniebet kiedy siego zagadnie, cf. Bw. przywita.

Anregen, v. a. = mit ©limpf unb S3ehutfamfeit ju

Ctroaö 311 betiicgen fud)cn pobudzi, zachci.
2) — bcl)iitfam erinnern, erraSfjnen, anfuhren na-

pomkn, przypomnie, wspomnie, wzmianko-
wa, namieni, cytowa, przytoczy.

Slnregung', f. (bie) bcfnitfame (Erinnerung napomkni-
cie ober napomknienie; wzmianka, namienienie.

Sltircibcn, v. irr. a 111. 1)., Imperf. id) — , er rieb

an, Conj. bafj id) — , er anriebe, Part. Praet. an*

gerieben naciera, natrze, pociera, potrze,
trze, wciera, wetrze.

Einreibung, t. (bie) nacieranie, potarcie, wciera-
nie, wtarcie.

SI nr cid) er 11, v. a. (SJerglimf) ein (fr^ anreichern
—

burd) Sjiióbrcimcn unb Scrfcbmcljuug cbler madjen
/bogaci (rud).
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Slnreihen, v. a. Slbelung irrt, roenn er e8 351m n.

macht, nawoczy, nabiera, 3. S3, pery, paciorki,

owoc, cf. naniza.
2) al8 y. ree. fid) anreihen, fid) anfdjlieften przy-

czy sie.

81 in ei i en, V. irr. a. tn. h., Praes. id) reifte an, bu

reifteft an, er reiftet an, Imperf. id) - , er rift an,

Conj. baft id) — , er anriffe, Part. prt. angeriffen

szarpn, zadrze, nadrze, nadedrze; napocz,
cf. ab3eid)nen odrysowa. 2) ©id) — ,

podci sie.

anreiten, v. irr. n. m. f.
Praes. id) reite an, Du

reiteft an, er reitet an, Imperf. id) — er ritt an,

Conj. baft ich — , er anritte, Part. prt. angeritten

najecha. 2) — zajecha. 3) — dojecha, cf.

trci o co jadc konno; er fam angeritten ober

reitenb nakoniu przyjecha; konno ober wierzchem
przyby; e. Sßferb — , zacz ujeda konia.

Stnreisen, v. a. pobudza, wzbudza, podnieca,
poduszcza, drani, nci, podmówi, pode-
gn, podburzy.

Slnreisung, f. (bie) pobudzanie, pobudka, podnieta,

neta. powab, wabik, zacht, m. g. u, $1. yj za-

chta, y.

Slnrennen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) —, er rannte

an, Conj. baft id) — , er anrennete, Part. prt. an=

gerannt, := im 8tennen an etoaS ftoften obces biee
na co, nabiega, cf. Bw. uderzy si o co, za-

wadzi o co w biegu, napada pdem, wpa na
kogo, uderzy, napa na kogo; angeraiiut fom=

men przybiee. SftbSa. Saftt ihn anrennen, b. i.

ftcb in äkrlegenheit bringen niech si sparzy f. an=

laufen.

Slnrichten, v. a. przygotowa, przysposobi, przy-
rzdzi; sprawi, zbroi; Schaben anrichten na-
robi szkody, ©peife anrichten potrawy wydawa,
je nosi na stó, je dawa, stó zastawia,
cf. L da na stu, L.

Slnridjttoffel, m. (ber) warzchew, f. g. —chwi,

ift eig. ein grofter ho^erner Söffet.

Slnrichtfchüffel, f. (bie) miska, pómisek, g. — ska.

Snridjttifd), m. (ber) stó kuchenny do ustawienia
potraw, nim si dadz na stó.

Slnrichtung, f. (bie) przyrzdzenie, sprawienie,

przygotowanie, wydawanie potraw, cf. zastawa
jada.

Sin rieche 11, v. irr. n. m. fj. , Praes. id) rieche an, bu

riecbft an, er riecht an, Imperf. id) — , er roch an,

Conj. baft ich — , er amöd)e, Part. prt. angerochen

pachn j zapachn komu, cf. wonie czem,
trci czem, czu czem.

2) — , alö v, a. an etroaS riechen wcha, po-
wcha, ginem ben Sabacf anriechen czu tytuniem;
bie8 riecht mich an zalatuje mi zapach tej rzeczy;

biefer SBein riecht mich lieblich an to wino ma dla

mnie miy zapach.

Slnringen, — ringeln v. a. kókami przyczepi, na
koku zawiesza.

*2Cnrtft, m. (ber) zadzier, zadzierek, L.

Slnritt, m. (ber) przystp na koniu, nadjazd, nad-
jechanie.

Slnriijen, v. a. zadrasn, narysowa.
2£n rollen, v. a. przytoczy; 2) — alS v. n. przy-
toczy si, przytacza si, auch: angerollt fommen.

Slnroften, v. n. m. f. przyrdzewie do czego;
nardzewie. Slngeroftet nardzewiay, przy —

.

Anrüchig, anrüchtig, adj. bon nicht tabetlofem Rufe,

nicht mafelfrei, z opini majcy, nie bez skazy,
podejrzany.

Stnrüchigfeit, (bie) podejrzano, osawienie,
f.

SJerruf.

2£nrucfen, ) v. n. m. f., (aud) v. a. przymkn, —
SlnrÜCfen, \ si; przymyka;) przysuwa si, przy-
stpowa, zblia si, podchodzi, podstpi;
(Sr,, oddzia podstpi o 8 wiorst pod Sliwno;ber
anrütfenbe ©aller najezdny galar.

Slnrubern, v. n. m. f. wiosem narabiajc zblia
Mronggvius, Deutsch • Poln, Wörterbuch, 1,

si, cf. zawadzi czónem, cf. brzegu wiosami
dopada; Dm.

SI nr uf, m. (ber) zawoanie, wezwanie.
Slnrufen, v. irr a. m. 1)., Imperf. ich—, er rief an,

Conj. baft id) — , er anriefe, Part. prt. angerufen,

= ben Stuf an Scmanb richten zawoa na kogo;
ein ©olbat rief mid) an onierz zawoa na mi;
fig. tun Srroeifting einer SBohlthat ju jemanb rufen,

laut unD Dringenb bitten wzywa czyjj pomocy,
odzywa si do kogo, woa do kogo.

2) heranrufen — , herbeirufen przywoa, przy-
zwa, przyzywa;
fig. id) rufe 311m 3eufl ert Qn hiore za wiadka, cf.

odwoywani si do wiadków, cf. wzywam na
wiadectwo, cf. wiadcz si czem.

Sturttfung, f. (bie) wzywanie etc.

*Slnrufer6brunn zrzódo wzywajcego.
Slnriihmen, v. a. zachwali, zachwala.
2(nrühren, v. a. dotyka si, dotkn si czego,
ruszy, rusza, naruszy, narusza. 2) baran
rühren, b. i. burcf) fuhren mit etroaS bermifchen za-
ciera, zamiesza, mit Giern — jajkami zabija,
zabieli.

3lnrtihrung, f. (bie) dotykanie, dotknienie, 2) za-
cieranie.

Sin 8 — an ba8 do tego; gj:. an8 genfter treten do
okna pój, — przystpi.

Slnfacfen, v. a. jakby do worka pakowa, fich —

,

napakowa brzuch; naje i napi si.
Slnfaen, v. a. przysic, zasia.
Slufage, f. (bie) doniesienie, uwiadomienie, opo-
wiedzenie, zapowied, oznajmienie, nakazanie,
nakaz, cf. odezwa.

2lnfage=$often, m. (ber) b. urzd opowiedzi, sta-

cya (miejsce, stanowisko) gdzie prowadzone
towary deklaruj.

2£nfagen, v. a. zapowiedzie, opowiada, oznajmi,
ogosi, opowiedzie, obwoa, meldowa. (Sage

an, ^)iob 34, 33; wieszli co lepszego powiedz;
ober mów, wytumacz si.

Slnfager, m. (ber) opowiadacz, zapowiadacz.
Slnfag e^ettel, m. (ber) ogaszajca karta, dono-
szca—, doniesienie, uwiadomienie cf. okólnik;
cf. kurenda.

2Cnfcigen, v. a. zacz piowa; nadpiowa, na-
derzn np. drzewo.

3£nfammeln, v. a. nagromadzi, nazbiera.
2Cnf äffig, a d j.= angefeffen osiady, ein—ger Burger

possessyonat, zamieszkay.
Slnfaffigfeir, f. (bie) osiado, f. g. c i.

2lnfalj,m. (ber) przystawienie, przysdzenie, przy-
prawienie, przytulenie, przytknicie, przyty-
kanie; przypuszczenie.
Sa§ 2lnfei3en be8 SftunbeS on Slafeinftrumenfe unb
bie Slrt unbSBeife rote folcheS gefchiebt, przytknicie
ust do jakiego instrumentu dtego, zadcie.
(Sic. er hat einen guten Slnfag ma osobliwsz zrcz-
no, ma sposobno.

2) — aUe8 baejenige roaSan erroa6 anbereS an»

gefefjt roirb przysztukowanie, przysada, przy-
stawka, cf. przyprawka, cf. munsztuk do in-

strumentów. 2Cnfa§ musztuk nasada czyli ta cz
przy rogu myliwskim, która suy do zadcia,
T. . 3) — unterfdjiebene Erhöhungen am Körper
przyrost, narost, wyrost, ^porost, cf. wypu-
ko, przylepka, cf. kolano, cf. guz, cf. *przy-
sypisko, zaspa. 4) Slnlage §co. 4.

Zlnfaij einer Äranfheit dyspozycya , skonno,
pierwszy pocztek choroby ober zarodek.

5)— ber Angriff, ber feinbliche Unfall attak, napa.
6) — cf. 2tnlauf zapd, skok. — nehmen rozp-
dzi si, odsdzi sie. 7) — SSobenfaft osad,
sadowiuy?? Sß[. gszcz, stek, cf. 2Cnfd)iift oka-
danie.

Ser erfte Slnfag (bon sßflanaen) zaród, zarodek L.
— (in einer ^Rechnung) zapis w rachunku, — eines

5ßreife§, ustanowienie ceny.
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9) tfnfai) (macili.) uoenie, ukad, np. równa-
nia, einer ©leidmng.

2Cnfäue_rn, v. a. = ein roenig fauer machen zakwa-
si nieco.

2Cn faug en, v. irr. n. m. f)., Imperf. id) — , er fog an,

Conj. bafj id) — , er anfüge, Part. prt. angefogen
zacz ssa.

2) — v. reeipr. przypija si, wpi si. (Sj.

adowski: pijawki przypijaj sie, cf. nassa
si, czepia si, 3. S3, czepiaj si pijawki
ciaa, bior.

SInfcbaben, v. a. nadskroba co; naskroba (czego
do jada.)

2fnfd)affen, v. a. = machen bafj man etroaS befomme,
fterbeiferjaffen sprawi, kupi ; przysposobi; Slk.s

Cßoln. : *zaszafowa co; wystara si, obmyli,
opatrzj-, opatrywa, dostarcza, dostawia,
postara si czego ober o co, naby co. Ginem
aUeg Sotbige anfcfjaffen oporzdzi kogo.
Crj. wszjrscy Officyalici suby ywnoci s
obowizani nosi cigle i sprawi swoim kosztem
mundur (a.)

(Sr,, przysposobi wiele zota do rzeczypospolitej
Babiskiej, (a), gj. Inwentarz, bydo przyspo-
sobi, SRS. 2) — al§ v. irr. a. , Imperf. id)—, er

febuf an, przytworzy, cf. anerfchaffen stwarzajc
nada. 2tnerfd)affner przyrodzony; od pocztku
nadany. 2tngefcf)affter sprawiony.

Slitfchaffung, f. (bie) sprawienie czego; przyspo-
sobienie, 'zaszafowanie.

2(nfd)äfteu, v. a. drzewcem opatrzy, ein ©emehr
anfd)äften osadzi bro ober strzelb (w nowe
oe) oprawi, osadzi.
Gin $aar Stiefel anfd)dften przyszy, nadszy
cholewy

2tnfd)älen, v. a. zacz obupia, odziera skórk,
cf. obra.

2Cnfcbaimen, y. a. =r an(afd)en, anblasen, aelchnen

drzewo naciciem kory naznaczy cf. pitnem
leniczym opatrzy drzewo, Bw.

Slnfcljcilmung, f. (bie) pitno lenicze na drzewie.
2f nfefjarfen. v. a. nadostrzy, przyostrzy,
2(nfd)arren, v. a. przygrzeba

,
przygarn do

czego; zacz grzeba.
Slnfdiatien, v. a. ebler ais anfefjen spoglda na

co, oglda co, patrze na co, poziera na co,

zapatrywa si na co, wpatrywa sie w co,

Ob. oczy wepie.
2fnfd)auen, n. wpatrywanie si 3. Cr. w czyste
wiato Bóstwa, nad) Szan., cf. ogldanie,
patrzenie, pogldanie, widzenie; Gj.jego twarzy
widzeniem szczliwi anieli, cf. pogldy, widok.

SInfcbauenb widzcy, 3. S3, ber cnfcbaucnbe Serftanb
widzcy rozum, cf. Sat. iniuitivus, bezporednio
poznajcy.

2C n f rf) a u 1 i cf) naoczny, a, e, tmb aid adv. naocznie,
ogldalny, widoczny, widzialny, jawny, oczy-
wisty; anfchaulid) madjen unaoczni, (a). 6j. ma-
tematyka, owa umiejtno, co unaocznia prawdy
niczem niezaprzeczone, (a).

SI nfd) a u l id) feit, f. (bie) widoczno, jasno.
SInfdjauung, f. (bie) widzenie, Dni.

f.
ba8 Sfafdjauen.

S(nfd)ceren, v. irr. a. m. I)., lmp*rf. id)— , er fchor

an, Conj. bafj id) — , er anfdjore, Part. Praet. an=

gefdjorcn zacz strzydz (Sar. tondere) cf. nad-
strzydz.

Sin fd) ein, m. (ber) bie äußere aBal);rfd)einlid)fcit eineö

gemiffen GrfolgcS podobiestwo, pozór; 6 hat ben

»nfd)Cin, otö ob ... zdaje si, jakby, 2) — bie

(itifjcrc Weftalt eineö Dingcö mina, pozorno, po-
sta, postawa; wydawanie si.
Crr. kada nowo ma min uciliwoci. It. na
oko kontent, a wewntrz si troszczy, Kras.

3(nfd)cinen, v. irr. Imperf. id) fd)icn nn, Part. Praet.

angefdjiencn, wieci na co owieca, zajanie,
objania, przywieca; wydawa si.

Slnfcfyeinenb pozorny, majcy pozór, wygldajcy,
mniemany.

Slnfd)ellen, v. a. zadzwoni, pocign za drut
od dzwonka.

,

SI nfd) ere, f. (bie) bie ©evening osnowa, cf. nawicie.

Stnfdjeren f. anfdjeeren, v. a. osnow nawija; 2)— zacz strzydz, nastrzydz.

Sin f cf) i efen, v. a. = orbnen, jubereiten, gttruflen przy-
gotowa, sposobi, sporzdzi, przyprawi, roz-
porzdzi, uszykowa, oporzdzi, ©id) JU et*

tcaS anfchicfen gotowa sie do czego, cf. kroki
uczyni 3. 23. — do pozyskania od niej tego
penomocnictwa Aut. cf. wstawa do czego,
Sat. acclngere se, cf. zabiera si do czego,
przysposobi si, 3. S3, do przyjcia Cesarza.
©id) jur Steife — , wybiera si na podró. G$.

zrobiono wyom i nieprzyjaciel sposobi si do

przypuszczenia szturmu, cf. uszykowa sie do
boju.

Slnfchieben, v. irr. a. m. f)., Imperf. id;—, er fcfjob

an, Conj. bafj id) — , er anfdjobe, Part. Praet. an*

gefthoben,= l)inanfd)ieben, burd) Schieben einer ©ache

nähern przysun, przymkn; zbliy, pchn
do czego;

2) v. n. m. 1). anfangen jtt fd)ieben, 3. S3. Äegel

rozrzuca si, zacz rzuca, zacz kula.

2Cnfcf)ie6er, m. (ber) ten który przysuwa, przy-
suwacz;
2)-— ba§ roa§ gefd)oben mirb, 3. S3, ein ©lud",

roejdjeg an einen Sifch angefchoben mirb, ifjtn 3U ber*

gröfjern przystawka do stou cf. L. nadawka,
wysunka eig. Slu6fd)iebeftucf.

SInfdjielen, v. a. = fchjetenb anfef)en zezem spojrze
na kogo, cf. z boku, z oka na kogo poglda.
Scarf) Gamius ponurkiem — patrze, cf. 93reufj.=

Cßoln. jaskrawo patrzc.

2Cnfd)iefjen, v. irr. a. m. f)., Imperf. ich—, erfchofj

an, Conj. bafj id) — , er anfdjofje, Part. Praet. an=

gefdjoffen, = burch einen Schufj berrounben postrzeli.

Ginen .£>irfd), ein milbes ©d)'roein, einen Sßogel an»

fd)iefjen jelenia, dzika, ptaka postrzeli. Singe«

fd) offen fein, a) tl)eiI8 berliebt fein rozkochanym ober

zakochanym by, b) the'lS einen leichten SRmtfd)

haben podla sobie, podpi sobie, podchmieli si,
c) tbeilS einen Slnfa^ jur Starrheit haben postrze-

lony, szus ma w gowie, pusta gowa, pitej
mu klepki nie dostaje.

2) — bro próbowa, pierwszy wystrza
uczyni.

3) ais ein Äunftmort, eine ©ad)e mit ber anbem
berbinben; ein ©ebäube an ba6 anbete anfdjiefjen, b.

i. anbauen przystawi, przybudowa; ben Sienne!

an ben SFtocf anfcf)ief)en b. i. annäben rekaw do
sukni przyszy. Gin 23rob an ba8 anbete anfdjte*

fjen bochny chleba do drugich przysuwa w
piecu.

II) alS v. n. m. f. jeranfcbjefjcn, fld) bjßhjitf) nä=

bern, bom SBaffer, ^5r.=^oIn. rykowa si, bystro

biee, pdzi, cf. wali si; bystrym potokiem
pyn; — auch bon SJcenfcrjen ; er fain mie ein

sßfciC angefd)offen przyskoczy, przylecie, Fut.
—lec, przylecie raptem jak strzaa, przypa,
przybiee.'

2) — auffteigen , fid) anfeljen ,
(bon ÄrbjMen)

zbiera si, cf. osiada jako krysztay, ci
si, zsie, stwardnie;

mie .Äö'iner anfebiefjen (in ben ©aljrotljen, bom
©nlj) naksztat ziarnek si wiesza, w warzel-

niach o soli; stwardnie (jako saletra, sól), kry-
stalizowa si, cf. osiada.

3) *— angrenzen, anftojjen dotyka si, grani-

czy, styka si.

3(nfd)iffen, v. n. m.
f.
= mit bem Scbiffe fld) einem

Drte nähern przyldowa, cf. przypyn na
okrcie.
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2) aI8 v. a. przywozi na okrcie, na statku,

przywie.
$lnfd)immem, v. a. blask mierny ober powit
rzuca.

2lnfd)immeln, v. n. m. f.
naplenie, angefchimmelt

napleniay.
Slnfc^trr en, v. a. ubra konie, przybiera konie
w rzdy, woy szory, zaoy konie, cf. Bw.
'zaszorowa.

Änfchlag, m. (ber) Sßl. bie SInfcfjlage uderzenie; o

co, w co.

ber §lnfd)iag an eine ©Ipcfe uderzenie w dzwon,
cf. trcenie : ben §lnfd)Iag einer Schrift beforgen

postara si o rozwieszenie ober przylepienie
pisma jakiego, 2) afisz, g. u; przybicie; cf.

ogoszenie, obwieszczenie; öffentlicher Slnfchlag

przybita lub przyklejona kartka publiczna, Bo-
husz, zawieszenie 5. S3. — kopii ua drzwiach
izby audyencyonalney, 9RS. 1826. 3) Der Sin*

fcrjlag an ben ©cfiiefjgeroehren, ber untere biete Sheil,

meldjer an ben Sacfen angeschlagen roirb unb auch

bie Anlage, Äolbe, ber 83orberfd)aft fieifjt przykad
fuzyi, cf. kolba, cf. oe strzelbowe.

4) er 2fnfd)lag fig. bie SSerechttung ber Äoften unb
(Sinfünfte einer ©ache, bie ©charjug bee SEertfieS

ober ber Äoften berfelben kosztorys, anszlag, cf.

o-pis, ewaluaeya; ocenienie, otaksowanie. gtroaS

in Sinfdjlag bringen b. i. gftechnung barauf machen
woy w obrachunek, w obrachunku nieopu-
ci.

2)a8 fommt nid)t mit in §Infcfi(ag to nie wchodzi
do rachunku, to rzecz uboczna; to tu nienaley,
to nie do rzeczy, mniejsza o to, to tu niesuy.
5) Slnfchlag, überlegter gntfcfifufj, Stathfchlag , burn>
bacf)ter gntrourf zamys, przemys, rada, zmowa,
projekt, ukad, zamiar, *rozrywka. SIm häu=

figften im nad>tf>eiligen SSerftanbe zamach, gj. Fary-
zeuszowie i pimienni na Jezusie zamachu swe-
go morderczego dopenili Aut. gj. na odgos
straszny zamachów Pogaskich, Krasicki; —
zdrada, podstp, ukad, obroty, knowany spisek,
*cherchel, sztuka, praktyka;
6) Jechn. Sei ben ©djneibern: ber ftnfchlag fastryga.

Sin ber SJKihle heifjt baSfenige ^0(3, roelches bon bem
Drillinge be8 ©ecoterjeugeS befthtbig jurücfgefchlagen

roirb, ben 83ettte(faften erfchtittert unb bag Älabbern
ber SRühlen berurfacht, ber Slnfchlag, ba8 2Cnfchlage=

fjol} gruchotka w mynie, Sr. f rn"3- c liquet,
przesiewacz, L., drewno skakajce po cewiu.— gin Äittberfoiel f. Slnfdjlagen.

Slnfcfjlagen, v. irr. a. m. fi., Praes. id) fchlage an,

bu fchlagft an, er fcftiagt an, Imperf. ich — , er fcf)lug

an, Conj. bafj ich — , er anfchliige, Imperat. fd)lage

an, Part. Praet. angefangen uderzy, przytwie-
rdzi.

gin S3rett—, ein ©chlofj anfcblagen przybi desk,
zamek— ; ein ©eroehr anfcblagen, e8 au ben 83acfen

legen um e8 abjubrücfen da ognia, fuzy przy-oy do lica, przyoy, zmierzy si.
— bet ben ©dmeibern mit roeiten ©Heften auf eine

furje 3 ei * befeftigen fastrzygowa; geuer anfcblagen

ognia zakrzesa. «g»oIä anfcblagen drzewo motem
wycechowa.

Slnjchlagen, b. i. Beregnen, fchärjen obrachowa,
oceni, otaksowa. 2) al8 v. n. an etro. —, uderzy,
bi w co, irci o co; uderzy najprzód. Sie
Hrjenei roili nicht anfragen lekarstwo niechce
skutkowa, pomaga, — suy. Slnfangen, an=
fchlagen b. i. bie ©timme I;oren laffen zacz pie-
wa. Son <£>unbeti: anfcblagen, bellen zagra, L.,
zaszczeka, cf. L. przy domu psy szczekaj,
w kniei za graj.

Jtnfchlagen, n. ba8, (ein Äinberfbiel = ba8 gjenfdjen)
cianki, $1., L.

2£nfd)l5gig, adj. poradny, przebiegy, obrotny,
dowcipny, wymylny, przemylny, cf. majcy
olej w gowie;

g£. suga mdry i poradny, Bohom.
2Tnfd)Iag8faben, m. (ber) nitka w osnowie; fa-

st^ga.
Slnfcf) lagejettel, m. (ber) afisz, g. u.

2(nfd)lammen, v. a. zamuli, zaszlamowa, kaem
napeni.

2Cnf gleichen, v.irr. n. m. f.,
Imperf. id)—, er fchlicft

an, Conj. baj) id) —, er anfchlicfje, Part. Praet. _an=

gefd)licben przyle,^ wkra si, cichopkiem
wie, przysuwa si cichaczem.

3(nfd)leifen, v. irr. a. m. fi., Praes. ich fdjletfe an,

Imperf. id) — , er fd)Iiff an, Conj. bafj ich — , er

anfcfiliffe, Part. Praet. angefchliffen zaszlifowa, na-
szlifowa, wyostrzy.

2) — al8 v. n. na saniach lub pozach przy-
wie.

2Cnfd)lenfern, v. a. przyrniota, przyrzuca, cf.

sßr.#oln. mierga, v. n. m. f. anfcfilenbern, ange=

fd)!enbert fommen Avlec si, le.
Stnfd) [ebben, v. a. przywlec kogo, co.

Slufd)leuoern, v. a. rzuci z procy w co, rzuca,
miota, o co.

Slnfcbliefjen, v. irr. a. m. f;. unb f., Imperf. id)—,
er fchlof) an, Conj. bafj ich — , er anfcblöffe, Part.
Praet. anpefcfiloffen, fig. für anfügen, beifügen przy-
czy co do czego; zaczy, zacza, cf.

Bos. wkluczy, przyoy, umieci, zczy
co razem do kupy ober pospou;

2) bermittelft eineS ©d)loffe8 befeftigen przykowa,
przyku, acuchem zwiza, w acuch wsa-
dzi, w kod ober w dyby, w kajdany oku.

3) al§ v. n. m. fi. genau auf etroaö baffen przy-
lega, szczelnie przystawa do czego, przypa-
da, gj. bie Strur fcbliefjt nicht an drzwi nieprzy-
staj; drzwi sic niechc dobrze zamyka.

SefonberS bon"Äleibttngefrücf'en 5. 83. pas do biodr
przylega, bibl. Ged. ober przystaje, suknia opita
Ober opito leca, L, wysokie spodnie a do
tego obcise, cf. dotrafia; dogodnym by, dobrze
lee, — siedzie na czm, dobrze si zamy-
ka, przystawa, stosowa si, wpada, wmy-
ka si, niezawadza si, nieopiera si, styka
si dobrze; przycisn si, rano wazi.

©id) anfd)tiefjeu przyczy si do kogo; gar-n si do czyich zwizków; cf. Dambr. 124:
garn si lud do Pana Jezusa, cf. lgn; gj.
modzie atwo lgnie do naj pierwszego przy-
chodnia, Poj., przywkroi si.

©olbaten bie fid) feft angefd)loffen, onierze ciso
uszeregowani; gr. ©elefirte fchloffen fid) an bie

Defterreichifcbc tfrmee an Literaci, którzy si do
wojska Austryackiego * przyczepili.

©ich on bie ©rofjen anfcbliefjen do moniejszych
przysta, Krs. ©at. 4.

Änfchlingen, v. a. przywiza na zadzierg, za-
ple do czego, — fid) — an Seben, przylgn
do kadego, przywiza si.

2fnfd)lltfj, m. (ber) przyczenie si, przystanie,
dokad, dodatek; dokadka; cf. anneks g. u; ober

anneksa, Cj3l. zaczone pismo, im — , zacznie.
2Cnfd)ntaucfien, z. a.

f. anrauchen. 2) atigefchmatichte

gr^e, kruszce osiade, po rozpuszczeniu do in-
nych cia przylegajce.

Slnfcbmecfen, v. a. einer ©ache etroaS —
,
po smaku

pozna.
2£nfd)meicheln, v.recipr. fiel) — przymili si,
przypochlebia si; przyliza si; cf. przyasisi,
aski czyjej zabiega, cf. umizga si, nadska-
kiwa, ef. Kras.: ukada si i asi,

*

üßr. = Sßoln.

przylisi si.
2(nfd)meifjen, v. irr. a. m. f)., Imperf. iefi — , er

fcfimifj an, Conj. bafj ich — , er anfchmiffe, Part.
Praet. angefchmiffen ciska do czego; rzuca —

;

cf. pocz rzuca, cisn o co; beffci», anroerfen.

2fnfchmel3en, v. a.przytopi, przyla, roztopiwszy
przylepi.

5*
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v. a. f. anfchnarchen. 2) SIngefchnaubt

2) alS v. n. irr., Imperf. fdjmolj an, Part. Pass,

angefcrjinoläen, flüffig toerben topnie, rozpuci si ;

stopiwszy si przylgn.
2Cnfcf)inettern, "v. n. m. f. = mit bev größten $ef=

tigfeit aa etiraö faden run o co. 2) — m. h. =
mit ber grofjten ,£>eftigfeit an etma§ fd)(ageu ober

J)od)en gwatownie uderzy o co, zastuka, cf.

sßr.sSßoIn. szmergn; z oskotem rzuci o co,

cf. druzgota.
2(nfchmteben, v. a. przykowa, okowa, przyku

do czego.

Slnfchmiegen, v. a. przypasowa co do czego,
cile zastosowa, fid) — stosowa si, tuli

si do kogo, przytuli si, przyasi si, przy-
cisn si, cf. przylgn, cf, przywiza si.

Slnfcrj mierert, v. a. nasmarowa, namaza, na-
ciera, ginem eine SBaare anfdnnieren obarczy
kogo ladajakim towarem, cf. okpi kogo towa-
rem, narzuci, wpakowa komu towar, oszoomi.

SInfdjminfen, v. a. nieco poróowa — lub: po-
bieli lice.

Slnfchtnutjen, v. a. posmarowa, zbrudzi, zwala,,
posmoli, zbruka, zbryzga, splami, pokala.

Slnfrbnallen, v. a. przypasa, przypi; na sprz-
czk zapi.

§tnfchnard)c, v. a. chrapa komu do uszu. 2) zz

anfchnauben, anfchnaujen, heftig anfahren, trotjig an»

reben ofukn kogo, *sarka na kogo; obrykn
si na kogo, obruszy si na kogo; cf. $reufj.=

$o(n. *obsan a kogo.
SInfchnauhen,
2Cnfchnaujen,

Fommen przyj zadyszany, zasapany.
Sin fcrjnausen, v. a. osmarka, posmarka.
SInfchnetlen, v. a. z wypron si puci na co,

rzuci, auch v. n. jak s procy uderzy na co,

szybko przylecie (sowo rzadkie).

§infd)neiben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

fchnitt on, Conj. oafj id) — , er anfchnitte, Imper.

fchneibe an, Part. Praet. angefchnitten n&rzyna,
narzn, napocz, nakroi, zarn, zakarbo-
wa, zapuci "sierp. Gin angefd)nittene§ 33rot

chleb napoczty.
Gin geber ahfdmeiben pióro zateperowa, zaci.

2£nfchniegeln, v. a. fich — , starannie wystroi;
ubra si.

Slnfchnitt, m. (ber) zakrój, g. —oju, narzniecie,

narzynanie, karb, napoczcie, nakrojenie, wrb,
zapuszczenie sierpa, *ciosna, nacicie, zacicie,
kreska narznita, incyzya.

2) Der Drt ino ein Sing angefchnitten roorben

knowie j. 33. bei einer ©arb bie Slnfchnittfeite im

©egenfatj ber Slehrenfeite.

Slnfchnüren, v. a. przysznurowa.
Slnfchobe, f. (bie) ein Sianie ber ©arbeiten, befonberS

berjenigen, mclche aus granfreid) tmb portugal 311 unö

gebradjt merben, bagegcn biejenigen, roeldje au8 3ta=

lien imb ©arbinien fommen, ©arbeiten Ijeifjen, Sat.

clupea encrasicolus, L., anczos ober anczosy,

$1., 3ofl'Sorif, cf. sardela, Bw.
SInfd)rnttben, v. a. przyszrnbowa, zaszrubowa.
Slnfcbreiben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

frhricb on, Conj bafj id) — , er anfchriebe, Part.

Praet. angefd)vicben = an bie ©eitenfladje cineö

Dingeö fdjreibcn napisa, wpisa, zapisa; bie im

.frimmel angcfd)vicben flnb, -£>cbr. 12, 23, którzy s
spisani w niebie.

S3ei einem tnohl angefchricben fein dobrze by z
kim, znaczy co u kogo; id) bin übel bei ihm an=

gcfchricbca le u niego pooony jestem; nie mam
u niego kredytu ober aski, le o mnie trzyma.
Ginem ctmaßanfchreibcn, b i. eö auf feine Slechnung

fchrciben napisa na czyj rachunek ober rejestr,

zapisa na rachunek, cf. zapisa co do rachunku,
— w rachunki) wcign w rachunek.

Slnfdjreien, v. irr. a. m. I)., Praas. id) fdjrele on,

Imperf. id) — , er fd)rie an, Conj. bafj ich — , er
'

anfchriee, Part. Praet. angefchrieen zakrzycze na
kogo, krzycze do kogo, woa, zawoa gosem
wielkim, cf. wzywa (anrufen), okrzykn kogo,
okrzyka kogo.

Slnfdjrote, f. (bie) (cf. Schrot, ©ahlbanb) cf. Seiften,

Slmourf, cf. bie Ggge ober Gcfe krajka; szlak,

brzeg u postawu sukna.
Slnfchroten, v. a., babon ba§ Part. Pass. angefchro*

ten b. i. heranroaljen przytoczy, przykula; 2) —
anfchliejjen, anfügen, mit bem ©emebe berbinben przy-
tka k rajk, dorobi — ; 3) bom ©etreibe naru-
towa.

Slnfchub, m. (ber) przysuniecie. 2) — pierwszy
rzut; pierwsza kula w krglach, Bw.

SInfchuhen, (befchuhen, borfdnihen) v. a. przyszy
boty.

Pfahle — pale na kocu elazem oku, koy
obuwa.

Slnfchulbigen, v. a. obwinia kogo o co, posdza,
zmawia na kogo, pomawia kogo.

Slnfchulbigung, f. (bie) obwinienie, posdzenie,
zarzut.

Slnfchüren, v. a. oberbeutfeb für anjünben rozpali,
rozarzy ober wznieci, roznieci (ogie).

8(nfchttfj,m.(ber)postrzelenie,postrza. 2) krysztaki,
krystalizacya, czsteczki wielobocznych kszta-
tów, czstki zbierajce si, cinajce siej oka-
danie, L. 3) Den SInfchufj haben b. i. ben erften

Schufj ju thun berechtigt fein pierwszy wystrza
mie.

S(nfd)ütt, f. (bie) wysypy, odsypy, Bohusz, przy-
sypy, przyczynek, Bohusz, cf ziemie nasy-
powe.

SInfrhfitten, v. a, =r an etroaö fd)ütten, hinanfehütten

nasypa, przysypa, zasypa czem.

tfnfchürjen, v. a. ba8 äßaffer —, in ber Sttühle wod
puci na koa, cf. poruszy maszyn = in Söe=

megung feijen.

3tnfd)trjtmmen, cf. anfchroemmen przypawi, przy-
taka, cf. L. rzeka odsypuje.

Slnfchroctngern, v. a. zapodni, in ber Sternie/ na-
syci, podsyci.

Slnfchroanfen, v. n. m. f. toczc sie ober kiwajc
si trci; angefchroanft fommen, przytoczy sie,

(przy) wlec si.
Slnfchroarjen, v. a. czerni, uczerni, poczerni,

fig. einen anfchroärjen b. i. einen gehäffigen Segriff

bon ihm bei anberu machen oczerni kogo, obma-
wia. Die Slnfcbmörjung obmowa.

Stnfchmatjen, v. a. = burch ©ehmatjen ober toort*

reiche SJerebung jur 2Cnnehmung einer ©ache beroegen,

auffchroatjen namówi kogo do czego, cf. obarczy
kogo czem; wmówi w kogo co, (f. anhängen,

anfchmieren.)

2tnfd)h)cfeln, v. a. siarczy ober siarkowa, na-
siarkowa.

SInfdjhnif, m. (ber)
f. Huftug.

Slnfchroeijjen, v. a. przyszwejsowa, zeszwejso-
Ava, 3. S3. Stal, elazo; przylutowa, L., cf. ka-
waki elaza rozpalone spoi razem, przyko-
wa, spoi. 2) eiu SBilb —

,
postrzeli zwierza.

Slnfchroellen = anfchnjeden machen nad, roci,
naroci;

2) — atö v. irr. n. m. f.,
Praes. id) fchroeffe, bu

fdjroilift, er fdjroidt an, Imperf. ich fchtooll an, Conj.

baß — anfdjroodc, Imper fd)roifl an, Part. Praet.

angefd)ii)ollen = in bie <£>ohe fdjmellen, bon glüffcn

unb SBaffern wezbra» napuchn, nabrzmie,
przybywa? wzrasta, powiksza si.

Gj. baö Saffer ber Donau fd)n)iüt an," woda na
Dunaju zawsze przybiera.

D118 2(nfd)n>ei[en beö Sßafferö wzbiór wód, we-
zbranie.

Anfchmemmen,
f. onfchroómmen, cf. Slnflofjcn.

Slnflcbroimmen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er

fchroamm an, Conj. ba0 id) — , er anfdjmdmme,
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Imper. fdjroimme an, Part. Praet. angefdjroommen

przypyn, przypywa, dopyn.
Slnfcbrooben, v. a. o. ©erber, bie geffe — , skórki
wapnic, wapnem zabejcowa.

2fnfegeln, v. n. ra. f.
= im Segeln anetroaS flogen

eglujc wpa na co ober zawadzi; angefegelt

fommen, przypyn z rozpuszczonemi aglami,
stan ober przybi do ldu.

Slnfeben, v. irr. a., ra. b., Praes. id) fer)e* on,

bu flehfl an, er flefjt an, Imperf. id) — , er far> an,

Conj. bag id) — , er anfahe, Imper. fiehe an, Pan.
Praet. angefefjen = bie Sfugen auf etrcag ria>

ten, nad) etroag feben patrzy ober patrze na

co, spoglda, poglada, pojrze, spojrze,
wejrze, poziera, cf. zapatrywa sie na kogo,
przypatrywa si komu , rzuci oko na co,

obróci ober zwróci oczy na co, uwaa kogo.

Ginen flarr nnb fleif anfeben niezmruonem okiem
patrze na kogo ober bystro patrze, wlepi w
kogo oczy, wytrzeszczy na kogo oczy. Ginen

bon bem Äobfe bis auf bie güge anfefjen uwaa
kogo od gowy a do stopy.

Ginen faum über bie 2id)feln anfeben ledwie z oka
spojrze na kogo, cf. przenosi kogo okiem;
przerzuca kogo okiem, cf. pogardza kim, L.

Gtroag bon ber Seite anfehen z boku na co patrze.

Gtroag mit fcbeelen Jiugen anfeben, b. i. neibifd) bar=

auf fein krzywem na co patrze okiem, to jest

zazdroci komu. 9JW unberroanbten Slugen an=

fehen oczy w co wlepi, ober niezmruonem pa-

trze okiem, ober oczy wrazi, oczy wytrze-
szczy na co. 9iSf. patrza we mnie jakw tcze (a).

Gtmaö mit bem 9tücfen anfeben muffen, es/beriaffen

mflffen przymuszonym by do opuszczenia czego,

cf. ty poda.
2) mit anfefjen, bulben, leiben obojtnie patrze

na co, cierpie, znie, znosi.

3) anfehen unb erroägen , in ^Befrachtung sieben

wzgld mie na co, oglda si na co.

4) bafür galten mie, wzi, bra, uwaa, po-

czyta, osdzi, za co. Gr faf) iljn für einen 83e=

trüger an bra ober mia go za szalbierza, oszusta.

Gr faf) bie Dinge falfd) an bra rzeczy bardzo

krzywo. 3d) tjabt e8 für nöthtg ange[eljen zdao
mi si by rzecz potrzebn? osdziem za rzecz
potrzebn. Slngefeben fein rooifen, für etroag, chcie
uchodzi za co.

5) anfefjen nnb fdjliegen wnie, pomiarkowa,
sdzi, rozumie, dostrzedz, dostrzega, dorozu-
mie si, domyli si, pozna, wyczyta; man
fleht ihm eine Äranffjeit an z oczu jego choroba
jtrzy ober — — mona chorob wyczyta.
ßlan fiefjt tym ben Saugenicbtg fdjon an zna e

nic dobrego.

6) anfeben unb embfmben mit Gtnffug auf bag ^erj,

auf ten SBiflen anfeben wzgld mie, wejrze, ogl-
da si 2 Äonig 3, 14: gdybym si nie oglda
na Jozafata, medbabym na ci anibym na ci
wejrza, cf, 2uc. 1, 48; cf. 4 Sam. 16, 7.

7) einen um etroag anfefjen, afjnben ukara kogo.

8) jielen zmierza dokd ober na co, cf. godzi
na co, celowa. Gg iflbarauf angefefjen na to

godz; na to zmierzaj; na to patrzaj. cf. na
to oni wychodz; man mug bie 3eit, ben Drt an=

fefjetl wzgld mie trzeba na czas, miejsce.

Slnfef)en, n. (bag) spojrzenie, patrzanie, obaczenie,
widzenie.

Gj. bie Sacfje ifl beg Smfebeng roertfj jest si czemu
przypatrzy, rzecz ciekawa, warta oczu; bie Sache
ifl nicht beg Sinfeheng roertf) rzecz nie warta spoj-
rzenia, — oczu.

2) bag 2fnfefjen mit SSeurtbeifung zdanie, widzi
mi si, domys, zwaenie. 2f[lei'n menfd)[id)en Sln=

fefjen nad) podug ludzkiego zdania, wedug
wszelkiego podobiestwa. 3) bag Sfnfeljen mit

Sichtung unb Ginflug auf feine Gntfdjliegung wzgld;

ba8 Sfnfefjen ber Cßerfon wzgld na osob, oglda-
nie si na kogo.

4) 2lnfefjen ober bagjenige roa8 burd) ba$ Sluge er*

fannt roirb, bie ©eflalt, atifjere ©eflalt mina, posta,
postawa, pozór, cf. ksztat, okazao, powaga,
cf. widok, cf. wietno. Dag aufjere Stnferjen

macht feinen ©elefjrten au8 sama mina oder zwie-
rzchna postawa nie stanowi uczonego czowieka»
3eljt hat bag .£>au8

<
ein beffereg Slnfef)en befommen

teraz dom ten lepiej si wydaje ober — lepiej

w oczy wpada, teraz dom okazalszy.

3d) lenne ifjn bon Slnfeljen znam go z widzenia;
er hat ein gutes Slnfeljen, eine gute Seibeggeflalt ma
dobr, powan min, cf. susznego wzrostu,

cf. tusza.

5) — ber Sd)ein,„§fnfd)ein pozór, podobiestwo.
Gj. eg hat bag Slnfeben, alg roenn nidjtg au8 ber

Sache roerben rootlte jak si zdaje, nic z tego nie

bdzie. Gr,. na oko kontent, a wewntrz si
troszczy, Kras.

6) — bie SBirtung entroeber unferer ©eroatt ober

auch unferer SGorjüge auf anbere powaga, znaczenie,

*gwicht, *zachowanie, wpyw. 3n grogem Sln=

fel)en flehen wiele znaczy, cf. reputacya, wzi-
to, sawa; er foeig fidj in Slnfef)en ju fet3en umie
sobie zjedna znaczenie ober powag, cf. po-
wagi przestrzega, L. Gr giebt_ fleh ein Slnfeljen

powag stroi, L. cf. popisuje si *zakazuje si,
czyni si, udaje. Sein 2fnfehen ifl gar fel)r ge*

fallen postrada znaczenie ober powag. Dfjne

S(nfef)en ber Sßerfon, be8 Stlterg bez braku osób,

wieku.
SInfehnlid), adj. roegen feiuer guten ©eflalt in8 2(uge

fallenb, ba[)er glänjenb, jjräcfjtig, beträdjtiidj, erfjeblicfy

roidjtig okazay, zacnyi Gr,. dziea bohatyrów i

praca, któr stali si zacnemi, Kras., znaczny,
znakomity, przystojny, postawny, 3. S3, mszczy-
zna, SB , wspaniay, przepyszny, powany, uda-

tny, ksztatny, cf. urodziwy, susznego wzrostu»
Durch ben Sob ber Sfeltcrn rourbe er «gerr ihreg

ganzen unb jroar fefjr anfetjntidjen SSremßgenS mierci
rodziców zosta Panem caego ich, a wielce do-

statniego majtku, Kras. Gin anfeljnlicfjeg ^>au8

znaczny dom.
Slnfehnlidjfeit, f. (bie) znaczno, okazao, wspa-
niao.

Slnfefjung, f. (bie) zapatrywanie si, patrzanie
(na kogo) uwaanie, spogldanie, wzgld. 3n
Slnfefjung przez wzgld ober —wzgldy na co,

cf. wzgldem.
Sfnfeid)en, v. a. oszcza.
SInfengen, v. a. przypali, opali.

Sfnfetjen, v.a. przystawi. Ginen Stuf)I an bie SBanb
feljen przystawi krzeso, stoek do ciany; einen

£obf an8 ^euer — garnek do ognia przystawi.
Dag ©Ia8 — przytkn szklank do ust. 33(uts

eget anfeben stawia pijawki ober przysdzi —

.

Gr,. naley za uszami, na skroniach po kilka
pijawek przystawia, Dziark. Die Älauen an*

feijen, einfchlagen pazury wrazi, — wpuci, za-
puci. Die geber anfefjen wzi pióro av rk.
Ginen 2termel anfetjen rkaw przyszy, przypra-
wi, przysztukowa. Die Sabung eineg ©efd)ül3e8

anfetjen nabój przybi. Den Decfcl anfet3en wieko
przyprawi. Dag Scftroert an bie Äehfe fet3m przy-oy miecz do garda.

2) — anred)nen w rachunek pooy, 3 S8.

koszta gdyby jakie kad, paci nie bdzie obo-
wizany, ex Contr., cf. w rejestr umieci t.

i. napisa, rachowa komu, zanotowa (na karb
czyj)- /

3) =-. beflitnmen 3. 33. 3 e^ wymieni, wyzna-
czy, wyrazi, oznaczy, naznaczy; Ginen %t\=

min — termin wyznaczy.
— beforbern; ein Slmt geben postanowi, usadzi
kogo, ustanowi; SSauern — osadzi chopów}
33aume — drzewa sadzi, — szczepi.
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II) aid v. n. in. I). Seibeöfräfte anfeilen, anfh-en.qen

przyoy si do czego; ruszy sil, zdobywa
sie na co, sili sie, zaciec si z impetem, kusi
si. gr fefete breimal an, cine _2aft ju heben trzy

razy próbowa ober zaciek si chcc podnie
ciar, er', zapuci si, zapdzi si, skoczy,
próbowa. 3)oher an ben geinb — fich mit Unge=

fum nähern, anfallen uderzy na nieprzyjaciela;

porwa si na niego, attakowa go, przysko-
czy do niego. Sao Dbft fetjt an z kwiatu owoc
si wie, L. ober kwiat si na owoc wie.
L. 35ie Änoöpe feht an pczki si zawie uj.
*pkowie si zawizuje, L., zasadzi sie; Gj.

nasienie si zawizao na — Al. f.
konopie 99.

— empfangen (bon einigen Jhieren) bon ©tuten, 3. 83.

bie Stute bat angefetjt klacz si odchowuje, cf.

Preu§. = Sßotn. pobia si klacz, zostaa zrzebn
klacz i cf. bon Äühen krowa si pobiegaa, po-
pdzia ober pognaa ober krowa zostaa cieln;
Oon Schafen owca si pomarkitowaa, owca kotna,

cf. bukowanie, L. iinb 'sßr.^oln. SSon ©chroeinen

winia si pokiernozia ober vulgo poknyro-
waa, winia prona; cf. $r. = $oln. poochaa
si.

— ©id) anfeh.en, osiada, cf. przywrze, przywie-
ra, np. Der SJBeinfteiri feijt fld> in ben paffem an,

wejnsztejn w beczkach na bokach osiada, cf.

przywrze, cf. przywara, eig. baö ungebrannte

im Sopf, 2) gehler» cf. kasza przywiera do dna
garnka. 2>aö SMtfe fetjt fid) auf ben Soben an gszcz
si ustawaj — na dnie osiada, chwyta si naczy-
nia; cf. Bw. przyczepia si.

Slnfeijung, f- (bie) cf. Slnfetjen inaflen S3ebeutungen,

al8 : przystawienie, przyprawienie, przysdze-
nie, postanowienie.

Sin fid) bringen, naby, przywaszczy sobie.

Sin fi d) halten wstrzymywa, zawciga.
Sin fid) nehmen przyj co do siebie.

2tnfid)fein, n. (ba§) (Sßhilof.) wsobisto, idea

w sobie uwaana, wiat in potentia, Trentowski
Mylini, Przedslowie XIV.

Slllficht, f. (bie) spojrzenie, pogldanie, wzgld,
rzut oka, uwaanie, obaczenie, cf. sposób wi-
dzenia, Orz. bia. it. (a) 1S25. cf. rozpatrzenie

si, prospekt, perspektywa, widok.
Gj. bie Slbhanblung ift reichhaltig an neuen Slnficf)«

ten ta dyssertacya (rozprawa) Parmentier o

mleku jest obfitujca w nowe widoki,
f.
Dzien-

nik zdrowia.
Gin fcbjefe ober falfdje S(nfid)t haben mie fa-

szywe widzenie, (a), bardzo krzywo bra rze-

czy, (a), uwaa on (Epikur) czowieka tylko

pod wzgldem zwierzcego przyrodzenia, a ten

jednostronny widok wprowadzi go na faszywe
mniemanie, Filoz. Szan. Projekt do rozpatrze-

nia wam bdzie podany (ä). Starocina ma swe
miesznoci, ma swe widzi mi sie (hat il)ie eigmc

Slnfid)fen) Nieme.
Slnfichtig roerben, ujrze, obaczy, zoczy, po-

strzedz.

Slnficbel, n. (ba§) osada, siedziba, kolonia, Avola,

woka, siedlina; im ©lamon. Siedliszcze, siedlice;

babon führt bie'©djicblilj, eine SSorftabt bon 35anjig,

ben Seamen.

Slnficbcln, v. a. osadzi, osadza np. chopów,
osad zaoy, osady zakada, Uß.

©id) anficbcln osi, usadowi sie (a), osie,
osiada.

Slnfiebclung, f. (bie) osiedlenie (a), usadowienie
si (a).

Slnfiebler, m. (ber) osadnik, kolonista, cf. nowo-
sadzca, I) ant. cf. lud przycboy.

Slnficbcn, v. irr. a. m.h. Praes. id) flebe on, Imperf.

id) —, er fott an, Conj. bafj id) — , er onföttc, Imperat.

fiebe nu, Part. Praet. angefotten zagotowa, za-
warzy.

SI n fir g ein, v. a. przypiecztowa.

Slnfingen, v.irr. a. m. f)., Praes. id) finge an, Imperf.
id)
—

', er fang an, Conj. bafj id) — , er anfange,

Imperat. finge an, Part. Praet. angefungen przy-
piewywa komu.

Slnfinfen, v. n. in. f.,
Imperf. fant an, Part. ange*

funten pa na co, upadajc oprze sie o co.

Slnfinnen, v.irr.a. m.h, Praes. ich finne an, Imperf.
id) — , er fann an, Conj. bafj id) — , er anfänne,

Imperat. finne nn, Part. Praet. angefonnen ss 3U=

muthett da, pretendowa, upomina si, do-
maga si niesusznych rzeczy.

Slnfinnen, n. (ba8)danie, uroszczenie, roszczenie.

Slnfiljen, v. irr. n. "m. f-, Praes. id) fth,e on, Imperf.

id) — , erfa9an, Conj. bafj ich — , eranfäfje, Imperat.

fiije an, Part. Praet. angefeffen siedzie mocno
przy czem; przysta, przylepi si, trzyma
si czego, osi, *osie, osie; angefeffen fein

b. i. anfaffig fein osiadym by, zamieszkaym
by.

Slnfpolten, v. a. zaupa, nadupa, naupa.
Sin fp a nil, m. unb f. sprzaj, m. g. u, zaprzg,

m. g. egu.

Stnfponnen, v. a. zaprzga, zaprzdz, zaoy
konie;

— r=fd)flrf anjiehen naciga, rozciga j. 83. sukno;
naty, napi, napina, 3. 83. kusz, uk;

— Ära'fte — , anftrengen wszystkich si ruszy; —
uy, cf. zay; naty siy; angefpannt za-
przony.

Slnfpanner, m. (ber) cigy czowiek ober robicy
bydem, bydem paszczyzn odrabiajcy, po-
cieny, L. cf. rataj.

Slnfponnung, f. (bie) zaprzenie; naciganie.
Slnfpeien, v. irr. a. m.h., Praes. id)fpeiectn, Imperf.

ich—, erfpican, Conj. bafj ich — , er anfpie, Imperat.

fpeie an, Part. Praet. ongefpien plu, plun na
kogo, oplu — ; oplwa kogo.

Slnfpicfcn, v. a. napikowa.
Stnfpielen, v. a. (im Äartenfpiel) zadawa; fig. auf

etlD.— cf. zastosowa, styczno mie, alludowa
t. i. celowa, zmierza, zakrawa na co, przy-
mawiasiedo czego; napomkn, napomyka, co
do czego stosowa, przytyka, przytyk dawa,
dotyka, cf. gall, zarywa.

Slnfpielung, f. (bie) zastosowanie (a), cf. styczno,
alluzya; wzmianka, przymówienie (a), napom-
knicie, zakrawanie na co, tyk, przytyk, (przy-
tyczka, przymówka eig. mehr ©tid)elei) *przy-
grawka; niby przyrzynek, przycinek, stosu-
nek, Horn. Dm. Slnfpielungen machen czyni sto-

sunki, ©chmutjige Slnfpielungen unb 3n>eibeutigfeiten

mniej czyste porównania i dwuznacznoci, Po-
j ta 2, 245, cf. zanosi si na co.

I cho zi nieraz zwaszcza od owych s-
siadów zanosio na to, iby o cudzych byo
wzmianka, a ta nie ku pochwale — na ow
czas bra|a ich stron gospodyni, Kras. pp. 339.

Slnfpiefjcn, v. a. on ben S3rotfpicfj na roen zatkn;
przekó ostrzem, kolcem, spis, spisem i wetkn
na. einen äJitffcthäter — na pal wbi otra ober

zoczyc.
StufPinnen," v. irr. a. m. h., Praes. ich fpinne an,

Imperf. id) — , er fpann an, Conj. bafj id) — , er

anfpänne, Imperat. fpinne on, Part, Praet. ange*

fponncn przyprzc; 2) zacz prz;
fig. onfpinnen, erregen wzruszy, wznieci, rozpo-
cz 3. 23. wojn; uknowa j. 33. spisek. ©6
fpinnt fid) ein Ärieg an zanosi si na wojn;
wszczyna si wojna, cf. wznieci;
wznieci niesnaski w familii, 9!©.

Siu fp i t3 en, v. a. zaostrzy, spiczasto zrobi, ostro

zastruga, zakoczy.
Slnfplittern, v. a. natrzaska co, nadwery, i

trzaski odlatuj; olO v. n. zacz si trzaska.
Slnfpornen, v. a. ostrogami kó, — dawa, ostrogi
da, spi ostrogami, bodcem gn, pobudzi,
pobudza, popdzi, cf. ubo, zabo.
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Slnfpomting, f. (bie) spinanie ostrogami; pobudka.
St nfpradje, f. (bie) bie ^anblung beS SlnfprecbenS prze-
mówienie do kogo, odezwa; domawianie si
o co.

2) ber 3uftanb ba et»aS anfimcht, f. bas Skrbum.

Slnfbrecben, v. irr. a. m. b., Praes. id) fyrecbe an,

bu fpricbft an, er fbricbt an, Imperf. id) — , er fbrach

an, Conj. bajj id) — , er aufbräche, Imperat. »rich

an, Part. Praet angebrochen =r bitten przemaAviae
do kogo, odezwa si. ©ie fbredjen ben Äofe oft

an, czsto si z serem witaj, — sie bior do
sera, cf. Lipskiego piwa beczce najbardziej si
zalecaj. Gam.

2) — um et»aS, — domawia si czego, prosi
kogo o co. 3) przypada do smaku, podoba
si komu, zajmowa. DaS fprid)t unS ftarf an to

nas mocno uderza, Dm. 59.

4) befudjen wstpi do kogo, zachodzi.
Slufbred)en, v. n. m. b., einen Jon bon fid) geben,

laut »erben (bon S3laS=3nftrumenten) ton mie, glos
wyda, odezwa si.

Slnfbreijen, v. a. anftammen oprze, przyprze
Slnfbrengen, v. a. »elcbeS bas gactitibum bon bem

Seutro >anfbringen« ift, anbringen machen, an ct»a6
treiben, brängen popdzi, pogna, postraszy, cf.

Bw. co do czego pdem przypuszcza, puci
do skoku.

2) — befprengen popryska, skropi, pokropi,
potrz j. S3, karpia sol, Gam. cf. nakrapia, SB.

3) — v. n. m. f., fdbnell bcranfommen, borjügltd)

ju Cferbe, j. S3, bie Reiterei fain auf uns angc
fpiengt przypa na koniu, puci si skokiem,
nadskoczy, przyskoczy, cf. pdem przylaty-
wa, prz3'lecie.

Slnfprengung, f. (bie) nakrapianie, pokrapianie,
popryskanie.

Slnfbringen, v. irr. n. m. f., Praes. id) fbringe an,

bu fbringft an, er fpringt an, Imperf, id) — , er fbrang

an, Conj. baj) id) — , er anfbrange, Imperat. fbringe

an, Part. Praet. angedrungen przyskakiwa, przy-
skoczy do kogo, skoczy na co; rzuci si
skokiem na co; przylatywa av skok, zaciec
si.

Slnfprjfcen, v. a. = fori^enb an et»aS »erfeu pry-
ska, bryzga, pluska na co, oprysn co,

spryska co, sika na co, sikn na co, z si-

kawki kropi, strzyka na co.

2) — v. n. m. f. fpri^enb an et»a6 ge»orfen »erben
by spryskanym, by zbryzganym, spluskanym.

Slnfbrud), m. (ber) pretensya, uroszczenie, ro-
szczenie prawado czego; zakadanie pretensyi,
impetycya, przywaszczanie, niby: domówka,
nadzieja. 3n Slnforuci) nehmen potrzebowa, 3.

S3, bie häusliche Grjierjung nimmt ben ganjen SJcann

in Slnfbrud) domowa edukacya caego czowieka
potrzebuje jak mówi, Kras., cf. pocign
kogo do sdu, @erid)tS=Óibnung. (£inen in Slnfprudj

nehmen, b. i. fid) feiner bebienra »ollen zaprzta
kogo, — 3etnbS ©lite — korzysta z czyjej do-
broci.

(£$. AVoczga do kadego sdu moe by po-
ciganym, ©. s£). ciga czego na kim, Dant,
cf. zamawiam sobie jego powolno w robieniu
ukadów, cf. Bw. domaga si czego prawem.

§tnfbrud)e machen, roci sobie prawo, mie pre-
tensye do czego, domaga si czego; — Ijaben

auf et», mie prawo, pre-tensye do czego.
SlnfprucbSloS skromny, bez pretensyi, cf. posuna

bez tonów, Dziark.
SlnfbrucbSbott, peen pretensyi.
Sinfbrung, m. (ber) zacieczenie si, zapd, przy-

skok.

2) ein ge»iffer Süiefchlag ber tfinber, ber fid) 'am
Äobfe unb hinter ben Obren anhängt, alö eine Sinbe
jufammen »adjjet (£0tild)fd)orf,= Sat. liehen, men-
tagr a) ognipióro, sodki strup, wysypka mleczna.

Slnfpucfen, v. a. oplwa, oplu, plu na co.

Slnfbulen, (»etcb.eS nur bon fliefjenben Äorpcni ge*

braucht »irb) 1) als v. a. heranfpülen, im gliefjen

anfetjen, anfd)»emmen przymuli, przysypa, cf.

odsep, 3. S3, ber glufj fpült immer neueö Sanb an
rzeka now ziemi przymula ld.

2) — alS v. n. m. b., im gliejjen berühren z lekka
opókiwa, Sßoet. wody li brzegi lekkim cie-

kiem, cf. oblewa, 3. S3, miasto; pyn pod
miastem.

Slnftacbeln, v. a. kolcem (ocieniem) popdza,
np. woy; fig. podega, zapdza.

Slnftablen, v. a. = bom mit Stahl berfeben przy-
stalowa, cf. nastali 3. S3, siekier, SB.

Slnftalt, f. (bie) urzdzenie, rozporzdzenie usta-
wa, ustanowienie, usposobienie (a), cf. goto-
wo, dyspozycya, przysposobienie, j. S3. —
na przyjcie Cesarza, cf. 2Ut=Sßolll. przyprawa,
5. S3, przyprawy czyni, P. Kochan. 29Ö.

3) öffentliche Slnftalt zakad, m. g. u, 3. 33. dom
wychowania podrzutków, instytut, instytucya,

. 3. S3, ©elebrte Slnfralten literacka instytucya, cf.

zakad edukacyjny (urzdzony) (a).

2) — Drblitmg porzdek, ad, skad, szyk.
Die geueranfralt porzdek ogniowy, L. Slnftalteu

machen, — treffen przygotowania robi, kroki
czyni, mie si do czego; jur Keife w drog
si wybiera.

Ju u mnie w domu jest wszelka gotowo
do lubu, Boh. Wszystko byo w najwikszym
nieprzygotowaniu , ex Cntr. Ale co bdzie
zweselem na które jest wszelka gotowo?
Teatr. cf. zabiegi, zapobieenie, cf. zachód.

21 n ft a in me 11, v. a. = erblid) mittbeilen, bod) nur bon

bornehmen Sßerfonen dziedzicznie udzieli, prze-
kaza angeftammte Sttgenb dziedziczna cnota,

cf. rodowita cnota.

Sinftammen, v. a. = bie güjje fteif machen unb feft

an et»a8 anfetjen.^ cf. anfbreijen, anfteueni oprze,
opiera; fid) anftammen opiera si.

2fnftambfeii, v. a. =z feft an einen" anbern Äörber

ftambfen przybi, udepta, przydepta. Die $lab*

lev ftambfen ben Äobf an, cf. anfobfen iglarze

gówk przykuwaj.
Slnftanb, m. (ber) stanic (stojenie) przy czem i

czekanie; zastanawianie si, cf. bei ben Sägern
stanowisko, cf. zasadzka, cf. czata.

2) fig. Sluffdmb, Unterbrechung eines ©efcbäfteS,

SSerjUg odoenie, zwoka, zwaczanie, zawiesze-
nie jakiej rzeczy. Ohne Slnftanb natychmiast,
zaraz. Slnftanb

_
ber ©ericbte, Dberbetitfcb für 33a*

faiijen, geriet! iimita, limitacya, odroczenie, ferye»

3) Qtottftl, 33ebenflicf)feit wahanie sie, zastana-

wianie si, wtpliwo, cf. trudno, skrupu,
cf. pochyba, cf. przeszkoda.

(£$. Gnbegunterjeichneter fannnidjt länger Slnfranb

nehmen niej podpisany nie moe duszej
czyni zwoki w domaganiu si etc. It. my
sami z domem naszym Królewskim nie waha-
my si pierwszy da z siebie przykad cf.

ociga si.
4) ba8 äufjere S3enebmen postawa (cf. Haltung)

dobra mina, ad przyjemny, ukadno, szla-

chetne uoenie, ruszenie, }. 'S3, posta jego
wysoka pena szlachetnego ruszenia, Nacz.
Sw ludzkoci i adem przyjemnym w serca
ludzkie *ponikiem wkrada si tajemnym fingt

Twardowski; cf. skad, ukad, przystojno.
udatno, cf. powaga, cf. przyzwoito, szy-
kowno, wdzik, ksztat, cf. gracya.

SlnftanbSbrief, m". (ber) indult, list elazny, mo-
ratoryum.

Sfnftanbig, przystojny, adny, pikny, przyzwoi-
ty" 2) — podobajcy si, odpowiedny ycze-
niu; bas ^>au§_ ift mir nicht anftänbig ten dom
niepodoba mi si, nieprzypad mi do gustu.
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Slnftcinbigfeit, f. (bie)przystojno, przyzwoito.
Slliftangein, v. a. befeftigen tyczy, do tyczki przy-
wiza.

2£ n ft a 4) e i n , v. a. an ettoaS, porzdnie przy czem
ukada, stos uoy.

SlnftarEen, v. a. nakrochmali, namczkowa.
Slnftarren, v. a. patrzc na co wytrzeszczonemu
oczyma, cf. wlepi ober wraa w kogo oczy;
wytrzeszczy oczy na kogo $r.=9ßoIn. dulcze,
osupie, na co, (etjtereS neutraliter.

Slnftatt, Cßrap. mit bem gen. zamiast; na miejscu,
miasto czego, cf. L. co; 3. S3, einfrort früf) oufju=

fterjcn fchlief er biS SDJittag co mia rano wsta,
to spa a do poudnia; cmfrcitt jti fommeii blieb

er roeg zamiast przyjcia ober zamiast coby
mia przyj, nieprzyby. ijcfj roünfchte Dil gin=

geft ftatt meiner l)in yczybym, aby ty za mnie
poszed, ©tatt be8 gürften roar ein ffleinifter ju«

gegen na miejscu Blonarchy by Minister.

6rj. a comy si od niego spodziewali zguby,
bdmy teraz bezpieczni, Pan Pawe nas kocha,
Kras.

Slnftciuben, v. a. = ben Staub an etroaS gehen Iaf=

fen okurzy, zakurzy, nakurzy.
2tnftauneu, v. a. zadziwia si nad czem, z za-
dumieniem zapatrywa si na co. 2lnftaunen8=

roerth podziwienia godzien.

Sin ft ed) en, v. irr. a m. ()., Praes. ich ftedtje an, bu

ftichft an, er flicht an, Imperf. ich — , er ftach an,

Conj. bafj 'eh — , er anfroche, Imperat. frieb an,

Part. Praet. angeftotben kó w co, nakó; o-

twór zrobi. a6 $ferb anftedjen mit ben ©boren
spi konia ostrogami, cf. przytkn, dotkn,
ubo, ugn ober uszczkn, ukó bodcem.

2) anfangen 3U frechen, befonberS anfangen bon
etrnaS ju nehmen, anbrechen, anreihen napocz.
6in gafj anfielen napocz, beczk, cf. odetka;
angefroren fommen wyjeda z czem na plac,

odzywa si ober wyrwa si z czem, cf. przy-
waesa si. 25a fommt er angeftochen wyrwa
si jak Filip z konopi.

3tnftectb obrer, ra. (ber) wider do napoczynania
beczek.

Slnftecfen, v. a. zatkn, wetkn, przytkn,
przypi, przyczepi, przyszpili; (Sr,, kokard
na piersiach jego przyszpilia, przyprawi,
przyhaftowa.

2) fig. aiijünben, anbrennen zapali.
3) — bon Äranfheiten mittheilen, inficiren zara-

zi; fid) — , zarazi si, zachwyci czego.
4) — ansabfen, anbohren napocz beczk, cf.

nawiercie.
Slnftetfenb, abj. unb adv. zaraliwy, a, e; zara-

zisty, zarany, przyrzutny, L.

Slnftecfer, m. (ber) wtykacz, zapalacz; take:
przystawka (do stou, dla zrobienia go duszym.

Slnftecfung, f. (bie) zaraza, zaraenie.
Anflehen, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , er ftanb

an, Conj. bafj id) — , er anftänbe, Part. Praet. an=

geftanben, = angemeffen fein, baffen ober in bic Slu=

gen faücn bon ÄleibungSftücTen unb <£>anblungen przy-
stojnym by, przysta (przystoje), przypada.
6j. co komu przystoi, niech sic tem stroi, Cn.

Ad.
Diefeö Äleib fleht ihm gut an piknie ober ad-

nie mu w tej sukni; cf. Dmoch. Dowiadcza
broni na sobie, czy ciau przystoi. 2Me 2(rbeit

ftcht ihm gut an ta praca jest dla niego przystoj-

na, cf. zdobi, przyzwoitym by, suy.
2) — gefallen podoba si: beine SebenSart ftcljt

blinem Sinter gar nid)t an twój ycia sposób
wcale si niepodoba ojcu twemu.

3) mit einem anflehen, mit ihm in fficfellfdjaft Ire»

ten ober Slnthcil mit einem iuoran nehmen, (8 fei nun
am Äaufc ober au ber Betreibung einer <5aa)e przy-
sta na co, chcie nalee do czego, — by
spólnikiem, wni w spoin spraw.

4) — bid)t an einer ©ache flehen, m. v. f. blisko
sta przzy czem, cf. Cn. th. przystaje co do
ciany.

5) — aufgefchoben fein, iu feinem Fortgänge un*
terbrochen ober an ber Ausführung gehinbeit roerben

zaczeka, przewlec si, odwleka si z czem,
zwok cierpie, w zawieszeniu zostawa, by
zawieszonym etc. Angleichen nnftehen laffen für

auffebieben odoy, zawiesi, odwleka, odwó-
czy, odroczy.

6) feine Gntfchliejjttnganfteljen laffen swoje myl
ober uwag zastanowi b. i. SSebenfen tragen wt-
pliwo ober skrupu mie, wipi, waha si,
zastanawia si, namyla si, bra na uwag,
— rozsdek. 69 fleht ein Jermin an wyznaczony
termin.

Slnfteifen, v. a. m. h. anftemmen opiera sie o co.

2) f. aufteilten.

Stnfteigen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) — , er flieg

an, Conj. bajj id) —, er anfliege, Part. Praet. an=

gefiegen, = f)inanfleigen, fid) erheben wstpowa,
podnosi si, wznosi si. Slngeftiegen fommen,
mit grojjcn langfamen Schritten anfommen kroczy,
kracza sie, nadchodzi, cf. fig. wyjeda z
czem, na popis Avj'jezdzac, wystpi.

SI nft eilen, v. a. = meift burchmeg ba6 gactitibum
bon anflehen, anftehenb machen, ober machen bafj eine

©ache bie anbere ftehenb berühre przystawi, 3. S3,

einen ©djranfan bie'SBanb aufteilen szaf do cia-
ny przystawi; postawi przy czem.

2) einen Arbeiter aufteilen, b. i. befreiten, gleichfam

an bie aufgegebene Slrbeit ftellen przyj za co,

zrobi czem, umieci kogo na urzdzie, posad
da. Slrbeiter — , przyjmowa robotników cf.

ugodzi, ober ustanowi ober postanowi, cf.

przeznaczy, zaprowadzi; einen alö Richter an*

ftellen dad komu urzd sdziego, postanowi
sdzi.

6£. zoy wadze Królewskie, a konstytucyjne
zaprowadzi. SJngefreltt umieszczony, majcy po-
sad.

3) — aufwiegeln ober anftiften naprawi kogo,
podmówi, podbudzi kogo, nabechta komu.

4) — Slnftalt 3u etroaS machen, beranftaltcn roz-
porzdzenia uczyni, uoy, ukady czyni,
przysposobi, stanowi, rozporzdzi, rozpocz,
przedsiwzi, gotowa, zamyla o czem,
zabiera si do czego — . Sine Steife aufteilen

wybiera si w drog, podró odprawi ober

podró przedsibra, "gincn Sans — , ein ©aft»

mahl aufteilen sprawi tace, uczt; ©piele nnftel*

len igrzyska wyprawi; eine Älage aufteilen za-
nie skarg ober aob; wprowadza do sdu
spraw, cine Unterfud)ung aufteilen ledztwo uczy-
ni, inkwizycye wyprowadzi, cf. wni w
rozpoznanie, indagacy rozpocz. SDcan hat

hier SBeftcn angeftellt robione tu s zakady, cf.

wane poczyniono zakady.
5) — anorbnen , einrichten urzdzi , uoy,

sprawowa. SBte foli ich mein Sehen aufteilen?

jake mam ycie urzdzi?
3utoeilen auet) in nachteiliger S3ebeutung, für: an*

ftiften, berabreben zbroi, uknowa, ukartowa,
cf. narabia czem, umówi. 68 ift ein angcftell*

ter ^»anbel jest to ich za robótka, cf. sprawka,
cf. praktyki, cf. ukady, cf. S3Ó'hm. nastroi.

6) — mit tteberlegung bie mirfenbe Urfadje bon
etroaö fein, e8 herborbringen, madjen 3. S3. 33etraa>

tungen, SJerglcidmngen, Skrfuche anftcllcn uwagi ro-

bi, porównania, próby czyni, robi, przypu-
szcza reflexye.

7) fid) — bon ber 6inrld)tung ber ©ebcr>rben unb
be8 0011301 iujjern S3etragc8 bei einer ^anblung, fich

benebmen — postpowa sobie, sprawowa si,
pokaza si, stawi si, fid) }tt CtlüaS gut, fd)lecf)t

— bra si do czego dobrze, le.

8) — im Slcufjcrn eine ®e|tolt annehmen, bic man
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nicht hMrflid) t)Cit udawa, zmyla, czyni si,
stawi sie, [pokazj-wa po sobie, pokazywa
sie ?a- S3. *fld) 3ornig,_ berliebt, betrübt 2C. anftellen

zmyla, udawa gniew, mio, smutek.

Sj. pokazuj po sobie jakby mi nie znal.

Slnftellig, adj. zrczny, rzutny, obrotny.

Slnftellung, f. (bie) przystawienie, cf. umieszcze-
nie, postanowienie ober ustanowienie, osadze-
nie , rozporzdzenie, posada, sprawowanie,
rozrzdzenie, udawanie, zmylanie.

Sj. Lipiski y tam bez adnego umie-
szczenia cf. posada, gin Sftcmn ber fleh eine Slnftel»

lung aIS ©ärtner roünfdjt yczcy sobie posady
ogrodnika. Dosta posad fizyka obwodowego
cf. tunkcya, miejsce.

Slnftemmen f. anftcunmen oprze, opiera, przy-
piera.

Slnfterben, v. irr. n. m. f, Praes. id) fterbe, bu ftirbfr,

er ftirbt an, Imperf. id) — , er flaro an, Conj. bafj

id) —, anftürbe, Imperat. ftirb an, Part. Praet. an=

geflorben przypa dziedzictwem na kogo (przez
pucizn).

Snfteuern", v. a. — bermittelft beS RuberS anlenfen

przyslerowa dokd.
Slnftid), m. (ber) nakócie, dziurka, otwór.
Sin ft id) ein, v. a. przytyka, przycinki dawa,
przymówki komu czyni, ugry koo, z prze-
ksem mówi, przycina, przytyki dawa komu.— Iting, (bie) przycinanie, przycinek.

Slnfticfen, v. a. przyszy, przyhaftowa.
änftiefeln, fid) — obu si, obuwa si, boty
woy.

Slnftieren, v. a.
f. anflarren.

Slnftiften, v. a. zbroi, narobi, sprawi, wy-
rzdzi, knowa.

2) bon Stift , ©tadhel für anreisen — naprawi,
podbechta, podega, podmówi, poduszcza,
podwodzi, pobudza, cf. 3301)111. nastroi, auf
fein Slnftiften, z jego namowy.

Slnftifter, m. (ber) pobudzca, pobudziciel, pode-
gacz, 3. S3. Skryci podegacze spisków towa-
rzyskich; sprawca, autor, powód, powodzca, cf.

Bw. instygator, cf. poduszczyciel, podmówca.
Slnftiftung, f. (bie) pobudka, (naprawa), podmowa,
za robótka. 6j. 6rn. ^>anb6. to si stao z na-
prawy macochy mojej, cf. spryna, eig. Spring»
feber.

Xtlftimmen, v. a. zanóci, nóci, zaczyna pie,
zapiewa, zaintonowa. -jpeftige SSebflagen aiU

ftimtnen, nad) Bw. zapiewa ale, cf. uderzy
w pacz, cf. rozwodzi ale ober lamenty.

Slnftimmung, f. (bie) zanócenie, zapiewanie.
Slnflinfen, v. irr. n. m. i)., Imperf. id) — , er frant

an, Conj. ba8_ id) — , er anftinfe, Part. Praet. an*
gefilmten, mierdzie komu, cf. zalatywa nie-
miym zapachem, by komu obrzydliwym, —
ohydnym.

SJnftodfen, v. n. m. b- zacz butwie, psu si;
angeftoctt, zbutwiay.

Sin ft
ó'

1) n en, v. a. jcze, stka do kogo.
Slnftolbern, v. n." potkn si. 2) — taczajc
si zbliy do czego.

Slnftopfen, v. a. wypcha, cf. napcha, *natcha
Ober natka, nabi.

Slnftofj, m. (ber) trcenie o co, potrcenie, sztur-
chanie, szturchnenie, szturchnicie, szturcha-
niec, tryksanie, uderzenie, ugodzenie, ubodzenie,
uraza, usterk, szwank, popchnicie.

2) ber Slnftofj bei ben ©crjneibem "stosowanie, cf.

stpnowanie.
3) bag Slnftofjen im Reben zacinanie si, zajka-

nle si, jkanie cf. Sßr.4ßo(n. zaciekanie sie.

_
4) — ein fcbroodheS Slergernifj über etroaS Unfchicf»

licbeS ober Unerlaubtes obraza, zraenie, zgorsze-
nie. (Sin ©tein beS Stnftofjes kamie obraenia i

opoka otrcenia, ^efaia 8, 14. kamie urazu,
cf. potknienie, .) Slnftofj geben, da powód do

zgorszenia, Slnftofj nehmen zgorszy si, obrazie

si.
5) — ber StnfaH bon einer Äranfbeit napad, po-

padnienie, napa, g. ci, attak, przystp, par-

oksysm.
6) — boSjenige, rooran man ftofjt zawada. 2)u

follft nor ben 331inben feinen Slnftofj fetjen przed
lepym nie kad zawady; przeszkoda, przeci-

wiestwo.

Slnftofjen, v. irr. a. unb n. m. h. Prs. id) flofje on,

bu ftöfjeft an, er ftofjt an, Imperf. id) — , er ftiefj

an, Conj. bafj id) — , er anftiefje, Imperat. ftofjean,

Part. Praet. atigeftofjen trci, szturchn, tryks-

n, potrci, tuc, popehn, ugodzi, ubo,
uderzy.
Sie ©läfer anftofjen trci w kieliszki, ober tr-
ci kieliszkami.

2) — anfallen, bod) eigentlich nur bon Äranfbeiten

napa ober napada.
3) — mit ©tö&en näfjev bringen, an efroaS befefti»

gen, 3. S3, bie Srbe an bie SBanb przytu ziemi
do ciany.

4) — mit einem ©tofje berbinben, anbauen, onfes»

gen przybudowa, przyprawi, cf. przyszy
(szwem stosowanym), przystosowa.

5) v. n. m. f). an erroaö angeflogen merben trci
sie, uderzy si o co, obija si o co, zawa-
dzi. <X)a8 $ferb" ftofjt an, ftraucbelt ko utyka ober

szwankuje.
6) — einen fehler begeben omyk zrobi, po-

tkn si, uchybi, przewini, pobdzi, wykro-
czy, poszkapi si, niby zawadzi.

7) — ftottern jka si, zajka si, zacina
si.

8) — angrensen styka si, przytyka, grani-
czy, cf. Bw. przylega, przybija, ociennym
by, przypiera.
6j. btö baranftofjenbe ©chief] przytykajcy do
niego zamek. Tu rodkowe ciany do dworo-
wych przypieraj. Królestwo Woskie — przy-
tyka do ssiedzkich mocarstw.

Slnftofjen, n. ba8 ) nie etc
Slnflofjung, f. bie )

*

Slnftofjenb, stykajcy si, przylegy.
Slnftöfjig, ad. gorszcy, naraliwy, obraliwy,

nieprzyzwoity.
Slnftofjigfeit, f. (oie) zgorszenie, nieprzyzwoi-
lo.

Stnftofjnath, f. (bie) cieg stpnowany, szew sto-

sowany.
2Cnftrablen, v. a. promienie rzuca, promieniami
owieca, olni.

Stnftringen, v. a. (bon (Strang) postronkami przy-
wiza, — przymocowa, niby przypostronko-
w. 3Me pferbe anfträngen zaoy konie.

SInfträngung, f. (bie) przywizanie, zaoenie
(koni).

3fnftreben, v. a. dy do czego, usilnie stara
si o co, gegen etro. — silnie opiera si czemu.

Slnftreichen, v. irr. a. m. h., Imperf. id)—, erftrid)

an, Conj. bafj id) — , er anftriche, Imperat. freidje

an, Part. Praet. angeftricben posmarowa, potrze
czem, nafarbowa, powlec ober powleka farb,
pomalowa, Bw, naciera, farb pocign. 2)

kresk notowa, podkreli. SDaS roili id) bir

anftreid)en, b. i. 3ur SSergeltuug, bu follft bafür büfjen:

odpac ja ci to, nie zapomn ja ci tego.

SInftreicher, m. (ber) malarz, smarownik.
2Cnftreifen, v. n. m. h. drasn, obetrze si o co,

dotkn si.

Slnftrengen, v. a. (bon flrenge, fcr)arf ansieben ober

auSbebnen, bod) nur fig.) naciga, forsowa, wy-
sila. Sinen $rosefj anftrengen spraw wytoczy,
rozpocz przeciw komu.

J2)
©id)— fig. einen boben©rab ber Äraft ober S3e*

mübung anroenben usiowa, zdobywa si na
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sify, przyoy sir; ficf) bciflebetiS anfirengen, próno
si sili, fid) Über feine Gräfte — nad siy praco-
wa, mozoli si, -wzmaga, 3. 83. wzmaga
skrzydeka (ptaszek) i w strony ucieka, Kras.
roenn ber SJogel tom Maubbogel berfolgt roirb.

Slnfhengung, t', (bie) usiowanie, wysilenie, przy-
oenie si, natenie.
G. ujrza cud obywatelskiego wysilenia Po-

laków, Pick.
2tnftrid), m. natarcie, nacierania farba, nafarbo-
wanie, barwa, farba, kolor, pikrzydo, bar-
wlczka, pozór, cf. namazka, pomazka, namaza-
nie, pomalowanie, 8B. cf L. pozota, cf. po-
wierzchownoci (finer ©ache einen guten tfnjtrich

geben dobry da pozór , pikn powierzcho-
wno, pikny kolor, pikn barw, cf. farha,
paszczyk." (seinen $anblungen einen guten SJnfiricb

geben czyny swoje adnemi sówkami przystroi,
upiksza, ksztat nada, cf. kolorowa, L. 2Cn«

ftrid) b. pomasta ober Jünche.

Sf n ft r i cf e

n

, v. a. Cßr.=$ßoln. przydzia, przydziewa,
cf. Bw. dorobi, przyrobi (poczoszkow ro-
bot) podrobi poczoch i einen ^)unb anftrictcn

psa wzi na powróz.
tfnfirömen, v. reg.

f. anflófjen, anfdjroemmen, anft>ü=

len, anfd)ütten, przymuli, odsypa, odsypywa,
przypawi, cf. Bw. pyn do czego, pod czem j

doiyka si czego pyn, przyszorowa.
2Cnfiücfen, v. a. przysziukowa, nadsztukowa.
Slnftubiren, v. a. dugiem uczeniem si naby,
wystudowa sobie co, eig. Übt- nauk nabj.

Slnfiürmen, v. a. fig. mit Üngcftüm anbochen gwa-
townie stuka, szturmowa do czego z osko-
tem zblia si.

Slnftüfcen, v. a." wesprze, Sßrät. wspar, gut.
wespr.

Slnfiuijen, v. a. z zadziwieniem spojrze na kogo.
2£nftuij, m. (ber) szybkie i gwatowne zblianie

si, uderzenie na co.

Sinftürjeii, v. n. m. h. rzuca si do czego z im-
petem, uderzy na co, bi o co.

Slnfuchen, v. . prosi, doprasza si, stara si,
suplikowa.

2£nfuchung, f. (bie) suplika, proba, danie.
Slnfuchen, n. (bciä) proba.
Slnftlb, m. (ber) war farbierski, gum, halunem i

innemi materyami niefarbujcemi zaprawionj-,
w którym farbierz materye do szat moczy, aby
potem w farbie trwalszego nabyy koloru.

llnt, stary przymek lo samo znaczcy coj ent

w dwóch tylko jeszcze wyrazach: SllltlÜ3 twarz}
Sintroort odpowied, uywany.

3f ntag onift, m. (ber) ©egner, przeciwnik.
Slntafeln, v. a. okrt w rekwizyta, liny Ober po-
wrozy opatrzy, przysposobi liny, oporzdzi
okrt linami, cf. Bw. uzbroi okrt?

Slntonjcn, v. n m. h. zatacowai zacz ta-
czy, aid y. a. fid) etroae" antiinjen , dosta z taca,
sprowadzi sobie przez tace np. Sabo jak.

Slnta fi en, v. a. == mit ber boden .gianb anrühren

dotkn si czego, dotyka, tyka, maca, po-
maca, uchwyci.

2) — angreifen naruszy, urazi, narazi, cf.

szczypa; szy mowy róne, które go szczy-
pay, P. K. cf. nastawa na co, 3. S3, król nigdy
nie mia woli na swobody nasze nastawa,
Nieme.Ä^A i

****** *>**<«*>•

Sin te ba tir en, v. a. ein früheres Datum angeben an-
tedatowa np. list, wczeniejsz date pooy.

SI en te, f. (bie) f. Gute.

Slntheil, m. (ber) cz, dzia, udzia, czstka,
scheda, poreya, podzia, kwota, 3. 93. podatku
na kontryhuencie zalegajca, (cf. Setrag kwota).

Gr,. 8zczytno wymowy jest podziaem ludzi

wolno miujcych, 8. P.

2) — bie thätige Serbinbung mit Dingen aujjer

un§; basjenige, _roa6 man bei Dingen aufjer fid) em«
pftnbet uczestnictwo, spóka, czuo, cf. przy-
oenie si do czego, Schmerzhafter Slntheil ubo-
lewanie. 2Cntheil haben mie udzia, w czem, wpy-
wa do czego, 3. S3, wpywa do wszystkich zda-
rze rewolucyi, O. b. 2tntheil nehmen wchodzi w
powszechno pracy, Kras. pp. 441, dokada
si, dooy siej Gr,- dooyli si do tak roz-
sdnego zdania ssiedzi, perswadujc matce,
i ju wanie byem w tej porze, Kras. Do-
wiadczyli. ©. 14, alte Sluggabe; Slntheil nehmen
wpywa w uczestnictwo cf. przyoy si do
expensow, ex S3rief. — interesowa si; Gr,.

miasta Polskie wpyway w uczestnictwo ob-
rad narodowych, Konst. 3, cf. uczestniczy w
czem, (a).

SIm Kriege fhitigen Slntheil nehmen do wojny
wdawa si czynnie. Sin ber Schlacht Slntheil

nehmen nalee do bitwy. Gj. bamit er am Äamj>fe

Slntheil nehmen Fönnte aeby móg mie udzia
w walce. 3d) nehme an ihrer greube Slntheil dziel
z Panem rado. Gr nimmt Slntheil an meinem
Äummer tinb frohen Greigniffcn wchodzi w udzia
mych kopotów i pociesznych wypadków. It.

dzielili rozczulenie powszechne.
Gr. ona moja do tej kradziey niema naj-

mniejszej wspóki, 9t@. ywo mnie obcho-
dziy niesuszne przeladowania twoje, L.S.R.
It. pomagaem Wm. Panu smutku; przyczy
si Wm. Pan do Ichinciów, abym i radoci po-

maga, Teatr. cf. wzajemno, spólnictwo,
ulego, skonno.

Slntheilig, majcy udzia w czem, nalecy do
czego.

Slnthologie, f. (bie) 93lumenlefe, antologia.

Sinti) ropologie, f. (bie) antropologia, nauka o czo-
wieku.

Slnthun, v. irr. a. tmb n. m. 1), Praes. id) thue an,

bu thuft an, er thut an, Part. Praes. anthuenb, Im-
perf. id) — , er that an, Conj. bafj id) — , er an*

thate, Imperat. thue an, Part. Praet. angethan, ein

ein ÄIcib — anlegen wdzia, przywdzia, woy
na siebie, oblec, gut. oblok, przyoblec.

2) — für: jufügen, erroeifeu zada, wyrzdzi,
co komu, nabawi.

3) — anjaubern oczarowa, Slngethan obleczo-
ny, a, e, przyobleczony, odziany, przywdziany.

Sllltidjrift, m. (ber) antychryst, który si Chry-
stusem by mieni, przeciwnik Chrystusa, fa-
szywy Chrystus.

Sin tif, staroytny.
Slntife, f. (bie) antyk, wszelki zabytek staroyt-
noci, starowiecczyzna, a zwaszcza zabytki
staroytnoci sztuk wyzwolonych Ober staro-

ytno.
2Cntilobe, f. (bie) jasnosiwiec, L. cf. suhak, cf.

antilopa gemza.
Slntimonium, n. (ba8>, ba8]©piefjgla8 antymonium,

spisglas, cf. antymon, g. u.

2fntiod)ien, n. Antyochya.
Slntipathic, f. (bie) antypatya, (niech czyli

odraza wrodzona ku rzeczy lub osobie jakiej),

wstrt.
Slntipobe, m. (ber), ber ©egcnfüfiler przeciwnonlk,
przeciwnogi, przeciwstopny, przeciwstopie,
g. — pnia, cf. antypoda, m. g. y, SB.

Slufippcii, v. a. koncern palca z lekka dotyka
si.

SlntiqtiariuS, m. (ber) antykwaryusz; antykwarz,
biegy w staroytnociach, staroytnikj han-
dlarz starzyzny, *starzyznik.

Slntiquarfcbrift, f. (bie) charakter rzymski, pismo
antykwa.

2Cntifcbtifd), przeciw zgnllinie sucy.
Sinti thefe, f. (bie) antyteza, przeciwstawienie

(©egenfoi}).



SUttUlj — STnttetett. 75 Stnttet - 2Jtt»ettt.

Sintis, n. (bag) oblicze, *ob!iczno. Cpoet.) twarz.

2Cnton, SlntoniuS, m. Antoni, m. g. iego, Antek,

dim. Anto, Antolek.

äntönen, v. n. m. 1). zabrzmie, podobnie odezwa
si (o glosie).

2£ntoniuSfeuer, ober 2fnton&feuer, n. (bafi) bie Rofe,

ber 9totl)lauf, bag geuer, baS heilige g-euer róa,
zapalenie skóry, = Sat. erysipelas.

St. SJntoniugfraut, n. (baS) wierzbówka wz-
koliciowa, Al. licia, Jndz, wesoek,
blagacz, wika pomorska, |)gn., L. cf. ©iren.

wie-ioek, Sat- epilobiurn angusiifolium.

antraben, v. n. m. f)._ angehabt fommcn kusem
przybywa, zblia si.

Antrag, m. (ber) fig. bu Jjpanblung beS 2CntragcnS unb

ba&jenige n>aS angetragen ruirb odezwa 3. S3, w
odpowiedzi na odezw uczynion przez Wac
Pana, owiadczam, RS cf. propozycya, wnio-

sek, oferta, ofiara, ofiarowanie, przeoenie,
przekadanie, podanie, cf strczenie, cf. raje-

nie, cf. zalecanie, cf. parlya. Stanwszy NN.
osobicie zaniós danie (machte ben Slntrag).

Giner Same ben 2£ntrag machen odezwa sie do

damy, owiadczy si jej.

antragen, v. irr. a. ta. fj., Praes. id) trage an, bu

irügft an, er trägt an, imperf. id) — , er trug an,

Conj. baj) id) -, er antrüge, Imperat, trage au, Part.

Praet. angetragen eig. nanosi gdzie np. drzewa.

bf. aber fig. = in SSoifchlag bringen mit ber «ßrap.

auf cf. tierlangen cf. anbietet* proponowa, ofia-

rowa, propozycy ober wniosek ober ofert

czyni, przekada, przeoy, cf. odezwa si
z czem, owiadczy si z czem, streczy, (e.

4?eiratf)) cf. rai, cf. przedstawia i auf etroaö an*

tragen da czego, öw. nastawa o co. Gf,.

prokurator bdzie o kary prawem przepisane

nastawa; wnosi o co, robi przedstawienie,

aby etc.

Slntraggrecbt, n. (baS) prawo podawania wniosku,
inieyatywa.

Slntrampeln, v. a. przytupa nogami, angetrampelt,

— trappt fommen, tupajc nogami przybywa.
Slntrauen, v. a. lub da, lub dawa komu} <Sid)

ein SERäbchen antrauen laffen zalubi sobie panien-

k; oeni si.

anhäufeln, v. a. kroplami na co la, zakropi.
Slntrauung, f. (bie) lubu dawanie, *oddawiny.

antreffen, v. irr. a. m. h., Praea. id) treffe an, bu

triffft an, er trifft an, ImperfJd) — , er traf an,

Conj. bafj id)—, er anträfe, Iraperat. triff an, Part.

Praet. angetroffen zasta, spotka, spotyka, na-

potka, natrafi kogo, potka si z kim, cf.

zdyba (ertappen), znale, zuachodzi 3. S3, de-

fekta mona znachodzi w tym dziele, cf. na-
pa kogo.

2£ntr effung, f. (bie) zastanie, napotkanie.

Slntreiben, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er trieb

an, Conj. bafj id) — , er antriebe, Part. Praet. an=

gelrieben popdza, pogania, pdzi, napdza;
przypdza, przygna, pobudza, cf. przybija
mocniej 3. S3, desk, cf. wbija, 3. S3, gwod,
nabija 3. S3, einen Weif aufg gafj; bie Sieugierbe

trieb ihn an wzia go ciekawo.
— alg v. n. m. f. Ijeranetrieben rnevben, bod) nur

bon ©adjen bie fid) felbft überlaffen auf bem Saffer

fd)rDimmen przypywa do czego, cf. wali si
pdzi 3. S3. Gis fommt angetrieben lód si wali,

lód pynie pdem.
Antreiber, m. (ber) poganiacz, poruszyciel, po-

budzacz, pobudziciel.

Slntreibung, f. (bie) pdzenie, popd, g. u, cf. po-
budka.

Slntreten, v. irr. a. m.
f.,

Praes. id) trete an, bu
trittft an, er tritt an, Imperf. id)— , er trat an, Conj.
bafj id) — , er anträte, Imperat. tritt an, Part.
Praet. angetretenprzydepta, przydeptywa, 3. S3.

Grbe an ben S3aum antreten ziemi do drzewa.—

2) — bitten prosi, z prob przystpi, uda
si z proba do.

3) — anfangen, übernehmen przedsiwzi,
pocz, obj.

(Sine Weife"—, einen SBeg antreten podro przed-

siwzi.
Ginen SDcarfd) antreten ruszy w pochód; —

puci si w drog, Gin Grbfchaft antreten pu-

cizn, pozostao obj.
2)en 9tad)!afj antreten spadek przyj, ex doc.

tr. 162».

Den Sftucfyug antreten rozpocz odwrót.

Gin 2Cmt antreten obj urzdowanie cf. odzie-

re urzd, cf. Li. wstpowa na urzd, cf. na-

sta, gin neues Sfahr antreten nowy rok zacz,
zaczyna, cf. doj lat, doczeka, doy, L.

Slntreten, a;g v. n. m. f. wstpi do kogo, przy-

chodzi, wystpi do czego np. do taca, (3um

Sanj —).

Slntrieb, m. (ber) popd, g. u, pdzenie, pobudka,

pd, zapd, cf. zacht; g u, ober zachtka, L.,

pocig, podnieta, bodziec, pochóp, instynkt, cf.

natchnienie (eig. S3egeifterung). gigner Antrieb

wasny domys. Stuß eigenem antriebe dobrowol-

nie, cf. z wasuego popdu, 3. S3. — lud przy-

chodzi do upamitania, Filoz. Szan. Idzie

lepo za popdem namitnoci. 2(u8 eigenem

Slntrieb idc za dobrowolnym swym popdem,
z wasnej" pobudki. Gr zamiowanie oyczy-

zny powinno by dostatecznym bodcem do od-

dania tego co si jej prawnie naley (a).

Slntrinfen, fid) —,
podpi sobie, v. irr. Imperf.

id) trant an, Part. angetrunten adj. podpiy, pod-

chmielony.
Slntrippelü, v. n. m. f.

— angetrippelt tommen/

drepcc przychodzi.
antritt, m. (ber) pierwsze stpienie; wstp, g.

u; wnijcie, pocztek, zaczcie, nastanie. Ser
antritt eineg SlmteS odzierenie urzdu, Krs. ob-

jcie, rozpoczcie urzdowania.

2CntrittSgelb, n. (bag) wstpne, g. nego, wstpne
pienidze.

2CnlrittSprebigt, f. (bie) kazanie wstpne, —
pierwsze.

2(ntrtttSrebe, f. (bie) wstpna mowa, mowa
wstpujcego na urzd, cf. przemowa.

SlntrittSrolle, f. (bie) pierwsza rola, pierwsze
wystpienie (aktora) na scenie.

2CntrittSfd)maug, m. (ber) nowosiedliny, $ßlur.,

wstpna uczta, L.
Slntrocfnen, v. n. m. f. przyschn, przysycha.
2Cntroinmel|ii, v. n. m. b., an etroaS, zabebni w

' co, puka.
2Cntroerpen, n. eine ©tabt, Antwerpia.
JCntroort, f. (tie) odpowied, odezwa, replika,

odpowiedzenie? fd)riftlid)e Slntroort odpis (na list),

*respons; cf. abfdjlagige Slntroort odmowna odpo-
wied, sprzeczna odpowied.

Gj. Maximilian bez ujcia sobie Zamojskiego
z cikoci koron Polsk bdzie móg osig-n , tyle odrzuce odebrawszy, Nieme.
©prichro. tein Slntroort ift auch eine 2Cntrt>ort milcze-

nie jest take odpowiedzi; nic nie odpowie-
dzie jest take odpowiedzie. Webe unb 2tnt=

roort geben da spraw z czego, odpowiedzie
za co.

Slntroorten, v. n. m. r). odpowiada, odpowie-
dzie, gut. — wiem, odezwa si; fchriftlid) ant»

loortcn odpisa, respons da.
2fntroortfd)reiben, n. (baS) *respons, g. u; od-

pis, g. u. Gin befriebigenbe 2Cntroort geben da
dostateczne objanienie.

Stttüben, fid) eto. przez wpraw naby czego.

Jtnberfuchen, v. a. anprobiren przyprobowa, przy-
mierzy.

Slnbertrauen, v. a. powierzy, powierza, zleei,
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zwierzy, *przyporuczye, zoy co u kogo w
depozyt, poruczy.

Sttltiertraut, powierzony, zwierzony.
Slnoerwanbt, adj. krewny, pokrewny, spokre-
wniony, powinowaty, spowinowacony, koligat.

65. m staje si powinowatym wszystkich
krewnych ony swojej, a ona staje si po-
winowat wszystkich krewnych ^swojego ma,
X. Szaniawski.

Sinti erwanbter, m. (ber) krewny czyj.

Slnberwanbte, f. (bie) krewna, koiigatka.

SlnberWanbtfdjaft, f. (bie) pokrewiestwo, Sat.

consanguinitasj powinowactwo, Sat. affinitas;

koligacya,

SI liro act) 8, m. (ber) odrol, g. i, ober odrost, odro-
siek, wzrastanie, przybywanie, cf. przymnaa-
nie si, przybytek (to co przybywa); grifd)cr—
(bom Sanbe) wiey osep.

Slnwadifen, v. irr. n. ni.
f.,

Praes. id) roacrjfe on,

bu wdchfeft an, er wctdjft an, Imperf. id) — , er

Wud)ö an, Conj. baj) id) — , er anmüchfe, [Imper.

Wachfe an, Part. Prt. angewad)fen przyrasta, przy-
ró, wzrasta, rosn, nadrasta, przybiera,
rozrasta, wyrasta, przybywa, wzmaga si.
JDa SBaffer ift angewachsen wezbraa woda, wy-
lewa si woda z brzegów, przybyo wody, cf.

przybiera.
2CngeWachfen fein, przyronitym by. SlnWod)*

fen eine§ ©ange6 przyparcie yy, L.
Slnwallen, v. n. m. f. bawanami toczy si,
tumnie przysuwa si? 2) ju fieben anfangen
zacz wrze (o wodzie).

Slnroalt, m. (ber) obroca sdow7y, adwokat, pa-
tron, rzecznik, mecenas, porednik, *ordownik,
zastpc, cf. powiernik, cf. poplecznik, prawny
przyjaciel.

Slnwaljen, v. n. m. [;. u. f.
zacz walcowa (ta-

czy) v. a. walcem przygnie, cisn.
Slnrodljen, v. a. przytoczy, przywali, przyku-

la.
Slnwanbeln, v. n. m. f.

napada, przypa, oble-

cie, wie w gow, and) Imperf. e§ Wanbclt

mid) bie Suft an zachciewa mi si. 6r. mdo
mi bierze, L. cf. boja go nie ruszy, P. K.

374. cf. id. strach go przej, 370. Wziy
wilka skrupuy, L. Zoci mi bior, L. cf.

przychodzi mi che(ka.

Sin Wanbelung, f. (bie) przystp, g. u. $1. przy-
stpy, g. S3, szalestwa, — ludzkoci, cf. pop-
dy do snu, Dziark. napad.

Slnroanbein, v. n. m. f.
przywdrowa.

Slnwartfdjaft, f. (bie) exspektatywa, nadzieja, cf.

— obietnica, cf. widoki, cf. llos. naydatel-
stwo.

21 uro of fern, v. a. namoczy; napuci wod.
StntoatfdKln, v. n. m. f. angewatfchelt fommen i
kaczkowatym krokiem (jak kaczka kiwajc
si).

SlnWeben, v a. przytka, dorobi; fig. przyczepi,
przyata.

2£nWebung, f. (bie) przytkanie.

Slnrocbeln, v. a. wachlowa na kogo; bom $unbe,
asi si komu (ogonem kiwajc)

SltlWeljen, v. a. owion, owiewa, wia na co,

cf. Bw. zawiewa, zawia. 2)er SBinb mefyet on
powiewa wiatr, zawiewa wiatr. cf. zalatywa.

2ttirocifcn, v. irr a. m. I), Imperf. id) — , er loicS

on, Conj. baj) ich — , er anmicfe, Part. Praet. on»

geroiefen pokaza, wskaza, wyznaczy, j. S3,

einem einen *ßlaij gum S3auen anmeifen wyznaczy
i pokaza komu plac do budowania.

(finem @clb anmeifen assygnowa komu, na ko-

go pienidze, cf. przekaza, cf. zleci, cf. adre-

sowa.
2) — 3emanbe8 |)anblungcn burd) Unterricht unb

93eiftiiel beftimmen prowadzi, informowa, in-

strukcy dawa, naucza, cf. wdroy. (Sj.

©dmmtliche S3eljörben merben angehnefen dostaj
polecenie.

Slnmeifegelb, n. (bao), in ben SBdlbern pniow-
szczyzna-

Mulo eifu ng, f. (bie) (auf ©clb) assygnacya; prze-
kaz (bom ©elbe) g. S3, w przekazach (a). 2) —= ber Unterricht informacya, nauka, instrukeya,
cf. wskazanie, skazówka, cf. adres, zlecenie.

SlnWeifer, m. (ber) assygnant, m. g. a; ber«

jenige ber bie Slnroeifung befommt hci& assygnata-
ryusz; cf. wskazywacz, przekazujcy, feiten

przekazywacz.
SlnWenbbar, zdatny, przydatny, stosowny, cf.

uyteczny, niby: aplikowalny, ef. aplikacyjny.
2lnWeifjen, v. a, pobieli.

2lnwelfen, v. n. m. f.
nawiedna, — geweift na-

widy.
21 nm en ben, v. irr. a. m. h., Praes. id) roenbe an,

Imperf. id) —, er wanbte an, Conj. bag id) — , er

anioenbete, lmpert loenbe an, Part. Praet. ange-
loanbt (and) reg.) szafowa czem, oy co, obró-
ci na co, aplikowa, uy, przystosowa, zasto-
sowa,oy j. S3, (pienidze, expensowac. 2uf=
merfjamfeit anmenben bacznoci dooy, (a), cf.

Sicht haben, id. gleijj anmenben pilnoci przyka-
da, przyoy.
äftühe anmenben usilnoci dokada (a) ; ange=

loanbte Soften — , Sttühe oone koszta, praca
podjta. Slngeroanbte (Ehemie chemia stosowana,
(a).

"

Mnroenbung, f. (bie) aplikacya, uycie, obrót, obró-
cenie (w poytek), przystosowanie, cf. szafo-
wanie j. S3. — rozumu i bogactwa, alte Slutor

in Apologia konfessyi koció. Polsk.
Slnmenbunq beö gleijjeö przyoenie pilnoci. Sln=

menbung ber 3C't oenie czasu, szafunek czasu.
(Sr,, dozwól mi owiadczy yczenie wzgldem
obrotu tej sumy (a), llozrzutno i zy |obrot

dochodów, (a), itnroenbung finben; fDiefe Skr*
fchriften finben auch auf bie ©en§b'armerie Slnroeu=

bung te przepisy stosuj si take do andar-
meryi, ©ei"id)t8=Drb.

2in merben, v. irr. a. m. f)., Praes. id) roerbe an, bu
wirbf an, er wirbt an, Imperf. id) — , er warb an,

Conj. baj) id), er anmürbe, Imperat. mhb on, Part.
Praet. angeworben rekrutowa, zaciga, na o-
nierk zaciga, cf. werbowa. 2) fid) bewerben,

anhalten um cm SDiäbchen stara si o pann w
maestwo, Jpega si o pann, konkurowa,
L. cf. Bos. swata. Sich anmerben laffen da si
zawerbowa.

2(nmerber, m. (ber) swat, g. a; dziewosb; cf.

rajek, SB. cf. konkurent.

2(n Werbung, f. (bie) rekrutowanie, zacig, wer-
bunek. 2) staranie si o pann; ubieganie si
o pann, konkurencja, zaloty, pi. cf. zgosze-
nie si o co.

Slnmerfen, v. irr. a. m. \)., Praes. ich Werfe an, bw
wirfft an, er Wirft an, Imperf. id) — , er warf an,
Conj. bag ich — , er anwürfe, Imperat. wirf an,

Part. Praet. angeworfen, = anfangen ju werfen

rozrzuca si, cf. zaczyna gr w krgle, cf.

Bw. zadawa w grze w pilke. Mie pier-

wszestwo ober rk w kostki.

2) eine Sad)e an bie anbere werfen, fie ihr mit

einem Sfiurf näl)ern dorzuci, zarzuci, rzuca,
miota na co, narzuca j. S3, wapno, wrzuci,
przyrzuci. Sine Sturmleiter anmeifen pwzystawi,
przyoy drabin.

SliiWcfcnb, przytomny, obecnyj antoefenb fein by
przy czm.

Slnwcfcnl)eit, f. (bie) przytomno, bytno, obec-

no, pobyt, g. u. ©j. pobyt pomniejszych
ksit na Kongresie nie jest potrzebny, (a).

Slnweijen, v. a. zaostrzy, potoczy, wecowa.
Slnwid)fcn, v. a. powoskowa (einen gujjboben),

szuwaksem posmarowa (boty).
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SfnttJidf ein, v. a. przywin, — wija do czego.

tfnroibern,
f. anefeln.

Hnroiehem, v. a. gut. zar, $rät. zara, 3nfm.
zare, greq. *poryza (jak ko), re na co.

2Cnroinf ein , v. a. skamla, skoli do kogo. (Trój.)

Slnroirfen, v. a. przytka, cf. przyrobi.
2lnroifchen, v. a. natrze, naciera, namaza.

©ich an etro. — obetrze si o co i powala.
Slnroittern, v. n. m. f., bermitelft Der Sßitterung b.

i. unterirbifcher Dämpfe fid) anlegen, 3. S3, angeroit»

terteö grs, roelcheS fich an ba8 ©efteiu angelegt hat,

b. ruda która si osadza, cf. prz3rczepi sie, cf.

utyka na gazach, Sta i .
Slntrohnen, v. n. m. f). ssiadowa, o granic

siedzie, ~- mieszka.
Hntoohner, m. (ber) ssiad, ocienny, pograniczny
mieszkaniec.

gin anroohner be8 äJcecrcS pomorzanin; roobon

Sommern ben Hainen führt, gin tfnloofjner ber

SBeichfel nadwilanin, m; nadwilanka, f.

2(nrou eh ern, v. n. m. f.
rozkrzewi si, wybuja,

bujno ro.
2lnrouch8, m. (ber)

f.
2fnhiad)§ narost, m. g. u. (a)

wzrastanie, odrastanie, przyrastanie, wyrasta-
nie, rozrastanie si, podrastanie, przybywanie,
niby przybytek. 2) — wzrost, odrostek; wy-
rostek, $1. wyrostki, przyrostki, porost.

Slnroiihlcn, v. a. ryjc narzuca, cf. popyska,
nary.

Sinti) nnfch, m. (ber) yczenie, cf. $r.=$o(n. ycz ba.

Änroünfchen, v. a. yczy komu czego, 3. S3,

zdrowia.

Slnmünfffjung, f. (bie) yczenie.
Hnrourf, m (ber) pierwszy rzut, Bw. cf. narzut,

g. uj narzucanie 3. S3, gliuy, wapna; narzutki,

przyrzutki, oblepa, polepa; cf: krajka, cf. Bw.
tynkowanie. 2) wysypy, odsypy morskie, Bo-
husz. Sn ber technologie prasa genannt.

Änrourjeln, v. n. m. f. zakorzeni si, wkorze-
nia si, przykorzeni si, wrosn, Bw.

Enjahl, f. (bie) liczba, ilo, f., kwota, 3. S3, zna-
czna ilo spraw zagodzon zostaa przez N.

Änjahlen, v. a. zacz paci.
Sin 3 apt en, v. a. ober anfiecfen poczyna, napocz
beczk, odszpuntowa. DaS 3^Dfttr 8'« on-

japfen pocz Serwetskie piwo, (grnefti .giano*

buch). Sftit SBorten — zaczepia kogo, zaci,
gut. zatn, ober dotyka kogo uszczypliwemi
sowy.

Slnjaubern, v. a. oczarowa kogo czem, uroczy,
czarami kogo czego nabawi, zada komu co,

3. S3, kotuna.
Slnsaumen, v. a. okiezna. 2) przywiza.
Sin ä ed>en, fid) — ,

podochoci si, upi si.
2C n J e i d) e

n

, n. (ba6) znak, znami, gen.— mienia,

$1. — miona, prognostyk.
Slnjeicfynen, v. a. naznaczy, notowa, w rejestr

wpisa.
Stnseichnung, f. (bie) naznaczenie, konotacya.
Slnjeige, f. (bie) doniesienie, ogoszenie, oznaj-

mienie, obwieszczenie. 2) — SJlacbricht wiado-
mo. 3) — SRerfmal znak, oznak, Ißl. oznaki,
cf. DD. przepowiedzenie. Te paroxyzmy mona
policzy do dobrych przepowiedze, DD. g§
finbet fid) feine Steige ber Srucffehter adne wy-
szczególnienie popraw, omyek drukarskich nie
znajduje si (a).

3fnjeigen, v. a. ukaza, donie, gut. donios;
da zna, uwiadomi, oznajmi, cf. ogosi, ob-
wieci, zawiadomi. gj. N. Pan ubolewa e
niemoe was zawiadomi bont .Könige onS JSars

lament (a).

2) fig. bebeuten, ein SJcerfmal, Äennseichen bon et=

rbaS fein znamionowa, znaczy, skazowa.
Slneiger, m. (ber) ogosiciel, donosiciel, wskazi-

ciel, 8$., index, altboln. Ros. wiestnik.

ICnjeigung, f. (bie) oznajmienie — . 2)— znami,
znak, cecha.

2£nsettel, m. (ber) postawa, osnowa.
Slnsettelu, v. a. osnowa, tka. 2) — knu, kno-
wa, sia zwady, wojny wznieca. Aufruhr

aii3ette[n wszczyna, knowa —, klei buuty.

gin äkrfchlbörung anjettelii knowa spiski, (a).

Slnjetteler, m. (ber) snujcy. 2) — ber ilnftifter

sprawca, podegacz, wichrzyciel, burda.

STnsiehen, v. irr. a. m. h., Praes id) jiehe an, Im-
perf. ich — , er 30g an, Conj. bajj id) — , er ansöge,

Jmper. siehe an, Fart. Praet. angesogen pocign,
szarpn, przycign, chwyci si, trzyma
si, nacign, naty, napi.

2) — anlegen (bon Äleibimgeftücfen) ubra si,
oblec, obóczy, wdzia na si, przyoblec co;

gem. woy, wkada; ftch anberS anziehen ubra
si inaczej; wzi insze suknie; jakie suk-
nie W. Pan dzi wemiesz? przebra si.
©chuhe, Stiefel, ©trumpfe aiijiehen obu si ober

obu sobie trzewiki, boty, poczochy, cf. L.

wzu. 2Me ftinber haben nid)t6 amujiehen dzieci

niemaj w czem chodzi, L., niemaj si w
co oblec, L.

3) — grofj3iehen unb bermehren — (bom Söief)e)

przychowa, hodowa, rozmnoy, (0011 $ßflan=

3en) rozkrzewi, krzewi.
4)— ermähnen przytoczy, namieni, wzmianko-
wa, napomkn ,

powoa befonberS im Sßart.

angesogen powoany, 9t©.

SI n 5 i e r)|e n , a(S v. n. in. f.
== tongfam herbei Forn»

men cign, wlec si, Corjüglich mit bem Skrbum
f om nun 3. S3, ffle famen haufenmeife angesogen hur-

mem si zwalili, zbliali, sypali, 3. S3, er tam
mit feiner Siebe angesogen wyrwa si z owiad-
czeniem swojej mioci—, einen 2>ienft antreten,

mit 33esug auf ba$ ©epacFe, welches man alsbann

mitsubringen pflegt bom ©efinbe, przyj na sub
nasta, przycign — , 011 einem neuen äßobnorfe

anfommen, przj'byc na miejsce przeznaczenia
swego.

2) v. n. m. f)., ben erften 3ug. ha&en (im ®d)acfjs

fbiel) pierwsze mie pocignienie; — 3)er §Ja=

get siel)t an, gwód chwyci si. Sie Schläge ste-

hen an chosta bolesna, plagi dojmujce, cf. da-

j si w znaki, cf. do ywego siga, L. cigi
dokuczaj.

Sln3iehenb, pocigajcy cf. powabny, cf. przyci-
gajcy, 3. S3, bie iin}ief)enbe Äraft sia przyciga-
jca ober — moc, cf. spójnia, cznia. 3Me
troefnen SSorfcbriften ber Rhetorif haben nichts 2lnsie=

henbeS in fid) suche przepisy retoryki adnego
w sobie pocigu niemaj, Potc. gj. ma ona
dla mnie pocig któremu sie oprze niemoge,
S. P.

Slnsie_f)ung, f. (bie) (in ben S3ebeutungen beS v. a.)

pocignienie, pociganie, 3. S3, bie Jlnsiehung*

traft sia przycigajca, Fizyk Osiski; moc
przycigania, Dm. cf. attrakeya; cznia} spój-

nia, L. 2) — bie (Ermahnung przytoczenie.

3) — obtoczenie, obuwanie.
Sln3 i er)er, m. (ber) kruczka, *owcug, wcigacz,
wzuwacz, cf. Bw. hak do obuwania, cf. S3öhm.

obuwak.
2lnsifchen, v. a. syka na kogo.

Slnsogling, m. (ber) wstpie, g. pnia, L.

lin su cht, f. (bie) ba§ Slnsiejen bon Sßflansen, Shjeren,

hodowanie, chowanie (byda) , rozkrzewianie
(drzew), 2) bag angesogene przychówek.

2lnsuo!eni, v. a. ocukrzy.
Sln-jug, m. (ber) cignienie, nadejcie, wkracza-

nie, ober ruszenie si wojska, wstp, zblia-
nie si, nastpowanie, nastanie.

2) Äleiber — odzie, przyodziewek (a), ubiór,

strój, gin rjottftänbiger Sln3ug cay garnitur.

3) f. Sltijieher.

Stnsüglid) —, 1) maS an fid) siebet, reisenb pociga-
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jacy, powabny, pochopny. 2) — lt>a8 man auf

fleh beuten fann ober aud) roa8 angiebet, b. i. fcfymer»

3et , beiQenb, bcleibigenb dosadny, dotkliwy, u-
ezczypliwy, przycinków peny, dojmujcy do
ywego, przymawiajcy, obraliwy, krzyw-
dzcy, cf. adv. z przeksem.

31 H ä ü g l i d) F e i

t

, f. (bie) dosada, obraliwo sów,
*sznypka, *sznupka, L., uszczypliwo, przy-
mówka.

SlngugSprebigt, f. (bie) kazanie wstpne.

SlngugSrebe, f. (bie) mowa wstpna.
Slngünben, v. a. zapali, zapala, zawieci, po-
ar wznieci, podpali, wskrzesa, g. S3, wiar.

Slngünbung, f. (bie) zapalenie.

Slngroacfcn, angloicfen, v. a. uszczypliwie dotkn.
Slngroängen, v. a. z trudnoci wcign na co,
— wdzia.

Slngtoerfett, v. a. wieczkami przybi.
Slngroingen,v a. f. groingen przymusi, przyniewoli.
Slngmirnen, v. a. przykrci nitk.
Slpanage, f. (bie) apana, wyznaczenie i nada-

nie dóbr lub funduszu dla modszych braci

ksit. 2) — same dobra lub dochody wy-
znaczone na przystojne opatrzenie modszych
braci ksit.

SIpart, befonbro osobno, z osobna.
Slpartement, (frg.)(ba§) 3"nmer, apartament, pokój.

2) take: prewet.

Slpatf)ie, f. (bie) niecierpitliwo.
Slpfel, m. (ber) jabko. "Der roilbe Slpfel grusza
jabo, Al., >£>gn., Jndz.i jabo lena, jabonka
dzikaj <£>gn. Sat. pyrus malus. 3d) vebc bon Sie*

pfeln, er bon SJirnen ja o Pawle, a on o Gawle,
L.

Sn einen fauem Slpfel beijjen, b. i. fid) gu einer

unangenehmen ©ache entfcbliejjen w gorzkie jabko
zaksi. Der Slpfel fällt nid)t_roeit bom ©tarnin
nie daleko jabko od jaboni pada, cf. jaki

szczep, takie i jabko, L. jaka ma, taka na.
Der 23aum trägt fid) felber feine Slepfel nie sobie

samym urodzeni jestemy; ja robie, a drugi

si z tego ma dobrze, ober roörtlid): jabonka
nie sobie samej przynosi jabka.
Der befte apfel l)at oft einen Sßurm najpiek

niejsze jabko miewa czasem robaka w sobie.

gr.. Der |>ofpla& roar fo boli SJcenfchen, bajj fein

Slpfel gur grbe fallen fonnt j peen ludzi dziedzi-

niec, jablkoby móg po gowach tacza, L.

Apfelbaum, m. (ber) jabo, g. i, cf. jabonka,

£• i-

Slpfelbrei/ m. (ber) ba8 Slpfelmufj, n. powida z
jabek, kompot, marmelada.

Slepfcld)cn, n. (ba) jabuszko.
X pfeif ar ben, jabkowity.
Slpfclformig, jabkowaty.
Slpfelgartcn, m. (ber) jabonny sad, L.
Jlpfelgrau, siwo-jablkowity, cf. Bw. szaro jab-
kowaty.

Slpfclgrün, *jabkowato zielony, cf. beffer zielono

jablkoAvaty.

Slpfelfern, m. (ber) jdro.
Slpfelfucbcn, m. (ber) ciasto jableczne, cf. Bw.

placek z jabkami.
Slpfelmoft, m. (ber) jabecznik.
Slpfelpflaume, f. (bie) liwka jabkowata, Bw.

Slpfelpbrole, f. (bie) gruszyczka jcdnokwiatowa,
4jgn., StU, Jndz., 2at. pyrola uniflora.

SIpfelquitte, f. (bie) pigwa jabkowa.
Slpfelrunb, okrgy jak jabko.
Slpfclfcift, m. (ber) sok jabeczny.
Slpfclfäure, f. (bie) kwas jabteczny.

Slpfelfdjalc, f. (bie) upina od jabka.
Slpfclfchimmcl, m. (ber) ko masfowaty, buany,

cf. L. jabkowity ko,siwo-jabkowity.
2(pfelfd)uitt, m. (ber) wiartka jabka suszonego;

krajanki jabeczne, kawaek jabka, äß., cf«

Bw. jabka suszone przekrawane w talerzyki}
talerzyk ukrojony z jabka.

SJpfelfine, f. (bie) apelcyna, chiskie jabko, Al.

Dykc. 135. aud) ungenau: pomaracza.
Slpfelftiel, m. (ber) ogonek u jabka, et. szypuka,

cf. korzonek u jabka.
2£pfelftraud), n. (ba&) jabo karowata.
Slpfeltorte, f. (bie) tort jabeczny.
Slpfeltrauf, m. (ber) jabecznik, napój z jabek.
Slpfelroein, m. (ber) jabecznik.
Slphpriöm, m. (ber) aforysm, g. u; krótki tre-

ciwy wyrok lub dobitnie wyraona myl, —
peryod, — okres, SB.

Slpobiftifcf), adj. u. adv. apodyktyczny, — nie;

*kajcy, kajco Trent. Mylini II. p. 153.

Spofri)pb, m. (ber) apokryf, pismo podrzucone.
Sfpologie, f. (bie) apologia, obrona, usprawiedli-
wienie na pimie.

Slpopbthegmata, $1. wytworne powieci, L.
Stpoftafie, f. (bie) apostazya, odpadnicie od wia-

ry: Slpoftat, (ber) odszczepieniec, apostata, v.

Slbtriinnigfeit, Slbtrtinniger.

Slpoftel, m. (ber) aposto, g. a; cf. rozesaniec, g.

ca, L.

Slpoftelamt, n. (ba8) urzd apostolski, apostolstwo.
SIpoftelgefcbid)te, f. (bie) dzieje apostolskie.
Slpoftem frant, n. ©rinbfraut, ©cabiofe dryakiew

polna
f. Slcferfcabiofe.

Slpoftolifd), adj. apostolski.

Slpoftropl), m. (ber) apostrof; odcinek, odrzutnik.
Slpoftrophe, f. (bie) eine gtgur, roenn man bie fiebe

an eine anbere Sßerfon richtet al6 bie 2lbfid)t ber «Hebe

e« gu erfoibern fd)eint apostrofa, f. g. y.
Slpotf)efe, f. (bie) apteka, (cf. lekarnia?); fdjerg«

meife kuchnia aciska, L.
Slpotf)Cfer, m. (ber) aptekarz, g. a.

Slpotbeferbud), n. (ba8) ksiga aptekarska.
Slpotbeferbüd)fe, f. (bie) aptekarski sloj, — so-
jek, cf. puszka aptekarska.

2(potbefergehülfe, m. (ber) ber Slpothefergefell apte-
karczyk.

Slp o tl)ef er gereicht, n. (ba8) waga aptekarska.
Jtpotbefcrin, f. (bie) aptekarka, aptekarzowa.
Slpotbeferfunft, f. (bie) sztuka aptekarska ober
umiejtno aptekarska, cf. aptekarstwo, nauka
aptekarska, sztuka robienia lekarstw.

Slpotbeferlchrling, m. (ber) ucze aptekarski.
Slpotbeferpfunb, n. (ba6) funt aptekarski.
Slpotbeferredjnung, f. (b*e) rachunek apteczny.
Slpotbefertaje, f. (bie) taksa aptekarska.
Slpotbeofe, f. (bie) ubóstwienie.
Slpellant, m. (ber) apellant, apelant.

Slppellantin, f. (bie) apellantka.

Slppellat, m. (ber) apellat, zaappellowany, 9}©.
Slppcllation, f. (bie) apellacya, odzew — 6j. po-
zwolony Autorowi odzew do gównego trybunau
bezstronnoci wieków przyszych (a), cf. wy-
woanie g. 33. illegale, niesuszne, ex dc. tr.

SIppellation8gerid)t, n. (ba8) sd apellacyjny.
appellation« rati), m. (ber) radzca apellacyjny,

cf. konsyliarz apellaC3Jny.
2tppel!ireu, v. a. apellowa, do wyszego sdu
si udawa, gin grfenntnij) gegen meldheS appelliit

roorben wyrok zaapellowany, 8H©. Da6 Slppetli*

ren geftatten przypuci, pozwoli apellacya.

SIppetit, m. (ber) apetyt, ch ober wola do jedze-
nia, cf. oskoma, oskomina, linka na co, L.

Slppetitlid), adj. apetytny, apetytowi dogodnj',
— adv. apetytnie.

Jfpplatibiren, v. a. przyklaskiwa, *przychutni-
wa komu, okrywa oklaskami kogo (a).

Slpplieatur, f. (bie) aplikatura.

Slppliciren, v. a. przyoy, przystosowa do
czego, przykada, aplikowa.

SI prof che, f. (bie) aprosza, przykop, g. u, cf. Satlf«

graben.

Hprifofc, f. (bie) aprykoza, cf. übl. morela.
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Äprifofenbaum, m. (ber) morelowe drzewko.
Slbril, m. (ber) kwiecie, g. kwietnia; Sllt?$om»

merfdj uegkwiat, (SMumenberbrenner.)

8l)rilblurae, f. (bie) zawilec niestrtek, ^>gn./ Jndz
,

Sat. anemone nemorosa.
Äpvilroetter, n. (baS) niestateczna pogoda, czas

niepogodny.
«gierrcnguirft ift ioie JCbrilroetter laska paska na

pstrym koniu jedzi, ginen in ben tfbril fcbicfen

zwodzi na prima aprilis, cf. prym aprilis; zwo-
dzi na pierwszego kwietnia.

Slquamarin, m. akwamaryn, Sat. aqua tinta,
wodnocie, f. g. i. Gj. ryciny te — na ten rodzaj
sztychu to jest wodnocieni (aqua tinta) s pikne
eig. bie Äubferftecherei in getufchter ilrt.

Slqüabit, m. (ber) okowita, f., cf. okowitka.
Slequator, m. (ber) równik, L.

Slraber, m. (ber) Arab, Arabczyk.
SlrabeSfen, $1. arabeski, SJSl., cf. floresy, Krs.

pp. 342. ??
Sir ab i en, n. Arabia.

SI rab if d), Arabski, po arabsku.
Slrarf, m. (ber) arak, g. u.

Slrbeit, f. (bie) robota, wyrób, praca. Gj. dobro
wyrobu.

SBie bie Slrbeit fo ber Sofjtt jaka praca taka
paca, cf. wzi za pierdel bdzin; masz za
swe. ©id) bon .§änbe= Slrbeit ncibren y z pracy
rak. 93ergeblid)e Slrbeit niepomoe krukowi my-
do, ani umaremu kadzido, cf. tusty poe
smarowa.

3roei Slrbeiten auf einmal tbun dwie roboty na
raz robi ober za jedn prac dwie rzeczy
czyni. ©brid)ro. dwie kaczki za jedn nog
Ober dwie sroki za jeden ogon zapa, L.

Suft unb Siebe jum Dinge macht alle Slrbeit ge*

ringe bez ochoty nie spore roboty; chccemu
nic nie trudno.

©bricht». (Jfeiearbeit unb 3eiftg6futter b._? robota
jak na wou a jado jak dla kurczcia b. ro-

boty do, a poytku mao? Sin bie — gehen,

wzi si do roboty. 3n Slrbeit bei Semartbem

fein, robi u kogo; Siterarifche Slrbeiten, prace li-

terackiej eine (Schularbeit, szkolne wypracowanie.
Slrbeiten, v. a. unb n. robi, pracowa. <£$. W.an

mufj arbeiten, roenn man roaS haben roili kto ryby
je chce, musi si zmoczy, (Sra. ^»anbb. Sir»

beiten ift feine ©djanbe robota nikomu nie sro-

mota.
2) — gahren robi, kisa.

Slrbeiter, m. (ber) robotnik, pracownik, wyrobnik
(*roboci 9)r.=Sßoln.) 6j. Krajewski by jednym
z pracowników nad history narodu. Grj. pra-
cownik czerstwy w dwójnasób pracowa moe,
Krs. — in Gifen, 4Jolj od elaza, od drzewa
rzemielnik, fabrykant wyrobów z elaza etc.

Slrbeiterin, f. (bie) robotnica, L.

Sllbeitfam, ad. pracowity, robotny, czynny, cf.

pilny, cf. skrztny, (eig. gefchiftig).

Slrbeitfamfeit, f. (bie) pracowito, pilno, czyn-
no.

SlrbeitSbeutel, m. (ber) woreczek do roboty.
SlrbeitShauS, n. (baS) dom roboczy, "roboczamia;
dom zarobkowy, (für Sinne).

SlrbeitSIeute, Sßl. robotnicy.
Slrbeit8lohn,_m. (ber) zapata za robot, zapata
robotnikowi, zapata od roboty, L. koszta ro-
boty.

Slrbeitämann, m. (ber) robotnik, wyrobnik.
SlrbeitSbferb, n. (ba8) ko roboczy, ^ber cf. L»
ko fornalski, SB.

SlrbeitSfcheu, adj. leniwy do pracy, unikajcy
pracy; — , f. (bie) unikanie pracy, leniwo do—

.

Slrbeitäftube, f. (bie) pracownia.
SlrbeitSftunbe, f. (bie) godzina przeznaczona do
pracy; — tag, m. (ber) dzie roboczy.

SlrbeitStifa), m. (ber) stó do roboty.

SlrbettSjeit, f. (bie) czas do pracy.

Slrbeitgjeug, n. (ba8) sprzty robocze, — 2) ro-

bótka (szczególniej damska, to co si wanie
robi).

SlrbeirSjimmer, n. pracownia, L.

Slrfabe, f. (bie) ein ©d)l»ibbogen, arkada, sklepienie

ukowate.
Slrcanum, n. (ba8) sekret, tajemnica.

2Crche, f. (bie) arka, korab', g.
—bia (9ioah'6 —),

skrzynia.

Sir d) it eft, m. (ber) architekt; budowniczy.
Slrcbitcftur, f. (bie) Saufunft, budownictwo, —tef=

tonifcf), architektoniczny; —cznie.

Slrchitrab, m. (ber) nadsupie, spodobelk, L., ar-

chitrab, g. u, SB.

Sir eh i b, n. (ba6) archiwum, archiw, g. u.

Strd)ibariu8, m. (ber) archiwista, archiwaryusz.
Slrg, adj. zly, zoliwy, niedobry. (18 ift nicht fo

arg, al8 man'8 benft lew nie tak srogi, jak go
maluj. 2Me SBelt liegt im Slrgen wiat w zoci
wszystek ley, Dmbr. cf. wiat nic dobrego,

f. ba8 Sieb: jest zdrada w wiecie. Adv. le.
2) srogi, zbyt wielki, za ostry, adv. srodze, za
ostro.

Slrgbenfenb le mylcy nic dobrego.

Slrge, m. (ber) zy wróg ober wróg, g. a, zonik,
SlrgeS beuten le myli, ze zamyla.
Slerger, compar. bon arg, gorszy, adv. gorzej,

bardziej. Slerger roerben pogorszy si, coraz
gorszym si stawa. Slergfte najgorszy, am &rg=

ften, adv. najgorzej.

Sir gem o nr ö 8 eben, f.
Slcfermohn.

Slerger, m. (ber) zmartwienie, zgorszenie, gniew,
nieukontentowanie.

Slerg erlief) gniewliwyj 2) przykry, gorszcy,
zgorszenie czynicy; Cßr.*$ßo(n. gorzliwy.

Slergem, v. a. gorszy, gniewa; rozgniewa,
rozdrani, urazi, skandalizowa, gry, obru-

szy. ©£. Obruszyo to Heroda, gdy mu Jan
wity prawd mówi, Dmhr. 15.

©id) ärgern über etroaS gorszy si z czego,
rozgniewa si o co, uraa si, markotnym
by, naruszy si, zoci si, L. Sittf). zowa si.

Strmibe ärgerte fid) jako sie gryza i jako si
pieka, P.K. 411.

SJergernifj, 1) a(8 n. ber SJnftofj zgorszenie, zy
przykad, pogorszenie, *zgorszliwos, L. 2) al8

n. unb f. 3o™, SSerbrufj zmartwienie, zo, zgry-
zota, cf. *gomon, cf. pieko, cf. zy humor,
przykro.

Slrglift, f. (bie) chytro, zo, zdrada, podstp,
g. u; *cherchel, $1. — e, frantostAvo, cf. polityka,
praktyki.

Slrgliftig, adj. chytry, wykrtny, frantowski,
podstpny, adv. chytrze, chytro, wykrtnie,
zdradliwie.

SlrgloS szczery, bez chytroci, cf. prostoduszny;
geroohnl. adv. bez obawy, nie spodziewajc si
podstpu, nie mylc nic zego np. stawi si
tam, gdzie zdrada czeka.

Slrgloftgfeit, f. (bie) prostota, szczero, niewin-
no.

Slrgonaut, m. (ber) eine ©eemufchet ód. L.

Slergfte, m. (ber) najgorszy,
f. arg.

Slrguinent, n. (i>a^) argument, dowód.
Slrgrotllig, ad., ein glimbflidjer SluSbrucf für boSbaft

zoliwy.
8lrgröohn,_ m. (ber) cf. ber ffierbacht podejrzenie,
podejrzliwo.

Slrgroöhnen, v. a. mie kogo w podejrzeniu ober

podejrzenie mie na kogo, ober o kim; dorozu-
roiewa si zego, domyla si zego, cf. po-
sdza.

Slrgroohnifd), adj. podejrzliwy, posdzajcy, adv.
podejrzliwie.

Slrie, f. (bie) arya, cf. piosnka.
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SlriftoFrat, ro. (ber) arystokrat; monowladca, g. y.
Slriftotratie, f. (bie) arystokracya, monowadstwo.
Slriftofratifd) arystokratyczny, -eö SBefen, pa-
sko.

Stritbmetif, f. (bie) f. SecheuFunft arytmetyka, ra-
chunki ober nauka rachunkowa.

Aritbmetifer, m. (ber) arytmetyk, g. a.

Ari thmctifd) ad. arytmetyczny, a. e.

SlrbÖ, Orzesz (miasto Pruskie)
Slerfer, m. (ben wystp, alkierz, wypustek, na-
ronik, pokoik mary ustronny,

f. (frfer.

Slrm (bürftig) adj. ubogi, biedny; fehr mm ubo-
uchny, ndzny, ©er arme SBid)t nieborak, bie-

dak, chudzina; niebo, g. —cia, $1.

—

eta, cf.

paterak bieli, bon potyrak.

SJlutarm goy jak bicz; blutarm roerben zubo-
e, sßrät. —ar, gut. —ejj arm machen zubo-
y; arm roie eine Äirchenmaüö niema zramanego
szelga. 2)er Slrme roirb immer gchubelt chudobie
wszdzie piskorz. Na ubogiego wszdzie ka-
pie, cf na pocbj-Ie drzewo kozy skacz, L.
arm aber ehrlich, lepiej swoje lata ni cudze
chwata. Slrmer ©tinbcr, delikwent na mier
skazany.

Slrme Rittcr grzanki L. reczuszki, lacuszki
(Trój)

Slrm, ra. (ber) rami, g. ramienia, Sßi. ramiona, cf.

bark, $ßl. —i, cl. Bw. rka od pici a do ra-

mienia; bark od ramienia a do przegubu okcio-
wego. Gr Derlctjjt [id) auf feinen ftarfen Slrm dzielnej

ufa doni, Dm. 51. Gr faßte ihn untern Sinn wzi
go pod rk, Poj. Gile in unfere Slrme popiesz
w nasze objcia.

Der Arm eineg gluffeö rami, lacha, odnoga rzeki.

©er Arm beö SJeereo odnoga morska, zatoka
morska, W3'brzee morskie. Sen 4?ut unterm
Arm galten kapelusz pod pacha- trzyma Gin
Äinb auf ben Armen tragen dzieci piastowa (na
rku nosi). JJemanben unter bie Slrme greifen,

podchwyci kogo pod rk, fig. da mu pomoc,
przyj na ratunek. — ©id) in 3emanbeö Slrme

roerfen, rzuci si w czyje objcia, ftg. odda si
czyjej opiece.

3um Slrm gehörig — ramienny, ramieniowy.
25er ftarfe Slrme bat ramienisty, mocnych ramion.
Gin fleiner Slrm ramionko. Gin Slrm boli narcze
J. S3, drew, .

SIrmabill, n. ibtiS) olwiec trojtamisty.
Slrmatur, f. (bie) armatura, zbroja, uzbrojenie.

Slrm ban b, m. (ber) naramiennik, bransoletka, opaska
ramienna.

SIrmbinbe, f. (bie) binda, cf. narecznik, cf. hu-
mera (do mszy).

Sir mb rud), m. (ber) zamanie reki.

Slrmbruft, f. (bie) kusza, cf. iuk, SJolf). —fd)üije,

(ber) kusznik.
Slerinchen, n. (baö) ramionko.
Slrme, m. (ber) ubogi, Pi. bie Sinnen ubodzy.
Armee, f. (bie) armia, wojsko.
Vermel, m. (ber) rkaw, m. g. a, gefrhlitjte — , wy-

loty, pi. m.
Aermclauffd)Iag, m. (ber) wyloga u rkawa, man-

kiet, g. u, SB.

Aermelauöfchnitt, m. (ber) wylot, $1. —y, rozpór
w rkawie.

Armcnanftalt, f. (bie) dom ubogich f.Anftalt szpital.

Armcnbiichfc, f. (bie) skarbonka ober puszka dla

ubóstwa.
Armengclb, n. (baö) pienidze dla ubogich.

Ärment)aUö, n. (baö) dom ubogich, szpital ubogich.

Armenfaffe, f. (bie) kasa ubogich.

Armenfaftcn, m. (ber) skarbonka ubogich, skar-
bnica ubogich.

Armcnorbnung, f. (bie) ustawa porzdku dla ubo-
gich.

Armcnbftcge, f. (bie) opieka ubogich, ffi. admwi-
etracya jamuny.

Armcnbfteger, m. (ber) opiekun ubogich, cf. ja-
munik.

Armenrecht, n. (baS) prawo ubogich.
Armenfchule, f. tbie) szkóka ubogich, — fcfjiller,

(ber) ucze ze szkóki u— eh.

2(rmenfteuer, f. (bie) kolekta, ofiara; SB.

Slrmenftocf, m. (ber)
f.
—bud)fe.

Armenbcrbflegung, f. (biei opatrywanie ubogich.
2(rmen— ganfralt, f. (bie) dom opieki dla ubogich.

Arnunborfteher, m. (ber) dozorca ubogich, prze-
oony nad ubogimi.

Armenroefen, n. (ba%) interesa ubogich, institu-

cya ubogich.

Armenien, u. Armenia.
Armenier, m. (ber) Ormianin.
Armenierin, f. (bie) Ormianka.
Armenifd) Ormiaski, a, ie; po Ormiasku.
Arme=9tittcr-Äuchen, gatunek ciasta pieczonego,

S30l)in. chudy rycerz, am heften grzanka,
f. arm

Armfeile, f. (biei pilnik z rczkami.
Armgeflecht, n. (btö) splot ramienny (Anatom.)
Armgefchmeibc, n. (baö) bransolety, *manele.
Armhanbfchub, m. (ber) narkawki elazne,
Armharnifd), m. (ber) pancerz narczny.
Arm l)ö l e, f. (bie) pacha.

Armlehne, f. (bie) porcz, g. y. f.

Armleuchter, m. (ber) yrandol, wiecznik z ra-
mionami; lustro z lichtarzem. 2) — ramienica,
«5gn., Al., Jundz. , Sat. chara,

f. ©djaftheu.

Aermlid) adj., biedny, ndzny, mizerny; adv.:
biednie, ndznie, mizernie.

Aermling, m. (ber) rkawek (osobl. nie przyszyty).
Armloch, n. (baö) otwór do przesadzenia rki.
Arinmuöfel, m. (ber) muszkul barkowy.
Slrmfchiene, f. (bie) naraiaienica, cf. ubki do wsta-
wienia koci zamanej, cf. *karwasz, L.

Slrmöbidf, gruby jak rka, gruboci rki.
Slrmfelig, adj. ndzny, biedny, goy, mizerny,

chudopacholski. Gj. biefer IDJenfd) ift fo armfelig,

er moa)te ia^ S3rot auö bem geuer Ijolen, — langen
czowiek ten tak ndzny, eby z pomienia
chleba chwyta, L.

SIrmfeligfeit, f. (bie) chudoba, mizerya, biedne
pooenie, mizerota, golizna. SBelcl) cine Slrm»

feligfeit! co za mizerota! cf. bzdurstwo, adaco.

Armftu^/,' I

m
- (ber) krzest0 z porczami.

Slrmfbange, f. (bie) bransolet.

Strmfbeicheober Slrmfbiflc, f. (bie) piszczel rki, L.
ko ramieniowa, SB.

Slrmuth, f. (bie) ubóstwo. Armutf) fdjabet ber Su«
gcnb/llicht chudoba cnoty nie traci, cf. golizna;
rób eby mi móg jak najrychlej pienidzy
da, bo u mnie wita goiizna, ex Pasztet.

Slrmutf) ber ©ebaufen chudo myli; 2) ubodzy,
pl.

Slrmutr)öatteft, n. — fd)cin, m. — jeugnifj , n.

(baö) wiadectwo ubóstwa.

Steinte, f. (bie) f. Grnte, niwo, kresceneya, Al.,

L. Gr,. pszenica z przeszorocznej krescencyi.

Aemtefeft, n. (baö) f.
Grnte, wito niwne, cf.

L. doynki, 531., wyrzyuki, obrzynki, JL., cf.

uroczysto obynków, Hocz. 16, 193 j cf. wito
doynku, Poj., okrne.

Kernten, v. a., f. Grnte, niwowa, zbiera, ,
Sßlf. n

Slromatifd) aromatyczny, pachncy, naksztalt kor-
zeni wonnych i drogich.

Sir on f. Arum Aaronowa broda; obrazki, L.
*Slrquebufiren rozstrzela.

Slrreft, m. (ber) areszt, g, u; wizienie, przy-
trzymanie, cf. koza, cf. wiea. Arreft legen auf
etlbaö areszt ka na co, zaoy, cf. zapowie-
dzie.

Slrreftant, m. (ber) aresztant.

Arreftfchlag, m. (ber) zaoenie aresztu,
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Xrretiren, v. a. aresztowa, wzi kogo pod areszt,

— do wizienia.
Ärretirung, f. (bie) aresztowanie, uwizienie.
Ärfd), m. (bei) dupa, zadek, zadnica, poladek,

tylek, SB.; rzy, sraka. (?£. Oczy w gromadk,
a dupa w gadk, 3Jr. = $ßoln. It. Dupa do góry
dzi wsta! er ift tjetite berbriefjlich, (Sßreujj.sSßom.

Sbrichro.) I gowa do rady i dupa do krzesa.
Serf mid) in ben — cauj mi w dupe ober cauj
mi w nog, a po nodze dalej, tam kdy si
wa"li). S3r.">93oln. ©bridllb. : Djabe dupa, nie
zwierciado, byle przelzo przez gardo.

2Cr fcf)ba cf e, f. (bie) podupek, cf, porzytek. Die
Hrfcbbaden, $[., podupki.

STr fd;

f

erbe, f. (bie) obek zadni, cf. nvedzydu-
ple, L.

Str f cf> ( eb e r, n. (baS) fartuch w (yle u górników.
Slrfd)lod), n.(ba6) otwór zadni, cf. sraka, dziupnik,
otwór zadkowy, L.

Slrfcbbattfei, m. (ber) bakaarz, co dzieciom ko-
minki wyciera, trzepidupa, szkolnik dzieci w
dup piorcy, — co juchtuje zadki.

Slrfcblbifcb, m. (ber) ucierka, papierek do ucierania
na miejscu potrzebnym; 2) szpargay, ucierado.

Slrfchlrolf, m. (ber) wilk, SB., sedno, otet.

Mrfcfjjro Clttg, m. (ber) zatrzymanie stolców.
Slrfenal, n. (baö) zbrojownia, arsena; skad broni-

"cekauz.
Slrfenif, m. (ber) arszenik, g. u.

2(rfenifblüthe, f. (bie) — blumen, pi. niedokwas
arszeniku.

Str fenif f ang, m. (ber) komin ober rura arszeni-
kowa.

3Crr, f. (bie) rodzaj, gatunek; przyrodzenie, na-
tura, ród, sposób, system, g. u; skonno,
temperament, ad, tryb; myli nowe odstpu-
jce od trybu, jakim wykadano rzeczone nauki
za naszych czasów, Do wgird; ksztat, maniera,
wasno, zwyczaj, obyczaj, przymiot. @r,. na-
ladowanie jest bydlcym przymiotem, Krs.;
cf. krój, humor; wzór. (Sj. Ogród na wzór
Angielski. Qfj. alle§ bat feine Slrt kada rzecz ma
swoje przyrodzenie ober obyczaj swój.

Die Slrt 5U berfabren system postpowania i ton
zmieni. 9cur burd) eine Slit bon SBunber fonnte er

bem Sobe entgehen jakimsi rodzajem cuda po-
trafi unikn mierci. (Hj. ten ogrom budowów
klnicy si zdaa zocistemi i ronofarbnemi z
Azyatycka dachami auf afiaiifcbe Slrt, SPP.; auf
roa§ für eine Slrt? jakim sposobem; auf einerlei

Slrt jednakowo; auf freunbfd)aftlid)e 2Cr po przy-
jacielsku; Seilte aller Slrt wszelacy ludzie, ró-
nego gatunku.

gr rourbe [auf eine freunbfcftafüicbe tmb gaftfreie

Krt aufgenommen w sposobie najprzyjaniejszym
i gocinnym by przyjty. Sluf meine 2Trt po mo-
jemu; einerlei 2Crt jednostajny; gj. lasy s albo
jednostajnego drzewa jak pospolicie sosnowe
i wierkowe albo rozmaitego rodzaju drzewa
zawieraj w sobie, Krsck.
Da6 bat feine 2£rt to nie wypada, — nieprzystoi.
Art lä|t nicht bon Slrt jakie matki, takie dziatki;

mów wilku pacierz, a on woli kozia macierz;
przyrodzenie trudno odmieni ober nie pomoe
krukowi mydo, Ctmefri .&anbb.

Slu6 ber Slrt fdhlagen wyrodzi si; (Sj. dzieci
zawczasu nawykaj z Francuska (auf frarijöfifdje

Slrt) i z Niemiecka pisa po Polsku, Pot.
Hrten, v. n. m. I), wrodzi si w co, mie przy-

miot, podobnoj uda si; przyj si, *puy,
"lubowa.

SBir aJepfchen finb fo geartet my ludzie mamy
to do siebie ober t wasno. Gr artet nicht nad)
feinem SSater nie poda si na ojca swego ober
do ojca swego, beffer niewda si w ojca swego, SB.

II) v. a. usposabia, wyksztaci, nada kie-
runek.

Mrongovius, Dentsch-Poln. Wörterbuch. I.

Slrtifirourjel, f. kozibród ogrodowy, Sjtl., Jndz.,

Al., Sat. tragopogon porrifolium.
Slrtig, eine Slrt fjabenb: 1) bie natürliche Säefchaffenbeit

einer ©ache babenb, (nur in Uufammenfe^ung) po-
dobnj', ksztat czego majcy. Sftan brütft e8 aud)

burd) bie 2tt>leitung6fbiben: —aty, —asty au8; 3. S3,

fteinartig kamieniasty.
2)— eine gute Slrt habenb; gefdjidft, fein, angenehm

in Slnfehting ber 9Jcienen unb ©ebebrben ksztatny,
zrczny, zgrabny, adny, trafny, foremny.

3) ben guten «Sitten gemäfj stateczny, obyczajny,
grzeczny, polityczny; artig fein statkowa; ax*

tige unb gehorfaine Äinber cnotliwie i posuszne
dziatki.

4) — vulgo ortlid) dziwaczny, osobliwszy,
ciekawy.

Slrtig machen, cibilifiren wygrzeczni, L.

Slrtigteit, f. (bie) maniera, adno, zgrabno;
grzeczno, — im S3enehmen grzeczno w obej-
ciu si, cf. ksztat.

Slrtifel, m. (ber) artyku; cz, czstka, rozdzia,
punkt, rozprawka, 2) — ba% ®efcbled)t§tbort, ar-
tyku, przedimek, L.

Slrtifulirt, j. S3. 6timme glos mówny, artykuo-
wany.

Slrtillerie, f. (bie) artylerya, dzialobitnia.
2Crtillerie = Dberfter, m.(ber) Pukownik artyleryi.
Slrtillerie parf, m. (ber) tabor artyleryczny, L.,

cf. park — ; obóz artyleryczny.
Slrtilleriebferb, n. (bag) ko artyleryczny. —
ma gen, m. furgon.

Sir till er i ft, m. (ber) artylerzysta.

Slrtifchocfe, f. (bie) karczoch. SBilbe — dziewisi
bezpretowy, Al., Jndz., osetek — .£>gn. , Sat.

carlina acaulis.

Slrt i ft, m. (ber) Äünftler artysta.

Strum, n. beulfcber Sngroer, gieberrourjel, äflagenrour*
jel, Bebrtourael, 9ifaffenbinb Aaronowa broda ober
obrazki.

Slrjenei, f. (bie) lekarstwo, leki, $1. gegen etroaS
na co, od czego.

Slrjeneibereitung, f. (bie) robienie lekarstwa,
przyprawa.

Slrjeneibud), n. (ba6) kiega lekarska.
Sliüeneien, v. a. unb n." lekarstwo bra ober da-
wa, leczy, uywa lekarstwa, zaywa le-
karstwo.

SlrjeneiglaS, n. (ba%) flaszeczka od lekarstwa, SB.
Slräeneiföftcben, n. (bn6) szkatulkaz lekarstwami,

apteczka.

Slrjeneifrauter zioa lekarskie.

Slrseneifugelchen, n. (baS) koaczek,
Slrjeneifuiibe,/ „ ,.. , . , . , ,,
Slrjeneifunft, * ' '

sztuha oi5er nauka lekarska.

Sir jeneimitel, n. (baS) lekarstwo, rodki lekarskie.
Slrjeneibuloer, n. (ba8) proszek, g. szku.
Slrjeneitaje, taksa apteczna
SliieneitranF, m. (ber) trunek apteczny.
SCiä eneibeiftdnbig lekarskiej nauki wiadomy.
Slräeneijettel, m. (ber) recepta.
Slrjst, m. (ber) lekarz, medyk, doktor. Der SBunb*

arjt, m. Cyrulik, ebler chirurg,

Slerjtticb, adj. lekarski, adv. po lek—sku.
Sli'ätlohn, m. (ber) zapata lekarska.
Slfattb, m. (ber) SeufelSbrecf, asafetyda; smrodzeniec,

czarcie ajno, 2) ber moh.[ried)enbe — benzoes,
bdwin.

SlSbeft, m. (ber) asbest; asbestowy kamie; (robi
z niego pótno niezgorzyste, pócno niespalne,)SB.

SIgcenbent, m. (ber) krewny wstpny, ascendent.
Slfd), m. (ber) donica, zlewak, zlewka.
Slefche, Gfcbe, f. (bie), ber ZCefchenbaum, m. jesion

pospolity, Al., £gn., Jndz., 8 , cf. osina, osi-
czyna, Sat. fraxinus.

2) bietfefche, eine Slrt ftifcb lipie, g. lipienia, L.
2ffd)e, f. (bie) popió. ©Juhenbe Slfche zarzewio.

6
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gtorfafc^e perzyna. 3" 2£fd)e brennen na popió
spali, w perzyn obróci.

2Cfd)enbrenner, 2lfd)enmad)er, m. (ber) popielarz.

2lfd)enbröbel, m. (ber) kopciuch, kopciuszek, cf.

$r.=$o!n. kocznieuch, cf. kocmouch — , SB.

2lfd)faibig ober ufchgrau popielaty; — Jud) popie-
late sukno ober szaraczkowe, SB.

2Cf ebener be, f. (bie) zoowina, L.
2£fd)enh(inbler, m. (ber) popioem handlujcy.
Jlfdjenbaufen, m. (ber) kupa popiou, cf. pogorze-

lisko, eigentlid): SBranbftatte.

2tfdien()eerb, m. (ber) popielisko.

2lfd)enfrug, m. (ber) urna, cf. popielnica.
2ifchenfuchen, m. (ber) placek na popiele pieczony;
podpomyk.

2£fd) enfal5, n. (baS) pota, sól ugowa.
Slfcbtudjtvecfer, 2lfd)tucbaieher, m. (ber) turmalin, L.,

cf. tryp.

Zfefeher, m. (ber) kad garbarska, cf. dó garbarski
do wapna.

Slfchermitttood), m. (ber) popielec, wstpna roda.
Jtefchern, v. a. w popió obróci; popioem popru-
szy, cf. moczy skóry w wapnie, dawa skó-
rom wapno.

2lfd)frau, f. (bie) popielacka; zbierajca popió.
21 fd) grau, adj. tinb adv. popielaty, szaraczkowy.
8lfchid)t, adj. unb adv. ber 8lfd)e abnlieh popielawy.
8lfd)ig, adj. unb adv. woran nod) Slfche fifet popioem

okryty, cf. 2} ber 8lfd;e ähnlich popielny, cf. Bw.
popielisty.

Stfcbofen, m. (ber) oszow, L. piec do kalcynowa-
nia popiou, Trój.

9lfd)j3 flange, f. (bie) popielec, popieinik, ^gn., Sat.

cineraria.

SI fd) lour 5, f. (bie) biay jesieniec f. Dibam.
Steöculapie, f. troje zwyciyjad, 4pgn., Al., cf.

toje pospolita, Jud., Sat. asclepias vince-
toxicum.

Slfia ober Slften, n. Azya.
Slfi at, m. (ber) Azyatczyk, Azyanin, Azyata.
Slfiatifd), *Azyacki ober Azyatycki.
Stöbe, f. (bie) bie SleSpe, f. Gebe osa, osika, osina

ober topola, -ögn., Stl., unb [Jundz. bat: topola

osina, ill. bat: topola osa, Sat. populus tremula.

Slfpeften, $1. Aspekt, ober Sßi. —ty ober —ta; 2)

wróba, znak, widoki, pi.

Sleöbenbaum, m . ( er) osika, osina, ober topola

drzewo f. (SBpen.

Sleöpenlaub, n. (baö) liosinowy; li topolowy.

f. G&pen.

Sle&benmalb, m. (ber) osikowy las,
f.

Geben.

St

Ö

pt) alt, m. (ber) asfalt, smoa ydowska.
SlfpbobiKe ober Slfp&obillenttjura, f. (bie) zotogów

Ober zotnik ober kozie jajka, rolina, L.
Slfbirant, m. (bie) aspirant, starajcy si o co.

Slfpiration, f. (bie) aspiracya, przydech," g u.

Slfpiriren, v. a. z przydechem wymawia. 2) bgt.

nad) ctmae ftreben.

Slfj, n. (bab) as, tuz. 2) ein ©efoidjt as, oczko.
Slffefurailj, f. (bie) assekuracya, g. yi, zabezpie-

czenie.

Slffefuranjgefellfcbaft, f. (bie) kompania asseku-
raeyjna.

Slffefurircn, v. a. zaassekurowa f. berftehem.

Slffcl, f. (bie) ber Äellcrloiirm skórek, L., cf. stonóg,
etonoka, Hoss. mokryca, cf. *J5r. ^Sßoln. : w-
tornik, cf. L pustosz, g. a.

Slffcffor, m. (ber) Asesor, g. a. assessor.

2£ffefforin, f. (bie) Asesorowa, Asesorka.
2£ffeffur, * bie) asesorstwo.
Slffignant, m.(ber) asygnant, m.g.a; przekazujcy.
2C|fignate, f. (bie) asygnata, bilet kassowy.
2(ffignution, f. (bie) asygnacya, wskazanie,

przekaz.
Slffigniren, v. a. asygnowa, przekaza.
81 f limitation, f. (bie) asymilacya, przypodobnicnie.
SlfflmililCll v. a. asymilowa, przypodobni.

Slffiftent, m. (ber) asystent, pomocnik (©ehjlfe.)

2Cffiftena, f. (bie) asysteneya.
Slffiftiren, v. n. m. b«. asystowa.
81 ft, m. (ber) ga, g, gazi, gazka, cf. kolanko,

cf. sk, cf. konar. 2CÜf einen groben 81ft geb,ovt

ein grober Äeil udry na udry, SB3--> bru na bru
i

fu na fu, Ii. cf. klin klinem wybi, L. cf. SBurft

loiber SBurft.

Slftblätter, licie gaziowe = Sat. folium ra-
meum. Bot.

SI

e

ft d) en, n. (ba8) (Demin.) gazka, sczek, ga-
zeczka.

21 eft en, v. ä. gazie, fid) — w gazie rosn,
rozgazi sie.

2Cfter, f. (bie) aster. m. (bot.)

2( eft bei if, f, (bie) estetyka, —tifcb/ estetyczny.

2Cftbma, n. (baS) bie Gngbriiftigfeit astma, zatkanie
na piersiach. —matifcb, astmatyczny, adv.— nie.

Slellig, ad. gazisty= Sar. ramo sus; rosochaty,

skowaty, rozoysty, cf. Bw. kolankowaty.
Slftlod), n. (ba8) dziura od ska, co wypad.
2Cftreid), adj. peen gazi, gazisty.
2Ceftdd), n. (bafl) f. tfftrid).

Slftrolabitim, n. (baö) astrolab, m. g. u; ktomiar,
cf. *gwiazdnik, L.

Slftiotog, m. (ber) astrolog, gwiazdowieszczek.
81 ft r o logie, f, (bie) astrologia.

Slftronom, m. (ber) astronom, gwiazdarz, g. a.

Stcrnfunbigc gwiazdoznawca.
Slftronomie, f. (bie) astronomia, gwiazdarstwo.
2Cftftanbig, gaziowy = Sat. rameus, Bot.
Slftmerf, n. (ba6) opp. ber Stamm (pie), gazie,

chróst.

Slftmui'äef, f. (bie) korze gazi, ga przy
wyjciu z pnia.

Sltbeift, m. (ber) ateusz, g. a.; eigentlid) in obfoleter

SJebeutung bezbonik.
Sltbeifterei, f. (bie) ateizm, g. u, bezbono, Ateu-

szostwo, cf. bezbonictwo.
8ltl)eiftifd), ateuszowski, cf. bezbony.
8ltl)em, m. (ber) oddech, g. — chu; dech, g. tchu,

odetchnienie; au8 bollcm Sltbem co tchu; co tchu
staje, L.

Sltbem boten dycha, oddycha; furjer Sltfjem

królki oddech, duszno.
Sltt)em[)olen, n. (baö) oddychanie.
8ltI)emlo8, bez tchu, zatchniony, zadyszany; za-
dyszay, udyszony, atljemloS Werben zadysze
si, cf. z zapartem tchem w piersiach. Nine.

2Ctf)emlofigfeit, f. (bie) zatchnienie, L.

8ltt)emjug, m. (ber) odetchnienie (niby pocig
tchu), oddech, oddychanie, tchu wydanie, 3. S3,

ostatnie serca uderzenie, ostatnie tchu wyda-
nie bdzie dla was powiecone, (a).

2ltben, eine Staat Ateny, $l."g. Aten.

Sit bener, m. (ber) Ateczyk.
Sie

t
ber, m. (ber) eter, powietrze podniebne bardzo

subtelne.

Sletberifd), adj. unb adv. eteryczny, a, e. —nie.

Sltbmen, v. a. unb n. m. 1)., dycha, oddycha,
odetchn, dech puci. So lange id) at()inen Werbe
póki tylko tchnienie me serce oywia bdzie.
Steine Suft — czystem powietrzem oddycha.
Sein .&erj atbmet Siebe serce jego tchnie mioci.

Sltbmen, n. (baö) oddychanie.

Sltlafj, m. atas, materya jedwabna. 2) 2Ulu8 atlas,

zbiór map jeograficznych. 3) — ein ©ebirge Atlas,

g. u, góra w Afryce. 4) pierwszy krg pa-
cierzowy, obrotnik (Slnat.)

Sltlafibanb, n. (ba@) wstka atlasowa.

Sltlafjblume, f. (bie) miesicznica trwaa, <&gn.,

Al, cf. miesicznik trway, Jndz., (Sat. lunaria

rediviva).

SI Haffen atasowy, a, e.

Sltlafiftrcifen, m. (ber) prga atasowa.
2CtlafjWirfer, atanik, fabrykant atasu.
Sltlafjjcitjj, n. (baö) materya atasowa.
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Stmofbhärc, f. (bie) atmosfera, powietrzokrg, m.

S' e8u -

. . . .

2(tom, m. (bcr) (Sonnenftaublein) atom, merozdzielna
czsteczka.

Stomlft, m. (ber) atomista, utrzymujcy, e wiat
z atoniow powstat.

2ltomiftif, f. (bie) atomystyka, nauka atomystów.

Itteft, Ober Stteftat, n. (bag) atest, zawiadczenie.
Stteftiren, v. a zawiadczy, atestowa.
Sttid), m, (ber) chebd, g. u, L. f. Scferholunber.

Sttifd), adj. atycki, SI—er SSMtj dowcip smaczny,
trafny.

attraction, f. (bie) 2Cngiehung atrakcya, przyci-
ganie.

Attribut, n. (baS) atrybutum, wasno, cecha
przyznana.

%%, t', (bie) Socfjbeife, *zob', posypka, przyuda, po-
wab, neta, L.

2( eft bar, adj. dajcy sie napuci gryzca ciecz,
poddajcy sie gryzcej cieczy. — Wasno ta

nazywa sie bie Slefcbarfeit.

Xfeel, f. (bie) f. 21'elfter sroka; 2) — berSffel stonóg,
wtornlk, $ßr. = Cßoln.

2(tjen, ätjen, v. a. karmi, pa, botl pas, wabi,
nci, udzi.

Keinen, burch Scheiberoaffer einfreffen laffen, beigen eco-
wa, serwaserem sztychowa, nad) L. gryzc
ciecz napuszcza dla wyerania, cf. wypala
(Chirurg.)

Sehen, n. (baS) wygryzanie jakim kwasem.
Setjenb, wygryzajcy, wyerajcy.
Sefegrunb, m. (ber) blacha powlekana pewnym
gatunkiem pokostu, Techn.

Ste^ fünft, f. (Die> sztuka rytowania serwaserem.
Sletjlauge, f. (bie) lug wygryzajcy, bejc.

Sefcmittel, n. (baö) rodek wygryzajcy, kau-
styczny, cf. L. lekarstwa wytrawiajce (Sar.

corrosiva).

Sie C nab el, f. (bie) igieka do rytowania.
Strung, f. (bie) (Sgung) karmienie, ponta, neta,

Seftung, f. (bie) wyeranie, wygryzanie.
SI efc ft ein, f. (ber) kamie piekielny, cf. SB3- sa-

letran srebra.

Sefcfoaffer, n. (baS) serwaser, kwas saletrowy,

SB3-'» woda rca.
Siu, a u roetj wykrzyknik: au. ajaj! ojoj!

SI ud), i, te, take. Te ftet)t nie gu Slnfange beS

SafteS, fonbern immer nad) einem anbern SSorte.

Sßenn and) chocia, lubo; roaS auch cokolwiek
bd; IDO aud) gdziekolwiek bd; auch nicht ani.

Suction, f. (bie) ber SluSruf aukcya, sprzeda pu-
bliczna, licytacya.

Suctionator, m. (ber) ber SuSrufer aukcyonator.
SuctionScatalog, m., — Skrjeichnifj katalog au-
kcyjny» spis rzeczy wyprzedajcych si przez
aukcy.

SluctionS = (EommiffariuS, komisarz aukcyjny?
licytacye odbywajcy.

SuctionöpreiS, in. (ber) cena licytacyjna.

Subieng, f. (bie) audyencya, cf. posuchanie (a);

przystp, przypuszczanie do rozmowy cf. 6j.
mia u Króla posuchanie (a).

Subienggimmer, n. Coa$) sala posuchalna; au-
dyencyonalna.

Subiteur, m. (ber) auditor, podsedek pukowy.
Mubitor, m. (ber) suchacz, suchajcy.
Subitorium, n. (baS) audytoryum (sala). 2) —siu-

chacze, zgromadzenie.
Sbe=3Jaria, n. (baS) zdrowa Marya; pozdro-
wienie Anielskie.

Sue, f. (bie) bonie, pastwisko, trawnik, murawa,
pastewni k, ka, dolina, parowa czna, pole
czne, cf. smuga, P. K. 387.

Suerhahn, m. (ber) guszec, g. szca.
Suerbenne, f. (bie) guszec samica, guszyca.
Suertalb, n. CbaS) ubrz, g. cia.
Suerfuh, f. (bie) Zubrzyca, L.

SuerodjS, m. (ber) ubr, byk dziki.

Suf, Srcip. mit bem3)atib unb Sccufatib; 1) bom Orte

ftatt : oben auf, barauf na g. S3, auf bem S3erge na
górze; auf ber glote blafen gra na flecie.

Snmerf. SBie im Seutfchen biefe $räbof. oft bei

einerlei 93erbo, auf bie grage roohin? mit bemiSccu*
fali», auf bie grage too? mit bem SDatiö fleht, fo er«

forbert biefelbe im «ßolnifctjen unter gleichen Umftänben
entroeber ben Sccufatib ober ben Local; both merteman
ben SatiniSmuS bei ben SBßrtem : legen, fefeen,

ft eilen u. a., bie meift na nur mit bem Local nach

fleh haben; g. S3. gtroaS auf ben Sifch ftellen posta-

wi co, posadzi na stole, auf bie SBanb fchrei*

ben napisa na cianie: rcogegen i na rynek unb
chodzi na rynku in entfbrecbeubem Sinne unter»

fchieben roirb, roie im Seutfchen: auf ben SJtarft —
unb auf bem SJcarfte gehen.

2) — bon ber 3"t na, od, w, z, g. S3, auf bie

Stunbe na godzin; auf bie Minute na minut;
aufe neue na nowo; auf ben Sonntag berreife ich w
niedziele wyjedam.

3) — ftatt: big auf, gu do, a do; g. S3, ber*

fd)iebe eS bis auf ben anbern Sag odó to do jutra

ober a do jutra; bis auf SSieberfehen a do zobacze-
nia; auf ben pfennig do ostatniego pienika;
auf feinen Sntrag ging ich ein skoniem si do
jego zdania, przystaem na jego zdanie.

4) — ftatt: gemäfj, für na, za; g S3, auf 3infen

na procent; auf S3org na kredyt; auf S3efehl za
rozkazem; aufS gieber furiren na febr kurowa.

5) — ftatt: bei na, g. S3, auf Ghrena honor;
auf meine Seele na dusze moj; auf gnt ©lütif na
los szczcia, na uhad.

6) — ftatt: nad) Slit, ber Leihe nad) po, w spo-
sobie, na; j. S3, es mar auf Sateinifcj) gefchriebeti

a byo napisano po acinie;
S3lift auf 83liÖ byskawica po byskawicy; einö*

folgt auf baS anbere jedno po drugim nastpuje;
auf lächerliche Srt gefleibet fein w miesznym spo-
sobie by ubrany; ober burch adv. miesznie, auf
<§ieb unb Stich na razy sztychowe i cite.

7) — ftatt : hinauf (roelche S3ebeutung ber SSeroegung

ober 9tid)tung in bie 4jjöhe eS bef. in ber 3ufammen»
feftung mit SSerbiS behalt) ku, w, pod, g, So. bergauf
ku górze, wzgóre; pod gór, auf bie Stabt gu<=

gehen ku miastu i; baS 3hnmer auf unb ab
(llieber) gehen, przechodzi sie pokoju, od jednego
koca do drugiego ;

— bon Stigenb auf od pier-

wszej modoci (dalej); bon unten auf od dou
zaczwszy.

8)
*—

beinahe, ungefähr okoo, blisko, g. S3, ber

fRing foftet auf taufenb Jfoaler ten piercie okoo
tj^sica talarów kosztuje.

9) — ftatt an na, od. g. S3. BHnb auf einem Suge
lepy na jednym oku; auf jeben fommt ein 2haler

na kadego wypada po talarze; roie biel Sotf)

gehen auf ein SJJfunb ile ótów idzie na funt; auf
einmal na jeden raz, razem, od razu.

10) — beim Suberlarb, j. S3, aufs höchfte naj-
dalej; aufS längfte najduej; aufS fbätefte, fpäteftenS

najpóniej.
11) — roirb umfehrieben in einigen Lebensarten,

g. S3. eS hat nichts auf fleh to nic nie znaczy.
NB. 3m gem. Sehen roirb auf mit Verbis ber

Luhe fehlerhaft ftatt »offen« gebraucht, g. S3, bie

Sbür ift auf, drzwi otwarte; unb ellibrifch : er ift

fchon auf (»geftanben), ju wsta; roohl auf fein,

przy dobrm by zdrowiu.

Suf einerlei Sßeife jednorako, jednostajnym spo-
sobem;

auf ein anbermal na drugi raz, drugim razem,
innego czasu;

auf bie Hälfte na pó, na poow ober poowic»
auf einmal auStrinfeu duszkiem "wypi;
aufS genauefte najtaniej, jak najcilej; auf8

hochftenajwyj, najwicej; aufS roenigfte przy-
najmniej, cf. najmniej.

6*
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Stuf, 3ntei'icction nu, nue, -wsta; ©lüdf auf! szcz
Boe! zdarz Boe!

2ttif bci9 - conjunction aby, aeby, by, iby, eby.
Sltifatfcrn, v. a. wywra. 2) — odoiywa, rozo-
rywa.

aufarbeiten, v. a. wyrobi, wypotrzebowa, spo-
trzebowa, wyszafowa. Da8 Sebcr ift fd)oti auf-

gearbeitet skóra ju wyrobiona, 3fi. , skóra si
ju rozesza, ju si jej przebrao, juspotrze-
bowana. Die 'SBollc aufarbeiten wena sprzdzona.

2) — burd) Slrbeit offnen, mit SDiühe offnen tak
dugo robi a si dokae, doby, cf. wypr«
cowa.

Slufathmen, v. n. m. I). odetchn, wyda oddech.

Slufciljen, v. n. m. h., wyrytowa na czem za
pomoc kausljku (kwasu jakiego.)

Slufbacfen, v. irr. a. ni. h., Praes. ich baefe auf, bu
bäcfft auf, er bäcft auf, Imperf. id) — , er buf auf,

Conj. bafj id) — , er aufbüfe, Imperat. baefe auf,

Part. Praet. aufgebacfeu — berbadfen, berbrattehen

spiec, popiec, wrypiec.

2) — bon neuem baefen na nowo piec, odpie-
kiwa, odpieka.

Slufb ahren, v. a. na mary zoy.
Slufbanfen,^ v. a == in ben Säanfen auf einanber

legen, aufkaufen kopi, w kup ukada w ssieku
f. aufgetürmt.

Aufbauen, v. a. zbudowa, wystawie, wybudowa.
Slttfbauung, f. (bie) wybudowanie.
Sluffactumett, v. a. nawija osnow na nawój tkacki

ober na krosna. 2) fid) aufbäumen wspina si
do góry (jak ko), cf, dba stawa, SB. ©£. ko
dba staje, SB3-

Slufbeben, v. n. m, f. wzdrygn si, zadre,
wstrzsn si.

Slufbefinben, v.'rec fid) tuohl — dobrze si mie.
Slufbehalten, v. irr. a. m. I). Praes. id) behalte, bu

bebältft, er behält auf, Imperf. id) — , er behielt auf,

Conj. bafj id) — , er aufbehielte, Imperat. behalte

auf, Part. Pract. aufbehalten zachowa, dochowa,
schowa, zatrzyma. 2) Den Sjut aufbehalten zo-

stawi kapelusz na gowie, niezdejmowa go.

Slufbehaltung, f. (bie) zatrzymanie.

Sufbeifjen, v, irr. a. m. 1). , Imperf. id) — , er bifj

auf, Conj. bafj id) — . er aufbiffe, Pan. Praet. auf=

gebiffen rozgry, zgry co, przegry.
Sltlfbeijen, v. a. wry, nabejcowa na czem, i co.

Slufberftcn, v. irr. n. m. f., Praes. id) berftc, bu

berfteft, er berftet auf, Imperf. ich — , er barft auf,

Conj. bafj id) — , er aufbdrfte, Imperat. birft auf,

Part. Praet. aufgeborften rozpekn si na poy,
rozpukn si, rozpada si, rozsadzi si. Die
Grbc ift aufgeborften ziemia si rozstpia, rozpada
si, — rozwiera si, — popadaa si, cf. ziemia
si popkaa.

Slttfbeluahren, v. a. m. I)., zachowa, schowa,
przechowa.

SJufberoahren, n. (ba6) zachowanie, przechowanie
aud) przechowek g. wku. 6j. — (co wy) dla

przechowku i wdzicznoci pokoleniom waszym
gotujecie, Woronicz.

Slufbiegen, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) biege, bu biegft

auf, Imperf. ich — , er bog auf, Conj. bafj id) —

,

er aufböge, Part. Praet. aufgebogen r= in bie £>ohc

biegen zagi, odgi; — = aufleinanber biegen

rOZgi.
Aufbiegung, f. (bie) odgicie, odginanie.

SJufbictcn, v. irr. a. m."l)., Praes. id) biete, bu
bieteft, er bietet auf, Imperf. id) — , er bot auf,

Conj. bafj id) — , er aufböte, Pait. Prnet. oufge=

boten wezwa, zaciga-, zebra, rekwirowa,
nakaza aby siu stawi, zapozwa, nakaza
pospolite ruszenie, cf. roznosi, *wyda wici;

2) — zapowiada, zapowiedzie. Seine Äräftc,

Ginfälle, Sßilj aufbieten dobywa siy, dowcipu,
konceptów, Ij. , cf. ruszy konceptem, SB., cf.

Bw. ziemi i niebo poruszy, wszystkich si

ruszy. Sitte feine JReije aufbieten wszystkich po-
wabów uy.

Slufbietung, f. (bie) wezwanie, zacig, nakaz do
ruszenia si; 2) — zapowied, J. . bon SSet»

lobten. 3) bie Slufbietung ber traft wysilenie, L.

Slufbinben, v. irr. a. m. Ij., Imperf. id) — , er banb

auf, Conj. baj) id) — , er aufbinbe, Part. Praet.

aufgebunben = in bie .£)öhe binben podwiza;
— befeftigen u góry ober na wierzch przywiza;
— 5ufammenbinben powiza, opasa}

— öffnen rozwiza, rozpuci, roztroczy, L.
(Siuem etroaö aufbinbcn, b. i. anheften, anfuhren,

ober e6 ifjm auf ben Slcrmcl binben, b. i. borfätjlid)

einer Unwahrheit bereben okpi kogo, cf. zawód
czyni, cf. za nos Avodzic, wmówi co w Jcogo.

uwodzi kogo czem, cf. co komu zmyli, otu-

mani kogo.
Slufbinbung, f. (bie) bie Sluflofuug rozwizanie, etc.

Sltlfblahen, v. a, nadyma, nad, odyma, od,
napuszy, wzdyma. (Sin bon Schmeicheleien auf»

gebläheteg ^erj serce pochlebstwy napuszone,
Kraj eAV ski.

Aufblähung, f. (bie) nadcie, wzdymanie.
Slufblafen, v. irr. a. m. b"., Praes. id) blafe, bu bla«

feft, er bläfet auf, Imperf. id) — , er blieö auf, Conj.

bafj id) — , er aufbliefe, Imper. blafe auf, Part. Praet.

aufgeblafen rozdmuchn, rozdyma, rozd, opu-
sza, wyd, nad powietrzem, wion; geuer

aufblafen ogie wzdinuchn, ober — wznieci;
6j. id) blafe eine lafe auf nadymam pcherz.
Du barfft bid) nicht fo aufblafen nietrzeba si
tak nadyma Cpysznic)

; fich — , f. aufblähen.

2) — zatrbi.
Sltifblafttng, f (bie) rozdmuchnienie.
aufblättern, v.a. przewraca, przerzuca, rozwi-n karty; rozlepi listki.

Aufbleiben, a. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er blieb

auf, Conj. bafj id) — , er aufbliebe, Part. Praet. auf»

geblieben czuwa, czu, niespa, nieka si
spa. 2) — offen bleiben zosta otworem.

Sluf

b

lief, m. (ber) spojrzenie w gór.
Slufblicfen, v. n. m. h., poglda w gór, rzuci

okiem, podnie oczy do góry, spojrze do góry,
poziera do góry.

Slufblitjen, v. n. m. h\, zabysn, zajanie.
Slllfbliihen, v. n. ni. f., rozkwitn, rozkwita,
zakwitn, *zakcie, fig. odywia si. Gj. han-
del, rkodziea, rolnictwo odywiaj si.

Slufbiiihen, n. (bab) zakwitnienie, rozkwit, wzrost.
Slufb obren, v. a. rozwierci, wywierci na nowo.
Slufborgen, v. a. m. I)., napoycza, nazaciga,

narobi dugów.
aufbot, n. (ba6) ficfje :_

bo9 Aufgebot, n. pospolite
mszenie, cf. zapowied.

Slufbraten, v. a. na nowo przepieka, odpieka.
2) spotrzebowa piekc.

SI ufbra ud) en, v. a. spoy, AvyszafoAvac, wypo-
trzebowa, spotrzebowa, strawi.

Kufbrauen, v. a. wypotrzebowa na browar np.

sód.

Sluf br auf en, v. n. tru)., burzy si, zawrze; dc.
zawrza gniew sprawiedliwy — ludów, Wo-
ronicz, ef. Avybuchn, cf. zaszumie, robi,
roi sie, kipie; 2) fig. unie si gniewem,
zapali si gniewem, rozjtrzy si, wciec si,
cf. zawrze.

Slufbraufen, n. (ba8) wybuch, wybuchnienie, burz-
llwo, f., popdliwo.

Stlifbraufenb, popdliwy, prdki, opryskliwy.
SlufbrcdKii, v. irr. a. m. 1). unb f., Praes. id) breche,

bu brichft, er bricht auf, Imperf. id) — , er braci) auf,

Cenj. bafj id) — , er aufbräd)C, Imper. brid) auf,

Part. Praet. aufgebrodjen = burd) Sörcchen öffnen

roztama, wyama, gwatem otworzy, wybi,
rozsadzi.

(Sine £hür aufbrennen wysadzi drzwi, cf. wy-
prze, ober wyama drzwi. (Siiien ©rief auf*
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6redf>en list rozpiecztowa, odpieczetowa, o-
tworzy, piecz zama.

2) — atö v. n. m. f. I) aufgebrochen roerben, ftd)

offnen otworzy sie, otwiera si, przepekn,
cf. rozpada si, "cf. rozkwita. Sie Änoöpen,

bie ©lumen brechen auf pczki, kwiatki si rozwi-

jaj ober pukaj si. 25ie balbaufgebrodiene SRofe

róa w pól wychylona, P.K. 448, f. entfalten. SDaS

©efrbroür bricht auf, ift aufgebrodjen wrzód rozpek
si Ober wrzód pka cf. przerwa si.

3)ie SBunbe brid)t roieber auf odnawia si rana,

otwiera si rana. 35ie ^idnbe, bie gujje bredjen

auf popkay mu si rce, nogi ober popaday
mu si — — cf. popryszczyly si — — . Da8
6i8 bricht auf lod pka, rusza, puszcza.

3) — ben Ort feines Aufenthaltes beiänbevn ruszy
w drog. Da8 ÄriegSbeer ift bereits gegen ben geinb

aufgebrochen wojsko ju wyruszyo ober ruszyo
przeciw nieprzyjacielowi» attfbrecbenbe Steifenbe

puszcza si w drog.
aufbrechen, n".(ba8) bie" Slufbrecbung, f. otworzenie,

cf. puszczenie rzek zamarzych, cf. rozkwitnie-

nie; cf. ruszenie z obozem w drog; cf. odjazd.

Hufbreiten, ober auf Dberbeutfcb :_ auffbreiten v. a.

rozpostrze, rozpociera, rozcign w szerz,

rozoy na czem.
Hufbrennen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

brannte auf, Conj. bafj id) — , er anfbrennete, Part.

Praet. aufgebrannt popali; bollenbo aufbrennen do-

pali, spali, wypali.
2) — pitnowa, napitnowa, cech ober pitno

wypali elazem rozpalonym.

3) — al8 v. n. ni. f., fcbneU in bie .£>ßf)e brennen

zapali si pomieniem, cf. wspon, zapo-n si.

aufbringen, v. irr. a. in. 1)., Imperf. id) — , er

brachte auf, Conj. bafj id) — , er aufbrachte, Part.

Praet. aufgebracht — auf ober über einen anbern

Äörper bringen; bei ben Soeben»; aufbringen, auf*

jiehen b. i. auf ben Söaum bringen nawija (na na-

wój tkacki) przdz.
2) — einen Söatl wywie, wyprowadzi bu-

dow; wystawi, (linen ÄranFen aufbringen, b. i.

burebbringen uzdrowi, cf. przywróci do zdrowia
Cf. wykurowa, wyleczy, uratowa chorego,
ocali, — einen Saum, ein Äinb, ein Ubier — wy-
chowa, wyhodowa, uratowa, ocali —

.

3) — berbeifebaffen, ©elb
;> ©olbaten zdoby si

na pienidze, wystara si, nazgromadza —
zebra — cf. Bw. wystawi wojsko, zacign
onierzy, zbiera ich. — falfebe 3 c"9.e" — fa-
szywych wiadków sprowadzi, — stawi.

4) @d}iffe aufbringen zabra okrt, cf. upro-
wadzi zawojowany okrt , chwyta okrty,
apa —

.

5) — borbringen wymyli, powiedzie, mówi,
zdoby si na co; wynale, wprowadzi nowy
zwyczaj. — co nowego wznieci, Nieme.

6) — in eine ftarfe ©emütbäberoegung berfe|en

rozgniewa kogo, zwani, rozjtrzy, obru-
szy, cf. ubo, cf. rozsierdzi, rozdrani,
rozjuszy, oburzy kogo. 25a8 hat ihn aufge*

bracht to go ubodlo, cf. oburzy, aufgebracht

zawzity, zajady, obruszony, oburzony.
Hllfbrotfen, v. a. pokruszy, np. chleba kawa.
Aufbruch, m. (ber) przepknienie, peknienie, roz-

puk, rozpadnienie, otwór. 2) — Hbreife odjazd,
odejcie, wyprowadzenie si, ruch, 3. S3, wojska,
wyruszenie, ruszenie; 3. S3, odgos dzwonów
by znakiem do ruszenia caej parady.

Huf brüllen, v. n. m. b. zarycze. — v. a. rykiem
obudzi.

Hufbrüften, v. a. rozci piersi (u wou). 2)fich—,

puszy, d si.
Hufbuben, v. a. budy wystawi.
Hufbügeln, v. a. wyprasowa, odprasowa elaz-
kiem (to, co si zmio).

Hufbtirben, v. a. aI8 Saft_ unb S3ürbe auflegen obci-
a, obarczy, obrzemieni, Nieme, cf. narzu-

ci, j. S3, gwarancy, Kons. 3, ef. przyrzuca
ciar. SBa8 er mir aufgebürbet bat ,co mi na-

rzuci.
2) — Schulb geben, befcfjulbigen zwali oberka

Ober skada na kogo 5 j, 93. win; winowa ober

obwinia kogo z czego; pomawia kogo. 3d)

laffe mir isa§ nicht aufbürben nie dam sobie tego

zarzuci.
Hufbürbung, f. (bie) obarczenie. 2) zwalenie winy.

Hufbürften, v. a. in bie <£>obe bürften zaczesa do

góry , zaczesywa, podczesywa ,
podczesa

szczotk; 2) bon nettem bürften na nowo oczesa,
rozczesa} odchdoy.

Hufbamen, v. a. cf. Bw. nakry dam, cf. dwie
bierki zczy, cf. doj do damy, (grajc w
warcaby).

2Cttfbdmmen, v. a. grobl, wa usypa.
Hufbämmern, v.n. ni.

f. ftg. wita, zacz dnie.

Hufbampfen, v. n. in. f.
parowa do góry.

Hufbauern, v. n. m. b. wstrzymywa sie od spa-

nia, nie ka si spa, czuwa.
Hufbecfen, v. a. 1) bie Decfe über etroaS ausbreiten

nakry, rozpostrze. Da8 Sifcbtucb, ben Sifcb auf«

beefen obrus, stó nakry.
2) — bie 25etfe roegnebmen, aufheben odkrywa,

odkry, odsoni, obna3", ogooci, odrze
(dach).

3) — fig. offenbaren, befannt machen objawi,
wynurzy, wyjawi, odkry, W3'kry, 3. S3, wy-
krywa bdy.

Hufbeieben, v. a. groble podwyszy.
HufDingebrief, m. (ber) kontrakt terminowania,

cf. warunki przyjcia na nauk.
Hufbingen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er bung

auf, Conj. bajj ich — , er anfbünge, Part. Praet.

atifgebuugen odda chopaka do uczenia si rze-
miosa, nad) Bw. na nauk wzi podug opis«,

cf. prz}'j dzieci w nauk ober na termino-
wanie.

Hufbotfen, v. a. nawija na waek (Sorfe) np.

nici.

Hufbonnern, v. a. Ginem —
,
(^robiuj.) zgromi,

zbeszta kogo; 2) Imczliwym trzaskiem budzi;
3) z trzaskiem otworzy. 4) fid) —

,
(Sßrobitlß.)

nastrzpi si, dziwacznie si wystroi.
Hufbörren, v. a. nasuszy, ususzy dla zacho-

wania.
Hufbrctngen, v. a. 1) burd) Drängen öffnen rozpie-

ra, rozeprze, SB., 3. S3, bie bttr — gwatem
doby drzwi, odepchn, odeprze. 2) — bran=

genb auffteigen 3. 93
v

©ebanfen nawija sie, cf.

Bw. myl mimo woli przychodzi mi do gowy,
cf. przystpuj mi myli do gowy, cf. nastr-
czaj si, tocz sie.

Hnfbreljen, v. a. 1) burd) ©reljei^ auf etroaS befeftU

gen wrubowa, cf. przykrci co na co, do
czego.

2) — etroaS roaS jttgebrebet rear burd) JDrcfjeit

open/ 3. S3, einen Strict rozkrci, 3. S3, postro-

uek; odkrci, odrubowa; einen ©cblüffel —
przekrci klucz.

Hufbrefcrjen, v. irr. a. m. 'i)., Praes. id) brefcfje, tu
brifcheft, er brifcbt auf, Imperf. fd) — , er brafcb

auf, Conj. bajj ich — , er aufbrauche, Imper. brifcb

auf, Part. Praet. aufgebrofcben wymóci, do-
rnóci.

Hufbringen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er

brang auf, Conj. bafj id) — , er attfbrange, Imper.
bringe auf, Part. Praet. aufgebrungen narzuci
komu co —

, 3. S3, swe usugi, ober narzuci
gwatem sw opini, cf. narzuci gwarancy,
Kons. 3. cf, zniewala, przymusza, przynie-
woli, obowizywa kogo do przyjcia czege,

<5id) aufbringen natrtnym by, nalega, naprzy-
krza si.
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Aufbringlid), adj. natrtny.
Aufbringlicrjrelt, f. (bie) natrctwo, natretno.
Aufbringung, f. (bie) narzucanie, etc.

A.ufbrucfeu, v. a. wycisn, wybi piecz, wy-
piecztowa, cf. OufblÜcTcn. 2) — wypotrzebo-
wa drukowaniem.

Aufbrudfung, f. (bie) wycinienie, wybicie.
Stufbrucfen, v. a. burd) JDrfitfen öffnen, j. 83. ein ®e*

fchmür *wydlabl wrzód, cf. beffer wycisn —
eine 9Iufj orzech zdtabi, rozdawi, cf. orzech
rozgnie 2) nacisn, przycisn, np. pióro.

SlufbucTen, v. a. wynurzy, raptem podnie gow
nachylon.

Aufbunfen, v. irr. u. m. f, Imperf. id) — , er bunfete

auf, Conj. bafj id) — , er aufbunfete, Imper. bunfe

auf, Part. Praet. aufgcbunfen nabrzmie, nabrz-
kna; aufgebunfen nabrzky, nabrzmiay, na-
dty, odty. Cj. obrzmiewa twarz. DD.

Aufbunften, y. n. m. f. = in ©eftalt eines <Dam*

>fcS in bie <&öbe ftcigeu parowa j ulatnia si.

Aufegen, aufeggen v. a. rozbronowa, wybrono-
wa, przebronowa.

Auf einanber, jeden na drugim, na sobie; jeden
po drugim, jedno na drugie, jedno po drugiem.

fügen spaja co z czem.

Sluf einanber folgen po sobie nastpowa; auf
neun bintereinanber folgenbe 3ahre na iat dziewi
po sobie idcych.

Aufeinanberfolge, f. (bie) nastpstwo z kolei.

Sluf ei fen, n. (baö) wyrbywanie lodu.

Slufeifen, v. a. lód rozcina, przerble robi, lód

rozbija.

Aufenthalt, m. (ber) — , an einem Öde pobyt, by-
tno, 6j. bytno Cesarza w Wenecyi potrwa
tam duej, cf. po duszym pobycie w Medio-
lanie.— siedlisko, bawienie, przemieszkiwanie,
przebywaniej Gj. tu jest rycerzów Boych
przebywanie, P. K. 396.
— schronienie, przytuek, ucieczka, mie-

szkanie, rezydeneya, tohusz.

2) — bie äkrjögerung zatrzymanie , zwoka,
przeszkoda, baamuctwoj muda, opór, omie-
szkanie, mitrga} ohne bengeringfren Aufenthalt bez
najmniejszego zatrzymania. Gj. Autor. Auf— ltÖ=

forte, f. bie) Karta pobytu.

Aufenthaltsort, m. (ber) miejsce pobytu.

Auferlegen, v. a. nada, nakaza, naka, nao-
y, na kogo woy, obowiza kogo do czego,

poruczy co komu.
Auferlegung, f- (bie) naoenie, nakaz, cf. *poru-

czesiwo ober poruczenie.

A uf ernähr en, v. a. wychowa, wyywi.
Aufcrftanben, zmartwychwstay, powstay.

Aufcrftehung, t', (bie) zmartwychwstanie, powsta-

nie od umarych.
Aufcrftcbcn, v. irr. n. ni. f.,

Praes. id) flehe auf,

Imperf. id) — , er aufcrftanb, Conj. bafj id) -, er

auferftanbe, Imper. ungewöhnlich, Part. Praet. auf»

crftanbcn zmartwychpowsia, zmartwychwsta.

Anferimuhcn, v. n. m. f. = aufcrftehcn, eig. obu-
dzi si ze snu miertelnego.

Auferroetfcn, v. a. wskrzesi (od) umarych ober

wskrzesza (od) umarych, do ywota przy-

wróci, wzbudzi.
Aufcrroedtung, f. (bie) wskrzeszenie, (ku ywo-

towi).

Auferjichcn, v. irr. a. m. 1)-. Praes. id) enieheatif,

imperf. id) — , er crjog auf, Conj. bafj id) — , er

aiiferjöge, Imper. ergehe auf, Part. Praet. auferjo-

gen,
f.

erziehen edukowa, wychowa, odchowa,
hodowa, da edukacy, da wychowanie.

Auferstehung, f. (bie) wychowanie, edukowanie,
edukacy odchów, g. u.

Aiifcrjogcn, wychowany, edukowany.

Aufeffen, v. irr. a. m. b-, Praes. id) effe, bu iffeft,

er iffet auf, Imperf. id)—, er afj auf, Conj. bafj id)

— , er aufafje, Imperat. ifj auf, Part. Praet. aufge«

geffen, zje, zjada, dojada.

Auffädhein, v. a. wachlujc wzbi wgór, wznie-
ci.

Auffäbmen, auffabcln nawlec, nabiera, cf. L.
*pocieba. 2) rozkrci, nitki wyskuba,
rozsnu.

Auffahren, v. irr. a. ni. I)., Praes. id) fahre, bu

fäljrft, er fahrt auf, Imperf. id) — , er fuhr auf, Conj.

bafj id) — , er aufführe, Imperat, fahre auf, Part.
Praet. aufgefahren, 1) — jadc otworzy, rozje-
cha, rozjeda, wyboje zrobi jedeniem.
2) nawozi, nawie.
6j. ber ©taub fahrt auf py, kurz wznosi si;
bor Schrecfen auffahren wzdrygn si ober pod-
skoczy od strachu; im Schlafe auffahren pory-
wa si we nie. §6 ift mir cine ©latter im ©e=
fid)te aufgefahren krostka pokazuje si na twarzy;
krosty wysypuj sic na twarzy ober wyska-
kuj; auf ben ®ainb mit bem_ Schiffe auffahren u-
tkn na dnie okrtem, uwizn; ugrzzn.
— v. n. m. f. 1) aufmärtö "fahren pod gór,
(wzgór) jecha, »wzjecha.

2) — hinatiffteigen wstpowa do góry, i do
góry, podnie si, unie si, wstpi, podsko-
czy, porywa si, zrywa sie, wzdrygn si,
wdryga sie, targn si. SSom Stuhle auffah*

ren porwa si z krzesa.
3) — fig. bom fchnellen Auebruche bee 3orn6 by

porywczym do gniewn, wpa w gniew. Üg.

er ift auffahrenb jest popdliwy, porywczy do
gniewu, opryskliwy.

4) — im gahren auf etroaS ftofjen zawadzi ja-
da;

5) — fleh blöijlid) öffnen nagle si otworzy.
Auffahren, n. (ba8) dsanie si, rzucanie si, z
gniewu, gniew popdliwy, popdliwo.

Auffahrt, f.(bie) wjechanie na gór, (gen ^iitu

mci) wstpienie wgór ober wniebowstpienie,
wstpienie; 2) — wjazd j 3) — zjazd"; 4) —
WStp.

Auffallen, v. irr. n. m. f., Praes. id) falle, Sm füllft,

er fallt auf, Imperf. id) —, er flet auf, Conj. bafj

ich — , er auffiele, Imperat. falle auf, Part. Prt.

aufgefallen pada na co, przypa, spa na co.

2) — uderzy; (Jj. Ca Europ uderzy! ten
akt, cf. wpa ober uderzy w oczy, zadziwi;
cf. odbija, przeraa.

3) — rozpa sie, otworzy siej
— (Il8 v. a. rozbi unb al6 v. recipr. niby roz-

pa sobie b. i. rozbi sobie j. S3, gow.
Allffallcnb, uderzajcy, zadziwiajcy, zraajcy,
racy, znaczny, j. S3, biae przy czarnem
znaczniejsze, j. S3, race sprzecznoci, cf. bi-

jcy w oczy, jasny, jaskrawy, zastanawiajcy,
cf. rzecz zdrona, Kras. cf. wydatny, a, e. Gr,.

trudno sobie wyobrazi wydatniejszego przc-
niewierzenia (e. auffallenberc Sretilofigfcit).

Auffallig = auffallenb.

Auffalten, v. a. rozfadowa, cf. rozoy fady.

Auffangen, v. irr. a. ni. 1)., Praes. id) fange, bu

fängft, er fangt auf, Imperf. ich — , er fing auf, Conj.

bafj ich -, er auffinge, Imperat. fange auf, Part.

Praet. aufgefangen nadstawi i chwyta, apa,
zowi, uchwyci, podchwytywa kogo w czem
podsuchywa.

Gincn SJrief auffangen przej Ust, cf. sówko
podchwyci, zowi.

Auffärben, v. a. na nowo ufarbowa, odfarbo-

wa, nafarbowa.
Aiiffafen, vulgo auffafcln, y. a. rozstrzpi, SB.

cf. nici wywlóczy, nitki wysuwa.
Atlffaffeil, v. a. chwyta, zapa, uchwyci, po-

j, Den tfotl) mit ber Sdjaufcl auffaffen nabra
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bota opat, fig. ein SBort auffaffen sówko u-

chwyci; bom Staler auch uchwyci cf. auffangen,

gj. Krasicki zdoa schwyci miesznoci, na-

ogi, cnoty i zalety narodowe, Tarnowski.

Sluffaffung, f. (bie) uchwycenie, Sluf—gSberinogen,

n. (ba8) wadza pojmowania.

Sluffegen, v. a. zmie na co, podmata w gore.

Sluf feilen, v. a. opilowa, spiowa. 2)— rozpi-

owa, wypiowa.
Sluffeud)ten, v. a. nakropi, namoczy, odwily

(na nowo).
Sluffinben, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er fanb

auf, Conj. bafj id) -, auffanbe, Part. Pit. aufge»

funben znale, wynale, wyszpera.
Stuffifd)en, v. a. wyowi, uowi, naowi. 2)

—

fig. podchwyci, wyczerpn.
Stufflatfern, v. n. m. f. migajcym pomieniem
zapali si.

aufflammen, v. n. m. f.
zapali sie, pomieniem

wybuchn, zaj si pomieniem, wspon; —
ais v. a zapali, zagrza.

aufflattern, v. n. m. f.,
podlatywa, podlecie,

wzlecie trzepocc skrzydami.
Sluf fled) ten, v. irr. a. m. b., Praes. id) flechte, bu

flidjft, er flicht auf, Imperf. id) - , er flod)t auf,

Couj. bafj id) — , er aufflod)te, Imper. flid)t auf,

Part. Prt. aufgeflochten do góry zaple. 2) —
auöeinanber fledjten rozple, rozkrci.

Stuff(eh en, v. n. tn. b. wznosi mody, — baga-
ganie np. do nieba.

Slufflicten, v. a. at ka, — przyszy na co.

auffliegen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er flog

auf, Conj. bafj id) — , er aufflöge, Part. Prt. auf«

geflogen podlatywa, podnosi si w gór, podle-

cie, wylecie do góry, wzlecie, wzlatywa,
wzbi sie do góry, — na powietrze, by wy-
sadzonym na powietrze. £)a8 .§>au8 ift im getier

—, aufgegangen dom spon w ogniu. gj. kilka

skadów prochu wybuchno na powietrze (a).

Sm Stauch, — , aufgeben z dymem pój w gór.
(Sine Saube auffliegen laffen unter anbere frembe law
ben, um fie 3U fangen = auffchmeifjen podpuci
gobia, 8B3.

2) fdmell geöffnet roerben raptem si otworzy.
Stuffliegen, n. (ba&) podlecenie, wybuchnicie,

j. 93. prochu.

Slufflimmern, v. n. m. f.
zabysn, zamign.

Sltlfflug, m. (ber) wzlot, g. u; wzlecenic, L.

Stufforbertl, v. a. wzywa, wezwa, wyzwa,
zaprasza do czego, powoywa, pozywa. Eine

geftting aufforbern wezwa ober (roenn e§_ öfter©

gefd)iel)t) wzywa twierdz do poddania si.

Slufforbemb, wezwawczy 3.33. wezwawcze pro-

klamacye, Filo z. Szan.
Sltlfforberung, f. (bie) wezwanie, wyzywanie,

dopominanie si, cf. odezwa, cf. Stuff, odzew,
SB.

Slufformen, v. a. na form wbi, form dawa
(kapeluszowi).

Sluffreffen, v. irr. a. m. b., Prs. id) freffe, bu friffeft,

er frijjt auf, Imperf. id) — , er frafj auf, Conj. bafj

id) —, er auffräfje, Iraper. frifj auf, Part. Prt. auf«

gefreffeu pozrze
,
poera , wyzrze, wyje,

przezrze, przeera, przegry, wygry; auf*

gefreffen poarty, zniszczony.

Sluffreffung, f. (bie) poarcie.
Stuffrieren, v. n. m.

f. auf eto. przymarzn na
czem.

Sluffrifchen, v. a. odwiey, odnowi. 2) zach-
ci, dodawa np. odwagi.

Slufführen, v. a. 1) zawozi (wgóre), 3. S3, bie

Äanonen — , auf ben SSall führen zatoczy armaty
na wa.

2) — grbe um eiuen S3aum nasypa, nawozie
ziemi okoo drzewa, befonberS bon©ebóuben über

ber grbe. (Sin $aus, ein ©ebitibe, einen SJkllaft—

,

SJtauer — , SBalt — , Damm aufführen wystawi,
niby wyprowadzi, wywie.

3) — |eran ober herbeiführen im ©egenfatj beS

Slbführeng, 3. S3, eine SSache — zaprowadzi wart,
cf. zacign na warte; 3Jtufif aufführen wysta-

wi, SB- ober da mnzyk, SB.

(Sin Äonjert tourbe aufgeführt — dany by wiel-

ki koncert na wsparcie zniszczonych powo-
dzi, (a) cf. przywodzi, (e. Sanj). (Sr,, daa si sy-
sze na przemiany muzyka gosowa i instru-

mentalna, przywodzi jej W. Szamotulski

fllistrz Kapeli Krolewsk. Nieme.
(Sinen im $riumbl)e — prowadzi w tryumfie,

— z tryumfem, gin neucö Stücf — wystawi,
reprezentowa, cf. przedstawi, gra ober da
now sztuk, cf. wykona, wyprowadzi na

scen. 3 eugin aufführen wiadków stawi. gt<=

reaö mit einer ^Rechnung aufführen umieci co ra-

zem w rachunkach niby obj co rejestrem; cf.

wymieni, przytoczy.
4) fid) aufführen bon ber Slrt 3U leben b. i. fid)

betragen sprawowa si, postpowa, obej sie,

zachowa si, rzdzi, (kto si tak rzdzi, J.

Ko chan.)
Sid) gut aufführen sprawowa si dobrze, po-

stpowa dobrze, cf. statkowa, cf. L. marsza-
kowa in ber S3ebeutung: boran gehen.

Slufführung, f. (bie) zatoczenie, zawiezienie;

wystawienie, wyprowadzenie. '2) — sprawo-
wanie sie, $1. postpki, rzdzenie si, $1. po-

stpki, zachowanie si, obyczaje, obejcie si.

gj. dobre i moralne zachowanie si, cf. pro-

wadzenie si. It. wiadectwo o dobrem pro-

wadzeniu si. (Sluf— ungg3eugnifj).
t

Stuffüllen, v. a. dopeni, dopenia; napeni,
znowu.

Sluffiillung/ f. (bie) dopenienie, dolanie, nape-
nienie.

SlufflUlteln, v. n. m. f. zabysn, wybysn.
SI uf füttern, v. a. spa, wypa, wypasa, roz-

da obrok.
2) — wychowa, hodowa, wykarmi.

Stufgabe, f. (bie) zadanie, zadana robota cf. bie

Slufgabe eineö Stäthjelö, — einer grage zadanie, za-

gadnienie, zapytanie, kwestyja, zagadka, cf.

problema, g. problematu.

35ie Slufgabe einer geftung poddanie, porzucenie,

zaniechanie.

Slufgabeln, v. a. m. h, na wideki wzi, ober

na wideki bra, widami utkn w co. 2) —
auSfiilbig mad)en wyszpera, cf. zdyba.

Slufgacfem, v. u. gdakaniem obudzi.
Slufgaffen, v. n. m. b. kap dawszy spojrze
wgóre.

Slufgih/hen, y/ n. m. I> poziewn, fig. rozstpi
si (o ziemi).

Slufgahren, v. n. m. h. u. f. fermentujc podno-

si si, ro (na drodach).
Stufgang, m. (ber) 3. S3, ber (Sonne wschód, g. u ;

cf. ber Ort auf roelcfjem man aufroärtS gehet wschód,

cf. bie Slufgange schody, $f.

2) — 2tufroanb rozchód, g. u. cf. wypotrzebo-
wauie, cf. wydatek.

Stufgattern, v. a. au&ßnbig machen zdyba, zdoby
si na co, znale.

Stu fg eben, v. irr. a. m. i)., Prs. id) gebe, bu giebfr,

er giebt auf, Imperf. id) —, er gab auf, Conj. bafj

id) — , er aufgäbe, Impert. gieb auf, Part. Prt. auf»

gegeben zada, poda. 3m Stiebeifachfifcfyen: ©beife

auf ben Sifch tragen, auftragen podawa potrawy,
zastawia na stó. :

gin Srabt, geftung — podda miasto, fortec,

cf. wyzu si z twierdzy. <Den ©eift aufgeben

wyzion ducha in ebler S3ebeutung; ducha odda,
skona, umrze, gut. umr.

2) — 3u tbun ober 3U berrid)ten auftragen zada,
zleci, ginem ©djuler etoaa 3U leinen aufgeben
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zada gadk. Dem SMlbfjattev ift bie SlrBcit aufge»

geben snycerz ma sobie to dzieo zlecone.

3) — freiroillig fahren laffen opuci, porzuci,
co zaniecha, *powzda , zwtpi o ocaleniu,

zwtpi o utrzymaniu czego, straci nadziej.
Da8 ©biel aufgeben b. i. aufhören 3U fpielen prze-
sta gra, poprzesta gry.

G$. SDcan b^ielt e8 für bienfamer bie Gr,bebition auf*

jugebcn sdzono rzecz przyzwoit wypraw
zaniecha.
Da8 Gommanbo aufgeben opuci dowództwo.
Sein SSoifjabcu aufgeben odstpi zamysu. Die

greunbfchaft mit jemanben böilig aufgeben zaniecha
przyjani, wypowiedzie, zrzec si przjrjani z

kim Gin Slmt aufgeben urzd swój zoy, su-
b kwitowa, porzuci. Der §lv}i bat ben Pa-
tienten aufgegeben lekarz opuci ober odstpi
chorego; doktór zwtpi o ratunku chorego;
lekarz nie obiecuje wyzdrowienia, straci na-
dziej poprawy zdrowia. SDcan gab bie Sad)e

auf odbieono od rzeczy, Nieme, zaniechano
tej sprawy.
Den $ßrojeß aufgeben odstpi processu, S@.

SDtan muß baS ©elö aufgeben przyjdzie si poe-
gna z t sumk.

Slufgeber, m. (ber) podawca, zadawca.
Slufgeblafen, wydty, nadty, wzdty, odty.
Stufgeblafenljeit, "f. (bie) übermaßiger ©tolj'nade-
to, pycha.

Slufgeborften, rozpeky.
f. aufberftcn.

Slufgebot, n. (ba6) — ber berlobten Sßerfouen zapo-
wied, g. dzi, cf. wezwanie, odezwa, zapozwa-
nie; allgemeines Slufgebot in Cßolen pospolite ru-
szenie. Zbieg nalecy do Królestwa Pruskiego,
(ex wywód sowny), zacig, $1. — i, cf. zacigi,
Krs.

aufgeboten, zapowiedziany,
f. aufbieten.

SUlfgebracht, rozgniewany, cf. markotny, rozsro-
ony. f. aufbringen.

Slufgebung, f. (bie) zadanie, podanie, zaniechanie,
zwtpienie.
— beö SlmteS zoenie urzdu. — beß ©eifteS

oddanie ducha, zgon. g. u, mier, f.

Slufgebuilfen, nabrzmiay, nabrzeky, cf. pulchny,
Krs. fett, feift nadty.

Slufgebunfenheit, f. (bie) obrzmienie, nabrzmia-
o.

Slufgegangen, weszy, zeszy,
f. aufgeben.

Slufgehoben roerben (in bie 4jó'5e bib(.) w gór po-
dniesionym by, cf. abfchaffcn by zniesionym,
uchylonym, f. aufbeben.

Slufgcfyen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er ging

auf, Conj. baß id) — , er aufginge, Part. Prt. auf»

gegangen wzni, wschodzi. 3in ber ©tube auf»

unb abgeben przechodzi si po izbie.

Die Sonne geht auf soce wschodzi. GS getyt

mir ein Siebt in biefer ©acbe auf dopiero mi sie

ta rzecz wyjania, cf. otwieraj mi si oczy,
poznaj. 2) — in bie .&öl)e fteigen wznosi si,
podnosi si. GS gebt ein Raud) auf podnosi ober

wznosi si dym, fig. im $laud)C z dymem pój;
im getter aufgehen, spon w ogniu, w dym ober

w perzyn si obróci, zniszcze. G8 ift ein

gctier aufgegangen zaj si ogie, wybuchn
ogie, wszcz sie poar. Die ganjC ©tabt ging

im geuer auf spalio si cae miasto.

Daö ©etreibc ift aufgegangen wzeszo ober weszo
zboe
Der Jcig gebt auf podnosi sie ober idzie do góry,
cf. rusza si, ronie ciasto, kisa — , kinie —

.

Den cig aufgeben laffcn kwasi ciasto.

3) — geöffnet roerben otwiera si — . Die
ithfir ging auf otworzyy sic, rozwary si drzwi.
— aufbrechen, j. S3, baß Gis ift bereite aufgegan=

gen lód ju puci. Daß ©cfd)roür, bie äßunbc
ging auf wrzód pk, rana si otworzya.— aufgclofct roerben, nachäffen 3. S3, ber Jlnotcn

ging auf wze si rozwiza, — puci. Der
©ürtel ging auf rozpina si pas. Die 9caf)t gebt

auf szew puci, boilig anfblüfjen, fid) öffnen, bon
SJlumen, rozwija si, rozkwita.

4) — berbraud)t roerben wychodzi, wyj,
spotrzebowa si, wyexpensowac si; biel auf*

geben laffen wiele wydawa; e8 ift fjeute biel «grolfl

aufgegangen wyszo dzi wiele drzewa ober drew—
. Der ganje Sag ging auf cay dzie zszed

(na zabawach i rozrywkach ludu). Ma elazne
mosty niezmierna ilo elaza wychodzi, cf.

przebray si pienidze, baf)er:

10) — in ber Rechenfunft, roenn nid)t8 übrig bleibt

znosi sie. Sn ber Sllgcbra: Gj. jroei mit jroei geht auf,

ober$lu8 jroei, 3)cinu8 jroei gebt auf wicej dwa mniej
dwa znosz si; cf. schodzi, eig. übrig bleiben

3. S3, dwa od czterech schodzi dwa, Sj. SSier

bon bier gebt auf cztery od czterech nic me zo-
staje. Die 3ttbJ 9 e f)t au f liczba jest równa, nic

nie zostaje, 3. S3. ba8 gebt fo auf, mir finb quitt

kwita z myta — . ©egen einnnber aufgeben laffen

jedno drugiem nagradza.

Slufge häuft, do kupy zebrany, zgromadzony,
skupiony.

SI ufg eigen, v. a. u. n. m. 1). zagra na szkrzy-
pcach: zarzpoli.

JCufgeflart, wiaty, owiecony.
Si uf gelb, n. (ba8) ayo; laa, cf. naddatek. 2)

^anbgelb, Slngelb, zadatek, cf. wadium.
Slufgelegt fein moju by skonnym Mo czego? by

przy dobrej myli, — w dobrym humorze, we-
soym — ochoczym ober dysponowanym; neu

aufgelegt son üBücftern na nowo wydany.

Slufgeleiten, v. a. poprowadzi kogo na gór.
Aufgeräumt, adj. wypogodzonego umysu, weso-
ego ducha; zabawny; aufgeräumtes SSkfen weso-
o. — ein Sßaarenlager wypróniony, rozprze-
dany, wyprzedany, wyprztniony skad towa-
rów, cf. 1 ozkupiony. — ein 3i>nUier uprzatniony
pokój.

Stufgeräumtljeit, f. (bie) wesoo.
Slufgericfytet, bon einem S3etrübten pocieszony,
podwigniony. 2) — f. aufridjten.

Slufgefchaut,
f.

borgefeben baczno, wara.

Slufgefdjoben, odoony, zawieszony, odroczony.

Gr,. aufgefdjoben ift nid)t aufgeboben cho si od-
wlecze, to nieuciecze.

f. auffchieben.

Slufgeftell, n. (ba8) skad, g. u, osnowa, zarys,

pierwszy zarys.

Slufgeroectt, obudzony; Reiter, munter wesoy,
ochoczy, rzeki, ywy, hoy. Gin aufgcroccftcr

Äobf mdra gowa, j$r. » Sßoln. lepak, rzeki
umys.

Slufgeroecftf)eit, f. (bie) wesoo, ochota, ocho-
czo, ywo, hoo.

Stufgeroorfen, narzucony f. aufroerfen, eine aufge*

lDorfene 9cafe nos zadarty, cf. Bw. perkaty (??)

nos, cf. wywrócony (jako usta), SBjj.

aufgeworfene Sibben *wywalone wargi, L, grube,

wypuke — ; am heften wywrócone, wypuke
usta, SB3.

SI uf gießen, v. irr. a. m. t)., Imperf. id) — , er goß

auf, Conj. baß id) — , er aufgöffe, Part. Prt. aufge*

goffen nalewa ,
polewa, wlewa , rozla po

wierzchu.

SJufgießcr, m. (ber) polewacz.

SI uf glänzen, v. n. m. f.
zabyszcze, zajanie.

Slufglntten, v. a. znowu wygadzi.
Slufglimmen, v. n. m.

f.
zatli si znowu.

Slufgraben, v. irr. a. m. f)., Praes. id) grabe, bu

grabft, er gräbt auf, Imperf. id) — , er grub auf,

Conj. baß id) — , er aufgrübe, Imperat. grabe auf,

Part. Prt. aufgegraben, = burd) ©raben erhöben

okopa. 2) — ausgraben wykopa, dokopa si,

odkopa, wygrzeba.
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Stufgreifen, v. irr. a. m. W-.
Imperf. idj —, er gviff

auf, Conj. bafj id) — , er aufgriffe, Part. Prt auf*

gegriffen pochwyci, schwyta, zapa, zowi.
_

Slufgrünen, v. n. m. f.
zazielenie, zazieleni

si.
Slufgudcn, v. n. m. W- spojrze do góry.

aufgürten, v. a. = tu. bie__ -döfje gürten wyej
opasa, podpasa. 2) — Öffnen rozpasa, zdj
pas. 3) — befeftigen poprgiem przymocowa.

Slufgufj, ni. (ber) nalanie; 2) intuzya; nalewek.

4?eifjer — napar.

8lufi)aben, v. irr. n. m. h., Praes. ich habe, bu haft

er hat auf, Imperf. id) -, er I)aite auf, Conj. bafj

id) — , er aufhätte, Imperat. fjabe auf, Part. Prt.

aufgehabt mie na gowie. 2) — offen fjflben j.

S3- ben SJtunb mie otwarte usta, ober mie roz-
dziawiona gb ober rozdziawi gehe ober ebler

usta.

Sluffjacfen/ v. a. offnen rozkopa, rozbija rozsiec,

rozsieka, rozcina, rozci, rozklwa, rozdzio-
ba. 2) — burd) •Öctcfen alle" machen poci, por-
ba, przerba, podzioba.
Gr.. Dambr. kokosz ziarneczko znalazszy roz-

kluwa je kurcztkom. Slllfge^acft posiekany,
posieczony.

5t it f Ö Ct f t e

n

/ v. a. podpi, podpina; przyhafto-

wa, zszy.
(Sincm etroaä aufrjaften, b. i. roeifj madjen, f. auf»

binben zawód komu uczyni, drwi z kogo, za
nos wodzi.

aufworfeln, v. a. rozpi haftk, odpina.
auf 1)0 fen, v. a. odhaczy, otworzy (co na haki
byo zamknite,1

. 2) na haku zawiesi. 3) =
— hfifeln.

Aufhalfen, v. a. na szyj (kark) komu co woy}
obarczy kogo czem.

aufhalt, m. (ber) zatrzymanie, zwoka,
f. auf*

frhub.

aufhalten, v. irr. a. in. h., Praes. id) halte, bu hältfr,

er hält auf, Imperf. id) — , er hielt auf, Conj. bafj

id) — , er aufhielte, Imper. halte auf, Part. Prt.

anfgehalten wstrzyma. ginen flüchtigen Sieb —
zbiegego zodzieja przytrzyma. Der SBinb

f)ielt un8 im ©ef)en auf wiatr przeszkadza nam
w drodze. Daä ©ebirge hält ben SBinb auf góra
wstrzymuje wiatr, galten Sie mim nicht auf
niewstrzymuj mi, nie baamu mi; daj mi
pokój; nie trzymaj mi dugo na rzeczy.
Die Ut)r aufhalten zegarek zastanowi, ober ze-
garek zatrzyma, cf. zatrzyma, pohamowa,
zatamowa , bawi

, powcign , baamucie,
przeszkadza, zawadza,
gj. ba8 Walt. bie gortfchritte in ben 9Siffenfd)aften

auf to opónia postp umiejtnoci.
2) — bet fid) behalten, bon sßerfoneu: aufenthalt

geben zachowywa, przyjmowa.
<Sid) bei einer Sache — zabawi si, baamuci si

koo czego — . id) aufhalten bawi si nad
czem. gj. nad tym niebed si bawi, Kras.
cf. rozwodzi si nad czem dugo, Aut. przeby-
wa, obstawa, cf. zatrzymywa si. gr,. s
w puszczy Biaowiezkiej i bagna, na których
si osie w czasie lata zatrzymywa lubi cf.

przechowywa si. It. gdzie si na teraz ten
zdrajca przechowuje. <Sid) über etroaä aufhalten,

tabeln natrzsa si z czego; dziwi si czemu,
przygania co komu, cf. powstawa. gj;. po-
wstaj mniej baczni wieccy ludzie na ducho-
wnych bogactwa, Krasicki.

3) offen galten nadstawi, wyciga, 3. S3, rk,
worek; potrzyma, przytrzyma, otworem trzy-
ma.

aufWaltung, f. (bie) wstrzymywanie, zatrzyma-
nie.

JfufWammern, v. a. motem rozbi (co spojonego) ;

2) przybi na co; 3) bijc motem obudzi, atld)

v. n. motem wali.

aufhangen, v. a. in bie $ót)t — zawiesi. ginen

9tocf aufhängen suknia powiesi, ginen Dieb.auf*

hängen zodzieja powiesi; fid) — obwiesi si
obef powiesi si; 9ßäfd)e aufhängen bielizn po-

rozwiesza; rozwiesi. 2) = ginem etroaS auf»

binben, aufheften, ihm eine falfd)e SÜachvicht geben

wmówi co w kogo, uwodzi, za nos wodzi,
naga komu.

2tufharfen, v. a. rozgrabi; zgrabi na kup.
aufwarten, v. a. ein Sau -, line mocniej zakr-
ci (dla nadania twardoci) Secl)n.

2lufWafd)en, v. a. pochwyci, zapa.
MuffjaSbeln, v. a. zmota, domota; 2) rozmota.

aufWaucWen, v. n. m. W, .chuchn na co; 2) v. a.

dmuchaniem (chuchniciem) otworzy.
aiifWntien,- v. irr. a. m. W->

Praes. id) \)am, buWcruft,

er tjaut anf, Imperf. id) — , er Wieb auf, Conj. bafj

id) — , er aufWiebe, Imper. Waue auf Part. Prt. auf*

geWnuen przerba, rozcina, rozci, rozsieka,

porba, zrba.
2> — oIS v. n. wali w co

MttfWtufeln, v. a. obsypywa, cf. Bw. okopywa.
aufWäufen, v. a. wierzchowato nasypa, nagro-

madzi, obsypa, peno naka, nazbiera, cf.

zebra na kup.
ItifWäufung, f. f bie) nasypanie, zgromadzenie do

kupy, nagromadzenie towarów.

Aufgekauft, adj. wierzchowaty, obsypany, cf.

adv. wierzchowato.
aufWeben, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — ,

er Wob

auf, Conj. bafj id) — , er auffjobe, Part. aufg«l)oben

podnie, podnosi, wynie w gór, wznie,
unie, podj, 3. S3, podjem list przez cieka-

wo i schowaem do kieszeni cf. podwign.
Da8 Rafter, (einer ©äffe) aufbeben, aufbrechen

bruk wzruszy. Die «&anb aufleben podnie
ober cign rk.

2) in Skt'Waft nef)men aresztowa; It. — über=

rumpeln unb gefangen neWmen, bon ©olbaten zabra,

napa i w niewol zabra ober uwie.
3) — berroaWrcn, aufbehalten schowa, zachowa,

pilnowa, cf. przechowywa; aufzuheben geben

powierzy komu czego, na schowanie da.
4) — befcWltefjen, enbigen, 3. S3, bie Safel —

wsta od stou, przesta je, zebra ze stou.

Die Belagerung — odstpi od oblenia, znie
oblenie. \

5) - unterbrecWen, bemicWten, abfcWaffen znie,
skasowa, 3. S3, ein ©efetj — znie ustaw,
.ftieburd) tDiib ber SSergleid) mtfgeWobeu ober ungül*

tig ju tym samym umowa ta upada, ex Cntr.

Den $i'03efj gegen 91.— uchyli spraw cf. uchy-

lono pierwiastkowe dziay f. bermerfen, befeitigen.

Die ©mibe - zgadzi grzech; (bibl.) 2tllegreunb=

fcfjaft aufWeben wypowiedzie przyja, rozbrat

uczyni; rozprzdz przyja.
©bricWro. aufgefd)oben tft nid)t aufgeWoben cho

si przewleko, to nie ucieko ober cho si
przewlecze, to nie uciecze.

ti) — auSfchliefjen wyczy, wycza
7) — berminbern, 3. S3, einen S3rud) aufl;eben, b.

i. ittn oWne S3eränberung feines 9Bertl)e8 burd) flei*

ner 3<if)len augbi'ücfen zmniejszy frakcy czyli

uomek zredukowa; cf. jedno drugim nagro-

dzi, cf. wet za wet ; autf) znosi sie, ba§ W ebt

fid) auf.

Äu fi) eben, n. (ba§) f. b. flg. bf. in ber 8tX (biel)

aufWebenS bon etrt>n§ machen b. i. bie SacWe al§ fWr
rt)id)tig borftellen, wiele haasu o czem robi,
wychwala, wynosi co bardzo.

2CufWebuncj, f. (bie) podniesienie, wzniesienie,
zniesienie.

2fuf I> e ft ein, v. a. rozpina, rozpi.
aufWeften, v. a. przypi, podpi. 2) ginem eto.

— nakama, naga komu, zawód czyni, za
nos wodzi, cf. uwodzi kogo; wmówi co w
kogo j cf« otumani kogo. 3) przyfastrygowa.
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2f u f heitern, v. a. wypogodzi, pocieszy, rozwe-
seli, uspokoi, objani, cf. rozpogodzi. 65.
drugi rodzaj satyr rozpogadza czytelnika i uwe-
sela, (Brodziski).

©id) aufheitern nabra dobrej myli, K.-s. wypo-
godzi czoo.

ttufbelfen, v. irr. a. m. 1)., Prs. id) fjelfe, bu hilfft,

er hilft auf, Imperf. id) — , er tjalf auf, Conj ba9
id) — , er aufhülfe, Imper. l)i(f auf, Part. Prt. auf»

geholfen dopomódz, podnie, dwign, porato-
wa.
Semanben etroag auf ben SRüdfen Reifen zada

komu co na plecy. Gj. Dla prdszego sit wzma-
gania DD. Siei) aufhelfen fig. zapomódz si,
wydoby si z biedy.

2fufbelfer, m. (ber) wspomagacz. 2) tama z ku-
tasem u óka, do podniesienia si.

aufbellen, y. a. rozwidni, J.S3. tej grubej ciem-
noty wiato krytyki rozwidni nie zdoaj
rozjani, objani, wyjani, fid) — , wypogo-
dzi si, rozwidni si.

aufbellung, f. (bie) wyjanienie, owiecenie, etc.

it. przetarcie, j. S3, gów, Dant.

Slufljenfen, v._a.,_ ein SntcnfiDum bon aufhängen, po-
wiesi, obwiesi.

§tufbe|en, v. a. aufftrengen wyszczwa, wystra-
szy, poszcjiu, podszczuwa, podega, po-
budza, poduszcza , podbechta, podwodzi,
nabechta. 65. Jezabcl okrutna okrutnie prze-
ladowaa Proroki i ma swego Acbaba na
niewinn krew ich czsto podwodzia, Dmbr.
554. aufgebest podbechtany, 3. S3, garstka In-

trygantów podbechtanych przez Angli, (a).

§1 uf het} er, m. (ber) podegacz, podszczuwacz.
aufheulen, v. n. m. I)., zawy. 2) v. a. wyciem
obudzi.

Sttifbiffen, v. a. hissowa, do góry cign, win-
dowa, cf. agiel podnie.

2(ufbocfen, vulgo aufbucfcn v. a. wzi co na
plecy, cf. na barki wzi, ober na bary bra,
SB. 2) — w kopki ober w mendle stawia.

SI uf bo len, v. a. podnie do góry, pocign,
(osobl. wcign w gór ciar.)

Aufhorchen, V. n. m. I)., przysuebywa si, nad-

stawi uszu, sucha.
aufboren, v. n. przesta, poprzesta, usta, usta-

wa, zaniechywa, koczy si, 2) v. a. aufbor-

eben.

Äufbörung, f. (bie) przestanie, poprzestanie, z;i-

niechanie, uciszenie si, ustanie. Ohne 2fufi)Ö=

ren bez przestanku.

aufhülfe, f. (bie) podniesienie kogo, zapomoga,
dana pomoc.

Slufhtllien, v. a. odsoni, wyjawi.
Stufbüpfen, v. n. m. f., podskakiwa, podskoczy,
wyskakiwa, wyskoczy.

atifhuften, v. a. odkaszln, kaszliwa. 2) —
v. n odkrzkn.

Slufiagen, v. a. wyposzy, ruszy (zwierza z
kniei) wystraszy, cf. auftreiben wyszpera, wy-
nale.

aufjammern, v. n. m. h., aosny gos (jki)
wyda i 2) v. a. jkami obudzi.

aufiauebjen, v. n. ni. I)., wykrzykiwa radonie,
wykrzykn z radoci.

2£uffctmmen, v. a. podczesa.
auftauen, v. a. zu, zuwa.
2inffauf, m. (ber) zakup, g. u; dj. w kilku za-

kupach pacono pszenic nieco wyej; zakupka,
zakupowanie, nakupienie, skupowanie.

Kuffaufen, v. a. m. 1)., zakupi, skupowa, naku-
powa, nakupi.

3tuftaufer, m. (ber) zakupnik, cf. Rioter przekup-
nik cf. przekupie, zakupujcy.

Muf fätiferin, f. ibie) przekupka, zakupuica.
2(uff ehren, v. a. zmiata ober zmie.
Xuffeimen, v, n, in.

f.,
kieek wypuszcza, wy-

dobywa si, cf. krzewi si, cf. wschodzi,
cf. Bw. 'rolinie si ??.

2)a8 SSofe im erften auffeimen unterbrücfen ze
w samym zarodzie zniszczy.

aufferben
f.

anferben.

auffettcln, v. a. odhaczy, t. j. otworzy co na
hak i acuszek zamknitego.

2Cu ff etilen, v. n. mocno (jak maczug) bi w co.

— v. a. mocno walc rozbi unD obudzi.
91 uf fi d) ern, v. n. m. b., zachichota (osobl. o ko-

bietach) unb v. a. obudzi chichotaniem.

2(uffibben, v. n. m. f., do góry si kin. 2) v.

a. do góry podnie.
tfuffitten, v. a. przykitowa.
Ttuffitgeln, v. a. echtaniem budzi; podtechta

do czego.

2f uf

f

laffen, v. n. m. h., rozwrze sie, by roz-

wartym; odstawa.
Mnffiartem, v. a. w snie ustawia, w snie
ukada.

aufflapbetl, v. a. klapk otworzy; klap po-
dnie, klapy — ; Den Sifcb — stó rozoy
ober klap u stou podnie; 35en SRod* — poy
sukni zagi; Den Sjut — stosowa kapelusz.

2Cuffliiven, v. a. rozjani, wyjani, wypogo-
dzi, objani, wyoy, wytumaczy, owie-
ci; do lustru przyprowadzi, Bohra, wywie-
ci, gj. baä ruirb fid) im Äurjen aiisfltren to sie

w krotce wywieci, cf. rozcienia. 6j. nie-

potrzeba wam stosunku tych widowisk z dzie-

jami naszemi odsania i rozcienia, Woronicz»
©ich — , wypogadza si (D. SSetter).

JCtifgeFlart, wiaty, owiecenie majcy; aufge«

fldrte 3^" czasy owiecone.
Kufflarer, m. (ber) owieciciel, rozkrzewlciel
owiaty,

2Cufflarung, f. (bie) owiata, g. y, 3. S3, publiczna,

owiecenie, objanienie, przetarcie, 3. S3, gów,
Dant. <Die Skrbreitung ber Jtufflflrung rozsze-
rzenie owiaty, cf. wiato.

2tufflärungSfud)t, f. (bie) dza owiecaua nie-

wczesna.
Ttuftlauben, v. a. wyduba, wygmera.
2Cuff leben ober auftreiben, v. a. klei na czem, przy-

klei, przykleja, przylepi.

JCufflebung, f. (bie) przylepienie.

2fnfttetf(f)en, v. a. napaca, napecka.
2Cuftleiftern, v. a. klajstrem przylepi, przyklaj-

strowa.
2£uf

f

tettern, v. n. m. f.
wie ober wazi na co,

wdrapa si.
Jfufflimmen, v. n. m. f. le na co.

2Cufflimpern, v. n. 111. I), zabrzdka, zagra (na

fortepianie); v. a. obudzi brzdkaniem.
2(ufflingeln, v. a. obudzi dzwonkiem.
2tufflillfen, v. a. (za pomoc klamki) otworzy.
JtlifflOpfen, v. a roztuc, rozklepa; 2) poklepa.

3) przyklepa na wierzch; 4) pukaniem obudzi
unb otworzy.

Xuffnatfen, v. a. rozgry, rozgry zbami.
2Cuf fnallcn, v. n. m. f.

hukn, wystrzeli.

2Cuf fnien , v. n. m. f. uklkn, —ka na co —
v. a klczeniem nadwery.

2£uffnópfeu, v. a. odpi (guziki), rozpi.
Ttuffnüpfen, v. a. rozwiza wze; rozpi, roz-

szypli, odszypli, rozdziergn wze ober szy-
pe. L

2) — obwiesi, powiesi; przypi.
3ttlffod)en, v. a. zagotowa, zwarzy, odgotowa.

21 — v. n. zagotowa si.

JCuffommen, v. irr. n. m. f., Praes. id) fomme, bu

fomtnft, er tommt auf, Imperf. id) — , er tam auf,

Conj. baj} id) — , er auffämc, Imper. romme auf,

Part. Praet. aufgetommcn, = In bie .&öbe fommen

3. S3, er fann nid)t auffommen,_ flcb bon ber irbe

aufrichten niemoe wsta z ziemi, cf. powsta,
podnie si ,

podwign si , cf. wskóra,
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wzmaga si; auffommen, geiiefetl ozdrowie; mit
ihm fommt feiner auf niewskóra z nim aden.
Gr roirb nicht mieber auffommen nie powstanie

•wicej, nie wyskrobie si, nie wystka si,
nie ozdrowieje. G8 ift eine neue SJiobe oufgefom*
men nastaa nowa moda, cf. zjawi sie. girr tie

©chulb auffommen odpowiada za dug, 9(6.

2tuffommen, n. (bad) powstanie, wzmaganie si,
ozdrowienie, wskóranie, nastanie.

2£uffönnen, v. irr. n. m. h., Praes. id) fann, bu
fannft, er fann auf, Imperf. id) — , er fonnte auf,

Conj. bafHd) — , er auffönnte, Part. Praet. aufge*

fonnt dwign si ober siy mie do wstania.

2£lif foppcln, v. a. ze smyczy spuci.
3fuffoften, v. a. wykosztowa, kosztowaniem spo-
trzebowa, skocz3'.

Jfuffrarhen, v. n. m. f. z hukiem w powietrze
wylecie; z trzaskiem rozpa si, — otworzy
si.

b

3tuffrär)en, v. n. m fi. zapia (jak kogut).
2(ufframen, v. a. rozoy ober wystawi towar
w kramie, cf. L. tasze rozbi» 2) — aufräumen
uprztn.

2Cufträmpeln, v. a. zgreplowae; 2) zakasa np.
rkaw.

2(ufframpen, v. a. drzwi otworzy (na skobel
zamknite).

2(uff

i

iinpen, v. a. = aufroärtö fräinben b. i. fruni«

inen ober biegen bok kapelusza podnie, cf. za-
gi, zaoy, zawin, podkasa.

tfuffra^en, v. a. offnen rozdrapa, 3. Ö. eiiie aSunbe— ran rozdrapa, odnawia ran, cf. odskro-
ba, np. wosy; — al8 v n. m. I), benichtlid) =
auffielen, zarzpoli, zagra na skrzypcach.

3f u f f ro uf elrtr v. a. fryzowa, kudli, zczesa.
2Cuffraufen id. kdzierzawi, frenzelki robi, fa-
dowa, cf, nastrzepi.

Muffreiffhen, v. n. m. fi. zakrzycze. 2) v. a. skrze-
kiem obudzi.

auffliegen, v. n. m. I). = offen befommen, öffnen

módz otworzy, —woy na siebie, — podnie,
fig. poj co.

Ifuffriimmen, y. a. zagi do góry, nastrzepi.
2£uffünbigen, v. a. wypowiedzie, wj-powiada,

bic JDiethe — , zrzuca si z komornego.
2Tuffünbigung, f. (bie) wypowiedzenie , wypo-
wied.

2Cuf f un ff, f. (bie) ozdrowienie, przyjcie do zdro-
wia.

2tuflad)en, v. n. m. fi. zacz si mia, cf. roz-
mia si glonoj als v. a. miechem obudzi.

2Cuflaben, v. irr. a. m. fi. Imperf. id) -, er lub auf,

Conj, bajj id) — , er auflti&e, Part. Praet. aufge*
laben ka brzemi nakogo; naka, obcia,woy na kogo ; obarczy ciarem, naadowa,
najuczy (konie).

2CufIabev, m. (ber) tragarz, adownik, pakownik.
Söfim. nakadacz, ukadacz, cf. drnik.

3tuflabung, f. (biO nakadanie, obcienie, wka-
danie, adowanie.

Auflage, f. (bie) nakad, edycya, wydanie. 2) —
Seitrag podatek naoony; da, danina, pobór,
skadka.

2£uflangen, v. a. podawa do góry, siga.
2£uflanger, m. (ber) podawacz, m. g. a. 2) — ka-
way drzewa do nadsztukowania innych sztuk
drzewa okrtowego.

2£uf lärmen, v. a. wrzaskiem obudzi.
2Cuflaffen, v. irr. a. m. fi., Praes. id) laffe, bu läffefr,

er iä^t auf, Imperf. id) — , er liefj auf, Conj. bajj

id) —
, er aufliege, Imper. affe auf, Pari. Praet.

aufgelaffen otwarto ober otworem zostawi. 2) —
da komu wsta.

2f uflafren, v. a. f. auftaben obrzemieni, obarczy,
najuczy, obciy.

Auflauern, v. n. "m. fi., Semanbem —, dyba, cza-

towa, czyha, czuwa, zasadzi si, na kogo,
cf. szpiegowa.

2£uflauerer, m. (ber) czatownik, dybicy, cf. 2Cuf»

paffer.

Auflauf, m. (ber) zbieganie si ludzi hurmem,
tum, zgiek, tumne zbieranie si; Gj. Dru-
karze oskareni jo przeciwne prawu tumne
zbieranie si. (a).

— cf 2(ufftanb powstanie ludu, bunt, rozruch, ro-

kosz.

ber Äoften przybywanie ober mnoenie si
— , przybyt kosztów, SSelauf ogó kosztów, cf.

SSöfim. wzrost.

auflaufen, v. irr. n. ni. f., Praes. id) taufe, bu (äufft,

er läuft auf, Imperf. id) — , er lief auf, Conj. bag
id) — , er aufliefe, Imper. (auf auf, Part. Pract. auf*

gelaufen naliiedz, nahiee, przybywa, mnoy
sie, narosn, wzrasta, wezbra si, przybie-
ra, (Dom SBaffer) cf. auffcbmellen napuchna,
nabrzmie, nadj7ma si, grubie. Gj. pczki
liciowe grubie zaczynaj, Auflaufen ber güjje

obrzmienie nóg. Flegmatyczna konstytucya. Ci
wygldaj obrzmieli, jako ich rce, nogi cz-
stemu nabieganiu podlegaj, DD. ü)aS auflaufen

be3 9Siehe8 in einer Äranffieit, (in SRieberfachfen : bie

Äröte) odcie, napanik, paskudnik, cf. Dziark.
6. rozdcie ywota, aufgetriebener Unterleib bei

Üflenfcfiefii.

©er Jeig läuft auf ronie ciasto, podnosi sie.

Sie litem finb aufgelaufen yy nabrzmiay. 68
ift mir eine ©etile aufgelaufen guz mi wyskoczy,
L.; aufgelaufene Äoften koszta ztd wynike.

II) — a(§ v. a. im Saufen öffnen, j. §8. bieSfiü'r

— rozbiegszy sie drzwi wysadzi, — wyprze
ober wywali, ©id) — , wbiedz na co 1 prze-
bi si.

Aufläufer, m. (ber)
f. auflaufen II. 2) ciasto wy-

rose, pczek.
2£uflaufd)"en, v. n. m. fi. podsuchiwa unb v. a.

wysucha (podsuchujc.)

Aufläufen, v. a. obudzi dzwonieniem (wedzwony).
Aufleben, v. reg. n m.

f.
oy ober ody.

Auflerfeu, v. a. zliza; wyliza (wszystko.)
auflegen, z. a. woy, naoy, naka, poo-y na co; eine große Saft auflegen znaczny przy-

rzuca ciar (a); ein Sßflafter — plastr przyoy
do rany ober pooy na ran. 2)a8 Sifd)tud) auf*

legen rozpostrze obrus na — , £)en Gtlbogen — unb
fid) mit bem Gllbogen -- wesprze si okciem, cf.

opiera okcie. Ginem bie .gwnbe auflegen wka-
da rce. £)em ffiolfe ©teuern auflegen naoy
podatki na lud. Ginem eine Strafe auflegen obo-y ober okada kogo kar, naznaczy kar.

Sine Arbeit auflegen zada robote. SSnfje — ©clb*

ftrafe — skaza na pokut, — na kar pienin.
Giuen Gib — ©tillfdjroeigen nakaza przysig —
milczenie — . Äarten — pokaza gr, — karty.
Gin Schiff auflegen do portu zawin z okrtem
dla zimowania.

©ich auffegen bra na siebie.

aufgelegt CJJart. skonny, ochoczy, dyspono-
wany, sposobny, cf. nie z ochot mie.

2) fjch roiber einen auflegen, beffer"— auflehnen

sprzeciwi si komu, powsta przeciw komu.
3) — = bon neuem bruefen 'na nowo drukowa;
4) SKafdien —

, $r. -Sßoln. napocz dzia ober

nabiera oka do dziania
, [zacz poczoch,

pierwsze oka wysadzi na drut.

5) ais v. n. m. fi. gett — ober fett roerben na-
biera ciaa.

Auflehnen, (fid)), z. a. wspiera si, opiera si
na czem.

2) — fleh bäumen wspina si.
3) — targn si na kogo ober przeciw komu,

L., zbuntowa si powsta przeciw komu, cf.

$r.=$TJoltl. czepn «ne na kogo, cf. dsa si j.
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S3, niechaj si nigdy slaby na mocnych nie dsa,
Kras., (?£. darmo si targasz slaby na mocnego,
Krs. Fingal cf. wierzga, P. K. 288.

Auflehnung, f. (bie) powstanie przeciw komu,
porwanie si na kogo, cf. bunt.

2£uf l e i em, v. n. m. f). zagra co (na lirze).

2tufleihen, v. a. irr. Imperf. ich — , er lief) auf,

Conj. bag id) — , er aufliebe, Part. Praet. aufcjc»

lieben napoycza (duo pienidzy).
Aufleimen, v. a przyklei i

2Cuflefen, v. irr. a. m. h., Praes. id) (efc, bu liefeft,

er liefet auf, Imperf. id) — , er las auf, Conj. bafj

id)/ er aufläfe, Imper. Iie8 auf, Part. Praet. aufge=

lefen zbiera, nazbiera,' zebra (z ziemi) fig.

znale.
ZCuflefen, n. (ba6) zbieranie.

2Cuf

l

iecien, v. irr. n. m. I)., Imperf. id) — , er lag

auf, Conj. bafj id) — , er auflä.ae, Imper. liege auf,

Part. Praet. aufgelegen, = auf etmaö liegen lee
(przylega) na czein, naoonym by.

2) — fid) lmtnb liegen, 3. S3, bie 6eiten odlee
sobie boki, przelee —

.

Auflodern, v. a. pulchno zrobi, niby rozpulchni,
wzruszy, (pociel) cf. najey, nastrzepi, cf.

Bw. rozwolni, rozkopa, rozora ziemi.

Auflobern, v. n. m. f. pomieniem wybuchn, —
zej si, spon, wsplon, L.

2Cuflö8baf, adj. nnb adv. rozpuszczalny, roztwa-
rzalny; do rozwizania acny, *rozjtny, L.,

rozbieralny, L., rozprzeny, rozwizalny.

2£ufló8barfeit, f. (bie) rozpuszczalno, f., roz-
bieralno, *rozjtno, rozdzielno.

Auflofen, v. a. rozwiza, rozwiezywa, rozwol-
ni, rozebra, rozczynia (a), rozprzdz; roz-

topi, rozpuci 5 odwiza, rozczy, rozwie,
rozdziergn, rozstrzygn, uatwi, odrabia,
3. 33. zwizki uczciwo broni, cf. zgadn —

,

odgadn.
2)a8 "eheliche 83anb auflofen rozstrzygn ober

znie zwizek maeski. (Sine $rage — roz-
strzygn zapytanie, cf. odgadnienie, cf. roz-
wiza pytanie, (cf. 83of)m. rozwli, Hoss,,
roztworzy). 2)a8 Dubinotfd)e (SorpS ift aufgclofct

drugi korpus Wojska Marszaka Oudinot jest

zwinitym; cf. zwizki rozsuy si. 2) ©id) — roz-
puci si; rozkada si; na czci; fig.

fid) in etlvaö — przej w co, zakoczy si
czemj aud) für: in etroaS aufgclöft roerben, ober

fein, 3. 33. in Sammer — , w gbokim smutku
by pogronym, in äBonne — , rozpywa si
z radoci." — Die ©ache inirb fid) in SBohJgefallen

auflofen, zakoczy si weselnie, (fcfyerjf).) skoczy
si na niczem; fld) — , rozwiza si,

Auflöfung, f. (bie) rozwizanie, rozbiór, rozbie-

ranie, rozprzenie, rozebranie, rozczenie,
roztopienie, rozpuszczenie, rozsypanie, rozwol-
nienie, rozczyn, cf. zgon. rozprzenie (a), roz-
strzygnienie, uatwienie, wysnowanie, wywi-
kanie, rozwiniecie. (?£. znalaz wojsko w
stanie rozprzenia i wtoci zupenej, (a) ciao
polityczne zagroone jest cakowiiem rozwol-
nieniem, cf. niead, g. u. skonno do roz-
kadu krwi Dippofiticm jur Auflöfung beS 83lutc6,

P. I). SJletallifdje 2CiifIöfuiig rozpuszczanie meta-
liczne.

AuflÖfiingSömittel, n. (baö) roztworzyciel, L. le-

karstwo rozwalniajce.
AttflöSlid), cf. auflösbar roztwarzalny, co moe
hy rozwizane, SJÖhm. rozwizatelny j rozpu-
szczalny, rozwizalny, cf. rozprzeny.

Aufißt hen, v. a. zalutowa na co, przylutowa.
2) rozlutowa, 'cf. L. rozpoi, rozpaja, roz-

klei, L.

aufmachen, v. a. otworzy, otwiera, rozwiza,
3. S3, einen ftnoteii — wze ober szypel rozwi-

za, — rozdziergn, rozplata, rozpata, 3. S3,

einen gifd) — ryb rozpata.
2) — befeftigen przyprawi; co u góry, na

wierzchu; 3) nie pój spa, w noc co robi,
meift in graven, tnie: ma8 mad)ft bu fo lange auf?
có to jeszcze robisz, e nie idziesz spa. (6j.
Wiele uczonych i kunsztmistrzow Avybieraja
si znowu do Egiptu, ta).

4) — v. rec. powsta, porwa si, zabiera
si — wybra si av drog, puci si w drog,
wyruszy.

Aufmahlen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, ermahlte

auf, Conj. bafj id) — , er aufmahlere, Part. Praet.

aufgemal)lt, cf. aufgemahlcn bon ©etreibe zemle.
wymlee. 2) aufmalen — reg. odmalowa, wy-
malowa, cf. odwiey malowanie, Bw.

Aufmahncn, v. a. upomina, zachca, wzywa.
Aufm angeln, v. a. odmaglowa, pomagloAvac
(wszystko).

Aiifmarfch, m,(ber) wystpienie rzdami (wojska);
zachodzenie szeregiem.

Aufmarfd)icren, v. n. wymaszerowa, wystpi,
cf. Bw. szeregiem stan. — [äffen ein <£>eer ka-
za wojsku wystpi! Aufmaifchlrt! zachod!

Aufmafj, n. (bae) rozmierzenie, cf. nadmiarek,
nadmiar, g. u, 33.

Aufmäften, v. a. wykarmi.
Aufmauern, v. a. AvymuroAvac, Avystawic mur.
Aufmerfen, v. n. m. f)., sucha pilnie, uwaa na

co, baczy, skoni ober nadstawi uszu, bacz-
no da, — pilne oko mie.

Atlfmcrffam baczny, pilny, uwany, pilnie su-
chajcy 5 grzeczny. 6$. er macht und atifmerffam

auf — zwraca uwag nasz na —

.

Aufmerffamfeit, f. (bie) uwaga, baczno, su-
chanie pilne, attencya, pilno, przezorno
(SJorficht) cf. baczenie na bieg handlu, cf. zasta-

nowienie si. 6j. nie wyciga rozmowa tego
zastanowienia si, jak pisanie, Krs. Aufmerf*
famfcit auf fid) 3iel)en uwag zastanowi czyj,
uwag cign ober zwraca na siebie.

2) grzeczno, uprzejmo.
Aufmeffen, v. irr. a. m. h., Praes. id) meffe, bu

miffeft, er mijjt auf, Imperf. id) — , er mafj auf,

Conj. bafj id) — , er aufmä&e,. Imperat. mijj auf,

Part. Praet. aitfgcmeffetl rozmierzy, zmierzy,
odmierzy.

Tuf muntern, v. a munter machen, einen ©chlafenben

obudzi, ocuci. 2) — Sleuth einflofjen, aufgeräumt

madjen pobudzi, wzbudzi, zachci ober zach-
ca, checij doda ober dodawa ochoty Ober

serca, oywi, rozochoci — ; rozweseli, orze-
wi.

Aufmunterung, f. (bie) pobudka, zachta, eig. obu-
dzenie, cf. zasilanie (a). (Jj. suma na zasilanie

pracowitszej i odznaczajcej si modziey (a).

Aufmiinjen, x. n. m. i), spotrzebowa w mennicy
(srebro, zoto); na pienidze wybi.

Aufnuiffen, v. n. =r aufftcljen miiffen oberaufgehen m.

Auflliuften, V. a. uchwyci co na zarzut, Bw. cf.

zgani co komu, przymawia, przymówk czy-
ni, wymawia, wyrzuca co komu na oczy,

mie za ze, na ze wykada, le wytuma-
czy, (cf. wytkn komu co).

Aufnageln, v. a. godziem przybi.
Aufnagelt, v. a. rozgry, przegry, ogryzajc
zje.

Aufnähen, v. a. przyszywa na co, naszywaj
aufgenäht przyszyty.

Aufnahme, f. (bie) ber drmbfang. przyjcie, przytu-
lenie. 3'ifvieben über feine gute aufnähme ukon-
tentowany z dobrego siebie przyjcia.

— an Äinbcö Statt przysposobieuie.

2) Gntlchnung bon SBörtem przybór sów ober

przybieranie, Pot. (Jr. Przybór sów obcych do
jzyka naszego.

3) — S3orgen beö ©clbeö poyczka, zacignie-
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nie kapitaln, — dugu. 4) — Serbefferung beS

3ujunbe8 (im ©egenfafe bon Slbnahme) wzrost, przy-

bytek, kwitncy stan, poprawa; lepszy byt,

pomylny stan.

Sn aufnähme fommen wej w uycie; nasta;
cf. popaca; naby wzitoci (= Seifall erlangen.)

©er >§anbel Fommt roieber in aufnähme handel do

dawnego stanu wietnoci powraca. Handel na-

biera wzrostu, — oywia si. 5) aufnähme eineö

Spretofollb" spisanie protokou, aud) przyjcie pro-

tokou, cf. wyprowadzenie wywodu sownego.
Aufnahmefähig, — roiirbig, adj. zdatny do przy-
jcia, godny przyjcia.

2fuf"nal)inefcbein, m. "(bir) wiadectwo przyjcia.

Slufnafcfien, v. a. wylosowa, pozjada wszystko.
2) = tiernufchen przeje.

Aufnehmen, v. irr. a. m. h., Praes. id) nehme, bu

nimmft, er nimmt auf, Imperf. id) -
, er nahm auf,

Conj. bafj id) — , er aufnähme, Imperat. nimm auf.

Part. Praet. aufgenommen przyj. (Jinen jum
SBürger aufnehmen przyj za obywatela; przy-
puci, cf. Bw. policzy w poczet obywateli,

ßinen Cremten — przyj, przyjmowa gocia,
cf. Krs. musi mie dom obszerny, eby móg
odwiedzajcych przystojnie mieci, Krs. (?£.

Niesiecki nas w swoim herbarzu pomieci, Krs.
an ÄinbeS Statt aufnehmen przysposobi — ; nie

Scfierj — za art wzi, mie, bra, poczyta,
przyj; übet aufnehmen dotkliwie uczu.

2) — bon ber Erbe, podnie, zbiera, podj,
fig. ben gaben be§ ©efpvädjö roieber — , do rozmo-
wy wróci si, przerwan rozmow dalej ci-
gn.

3) — aumeffen wymierzy i przenie na
papier ober odrysowa plan ober na papierze

zrysowa. Dab Slufnehmen eineb planes zdjcie
i zrobienie planu, zdj« (Jj;. tu zdj rys ogro-

dów, mobern.
4) — ©elb aufnehmen, borgen zaciga dug ober

poyczy pienidzy u kogo.

5) — eine Stecfinung, fie ben nnbern umftanblid)

ablegen laffen odebra rachunki; kaza odda
liczb Ober rachub ober rachunek oDer kaza
sprawi si z czego.

Ein $ßroto"fotl aufnehmen, beranftalten unb nieber*

fd)reibeu protokó napisa, — zapisa przesuchy,
protoku uczyni; protoku spisa. Protokul
sporzdzony, cf. wyprowadzi wywód sowny,
«HS- Derjenige ber ben Sltt aufnimmt akt przyj-

mujcy ober pisarz aktowy, 91®.

6) eb mit einem aufnehmen, cf. anbinben b. i. fid)

in jeöen Streit ober SBetteifer einladen i o prym
z kim, cf. dotrzyma komu L, równa si z
kim, cf. podoa komu, wydoa ober wyrówna
komu L., mierzy si z kim, próbowa si z
kim, cf. sprosta ober dosta komu, stan z
kim w kroku, pój w zapasy z kim, zawi-
za z kim rozpraw. 6j. niemog z nim za-
wiza rozprawy cofn si i odstpi (a).

II) alb v. n. m. fi. recipr." fid) aufnehmen, feine

llmftänbe berbeffem wzmódz si, wykierowa si,
cf. krzepi si, wydwign si.

Slufnehmung berÄlage przyjcie skargi, @er.=Drbn.

Slufnefteln, v. a. odwiza co (w pk zwizanego)
rozpuci.

aufnieten, v. a. przynitowa na co.

Slufnöthigen, v. a. zniewoli kogo do przyjcia
czego, narzuca komu co.

Sluf opfern, v. a. ofiarowa, powici, zabija na
ofiar, ponie av ofierze, g. S3, nieponocie w
ofierze pomylnoci kraju zwodniczym bys-
kotkom, które wam wystawuj (a); na sztych,

na szac poda, cf. sakryfikowa, ef. L. oda-
owa co, cf. spotyra. Qr£. zawrza gniew
sprawiedliwy (ylu sprzymierzonych ludów bo-
jami i wóczg niewinnie spotyranych bie Ml=

cerfchjilbet aufgeopfert rourben, Woronicz.

Slufopferung, f. (bie) ofiarowanie, ofiara, powie-
cenie. Slufobf— en mad)en, ofiary ponosi, —nie.

Slufbacfen, v. a. napakowa, ukada w pak, na-

adowa, najuczy. 2)aubbacfen odpakowa, wy-
pakowa. Sid) —

,
pakowa si, wybra si w

drog.
2Cufpajipen, y. a. 1) przylepi. 2) ein Äinb —
klejkiem ywi, przy ki ejku wychowa.

Slufbaffen, v. a. przymierzy, przyprobowa, przy-
stosowa; 2) baczno dawa, baczenie mie,
uwaa; aufbaffen bom ^»unbe warowa,

3) Semanbem — , by kumu na zawoanie, cf.

usugiwa, czuwa na kogo, czatowa na kogo
podstrzegae, (=z auflauern).

Slufpaffer, m. (ber) posugiwacz, czatownik; dy-
bicy, cf. fcfiergroeife aposto, podsuchywacz,
szpieg przybocznik nieodstpny, L.

§lufbeitfd)en, v. a. ein Sßferb," biczem zmusi do
wstania.

SI u fbf aii) l en, v. a. na pal wbi.
Slufpfetfen, v. irr. n. m. fi., Imperf. id) pfiff auf,

Part. Praet. aufgepfiffen zagra na piszczace,
wygrywa, zagwizdn, —da.

Slufpflanjen, v. a. nasadzi. Die gahne aufpflan=

üen b. i. aufftetfen zatkn chorgiew, ober wy-
stawi, rozwi chorgwie. ÜDlit aufgepflanzten

Sajonettcn z nasadzonemi, cf. nadstawionemi
bagnetami. Die Ännoncn — . aufführen zatoczy
armaty, wytoczy armaty na wa, cf. rozstawi.

2Cufbflücfen, v. a. pozrywa (kwiaty).

Sitifpfliigni. v. a. wyora. 2) przeora, rozora.
Slufpfrobfen, v. a. zaszczepi, nasadzi. 2) od-
korkowa.

SI uf pi eben, v. a. smol przylepi na co.

Slufpicfen, aufbieten; v. a. rozdzioba, przedssioba
przeklwa, w dziob wzi.

Slufpinfeln, v. a. napdzlowa, nasmarowa p-
dzlem na czemj 2) nabazgra odwiey (ma-
lowanie).

Slufplitten, v. a. wyprasowa, wj-gadzi, odpra-
sowa.

Sl.ufplatjen, v. n. m. f. przepkn si, rozpka
si, roztrzasn si, rozpa si, pkn.

Aufprägen, v. a, einer Sache ettbäb — , wycisn
co na czem, ein Siegel — , wycisn, nada
piecz,

f aufmünjen.

Aufprallen, v. n. m.f. uderzy na co i odskoczy.
2£ufproffeln, v.u. m.f. z trzaskiem bucha (

—

n)
do góry np. ogie.

Slufbreffen, v. a. wyprasowa na nowo; wycisn,
wytoczy, na czem.

2lufproben, —probiren, v. a. przymierzy (kape-
lusz).

Slufprotjen, v. a. zaprzodkowa, cf. na przodek
woy armat, cf. zakada, zaoy.

Slufpubern, v. a. napudrowa, odpudrowa.
Slufpumpeil, v. a. w gór pompowa; cf. OUd)

aufborgen.

Slllfbuften, v. a. poddmuchn co w gór.
Slufpufe, m. (ber) strój, g. stroju, cf. wystrój,

wystrojenie, przyozdobienie, ozdoba, cf. oche-
dostwo.

Slufputjen, v. a. ustroi, stroi, wystroi, cf. przy-
ozdobi, zdobi, wychedoy, wyczyci} cf.

wystrychn, cf. ogarn.
Aufquellen, v. irr. n. m. f., Praes. id) quelle, bu

quillft, er quillt auf, Imperf. id) — , er quoll auf,

Conj. bafj id) — , er aufquölle, Imperat. quill auf,

Part. Pract. aufgequollen cf. herborquellen wytry-
ska, wytryskiwa , wydobyAvac si, wynika.

2) aubgebehnt roerben pcznie, napcnie.
3) ais v. a. anquellen machen da napecznie,

namacza, cf. napeczni.
Slufquetfcfien, v. a. zgnie, cf. stuc na miazg,
rozgnie.

2£ufq tli f en, v. n. m. fi. zakwikn; — v. a. kwi-
kiem (piskiem) obudzi.
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Aufraffen, v. a. pfammenraffen, aufgeben, fammeln
zebra, zbiera, pozbiera, cf. apn capn,
cf. zgarn, zarwa.

2) fleh aufraffen porwa si, zrywa si, wzma-
ga sie, cf. wzgraba si, äfij. cf. »JJr »$oln.
wskorsa si; powsta, cf. podnie si: przy-
chodzi do zdrowia.

2£ufraffung, f. (biel schwj-cenie, porwanie, za-
rwaniu, nabranie, grabanie, capanie, apanie.

Slufranfen, ficfj —, wi si (zawija si) do góry
(latorol).

Stufra6p ein, v. a. przepiowa raszpl.
SI u f r a u d) e n, v. a. ni. 1). dopali, wypali tytu, cf.

skoczy zapas tytuniu.

Slufräuchern, v. a. nadymi, nakopci, nawdzi,
na kadzenie wypotrzebowa.

aufräumen, v. a. uprzta, uprztn, pouprz-
ta, sprztn, porzdkiem uoy, oporzdzi;
wypróni, "cf. aufreiben, roegraffen. Da6 ^>au8

aufräumen, befd)itfen, auöburjen
1

dom dobrze ogar-
n, JNiemc; aufgeräumt wesoy, dobrego hu-
moru, dobrej myli, wypogodzony,

f. befonberS.

JCufraumung, f. (bie) uprztnienie, sprztnienie,
cf wytracenie.

Slufrechnen, v. a wyrachowa, obrachowa, zra-
chowa cf. sprostowa rachunki.

Slufred)t, adj. prosto stojcy, prosty, wyprosto-
wany, podniesiony, do góry zwrócony, do góry
stojc3', — styrczcy, pionowy, eig. fenfrecht; ci,

wyniosy. Slufrecht geben prosto chodzi; auf»

redder ©ang prosty chód; aufrechter Stengel pie
stojcy = Sat. caulis erectus, ex Bot. aufrechte

Stengel odygi styrczce, Bot. aufrecht frefjen prosto

sta; aufrecht erhalten wspiera, dwiga, cf. krze-
pi, utrzymywa, w caoci, w niewzruszonym
stanie utrzyma, w caoci zachowa} fid) —

,

utrzymywa si (na nogach). (Er fant unb Itmrbe

Hod) aufrecht erhalten (Tankred) zadra i lecc
do ziemi popraw wzi uchwycony od bliskiej

pomocy, P K. 35S. aufrecht ftelleu stawia prosto

na nogi cf. *w stojczki ober *stawiczk po-

stawi, L.

2tufrechti)aUung, — erhaltung, f. (bie) utrzymanie
(w caoci) — w dawnym stanie.

Siu f r e cf en, v. a. wycign, wypry, cf. $J$r.»Sßotn.

wystoperczy, cf. nastorczy, L.

Slufrebetl, v. a. nagada, podmawia, przenamó-
wi, nabechta, podbechta. 2) ftch ben SDiunb -r-

rozgada si (gem.)

Slufrcgen, v. a. wzruszy, wznieci, poruszy.
Slufregnen, v. impers. e§ regnet auf, deszcz pada na co.

Stufreiben, v. irr. a. m. 1) , Imperf. id) — , er rieb

auf, Conj. bafj id) — , er aufriebe, Part. Praet. auf»

gerieben = burd) Reiben offnen rozetrze, prze-

trze, przeciera, rozdrapa.
2) Jud) aufreiben, eS rani) madien, bamit man bie

gäben nid)t fehe nada barw, 3S3-, kutnerowa
sukno.

3) — alleÖ reiben zetrze, wytrze, dotrze.

4) — vuegreiben, roegraffen, vertilgen porazi kogo,
znie ze szcztem, zniszczy, wyniszczy,
wytpi, wygadzi, wytraci, zagubi, aufge»

rieben roerben burd) — zgin ze szcztem, do

szcztu. Gr,. szcztki buntowników wytpi.
Slufreibung, f. (bie) roztarcie, starcie} bie ajertil»

gung, f. wyniszczenie, wytracenie, wytpienie.
2£ufreid)cn, v. a. bjnaufreid)cn podawa do góry,

poda, siga.
3(ufrcil)en,*v. a. =z rule ouffäbmeu nawóczy, na-

wleka, nabiera, naniza, nanizowa, rzdem
usiawi.

Jtufreifjen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er rifj

auf, Conj. bafj id) — , er aufriffe, Part. Praet. auf»

geriffen rozedrze, Irozdziera, przerwa, roz-

szarpa. Gin SBunbc aufrcifjcn ran odedrze,
cf. L., fjg. ból odnowi. — in bie "^)5r)c reifjcn

poderwa, *wzerwa, wzrywa. 2)cu FtocT auf»

reiften rozedrze sukni. <Da6 Wani — rozdzie-
ra, rozdziawi gb. 2Me Slugen — , wytrze-
szczy oczy. dinen gel§ — rozszczepi opok.

2) — abjeid)nen odrysowa.
3)— atö v. n m. f. rozpada si, rozdziera sie.

4) — al6 v. recipr. fid)—, fchnell auffahren por-
wa sic, zrywa si, cf. fid) aufraffen.

Stufreiten, v. irr. n. m.
f.,

Imperf. id) — , er ritt auf,

Conj. bafj id) — , er aufritte, Part. Praet. aufge»

ritten wjeda konno na wysze miejce. 2) de-

filowa (o konnicy), przejeda w paradzie.

3) fid) — , m. h- obetrze sobie ciao na koniu,
= rounbreiten osedni, 3B3-, osedni (konia).

Slufreiäen, v. a. cf. niebrig : aufbeben podbudzi,
poduszcza, podega, cf. drani, rozdrani.

Stufrennen, v. irr. a. m. f., Imperf. id) —, er rannte

auf, Conj. baj) id) — , er aufrennete, Imper. renne

auf, Part. Praet. aufgerannt wysadzi, wywali,
wybi pdem ober na obces biec j. S3, drzwi.

2) — v. n. m. f.
wbiec ober wpa na co;

uderzy na co, cf. Boss. nabiee; najecha,
naskoczy.

Stufrichten, y. a. roa§ liegt in bie .§óhe richten usta-

wi, podnie, podnosi, podwign i na nogi
lub prosto postawi, niby wyprostowa, utwier-
dzi, *erygowa. 3d) richte mid) auf ben Beben
auf wspinam sie.

2) — aufführen, erridjten wystawi, zbudowa.
3) — ftiften, errichten utworzy, formowa,

zawrze.
4) — troffen pokrzepi, doda serca, wesprze,

pocieszy, wypogodzi, wspomódzj fich — ,
po-

cieszy si.
G$. ein 33iinbnifj ruifricrjten, przymierze za-

zawrze. greuubfchaft — zabra z kim przyja,
ßin ^Regiment SolDaten — pók onierzy formo-
wa, szcyftowa. Gin Reich — nowe królestw»
zaoy. SBicber aufrichten przywróci znowu,
na nowo ustanowi, podnie, ©id) im S3ette —
podnie si w óku.

Slufrid)tting, f. (bie) podniesienie, podwignienie,
wysawienie, wsparcie, utwierdzenie, pokrze-
pienie, pociecha.

Slufrid)tig ad. szczery, istny, istotny, rzetelny,
otwarty, prawdziwy, niesfaszowany.

Slnfrichtigfeit, f. (bie) szczero, prawdziwo,
otwarto.

Slufriegeln, v. a. odpiera, odryglowa, rygiel
odsun, zapor odemkn.

Stu f ring en, fid) — , z naton si pi si do
góry, dosta si do góry.

*Slufribbein, v. "a. _($. 23. einen Strumpf) spru
(poczoch, SB., nici (z niej) wysnu, L.

Slufrifj, ni. (ber) narys, rysunek, skad budynku
z jednej strony oku pokazujcy.

Slufritjen, v. a. rozdrasnc, zadrasn, przedrasn.
Stuf röd) ein, v. n. m. !)• zachrapn, chrapa j v. a.

obudzi chrapaniem.
SI uf roden, v. a. cf. SRieberfäd)fifd) : auflüoden k-

dzialke przyprawi; kdziel na przlic prz3'-
prawi.

Siu fr obren, v. a. = eine berftobfre 9iöt)rc roieber

öffnen rur otworzy.
Stufrollen, v. a. nawija, nawin, zwija, w
trbk zwin, (na waek) zwija, skrca (w
loki), w rolki zwija.

2) — rozwin, v. n. ober, fid) — , zwija si.
Der 83orl)ang rollt auf, kurtyna podnosi si.

Slufrüden, v.a. dalj ober wyej posun, wsun.
2) wymawia, na oczy wyrzuca, wytyka,
Avytkn, zada, cf. wygadywa przeciw komu.
(Ginem 'etroaö —). 3) = aufmarfchiren.

Stutriidllllfl, f. (bie) wymawianie, wyrzucanie.
Slufrubern, v. n. m. f. pyn wiosami pod wod;

2) wpyn na co.

Slnfruf, m. (ber) wezwanie, wyzwanie, odezwa
(do kogo).
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aufrufen, v. irr. a. m. I)., Imperf. ich — , er rief

auf, Codj. bafj id) — , er aufriefe, Part. Praet. auf*

gerufen zawoa, wezwa, wyzywa; n. Schüler

— , wyrwa, zarywa.
Aufruhr, m. (ber) rozruch, cf SBiberfe^lid)feit prze-

ciwiestwo, cf. Smfcörung bunt, cf. Slufftanb be§

Slbelo rokosz, cf. Slufftanb, Snfurrection powstanie.

2) — Jebe heftige Sctnegung wzburzenie, za-

mieszanie, zawierucha, wzruszenie, zgiek, re-

beltia, rozterki, cf. zakócenie.
Slufruhr machen wszczyna rozruch, wznieca

zamieszanie. — füllen uskramia , uspokoi
rozruch, tumi.

81 U f rühren, v. a. wzruszy, poruszy, mci, mie-

sza, cf. kóci np. llaszeczke, äß., cf. fig. za-

kóci, jtrzy.
2) — bon neuem errechnen niby odgrzewa,

przypomina.
Aufruhrer, m. (ber) burzyciel, wichrzyciel, bun-

townik, rokoszanin, burda, klótnik, cf. Shift..

miatenik.
Slufriihrerifd), ad. burzliwy, buntowniczy, nie-

spokojny. — madjen podburzy.
SÜifrunjeln, v. a namarszczy (brwi)} 2) wy-
gadzi marszczki.

Slufrüften, v. a. rusztowanie wystawi.
aufrütteln, v. a. wstrzsa, wzruszy, przetrz-
sa, szamota, cf. aufrühren kóci.

8luf§ für: auf ba8, auf8 neue na nowo, aufs hefte

jak najlepiej.

Wuffatfen, v. a. worek na plecy wzi. 2) —
obarczy, wór na plecy woy, cf. najuczy.

Suffage, f. f. Sluffiiibiguiig.

Sluffagen, v. a. herfagen bie Section odpowiada
Iekcy; wyda I. Sin ©ebet —, pacierz zmówi.

2) — roiberrufen odmówi, cofn sowo, uprze-
dzi kogo j. S. czeladnik na trzy miesice
wprzód kupca, od którego chce Avyjse, uprze-
dzi powinien; wypowiedzie, wypowiada, cf.

wyrzec sie czego, odrzec si czego (entfagen.)

Sluffagen, v. a. rozpiowa, rozerzna pi; po-
rzn (wszystko.)

Slutfaljen, v. a. osoli na nowo.
Sluf famm ein, v. a. pozbiera, zbiera, nazbiera,
zbiera do kupy, cf. ciua.

Sluffnttetn, v. a. osioda, okulbaczy.

Stuff ag, m. (ber) cf. ba§ Sluffefcen, bie Sluffe|ung sta-

wianie, ukadanie. 2) — Sefafj garnitur, osada,
oprawa, obrb.

3) — bom Äobfbui} ber ©amen stroik, cf. toczek,

cf. daszek, cf. grzybek, cf. czepek. 4) 3ieratl)e

auf Äommoben, Schränfe, Defen, Äamine figurki,

ozdoba, ozdobki, osóbki, cf. *stojaczek, Sßl. sto-

jaczki, *stroido, poski; nakrywka na co do
postawienia, kapitel, m., makowica = kula na
wiey, 9B3 > nagówek, nasad, (wszystko co

sie na wierzch stawia, osadza).

5) — ©ang bon Speifen danie potraw, zasta-
wianie stou potrawami. 6) — fig. rr>a§ aiifge«

fchrieben ift, borh nnr in ber Sebeutung eine© fchrift*

lichen SSortrageS jufammenhangenber Sa^e, tuelche bie

SBorftellung einer geroiffen 3ßabr[)eit enthalten pismo,
koncept, uoone pisemko, rozprawa na pimie,
cf. Hoss, czarne pismo, spis, abrys, cf. am
heften rozprawa, artyku, wypracowanie. Sinen

8uffai3 machen opis zrobi, opisa co.

Siuffatjig, ad. krnbrny, uporny, uporczywy,
przeciwny, buntowniczy, hardy, adv. hardo etc.

zuchway.
«Uf fähig feit, f. (bie) hardo, krnbrno.
2tuffaubern, v. a. ohdoy, na nowo czyci.
Sluffaugen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich -, er fog

auf, Conj. bafj id) — , er auffoge, Imperat. fauge
auf, Part. Praet. aufgefogen przessa, rozssa,
(piersi).

Sluffctugen, v. a. wykarmi (piersiami).

Sluffd)aben, v. a. przskroba, cf. rozstruga, cf.

ostruga.
Sluffcharfen, v. a. bon neuem fd)arf machen nao-
strzy, zaostrzy.

2) — aufriljen, offnen zdrasn, rozpró,
Sluffcijarfting, f. (bie) naostrzenie.

Sluffcbarren, v. a. wykopa, wygrzeba; zgrze-
ba, wzgrzebywa.

2luffd)auen, v. n. m. b., patrze w gór, — w
niebo, spojrze do góry, wzwy; oczy podnie
do góry, wznie oczy, cf. Boss. wzgldn.

Sluf fchauern, v. n. m. f.
wzdrygn sie.

Sluffchaufeln, v. a. na szufl ober opat bra. 2)
— zeskrzyba — bn.

Sluffchaumen, v. n. m. h. zapieni si, wspie-
ni si, L , pian do góry toczy, — wyrzu-
ca.

Sluffcfjenfen, v. a. im Siallfbiel nagali; podrzuci
pik (drugiemu na uderzenie).

Slllffcheren, v. a. osnoAvac.

Stuff eh euch en, v. a. wyposzy, sposzy, postra-

szy.
Sluffcheuern, v. a. szorowa, wyszorowa, cie-
ra, ociera.

2) rrmnb fd)euem oczocha, przetrze.
2luffd)ichten, v.a. pitrzy, L., natasowa, np.

karty; naszychtowa, kopi, w szychty naska-
da.

Suffchieben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

fchob auf, Conj. bafj ich — , er auffdjöbe, Part. Prt.

aufgefchoben odsun, wysuwa, odemkn, odmy-
ka.

2) — fig. auf bie lange 33anf fchieben, berjögern,

zwleka, odwóczy odwlacza, przewacza,
zwacza, odoy, odkada, zwóczy, prze-
duy, odroczy, zawiesi, cf. puci co w da-
leki odkad.
Die Slbreife ift au rgefd)oben wyjazd zawieszony;
bie Stäche auffdjieben zemst przewlec. Zwleka-
j nawrócenie swoje, Pot. Prov. Slufgefchoben ift

nid)t aufgehoben cho si przewleko, to nieu-
cieko ; cho si przewlecze, to nieuciecze, cf.

pomsta i na chromym (koniu) dojedzie, L.
Sluffchiebung, f. (bie) f. ber 2luffd)ub. Urn bie SReife

nid)t aufäufct)iebcn eby nie zwlec drogi, Krs.
Äuffchiebling, m. Cber) wyrostek, mode wybu-
jae drzewko.

2) przypustnice na dole krokiew do szerszych
obdachów, co muru od deszczowej wody broni,
przystawki, L.

Sluf fd) i efj en, v. irr. n. m. f, Imperf id) —, er fd)ofj

au', Conj. bafj ich — , er atrfdjoffe, Part. Praet.

aufgefchoffenwzrasta, wyró, wybuja, wystrze-
li, w gór.

2) fchncll auffahren , auffliegen wynurzy ei,
wzlecie.

3) — v.a. rozstrzeli; przestrzeli, wystrze-
li np. wszystek proch; aufgefchoffen (burd) SBad)=

fen) $art. wyrosy, wybujay.
Sluf fchif fen, v. n. m. f., wpyn na co.

2tuffchimmern, v. n. m f. zabysn.
Sluffcrjirren, v. a. przybiera, ubiera w rzdy,— w szory.

2fuffd)lacfen, v. n. m. f.
zuli si, w uel si

obróci.
§luffd)lag, m. (ber) rozbicie, odbicie, roztuczenie,

wybicie, uderzenie; zamach, raz, ugodzenie»
otworzenie, przewrócenie, zagicie,

f. auffdjlagen.

2) — bei einem bleibe, Stiefeln wyoga, «ßi.

wyogi, obszlega, konierz wywinity, apka,
L. (Sßattef.) wyoka, wyoga, rabata (labatte);

'ituffd)lage an ben »ermeln *kapcie u rkawów,
Krs. cf. klapa, brzeg, kraj zaoony Ober za-
gity, cf. sztylpa u botów. 3) — im .Rartenfpiel

wywiecenie karty, obrócenie karty, która si
ma wici. 4) tuffchlag einer SBaare podwy-
szenie ceny towaru, cf. zdroenie.
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5) SSom jungen 4J0I3, au6 gefallenen ober gefäeten

Saamen moda zarosi, (a); ju sie zaja, cf.

miody gaj, gajewina,
f. Slnflug. Gr.

" ochrona
modej zaroli.

tf.uffchlagen, v. irr. a. m. h., Praes. ich fcbkige, bu

fdblctgfr, er fchligt traf, Imperf. id) — , er fchlug auf,

Conj. bafj ich — , er autfchlüge, Imperat. fchlage auf,

Part. Praet. au f gefd)lagen rozbi 3. §3. rozbi na-
miot (ein ©egelt) P. Kch. 47. cf. namioty roz-
pito.
Gin Sett auffchlagen postawi óko $ eine ÜBube
— ustawi bud, B\v. Gin Sager — obozowa,
obóz rozbi, 3B3- ober obóz zaoy, obozem
stan, pooy si obozem, rozoy si obo-
zem, cf. rozwin obóz.
Gin Äleib — sukni zaoy, zagi, podkasa,
podnie, zawin. Stieiel — klap podnie.
Gin Betttuch — zagi kodr. Ginen Sifch — b.

h. aufflappen podnie klapy od stou; rozoy
Seine SBohnung, ©ift, Sßohnfib — cigle stae
stale siedlisko na jakim miejscu zaoy j osie
gdzie na mieszkanie, rozgoci si.

2) Durch Schlagen 311m tfufftehen jroingen wzbi,
niby wskrzesa.

3) Durch Schläge herborbringen 3. 33. geuer —
wskrzesa ogie; Gin ©clarhter — rozmia si
na gos, niby uderz3' w miech; mia si do
rozpuku, ct. Bw. roelcher ba8 gemeine parskn
ze miechu hat, roelcheö eigentl. auöpruftcn bor Sa=

then, bebeutet.

4) Gin Sache auf bie anbere fchlagen, mit ©chla*

gen auf bie anbere befeftigen ob. nur mit berfelben

berbinben, nad) SSoigtel erweitern, 3. 33. einen Schul;

— wbi na kopyto ober rozbi trzewik na ko-
pycie, ©er Schmib Jdilógt bem Sßfcrbe bie .frufeU

fen auf kowal prz3'bija koniowi podkowy ober

kuje konia.

5) — mit ©cfjlfigcn offnen rozbi, wybi, 3. S3,

eine 3;f;ur, ein genfter, ein gafj, eine Scufj — drzwi,

okno wybi, beczk, orzech rozbi; orzechy
tuc, roztukiwa, roztuc orzech.

Sn lceitercr S3ebcutung. Die Singen — oczy pod-
nie. Ginen 83rief aufkblagen, auseinanderlegen

rozoy list. Gin Such auffct)lagen rozoy
ksik, 3S., roztworzy ksik. Gin Stelle

in bem "Suche, einen Spruci) auffchlagen, burd) Deff*

nung beS 33ud)e8 auffuchen poszuka, wartowa
po ksice, przewraca po ksice ober ksi-
k, szuka po ksice, znale co w ksice,
poradzi si ksiki; cf. S30hm. rozwin ksik.

6) — eine Spielfarte b. h. ba§ erfte latt aufhe=

ben przewróci kart, odkry kart.
II) — v. n. m. f. in bie .frohe fd)lagen, auffchnab=

.peil/ auffippen uderzy si i odskoczy, prze-
wróci si, *\vierzgn si, ugodzi, trci

si, wznie si, niby wzbi si, 3. 33. trjenn

i>a% Brett auffchligt, roirfl bu herunterfallen kiedy
deska odskoczy, spadniesz na ziemi.

2) — au'roachjen oon jungen 33aumen"au6gefaeten

ober gefallenen Samen krzewi sie, wyrasta,
wyró , wybuja , wystrzeli , wypuszcza,
puszcza, przyjmowa si.

Gr,. moda zarosi ju si przyja, cf. zaja.
3> — im greife ftcigen," zdroe, do gury i,

3. 33. ba8 ©etreibe ift aufgefchlagen cena zboa
podskoczya wysoko. Da8 Äorn ift anfgefd)lagcn

yto w gór poszo, aber auch al6 v. a. fteigern

podwyszy cen, podnie cen.
Sluf fd)lag etifch, m. (ber) stó skadany.
Saiffdjlagcraaffer, n. (baö) in ber3Ml)le woda spa-
dajca na koa etc.

Sluf fchleifen, v. irr a. m. f)., Imperf. icf> — , er

frhliff nuf, Conj. bafj id) — , er auffdjliffe, Part. Prt.

aufgefdjliffen zaostrzy, pocign} wyszlifowa
na szkle np. liter.

2) v. reg. a. zawóczy, zawlec do góry (po-

zieini).

Sluffdjleifjen, v. irr. a. f. fdjleifjen, gebern— pierze
zedrze, podrze (wszystkie).

Ttuffchlemmen, v. a. przymull, muu nanosi;
2) z muu oczyci. 3} = berfchlemmen.

tf uffchleubern, v. a. silnie w gór podrzuci;
gwatownie otworzy.

Siu ffd) l i ci) ten, v. a. in bie .frohe fchlichten b. i or*

bentlid) auf einanber legen, nu ftapcln, fleihen uka-
da w stosy, pitrzy.

Slutfdjliefjen, v. irr. a. m. f)., Imperf. icf) — , er

fd)lo9 auf, Conj. bafj ich - , er auffchlöffe, Part.
Praet. au'gefchloffcn otworzy, otwarza (kluczem)
odemkn, otwiera.

2) — wyjani, objani, wytumaczy, wy-
jawi, wykry, odkry, fid)— 3'libm. wynurzy
si komu.

Sfuffchliefjer, m. (ber) odwierny, g. ego.

Sluffd)licfjiing, f. (bie) otworzenie, otwarcie, 0-

twieranie.

tfuffrhlingen, v. a. (bie Schlinge löfen) irr. Imperf.
id) fchlang auf, Part. Prt. au fgifchlungen rozptla,
rozdziergn; — auf etrö. — zadziergn, na-
wija na co.

2) = gaiij beifd)Iingen, pokn, — yka.
Sluf fchliften, v. a. rozpru, rozedrze, rozerzn.

Ginem sterbe bie Sfiafe auifcpfcen pryskowa ko-
nia, nozdrze mu przerzyna, L. rozpór zrobi
w ozem.

8fuffd)lHcf)jen, v. n. m. h. kanie wyda.
Sluffdjlutfen, v. a. pokn, poyka.
Sluf fd) lör fen, v. a. pomau spija; Avychlipac.

Sluffchlufj, m. (ber) otworzenie, otwieranie, o-
twarcie, odemknicie.

2l — wyuszczenie , wyjanienie, wiato,
objanienie, wywiecenie, wykad. SJuffchliiffe

befommeu otrzyma potrzebne od kogo wyja-
nienia, L.

_
9il)ere Sluffchüffe geben über etro. bli-

ej objani w czem.
tfuffcrjniaufen, v. a. przeje, przepuci przez
gardo; pozjada.

Sluffdnneifjen, v irr. a. 111. h., Imperf. id) — , er

fd)inifj au', Conj. bafj id) — , er auffd)miffe, Part.

Praet. ou fgefd)iniffen narzuci naciska, wrzuci.
2) — offnen roztu, rozbi, rozwali;

f. auf«

roer'en.

tfuffchmeljen, y. a. fltfffig mad)en unb öffnen roz-
topili, rozpuci.

2) — v. irr. n. m. f., Praes. id) fcljmelge, bu
fchmiljefr, er fdjmilgt auf, Imperf. ich — , ec fchmolj

auf, Conj. bafj id) — , er auffchinölje, Imperat.
fd)inil3 auf, Part._ Praet. aufgefebmoisen, = flüffig

treiben roztopi si, topnie.
3) — v. a. befeftigen przyszmelcowa, cf. przy-

topi.

Sluffchmieben, v. a. befeftigen przyku, przyko-
wa.

2) auffd)inieben = berfcfymieben, berbraurfjen wy-
potrzebowa, wyku.

Sluffd)Ulieren, v. a. nasmarowa, namaza. 2)

berfdjmieren, berbraudjen wysmarowa, rozmaza,
wymaza.

SIuffd)inoren, v. a. przesmay, odsmay.
tf uf fd)m tiefen, v. a. ustroi, wystroi.
Sluffd)iialleu, v. a. — befeftigen przypi na co.

2) — bie ©d)lialle öffnen odpi, rozpi sprzczki.
tf uff eh nab pen, v. a. fdjnappciib b. i. mit aufgefperr*

tein SDkule crhafdjen zachapn, apa ober apn,
capn, pochwyci, chwyta, zarwa, uchwy-
ci gb; fig. niebr. mit bem ©ehör auffangen za-
sysze, posysze, zowi.

2) — v. n. mit bem leichten Uheile frhnelt In bie

.£>öl)e fofjrcn , anffippeu, auffd)lagen podskoczy,
przerzuci si, cf. podskakiwa.

9luffd)narchen, v. n. in. 1). zachrapn. v. a. chra-

paniem obudzi.
tfu ffd) nei ben, v. irr. a. m. 1)., Imperf. id) — , er

fchnitt auf, Conj. baj) id) -, er auffchnitte, Part.
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Praet. aufgefdjnitten narzyna, narzn, nakroi,
nakarbowa; baher bie Lebensart: b'ahten chlubi
si, junaczy, junakiery narabia, strzela
bez prochu, zmyla, przesadza, chepi sie.

2) — etroa§ abfchneiben, bamit e8 auf einen an=

bern Äövber gelegt roerbe, 3. S3. SSrot auf ben $el=

ler — chleba na talerz nakraja.

3) — fchneibenb offnen rozkroi, rozerzna, roz-

rzyna, rozkraja, rozkrawa, rozpró. 6i«

nen gifd) — rozplata ryb.
Gin Saud) — rozerzna listki ober karty w
ksice, porozrzyna, rozci.

4) — göttlich serfchneiben dorzn ze szcztem,
porzn, powyrzyna.

Sluffchneiber, m. (ber) wychwalacz, lubicy
zmyla , fanfaron. *storzypita, samochwa",
junak, chlubny, marnochlubnik, cf. fircyk

Stuffd)neiberei, f. (bie) chepliwo, fanfaronada,
samochwalstwo, chluba, junakieryja, przesadza-
nie, pochlubka.

2(uf fdjneiberifd), ad. chepliwy.
Sluffchneiteln, (Deminutio bon Sluffcfjneiben) 5 3. S3,

einen jungen 93aum auffch&eiteln b. i. ihm alle Slefte

benehmen krzesa wypustki, L., cf. wyrostki
obcina, mode drzewko okrzesa, przerzedza
drzewo, obrzyna wilki, — susz.

Sluffchnellen, v.u. m. f. mit einer Sdjuellfraft, ge=
berfraft in bie ^ohe fahren odprysn, podskocz3'.
2) — v. a. — fo in bie .§öhe treiben strzeli, pu-
ci wgóre, wzbi.

Stuffchniegeln, v. a. wystroi (kogo, si).

2(uffchnitt, m. (ber) nacicie, narzniecie, narzy-
nanie; rozerzniecie , rozkrojenie, rozprócie,
rozcicie, cf. *2) baSjenige raaS aufgefcbjiitten,

burd) einen Schnitt geöffnet morben, ober ber Ort roo

folcheS gefd)el)en otwór, rozpór, przerzynek, roz-
krój , *ciosna , miejsce rozerzniete , — na-
rznite, S3öl)m.: rozkrojek, rozrzezek, rozpo-
rek, cf. wypustka.

Sluffchnifjeln, v. a. snycersk robot wyrn co
na czem.

Sluffchnüffeln, v. a. b. «§unbe, wywcha, wytro-
pi.

Sluffchnupf en, v. a. ben Zahat — wyy tabak.
$tuffd)nüren, v. a. offnen odsznurowa, rozsznu-
rowa.

2) — mit einer Schnur auf etraaS befefttgen przy-
sznurowa do czego, cf. zasznurowa, na co.

8(u ffd) obern, v. a. w brogi, stogi ober sterty u-
kada.

Stuffchotfen, v. a. w kopy ukada, kopi.
2fuffd)öpf en, v. a. zaczerpa, SB., cf. zczerpa,
zczerpn, wyczerpa , wyczerpn z czego
na co.

Slnffd) offen, v. n. m. h. Sdjoffe in bie -£>öhe IreU

ben, mie auffchiefjen, nur bon ©eroächfen wystrze-
li b. i. wybuja do góry, wyró, wysypywa
si w kosy, kosi si. kosy wypuszcza.

2Cuffd)ofjing, m. (ber) wyrostek, cf. piczak bei

ben SSolh. b. i. modzieniaszek podrastajcy, po-
drostek.

Sluffcbrctnfen, v. a. frettjroeife über einanber legen

nnb fo aufhäufen 3. S3. S3retter, bamit bie Suft burd)»

ftreidjen tonne na krzy ukada, poprzekada.
Sluffchrauben, v. a. (in 93reufjen) irr. m. f)., Ira-

pert. id) — , er fchrob auf, Conj. bafj id) —, er

auffchrobe, Part. Prt. aufgefd)roben ,
— mit ber

«Schraube auf einen anbern Äörber befeftigen przy-
szrubowa, naszrubowa na co, 3. S3, einen glin=

tenftein — skak —

.

2) — in bie $óf)t fchranben podnie wyej do
góry przez szrub, cf. podszrubowa. 3) —
loSfchrauben, bie Schraube öffnen odszrubowa, od-
krca szrub.

Sluffchreden, v. a. burd) erfdjretfen aufjagen wy-
straszy, przestraszy, postraszy, wstraszy,
cf. sposzy.

Mrongovius, Deutsch -Poln, Wörterbuch. I,

§lu8 btm Schlafe auffdjrecfen = ze snu wybi, cf.

L. I kawa moe mi ze snu wybije b. i. snu
mnie pozbawi.

Stuffchreiben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er

fcbrieb auf, Conj. bafj ich —, erautfchriebe, Part.
Praet. anfgefchrieben napisa, spisa co; zapisa,
pismem wyrazi.

tfuffchreibung, f. (bie) napisanie, zapisanie.

Sluffdjreien, v. irr. n. in. h, Imperf. ich — , er

fd)iie auf, Conj. bafj id) — , er auffchriee, Part.
Praet. aufgefcbrieen= ein©efchrei erheben zakrzy-
cze, zawrzasng, zawrzeszcze, wykrzyki-
wa, zakrzykn.

2) — v. a. fd)reienb roecfen *wskrzycze, bu-
dzi krzykiem, cf. dokrzykiwa si.

Sluffchrift, f. (bie) napis, adres, (na licie) L. cf.

nadpis, podpis, eig. bie Unterfchrift, SB3-
Sluffchroten, v. a., Part. Pass. aufgefchroten cf.

Bw. naszrotowa; techn. dotowa, rozduba,
wydroy, rozwidrowa, wiksz dziur wy-
wierci, *rozrzepa, rozdwoi rzpadem. 2)
— in bie <§öhe Hälsen wtoczy — , wkula na
gór.

Sluffdjrunben, v. n. m. f. popka si, poryso-
wa si.

Sluffchttb, m. (ber) zwoka, przewoka, odwoka,
dylacya, L. zawieszenie, przeduenie, zwacza-
nie, odwlekanie, cf. odkad prawny, Bw. beffer

dylacya, L. odroczenie, uchylenie,
f. auffchieben.

Um Sluffd). bitten prosi o przeduenie terminu.

SIuffd)iittem, v. a. woy na barki.

Sluffdjüren, v. a. baß §euer podnieca, —i ogie,
SJuffd)ür3en, y. a. in bie ^öbe fdjü^en podkasa,
przepasa, si, cf. Sue. 12, 37. podwin, cf. L.
fid) — podkasa, si, ukasa si. (lin aiifge*

fd)üräte8 Sßferb, roenn e8 eingefallene Seiten hat ko
bokami wieccy.

2tuffd)U§, m. (ber) wystrzelenie w gór; wzrost;
wzlot.

Stuffchüffein, v. a. pómiski na stó zastawia;
2) = auftifchen.

Sluffd)ütteln, v. a. natrzsn
, przetrzsn,

wzruszy, cf. nastroszy, SB.

§luffd)ütten, v. a. 1) in bie^öfte fdjütten nasypa,
usypa, baher - 3U111 fünftigen (gebrauche jtifam*
mcnfchütten nazgromadza, zbiera, zsypywa.
Grbe um einen S3aum — obsypa drzewo ziemi.

2) — auf erroaS fdjütten posypa; wsypa.
Sluffd)üttgefäfi'e, in ber STCühle naspa, nasypka,

L. cf. kosz. m.
Slutfdjüttuug, f. (bie) nasypanie, zsypanie, zsy-
pywanie, cf. skad zboa.

2Cuffd)h)ämmen, napuci co czem jak gbk;
wzd, nabrzmiaym zrobi.

Sluffchroammung, f. (bie) nabrzmienie gbczaste,
wzdcie.

Sluffchrocinjen, v. a. ogon podwiza.
Stuff cf) iDarj en, v. a. naczerni, poczerni na
nowo.

Sluf fchtca^en, v. a. wmówi w kogo co; nabaja
komu.

JCuffd)iDeben, v. n. m. f.
wznosi si w gór

(zwolna).

Sluffchroeifjen, v. a. naszwejsowa, przyszwej-
sowa.

Sfuffd)tt)elgen, v. a. przemarnowa.
Sluffchlüellen, v. irr. n. in. f., Praes. ich fdfjh>cHe,

bu fchmillft, er fchmillt auf, Imperf. ich - , er fchmoll
auf, Conj. bafj id) -, er auffchmölie, imper. fctjmilf

auf, Part. Prt. aufgefchlüotlen napuchn, na-
brzmie, opucha, napucha, wzd si, wzdy-
ma si, nad si, od si.
2)er 8eib ift ifjm aufgefchmotlen brzuch mu opuch.— napuchn. Ser gufj ift aufgefchmollen wez-
braa rzeka. JDie 3in)'en finb fchon febr aufgefd)tt»oI=

len narosy iu procenta; przybyo procentu
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namnoyo sie procentów. ©ein ^evj fd)h)iilt

nuf serce si jego nadyma; napusza si.
— alS v. a. reg. auffcbmellen madjen nad, na-

dyma; roci, rozprzestrzeni, powikszy, cf.

opuchym, nabrzmiaym zrobi; napuci wod,
speczy.

Stu tg ef cfjro o Hen, adj. nabrzmiay, opuchy,
nadty, napuchy.

Sfuffcbmellung, f. (bie) nabrzmienie, nabrzmiao,
opuchlina, puchlina, cf. nabranie wody, Bw.

81 u f f eh id em men, v. a. herauffchroimmen madjen przy-
pawi, cf. wypawi, wyszafowa.

8luffd)lr»ingeii, (fid)) v. irr. recip. m. f)., Imperf.
id) — , er fcbroang fid) auf, Conj. bafj id) mid) —

,

er fid) auffchroänge, Part. Prt. aufgefchmungen wzle-
cie, wzbi si do góry (na skrzydach), podle-
cie, wznie si; cf. wygórowa.
©id) auf einjßferb — wsun si na konia, cf.

dosiad konia rano, Krs.

8luffd)tl)Ung, m. (ber) wzbicie si, wyszy kie-
runek, górny lot.

Sluffegeln, v. n. _m. f. auf eto. eglujc dosta
si na (np. mielizn), wpyn na co.

2) do bitwy ustawi si, zajmowa stanowi-
ska przy rozpoczciu bitwy morskiej lub z
okazy przegldu flotyj stan w szeregu, w
linii.

Stuff eben, v. irr. n. m. b., Praes. ich [ehe, bn jiehfr,

er fleht auf, Imperf. ich — , er fab auf, Conj. bafj

id) —/ er attffäI)C, Imper. fiel) auf, Part. Prt. auf*

gefehen, = in bie .giobe feljen, cf. auffchauen oczy
podnie, patrze wgór, — do góry poglda,
pojrze, poziera, upatrywa, wejrze.

2) — fig. mit Stufmerffamfeit, SSorforge u. f. f.

auf etroa§ feben wzgld mie, cf. pilnie sie za-
patrywa, cf. dozór mie nad czm.

SCuf fcfjen, n. (bar3) bau MufroarfJfehen spojrzenie
w gór.

2) SReugierbe, SSerrounbenmg , Ginbrucf zadziwie-
nie, podziwienie, wraenie, parada, okazao,
wytrzeszczanie oczu, pompa, figura, ©eine §lb*

reife erregt 2(uffehen odjazd jego wielkie wrae-
nie sprawi; cf. zastanawia ciekawo, Muffe[)CU

machen cf. zwróci uwag» uderzy w oczy,
wietnym by.

3) (bibl.) ©otte6 SSorforge opatrzno. (Jj. <Dein

Sluffebenberoahret meinen Dbcm opatrzno twoja
strzee ducha mego, S^iob 10, 12.

Muffeber, m. (ber) dozorca, dogldacz, inspektor,
cf. stranik.

Muffeherin, jjf. (bie) dozorczyni.
Sluffeberfchaft, i. (bie) dozorstwo.
Muffebnen, ficb, teschni do wstania.

Muffcin, v. irr. n. m. f. Praes. id) bin, bu bift, er

ift auf, mir flnb, ihr feib, fie flnb auf, Part. Prs.

auffeienb, Imperf. id) — , er mar auf, Conj. bafj id),

er auf mare, Imperat, fei auf, Part. Prt. aufgeiuc*

fen = aufgerichtet fein, im ©egenfatje beö Siegend»

aufjer bem S3ette fein niespa, czu ober czuwa,
nieka sie spa, wsta rano, by na nogach
rano.

2) roobl auffein by zdrowym, mie si dobrze.

3) otwartym by.
Sluffeijen, v. a. in bie .£>% fci3cn postawi 3. S3.

mis na listw, staAviac 3. S3, stawia krgle,
posgi 5 ukada, 3. S3, drzewo; ustawia j. S3.

drzewa, cf. posadzi; umieci, wystawi.
2) — mngcn odway si na co, hazardowa,

uwzi si na co, 3. S3, feinen Äopf — , eigenfln=

nig, bmtiiädig fein usadzi si na co, cf. wzi
na kie, by upartym, — zawzitym, uporczy-
wym, zacitym, krnbrnym.

3) — einen Äorper aur ben anbern feljen, bod)

nur abfolut unb mit Stuölaffung ber Sache, aufroelche

bie anberc gcfcljt loirb. Muffctjen, eine Äronc, cine

SDcüljc, einen .put, (cig. auf ben Äopf) woy ko-
ron, wsadzi czapk, kapelusz (na gow) cf.

nakry gow, cf. ubra na gowie, cf. opina.
6$. kiedy dzieciom wdziewaj czapeczki pu-
chem, futrem lub te bawen przeszywane,
DD. SMe ©peifen auffegen (sc. auf ben Sifd)) stó
zastawi, (potrawami); do stou da ober W3'da-
wa potrawy, da je na stó. tinem Corner
auffegen (beffen ©atten jur Untreue berleiten) przy-
prawi ober wsadzi komu rogi. Ginen glic? —
przyprawi at.

_
4) — auffd)reiben, fchrifttid) berlaffen napisa, na

pimie wyrazi, — poda, uoy, ©eine ©es
banfen — myl swoje na papier przela, wygo-
towa, 3. S3, pismo," list, cf. koncept u. koncy-
powa.
Sluffefcen, al8 v. n. m. fi. 3. S3. ba§ «ßferb fefct auf,

cf. Ärippenbeifjer cf. Äoppen lygawie., zbami si
o ób opiera.

Suffe^ er, m. (ber) ustawiacz np. krgli.
Sluffeufjen. v. n. m. h. westchn, wzdycha.
8uffel)n f. Stuffein.

Muffid)t, f. (bie) dozór, wzgld, dogldanie, do-
zorowanie, cf. L. poruczestwo. Unter— ftellen,

odda pod dozór.

Stuffidern, v. n. m. f. cieka na co.

Sluffieben, v. irr. a. m. b- Imperf. id) — , er fott

auf, Conj. bafj id) — , er auffötte, Part. Praet. auf»
gefotten zagotowa, odgotowa, przewarzy. 2)— v. n. m. b. kipie, wrze.

Sluffieben, n. (baS) zagotowanie, kipienie.

Stuffieg ein, v. a. przypiecztowa.
Sluffingen, v. a. ginem — , zapiewa komu; ei*

nen — piewaniem obudzi.

Stuff ii,, m. (ber) f. Sluffiijen n . (bag).

Sluffi^en, v. irr. n. m. fi., Imperf. id) — , er fafj

auf, Conj. bafj id) — , er auffäfje, Imperf. fl£e auf,

Part. Prt. aufgefeffeu siedzie na czem.
2) — m. f. aufgerichtet fifceii, aufbleiben, iim ©e=

genfaij beö Siegenö prosto siedzie, dugo w noc
bawi, niespa w nocy, — przesiedzie ca
noc, przesiadywa, czuwa.

3) auf etoae fitjen, befonberS auf einem jferbe;
fief) su sjfeitie feijen dosie konia, wsiada ober
wsie na konia, dosi konia.

gj. ow pegaz, co si dosi niekiedy po-
zwala, laurowego hoysza wiezie do szpitala,
Kras.

Sl.uffitjen, n. (baS) wsiadanie, cf. *wsidzenie na
konia, Aut.

Sluffi^ftange, f. (bie) grzda (dla kurów ober dla
kur, ©3.)

SluffoHen, v. n. m. f.
= auffielen follen.

Slufftoäben, v. a. wyszpra, wytropi.
Sluffpalten, v. a. rozupa, szczepa, rozszczc-
pa, cf. L. rozczosn. 2) auffpalten v. n. m. f.= aufgefpalteu merben szczepa si.

Suffpannen, v. a. nacign, napi, naty, roz-
ciga na czerni cf. rozpostrze, nastawi, wy-
pry. Mile ©egel — agle rozwin, rozpu-
ci, ©priebro. ©elinbere ©aiten auffpannen, fig. nach=

geben,
_
feinen Srot}, l)obe gorberungen fabren laffen

spuci z basu na kwint ober spuci z kwin-
ty; ustpi, ulega, spuci nieco z uporu, ze
swoich wysokich pretensyi, — tonu; pokor-
niejszym, agodnijszym , skromniejszym si
stawi, cf. udobrucha si, cf. stanie.

Muffbaren, v. a. oszczdza, ochrania, szcz-
dzi, ciua, zachowywa.

Stuffpcid)Crn, v. a. w szplchlerzu zoy; zsypa
do szp.

Muffpeien, v. irr. n. m. b. naplunaco; v. a. plu
czem. np. krwi. f. fpeietl.

Sluffpcifen, v. a. = anftdnbiger für: aufeffcti zje,
wyje.

Sluffperren, v. a., meit öffnen; bie Shür auffperren

drzwi na rozcie otworzy, rozdziera, rozdzia-
wia, 3. S3, gb, paszcz otworzy, wstp
uczyni, 2Me Slugeil — oczy wytrzeszczy,
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*wywali, rozedrze. (Sr,, oczy swoje na mi
rozdarli, J. Kochen.
Die Seine — ? nogi rozkraczy. (Sin ©chtofj auf=

fperren wytrychem otworzy zamek.
Stuffbielen, v. a. zagra, wygra, rzn od ucha?

fid) bie ginger — , zgra sobie palce, t. j. gra-

niem uszkodzi.
Jluffbiejjen, v. a. na pal wbi, na dzid wsa-
dzi, przekló ober przeszy ober przebo spi-

sem, zatkn na spis, — na roen wsadzi,
wzi na oszczep, na pik.

Sluffbtnnen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er

fbann auf, Conj. bafj id) —, er 'auffbänne, Part.

Prt. aufgefbonnen wyprz, doprz, sprz.
2) trunb fbinnen 3. 33. bie" ginger — "zrani palce

przdzeniem, przern nitk.
2luffb"itjen, v. a. bie Dbrcn —

, fbitjen nadstawia
uszu.

Siu f f breiten, v. a. rozcign na czem; 2) otwo-
rzy na rozcie.

Sluffbrengen, v. a. wysadzi, wyprze, rozsa-

dzi, wyama, wybi 5. S3, eine jhür — drzwi
wyway, wysadzi.

2) — gum Slufftehen unb glichen belegen wy-
straszy, postraszy, wyposzy. 3) SSaffer JC.— pokropi czem, up. wod.

Stuffbrie&en, v. irr. n. 111. f.,
Imperf. id) — , er

ft»roß auf, Conj. ba9 id) —, er otiffpröffe, Part.

Prt. aufgefbroffen Avyrastac, krzewi si, wydo-
bywa si z ziemi.

2üitfbringen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) — , er

fbratig auf, Conj. baft id) — . er auffprätrge, Part.
Praet. attfgefbrungen porwa si , wyskakrwa,
przyskakiwa , wyskoczy, skaka , podsko-
czy.

2) fid) blotjüd) Öffnen nagle otworzy si,
rozskoczy, puci, pkn, rozpekn si,
porysowa si. Die «fnuibe finb bom" groft au)'=

gefbrungen pada si, alfo: rce od mrozu po-
paday si ober popkay si.

Slltffpritjen, v. a. sika czem w gór} unb sika-
niem otworzy.

Stuffproffen, v. n. m. f. puka si, wyrasta,
puszcza si, krzewi si, wydobywa si z
ziemi.

Sluffbröfjling, m. (ber) wyrostek, cf. rolinka.
Sluffbrubeln, v. n. m. f. wytryska, wytryski-
wa, *ciurcze, *pluszcze.

Sluffbrung, m. (ber) podskok; przepekniecie si.
Sluffpublen, v. a. na cewk zwija, nawija,
zeszpulowa.

Sluffpülen, v. a. pomywa, wymy, pomy, wy-
póka, potaka. 2) =: auffd)h)emmen ro. f.

SlUffpunben, v. a. odszpuntowa, (beczk)
Sluffbüien, v. a. wyledzi, wytropi, dociec.

Slufftaf f iren, v. a. wysztafirowa, obsztafirowa,L.
Slufftambfen, v. n. ni. h. nastpi, tupn, nog,
tupa. 2) v. a. — utuc, dotuc, cf. nasadzi,
nabi, cf. wytupa dziur.

Slufftanb, m. (ber) powstanie, bunt, rozruch, re-
bellia, rokosz.

2(ufftabeln, v. a. ukada, stawia w stosy, cf.

SchifferauäbWcr drzewo w reje uoy, cf. L.
pitrz3^.

2tufftauben, v. a. napruszy czego na czem; ab-
solut: podmiata kurz.

Stufftechen, v. irr. a. in. h., Praes. id) ftedje, bu

ftid)ft, er flicht auf, Imperf. id)—, erftadhauf, Conj.

bafj id) — , er aufftäcbe, Imper- flieh auf, Part. Prt.

aurgeftodjen przekó, przebi
,

przedziurawi,
otworzy, wysztychowa.

2fufftecfen, v. 3, utkwi na czem, wsadzi przy-
pi, podpi, cf. opina, podkasa, zaoy,
3. 33. na sztylet (a), cf. zaok zrobi, wdzie-
wa co na co, wbi, przybi. "

(Sin Sicht — auf
ben Seucbter wetkn wiec w lichtarz. Gine

Gin gtagge aufftecfen bander, chorgiew wywie-

si, wystawi, gin Soger aufftecfen obóz wy^
tkn, obozowa, obozem stan, rozoy si.
Da8 ajonctt — bagnet nasadzi na bro. @£.
utkwi ory na szacach Wiednia, (a).

Slufftehen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er ftanb

auf, Conj. bajj id) — , er aufftcmbe, Part. Pract.

aufgeftauben wsta, wstawa, podnie si, po-
wsta; früh auffteben porani si, L.

2) — otworem sta, otwartym by. 3) — sta,
*stoje na czem.

4) — auftreten, sum SSorfcbein fommen wystpi.
Slufftehen, n. (ba8) wstanie, wstawanie, powstanie.
Sluffteifen, v. a. naty, krzepkim zrobi, szty-

wnym zrobi, nasztywni. 2) — mczkowa,
ukrochmali, cf. Sßr.sSßoln. rey.

2(uffteigen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) —/ er ftieg

auf, Conj. bafj id) — , er auffliege, Part. Praet.

aufgeftiegen wstpowa, wstpowa na gór, i
do góry. SlufS Sßferb, auf ben SBagen auffteigenwsi na konia, na wóz wsiada.

2) — _ aufftofjeu odbija si, podnosi si, za-
nosi si na co, powstawa. Ser Stauch fteigt auf
wystpuje dym, podnosi si, wznosi si dym
do góry. Dunfele SBolfen fteigen auf wstaj'a ober

pokazuj sie chmury; ein ©etüitter fteigt auf huczne
zbliaj si grzmoty, Kr s. na burze si zanosi.
Die auffteigenbe Sinie linia górna ober wstpna,
nart) Szan. Sluffteigenbe ^)i^e czsto przebiega-
jce po ciele gorca, DD.

_6j. 68 ift mir ein ©ebanfe aufgeftiegen przyszo
mi na myl, cf. bodaj w nas takie myli nie-
postay, P. Kchn.

Sluffteigcn, n. (ba6) wstpowanie w gór, wyst-
powanie. — ber aflutter, maciczna choroba,
wznoszenie si macicy.

2C ti f ft e 1 1 e n, v. a. Stawia, ustawi, ustawia, po-
stawi, wystawi, przystawi. ,£>o'5 in ^Reihen

aufftellen drzewo w reje uoy, ©chifferfbracbe :

Gj. na górze zamkowej sprawiona bya pie-
chota z dziaami, Nieme. Die Slrmee aufftellen

wojsko sprawi, P. K. 584. cf. in @chlacbrorb=

orbnung freuen. Gr ftellte ftch — auf, postawi si
na lewym jazdy, äflilitair. Gin grage — , zada
pytanie, pooy —

.

2) offen freiten, offen flehen machen sprawi. Gin
galie, Stel} — sieci zastawi, pooy sieci,

apk, cf. zasadzone noe, Kras.
SI u f ft e l lun g, f. (bie) ber Gntmurf ukad, cf. sßfon.

postawienie etc.

Slufftemmen, v. a. wesprze si okciem, oprze
sie na czem, opiera sie okciem. 2) — dlótem
rozbi.

Slufftembeln, v. a. wycisn co na czem, wystem-
plowa.

2t uf ft ebb en, v. a. przycerowa,
Slufftitheln, v. a. przeku. 2) attfftad)eln, kolc
przymnsi do wstania; fig. Semanben <ju etloag —
przycinkami podbechta, napdza do czego.

SI uf ft icf en, v. a. przyhafjowa, wyhaftowa na
czem.

2(ufftießen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er ftob

auf, Conj. bafj id) — , er aufftöbe, Part. Praet. auf*

geflohen podnosi si jak kurzawa, ulatywa,
podlecie.

Slufftobern, aufftdubern v. a. wyposzy, wystra-
szy; wynale, wygrzeba co z pyu.

2l"ufftßbnen, v. n. m. ij. zajekn, jkn. 2) —
v. a. jkami obudzi.

Slufftopfen, v. a., 33ette —
,
przesypa pociel.

Siu fft Ob fein, v. a. odkorkowa, odetka.
Sltlfftören, v. a. wzruszy, poruszy, wyposzy,
haasem budzi.

Stufftojjen, v. irr. a. m. Jj. unb f., Praes. ich ftofje,

bu ftöjjeft, « ftöfjt auf, Imperf. ich •—, er ftiefj auf,

Conj. bafj ich — , er aufftiefje, Imper. ftofje auf,

Part. Praet. aufgeftofjen= burd) Stofjen open tr-
ceniem ober pchniciem otworzy, odepchn,

7*
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rozepchn, wybi, 3. S3, (dno z beczki) j. S3,

bie Sf)ür — drzwi.
Durd) einnn ©tog berrottnben, fid) be #aut auU

flogen skór sobie szturchnieniem rozbi, roztluc,

— skaleczy, obrazi, drasn.
2) — in bie $tyt flogen, j." S3, ben ©taub _m.it

ben giigen — aufrühren wzruszy py nogami do

góry i it. burd) einen ©tog 3um Slu'ftefyen beilegen

3. S3- ein $'erb trciwszy wezgna, postraszy,
cf. Sßr.^Sßoln. wskorsa.

JI) au'ftogen alö v. n. m.
f.,
= in bie ^5b,e ge=

floren roerben, aufzeigen, bie ©beife flögt mir auf

ober c8 flögt mir auf, menu bie S3läf)ungcn aufroärtö

au6 bem äJctmbc geben odbija mi si, odrzuca o-
dek vulgo odrzyga, Hos.; f)öfltcf) odzywa mi
sie, 3. S3, czosnek odbija mi si, of. odbijania

kwaskowe.
2) — anfangen gum sroeitenmal 3U gäbren, alfo

fauer roerben skwasnie. Ser SBein flögt auf, roirb

fauer wino trci, — ma szczawik.
3) — auf etroaö flogen uderzy si o co. 35a9

©ebiff flögt auf, ift aufgeflogen auf ben©runb okrt
osiad ober zawadzi sie ober ugrzz, wlaz na
mielizn ober utkn, eigentl. ugodzi ober trafi

na miakie miejsce ober uwiz.
'J) ginem — flg. begegnen nawija sie, zdarzy

si, spotyka kogo, przypadkiem znachodzi,
trafi si komu w drodze, znale, trafi na co.

Gin 3tot'fel flößt «uf nawija si wtpliwo;
natraci si.

SI uf flog en, n. (ba3) odbijanie sie.

Slufftögig, adj u. adv. 1) berborben, fauer zepsuty,

kwany, traccy; aufftogiger SBein wino ma
szczawik, cf. wino zepsute, cf. Boss. okise.

2) unpag, franf bod) nur bem Slnfange nad) bon

Äinbern unb bom SMefie, trenn letzteres bie Stift 3um
treffen berliert chorowity, osowiay, zgapialy.

Eurftogung, f. (bie) nur in actiber 33ebeutung roze-
pchniecie, uderzenie.

Sluffträuben, v. a. najey, 3. S3, mit aufgeftreiubtcn

paaren z najeonemi wosami.
Slufftreben, v. n. m. fi.,

wspina si; pi si do
góry; usiowa si podnie.

Slufftreidjen, v. irr. a. m. 1>, Imperf. id) — , er

ftrid) auf, Conj. bag id) — , er aufflricfie, Imperat.

ftreicfje auf, Part. Praet. aufgetrieben nasmarowa,
namaza, pomaza, naciera, cf. zagarn. 35ie

.gmare aufftreid)en zaoy, zawin, zagarn
wosy do góry. II) alö v. n. m. j). (SDhlfif) po-
cign smyczkiem po strunach. ©treid) Ull8

(b." i. fpiel) etroaö auf! zarnij nam co.

Slufftreifen, v. a. = [;inauf ober aufwärts flreifen,

3. S3, ben Slermel, ba8 «giemb, ober metonbmifch : ftd)

aufftreifen podci (

—

gin) rkawy, zawin,
SB3-. cf- zaoy, podkasa.

2) — flreifenb berrounben 3. S3, bie ^taut -- za-
drasn, zedrze skór.

3) — ale v. 11. m. hi, in ber 33eroegung ein roenig

beriifircn letko dotkn, drasn.
Slufftrcuen, v, a. nasypa, posypa, osypa, obsy-
pa, naprószy, natrzsn, potrzsa.

Slufftritfen, v. a. = burd) ©triefen berbraudjen 3. S3.

allen Qroirtl — spotrzehowa przdz robic na
drólach poczochy cf. wyrobi nici, cf. Sjk.^ollt.

am fürjeften dodzia, wydzia przdz.
Slufft riegeln, v. a. zgrzebem podczesa, wycze-
sa na nowo; fiel) — , wymuska si.

SI uf fir 6 m en,
f. auffd)tncmmen.

SI uf ft ii etc 11, v. a. nasztukowa.
Slufftülbcn, v. a. odwin sztylp, *zasztylpowa,

It w. zaoy, zagi, zawin. 1) bie (Stülpe in

bie .£>ö!)e bringen, einen -friit— auffrämb'en, autftuljcn

stosowa kapelusz ober boki kapelusza zagi.
Die ©ticfel — sztylp zaoy, zagi, cholew
zagi, (iine autgeftiilbte b. i. eine "aufgeworfene

Steife nos zadarty, cf. 'perkaty nos.

2) — auf etroaö fluten ober berfen, 3. S3, ben

Derfel — auf ben £obf pokrywk woy na
garnek, wsadzi (dla pokrycia).

Slufftürmen, v. n. = mit ©turm b. i. fieftiger SButb

öffnen rozbi szturmem; 3. S3, bie $bür oufftürnun

dobywa si do drzwi na umor, szturmowa
drzwi, wysadzi drzwi.

2) 0(8 v. n. m. f.
hurmem zrywa si, z o-

skotem wznie si do góry.

Slufftursen, v. a. szybko wrzuci, nakry, 3. S3,

ben Derfel auf ben Sobf — pokrywk na garnek
woy} bie ^»aube — czepek ladajak wsadzi.

2) in bie ^>of)e fluiden ober flellen 3. S3, bie auf»

geroafd)enen Heller podeprze optókane talerze

eby osikly; na sztorc postawi.
Slnf ftujen, v. a, = ben ©tulj b. i. ben berfftrjten

Sbeil einer ©ad)e in bie «£>öbe biegen 3. S3, ben -iput

nastosowa kapelusz, do góry zagi. Den
©cbnurrbart — ws zakrci.

2) — aufbuijen, berfd)önern wystroi, upiksza,
wymuska.

Slufftii^en, v. a. wesprze na co, 3. S3, bie 3lrme— wspiera si ober opiera sie (okciami).
Sluffuehen, v. a. poszuka, wynale, szuka,

. wyszukiwa, cf. ledzi.
Siu ffud) er, m. (ber) wynalazca, cf. ledzi ciel.

21 u f fu d) ling, f. (bie) poszukiwanie, wynajdowanie.
Sluffummen, tbei(8 a!8 v. n. m. f., tt>eild al8 rec.

gebraud)t; sur grogen ©umme roerben, ber 3«bl n«d)
anroad)fen sumowa si, cf. zebra si, przyby-
wa, mnoy si, urosn. g8 auffummen laffen

da si zebra (prowlzyi), (ober summom) da
urosn. Slufgefummte 3'UffU narosa prowizya.

#uftafeln, v. a. zacign liny} opatrzy okrt
(do eglugi.)

2(uftan3en, z. n. m. b- zatacowa (finem), fig.

gleid) 311 Dienften fein, nadskakiwa komu. ©id)
etroaS —

, 3. S3, ben gug tacowaniem nadwer-y sobie nog.
SUlftauehen, v. n. m. f.

wynurza, —y si, wy-
pyn na wierzch j fig. baS_ ©erüebt taud)t auf,

wie powstaje, rozchodzi si
Sluftafeln, v. a. auftifd)en zastawi stó, hojnie
czstowa.

Stuftaumeln, v. n. taczajc si powsta.
Sluftbauen, v. a. roztaja, rozmar-za, rozmar-
zn, roztapia, rozpuszcza lód. 2) alS v. n.

m. f. aufget()auet roerben odtaja, roztaja, puszcza,
topnie, cf. odwile.

Sluftbauung, f. (bie) odtajanie, roztajanie, rozma-
rznienie, odwil, f., cf. *odliga, puszczanie
lodu.

Sluftbun, v. irr. a. m. fi., Imperf. id) —, er tfjatauf,

Conj. bag id) — , er auft[)äte, Imperat. tfiue auf,

Part. Praet. atlfgetban pooy gdzie co, podzia.
2) otworzy, otwiera, SBer bie Slugen nid)t auf»

tf)iit, mug ben S3eute( auftfiun kto niedotoy okiem,
dooy workiem; aufget!)an otwarty, otworzony,
otworem stojcy, ©id) --, otworzy si; bie

6rbe tbat fid) auf ziemia si rozstpia.
2tuftf)ürmen, v. a. fiod) roie" ein Sburm aufkaufen,
skupia, gromadzi, w kup znosi, na ksztat
wiey, niby wieowa, cf. L. pitrzy, wy-
stosowa, wspitrzy, L. Der eifige" Sob tbürmt

S3crge bon ihnen auf ywioy przeciw nim (Fran-
kom) oburzone zlodowaciaym za morem, Wo-
ronicz.

©id) auftürmen podnosi si jak wiea, jak
góry. gg. aufgetf)ürmte gelfen" kraina nastrz-
piona skaami ober najeona skatami i nasro-
ona przepaciami.

Slufttcfen, v. a. (teefin.) einer fflletanfladje eine bobie

©eftalt geben motem wyku, wydry (blach
miedzian tak i z jednej strony staje si
wkls, z drugij wypuk.)

Sluftifd)en, v. a. postawi na stó, wydawa po-
trawy na stó, przygotowa stó, cf. czstowa
czm.
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Stuftobett/ v. a. wzburzy; wrzaskiem swoim
obudzi kogo; v. n. m. f. u. h. wzburzy si.

SI u* trag, m (ber) sprawunek, zlecenie, polecenie,

poruczenie, cf. L. poruczsstwo , *przyporu-
czeuie, komis; komissya. einen Stuftiag I;aben

mie co w zleceniu. %m Sluftrage z polecenia.

Auftragen, v. irr. a. m. h., Praes. ich trage, bu

trägft,' er trögt auf, Iraperf. ich — , er trug auf,

Conj. ba9 id) — , er auftrüge, Imperat. trage auf,

Part. Praet. aufgetragen wnie, zanie, wnosi,
zanosi (na co).

2) — eine ©ache auf bie anbere tragen przyno-
si, naznosi, naprzynosi, przynie; bie @pei-

fen auftragen na stó dawa, L., cf. przynosi
potrawy, postawi potrawy na stole, da do

stou, przygotowa stó.

3) — przenie na papier, wyda farb.

4) — zleci, poleci, komis da, zleca komu
co; ein ©efchäft, 2Cmt — porucza spraw, nada
urzd.

5) Äleiber — znosi (suknia, póki si nie zu-
yje)-

II) ais v. n. tn. h. = übertreiben, przesadza
w czem; dodawa, (tak i si co bardziej wy-
raa).

Auftraggeber, m. (ber) mandant, zlecajcy co

komu, poruczyciel.

SluftragSbeforger, m. (ber) mandataryusz, wy-
peniajcy zlecenie.

aufträufeln, v. a. kroplami wla na co niby na-
kropli. — v. n. m. f.

nakapa na co.

Sluftreffen, v. a. = mach antreffen, aufjer bem S3ette,

zasta kogo nie picego (juz nie w óku.)
Stuftreiben, v. irr. a. m. b., Imperf. ich-, er trieb

auf, Conj. bafj ich—
,
^er auftriebe, Part. Praet. auf»

getrieben = in bie |>öhe — wgóre pdzi, wp-
dzi, wbi, wpry, cf. napeczy, Bw. g. 23.

ben SJkeiS auftreiben podwyszy cen; burd) bie

Slugbehnung ber Sheile — nad, rozpry; bie

SBinbe treiben ben Seib auf wiatry nadymaj brzuch,

rozpieraj. (Sj Dziark. : rozdcie ywota. 2)er

Seib beg ffieiftorbenen »ar außerordentlich aufgetrieben

nabrzmiao ciao nieboszczyka nadzwyczajnie.

2) — aufjagen, gum Slufftehen beilegen spdzi,
wzruszy, postraszy, wystraszy. SSilb auf=

treiben wzrusza zwierza, wyposzy, dosta
si na etc.

3) augfinbig machen uganiajc si za czem zna-
le; dorwa- si czego, j. S3, ©elb zdoby si
na pienidze. (£g mar fein ©elb aufjutrei&en byo
trudno o metalowe pienidze, cf. dosta pie-

nidzy.
4) — alg v. n. auf etmag getrieben merben, 3. S3,

bon einem Schiff : — auf ben ©runb gerathen okrt
zapdzi si na grunt, na dno.

Sluftreibung* f. (bie) — be§ sßreifeg podwyszenie
ceny; — beg SBilbeg wzruszanie zwierza.

Stuftrennen, v. a. rozpró, rozpara szat. 2) —
ale v. recipr. fleh auftrennen rozpara si.

Sluftrennung, f. (bie) rozprócie.

Stuf tiefen, v. irr. a. in. f). unb f., Praes. ich trete,

bu trittft, er tritt auf, Imperf. id) — , er trat auf,

Conj. bafj — , er aufträte, Imperat. tritt auf, Part.

Praet. aufgetreten rozdepta, stratowa, nadepta
na co i stpieniem otworzy.

2) — a(@ v. n m. f.
nog postawi, stpi,

stpa. 3« bie 4?ohe treten, aufflehen um ju reben

wystpi, stan, podnie si, wsta, pokaza
si"; miber jemanb auftreten powsta przeciw komu;
powsta; zabra gos (bag SBort nehmen), cf.

Deutr. 19, 15 unb 16 ift powsta gebraud)t bon
falfchen 3eugen; it. $f. 35, 11.

2tu ftriefen, v. irr. n. m. f.
ciec na co.

f. triefen.

Stuftrinfen, v. irr. a. wypi, dopi, wysuszy,
f. trinfen.

Stuftritt, m. (ber) wystpienie, wystp, stawienie
si; 2) scena, zdarzenie; cf. 2. historja, zajcie.

@£. S8 fielen unangenehme Auftritte bor trafiy sie

z tego powodu nieprzyjemne zajcia, S. PP.

3) podnóe tkacze ober podnóek. Ser Auf»

tritt bei ber Äutfche stopie (u powozu) überhaupt:

to na co si stpa, baher:

AuftrittbanE," f. (bie) in ber S3ruftmehr awka, pod-
nóek, schodek.

Sltiftroctnen, v. a. wysuszy, nasuszy, ususzy,
cf. obetrze, ociera.

2) alg v. n. troefen merben uschn. 3) przy-
schn do czego.

Stuftiommeln, v. n. m. I), zabebni na czem.

2) v. a. bbnieniem obudzi.
Auftröpfen, —tröpfeln, f. aufträufeln.

Stuf trii b en, v. a. pomci, zmci.
auftrumpfen, v. a. wywici, okaza jak ko-
zer. Siemanbm - , b. I). Serb bie SSahrheit fagen,

rzn komu prawd; tgo zagra komu.
tfuftunfen, v. a. wymacza (czem, mit etmaS).

Auftufchen, v. a. na —, odtuszowa.
Stuf unb nieber wgór i na dó.
Aufmachen, v. n. m.

f.
ockn si, przecisn,

ocyka, obudzi si, ocuca si, przebudzi si.

Stufmachen, n. (baS) ocknienie, obudzenie si.

Aufm ad) fen, v. irr. n. in. f., Praes. id) machfe, bu

mächfefr, er mächft auf, Imperf. ich — , er rcudjg auf,

Conj. bafj ich — , er aufmüchfe, Imper. toachfe auf,

Part. Praet. aufgemachfen wzrasta, wzró, do-

rasta, dorosn, wzrosn, wyró, wyrasta,
podrasta. 6r ift mit mir* aufgemachten urós ze
mn.

Jtufmägen, v. a. podway, poddwign. 2) —
zway, odway, ,§iob 28, 19. ©egen fein ge=

läuterteg ©olb mirb fie aufgewogen ani za zoto
naczystsze szacowana by moe (mdro).

tfuftuählen, v. a. przewróci kart; — podnie
kart, odkry.

2(ufm alien, v. n. kipie, wykipie, wrze, bu-
rzy si, szumie, wzburzy si, wznosi si,
przewraca si, warzc si wzburza i prze-
lewa. (?£. woda si przewraca w garku, SBj.

2tufmallung, f. (bie) wrzenie, —beg ©"ebliiteg* bur-

zenie si krwi, — beg 3orne8 zapa gniewu.
Stufmaljen, v. a, na waek owin -^wija.
Jtufmäljen, v. a. wtoczy na co ober pod gór.
Semanbem etroag — , zwai na kogo

f. aufbürben.

Stufmanb, m. (ber) koszt, nakad, wydatek, wy-
datki pi., expens, cf. *wy naoenie, wyoenie.
Sluftoanb treiben zbytkowa.

Aufmärmen, v. a. przygrzewa, odgrza, odgrze-
wa.

2) — odnoAvic, wznawia; np. odgrzewane
anegdoty.

Stufroarten, v. n. m. h. suy, usuy, cf. usu-
giwa, posugiwa, czeka rozkazów, przysu-
giwa si, assystowa komu, oddawa wizyty,
aufjjuroarten! do usug, cf. czstowa. Gej. a sto

nam panien do stou suyo, P. Kehn. 298.

Stufmarter, m. (ber) 3. S3, bei ©erichten posugacz,
posugiwacz, usugujcy, suga.

2tufmarterin, f. (bie) suebnica, suga, f. cf. po-
sugczka, SB.

3Cufmävtg, adv. w gór, do góry; pod gór np.

jecha.
Stufmartfam, adj. usuny, gotów do usug.
Sfufmartung, f. (bie) posuga, usuga, Setnbm feine

— madjen uszanowanie komu zoy (skada).
Slufmafchen, v. irr. a. m. f)., Praes. ich mafche, bu

mäfcfjeft, er mäfcht auf, Imperf. id) — , er toufd) auf,

Conj. bafj id) — , er aufmüfehe, Imper. roafdje auf,

Part. Praet. aufgemafchen, 3. S3. Äud)engefd)irr po-

my statki kuchenne, sf. zmy, obmy, wymy,
wypoka, umy; wypra.

2) Stile 6ei ( e aufmafdjen mydo wypotrzebowa
w praniu. 3) <Sid) bie ,£>änbe_ aufmafd)en odmy
sobie rce, zrani sobie praniem rce. 4) ^»olj

aufmafd)en wyfasowa drzewo na ld, wyfaso-
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wa Contr, ©prid)W. G8 ifl ein — , za jednym
zachodem to bdzie.

StufWäfcberin, f. (bie) pomywajca; pomywaczka.
Slufwafchwaffer, n. (ba8) pomyje, Sßt. g. pomy-
jów.

Stuf luaffcr, n._(ba8) JhauWaffer über bem gift, gór-
nica, polednia woda. Trój.

Xu fro eben, v. a. dotka, cf. skoczy tkanin,
wytka, wypotrzebowa w tkaniu. 2) odetka,
rozebra ober zdj z warsztatu przdz na-
winit.

AtlfWechfel, m. (bel) ayo, naddatek pieniny,
laa

SlufWechfeln, v. a. ©e(b mienic pienidze, na-
wymienia.

Slufwechfelung, f. (bie) zmienienie.

Auf Werfen, v. a. budzi, obudzi, wzbudzi, prze-
budza, wskrzesa, wzruszy. SlufgeWecft aIS

adj. f. b.

Slufwerfer, m. (ptr) budziciel.

SlufWerfung, f. (bie) przebudzenie.

AufWeben, v. a. = in bie .£)öl)e weljen podwiewa,
wzwiewa do góry, podnosi podwiewem. 2)

—

burd) SBehen offnen rozwia, rozwiona, roz-
wiewa.

9t ufroeictjeri/ v.a. rozmikczy, odmiekczy, zmik-
czy, rozmoczy? 2) v. n. m. f. j. 85. ber 83oben

War fo aufgeweicht grunt tak by przesiknity
wilgoci Skr z n ck; rozmikn.

Aufweichung, f. (bie) namoczenie.
AufWeifen, v. a. zwija, zmota.
StufWeincn, v. n. m. h, zapaka; — v. a. paczem
obudzi.

AufWeifen, v. irr. a. m. f). Imperf. id) — , er tnieö

auf, Conj. bafj id) — , er aufwiefe, Part. Praet. auf=

gelüiefen okaza, pokaza, przeoy, udowodni
czem, wytyka (bdy), ßm Änrtenfpiet chwali
si z czem. Gr I)Ctt bret Dciufer aufjuweifen chwali

sie z trzema tuzami i party bierze, gtW08 auf*

guroeifen haben módz sie poszczyci czem.

Slufweifung, f. (bie) pokazanie, przeoenie (do-

wodu) udowodnienie.
AufWeifjen, v. a. na nowo pobieli

Aufwenben, v. reg. unb irr. a. m. h., Imperf. id)

— , er Wanbte (wenbete) auf, Conj. bafj id) — , er

aufwSnbe (aufwenbete), Part. Praet. aufgewaiiDt (auf=

gewenbet) oy, nakada, wyda, wyexpenso-
wa.

2) — cf. anwenben', als ÜDcühe — podejmowa
prac koo czego, cf. przyoy, dooy sta-

rania do czego.

Slufwenbting, f. (bie) expens, oenie, expenso-
wanie.

Stu fw er fen, v. irr. a. m. fj., Praes. id) Werfe, bu

hjhfft, er Wirft auf, Imperf. id) -
, er warf auf,

Conj, bafj id) — , er aufwürfe, Imperat. roirf auf,

Part. Praet. aufgeworfen, = burd) SSerfcn öffnen,

CllS bk Übür — drzwi wybi, rozbi.
2) — in bie <£>ohe Werfen podrzucie, wyrzuci.

gj. ba8 Meer Wirft ©chaum auf, morze pian wy-
rzuca, wymiata; fig. aufgraben wykopa, wysy-
pa, ©djanjcn aufwerfen usypa szace. Die Safe

aufnjerfen zadrze nos. Gin aufgeworfene 9>cafe

zadarty nos, cf. *perkaty. 35en Siftunb aufwerfen,

eig. auffeljen nos zwiesi, bibl. odmieni oblicze

swoje, cf. wypyni gebe. SlufgeWorfene Sippen

wypuke wargi. 2)a8 J8rett bat fid) aufgeworfen

deska si skrzywia, spaczya si, skosia si.

3) fld) — , auftreten, fid) eigenmächtig _ju etwas

angeben narzuci si na co, czyni si czem.

gr,. prosi o opiek przeciw kademu narzu-
caniu si obcemu, (a) cf. znale si.

4) fld) "wiber jcmanben auf werfen, b. i. fid) Mnpö«
ren, auflehnen powstawa przeciwko komu, cf.

podnie bunt.

Gin Rragc — zada pytanie, wnie pytanie

Ober zapytanie, cf. poda zapytanie. Gr Wirft

bie §rage auf» jedno z pism rzuca pytanie, co
powie taki—o, (a). 3weifet — wtpliwo czy-
ni, sków szuka, cf. skrupuy czyni.

Stuf Werfung, f. (bie) rozrzucenie, f. verb.

SlufWichfen, v.a. woskowa, fig. hojnie czstowa.
Slufwitfeln, v. a. nawija, zwija na kbek.

2) odwija, rozwin, rozwija.
StufWirfelung, f. (bie) nawijanie, zwijanie, pozwi-

janie; odwijanie.

aufwiegeln, v. a. aufheben, fcerhetjen sum Slufftanbe

bcrleiten wichrzy, poduszcza do buntu , pod-
burzy, zbuntowa, podszczuwa, podbechta,
Do buntu podnieca, podega.

Aufwiegelung, f. (bie) buntowanie, podeganie.
Aufwiegelei-

, m. (ber) burzycio, buntownik, pod-
egacz, *fakcyant, wichrzyciel, poduszczyciel,
cf. burda.

Aufwiegen, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er Wog
auf, Conj. bafj id) — , er aufwoge, Part. Praet.

aufgewogen = au ©ewicht übertreffen przewaa,
Aviecej way od czego, fig. sta za co, wynad-
grodzi. 2) = aufwägen W. f.

Stufwieglerifd), adj. u. adv. buntowniczy? bun-
towniczo.

SlufWiehem, v. n. m. f)., arzy (o koniu) roz-
mia si jakby rc; o!8 v. a. reniem obudzi.

SlufWinbeln, v. a. rozwin pieluszki, rozpowi
(dziecko).

SlufWinben, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er

Wanb auf, Conj. bafj id) — , er aufwSnbe, Imperat.
Winbe auf, Part. Praet. aufgeWunben namotowido
zwija, na kbek zwija, nawija.

2) — (wy) windowa, zawindowa ober pod-
dwign do góry.

StufWilbitng, f. (bie) zwijanie, nawijanie, 23 win-
dowanie.

SlufWirbeln, v. a. otworzy zawrotk, kolko u
okna, Bw. 2) kbami do góry pdzi, aud) alö

v. n. m. f. kbami wznosi si.

StufWirf en, v."a. cf. aufweben wytka, dotka,
zetka, 2) odetka, rozebra tkane rzeczy.

SlufWirren, v. a. rozptla (co zagmatwanego)
f.

entwirren.

SlufWifchen, v. a. zetrze, ciera, ociera, wy-
trze, wyciera.

SlufWifd)er, m. (ber) cieracz, cf. cierado.
Stufwifd) läppen, m. (ber) cierka, onuca, kwacz,

eig. pdzel z wosów do smoy, SBj. cf. cie-
rado.

SlufWifcbung, f. (bie) otarcie, cieranie.

StufWOgen, v. u. m. f., nadyma si bawanami,
(o morzu wzburzonem) wznosi bawany.

SlufWÖlben, v. a. sklepisto robi, sklepi. Slufge«

Wölbt sklepisty.

SI uf Wollen, v. n. m. I). chcie wsta.
Slufwucbem, v*. n. ni. f. bon Sßflanaen wybuja.
StufW ud) ten, v. a. wyway np. kamie.
StufWÜhlen/ v. a. wzgrzeba, wygrzeba, wzry,
wyry, podry, podkopa, rozkopa, wykopa,
odkopa, eig. wzruszy, 'popyska.

Stufwühlen, ii. (baS) wzruszenie.

Slufwuhnen, aufeifen v. a. przerble robi.

Stufwurf, m. (ben Dasjenige waö aufgeworfen wirb,

al3 Grbe bei SSerfeitigung eines ©rabenS, SeicbeS x.

ziemia wykopana, cf. wyrzut ziemi, wysypki,
cf. (mogia, 85öf)Ui. Ulib Ross.) cf. nasyp, cf.

kopiec, f. aufwcrfen.

AufWilrgen, v. a. podusi.

SJufjählen, v. a. zaliczy, wyliczy; policzy,
rachowa.

Aufjählung, f. (bie) zaliczenie.

Stu fj Su men, v. a. okiezna, zackelznaó, Mw. cf.

ouzda, cf. ogówke ka, munsztukowa, 8Bfl.

Aufjaufcn, v. a. rozczochra do góry, wyozo-
chra.

Slufaehren, v. a. strawi, spotrzebowa, przeje,
przehula.
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Sltlfje^rung, f. (bie) strawienie, wypotrzebowanie.
SlufäCidjnen, v. a. zapisa, zakonotowa, nazna-
czy, nanotowa, zapisywa.

Sluf 3 eichner, m. (ber) konotujcy, zapisujcy,

»ufseichnung, f. (bie) konotacya, naznaczenie,

zapisanie, napisanie, nanotowanie.

Slufjeigen, v. a. pokaza, stawi przed oczy.

3lufjerven, v. a. szarpic ober targajc podnie
do góry 5 rozszarpa.

2(u fuebbrucfe, f. (bie) most zwodzony.
Slufüieben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er 30g

auf, Conj. bafj ich — , er aufsöge, Part. Praet. auf=

gesogen = burd) 3i er) cn offnen cignieniem otwo-
rzy; ein Sd)lo& aufjierjen, e8 burd) 3urücf"3ief)ung be8

KiegelS Öffnen zapor ober rygiel odeprze, za-

mek spuszczony cofn; ben <£wf)n an einem Schieß
getrehre — kurek odwie; naciga kurek;
uneigentlid) : ba8 ^flafter gieht ba8 ©efchroür auf,

roen e8 baffelbe ermeidjet unb öffnet plastr cignie
Ober za pomoc plastru nabiera si wrzód.

2) — eine ©acfje auf bie anbere sieben ober fban=

nen, Saiten auf ein Snftrument — nawlec, nawi-
za instrument stronami; napina, nacign
strony na instrumencie; gelinbere Saiten aufgeben

spuci na kwint ober spuci z basu na kwint ?

spuci nieco z swojej hardoci, udobrucha
si, upokorzy si, ustpi; einen llebelthiter auf»

Sieben, auf bie goiter — rozpi, rozcign, roz-oy zoczyc na tortur. Slufjiebett (bei ben

SBeberni snowa przdz ober b. osnow posta-

wi ober osnowane przdziwo wprowadzi, na-
wija na nawój ober na krosna ze snowada.

gerner — auffleben, 3. S3, eine Sanbfarte — map
przylepi, — oblepi; fig. eine Sacbe aufsieljeu,

auffcbieben odwleka, odkada spraw; cf. za-

wód czyni.
3) — Pflanaen, SBurseln aufsieljen, auSber Crrbe

jie^en krzewi roliny, sadzi korzonki. — ho-
dowa. (Jine S3rütfe — , in bie <£>öf)e — zwie,
podnie most. Die Sinter — , lid)ten kotwice
podnie ober Avycign. Sie Segel aufäieheu

wcign agle, ginen llebelthater — an ben (Sol*

gen zoczyc powiesi, — wtrycowa, wci-
gn do góry na szubienic.

dine libr — nacign — , nakrci zegarek
(lefctereg bon einer $afd)enuhr, unb erftereg bon einer

Ijängenöen Stubeniu)r). Sen SSorhang — firank
odsoni, cf. podnie zason.

4) — grofj füttern, ernähren wychowa, wyy-
wi, odchowa, przychowa, cf. hodowa.

Jtttferäieben ober ergehen 3- 93. Äinber, tt>enn man
auf bie S3ilbung be8 ®eifte8 unb ber Sitten fieht

wychowa, edukowa.
5) 3emanb aufsiehen, ftd) in beffen ©egenroart über

ifjn luftig madjen naigrawa si, na fundusz kogo
bra, *wyszczerza si z kogo, kpi, drwi,
artowa z kogo.

II) — al8 v. n. m. f., bon sieben, roanbern, — e8

Sieht ein ©emitter auf zanosi si na grzmot.

2) — auf Die SBache gießen zacign na wart;
bie SBacbe sieht auf warta zaciga.

3) — einbergefjen, gefleibet fein prezentowa, po-
kaza si.

SRit bem Verbum fommen, aufgesogen Fommen
wyrwa si z czem, przywlec si, *przywkroi
si; bafjer:"

4) aufgesogen fommen, borbringen (im beradjtlichen

SSerftanbe) wyrwa si z czm, wspominam o

czem, namieniam, wyjeda z czem.
'

Äufäteberei, f. (bie) drwinkowanie.
Sluf jiel)locb, n. (ba§) dziurka do nakrcania ze-

garka.

Slufjug, m. (ber) rozciganie, odciganie, naci-
gnie nie, zaciganie etc. 2) — zwoka, prze-
woka, cf. Sluffchub.

3) — osnowa, zawicie, postawa. 4) — kierat
,

ober winda (Äraljn) do wycigania z dou, cf.

wycigado, dwigado, cf. óraw'. 5) — pa-

rada, pompa, processya, orszak, assystencya,

kondukt, cf. pochód, 3. S3, maskaradowy, po-

chód, SJlaSfeu— . C) — ubiór, strój, wytwór,
wykwinty. 7) — in ben Schaufbielen akt.

Slufjugbrufe, f. (bie) most zwodzony äBj»

Slufäugögetb, n. (baö) ba8 Sdjleufengelb für ba8

Deffrien ber Sd)leufen ober S3rücEen mostowe, n.,

szluzowe.

Slufsubfen, v. a. wyskuba, zeskuba; skubic
otworzy.

Stufsmängen, v. a. = burd) 3roängen ober Srücfen

Öffnen gwatem otworzy, wyprze, odeprze,
wysadzi, 3. 33. — drzwi. 2) mit B^nng auf»

feijen wcisn, wpakowa na co.

Slufsroecten, v. a. wiekiem ober wiekami przy-
bi, przywiekowa.

2Cuf sroidf en, vulgo für aufjroedfen.

Jtufjmingen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er

Sroang auf, Conj. ba& id) — , er aufsroange, Part.

Praet. aufgestoungen, narzuci komu co, cf. przy-
musiJprzyniewoli, zniewoli, 2) f. Slufsroangen.

Siufjro irneti v. a. na nici skrci; rozkrci nici.

tfugabfel, ob.Mugenftern, m.(ber)kulaoka, jabko oka.

2) rzenica (oka), (w oku), cf. Bw. krg oka;
cf. L. krysztaek, L., cf. soczewka kryszta-

owa, SB3- cf. tcza oka, Sat. iris, Dz. cf.

tkanka tczowa? fig. piescido, kochanie.
2C— hiutcften, n. (ba8) bonka rzenicowa
SI— borfall, m. (ber) wystpienie rzenicy.

2(uge, n. (ba8) oko, $1. oka bon leblofen unb oczy,

g. oczu für oczow (ober Sltt'sßoln. oczuw) bon
lebenbigen Slugeu.

Unter bier 2(ugen sam na sam, Kras. we czte-

ry oczy.

Sie ttugen fallen mir 31t klej mi si oejzy,

zamykaj mi si oczy, cf. *w kup mi id
oczy, L.~

Sa8 Sluge an Säumen, am ©eroäd)8 pczek, cf.

pkowie, g. ia. 3Rübe8 Sluge mde oko, oko
zemdlone; fcharfeS 2tuge oko bystre. Sie8 30g
feine Slugen auf fid) to cigno wzrok jego na
siebie, ft.St. an ben Slugen anfeben z oczu wy-
czyta, z czoa pozna. Sie Slugen gingen ihm
über zy mu si z oczu puciy, zapaka ober

oczy mu si zami zalay; cf. bie Shidnen traten

il>m in bie 2lugen w oczach mu si zy zakr-
ciy, Mickiewicz. Sie Slugen nieberfd)lagn

spuci oczy ( na dó ). Sie 2(ugen au8fted)en

wyupi ober wykó oczy. SBa8 au8 ben Slugen

fommt, iia% fommt aud) au8 bem ^ergen co z oczu
to i z serca, (rrn. <£mnbb. cf. tommft mir au8 btn

Slugen, fommft mir aus bem Sinn póki w oczach,
póty w sercu, L. cf. skoro mi zszed z oczu
wypad i z pamici, Kras. pp. 370. dinen in8

Sluge fajfen wlepi w kogo oczy.

3n bie Slugen fallen pod widok podpadajcy,
cf. uderzy. @j. uderzy wszystkich ksztat
jego piknej figury. S. Pp.

3emb. etroaS in ober unter bie 3fttgen fagen, w oczy
komu co powiedzie; au8 ben Slugen laffen spu-
ci z oczu, — z uwagi; SSor aller Slugen' naocz-
nie. — 3emb. Sanb in bie 2(ugen ftreuen b. i. 3U
berblenben fuchen, zamydli komu oczy. — Sembtru
ein Stachel ober Sorn im Sluge fein, by ober sta
komu sol w oczach.W lei6lid)en Slugen na swoje oczy, L. SSenn
id) berfdjeibe, brfiefemir bie 3Cugen 3U kiedy kona
bd zawrzyj mi powiek. Ser geinb bat un§
rein auSgeblünbert unb nichts aI8 bie 2lugen gelaffen,

urn unfer 6lenb 311 beroeinen nieprzyjaciel zrabowa
nas do czysta i niezostawi nam nic jak same
oczy do opakiwania naszej biedy. SBir fmb fo

au6 ber Belagerung Sat|3ig8 1813 mit blauem Sluge

babon gefommen wyszlimy przecie z oblenia
miasta Gdaska w roku 1813 z nodbitem okiem.
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SBIau unter ben Slugen podbitych oczu. (?£._ ta-
cujcie duej kiedy chcecie, ale ja baczniejszy
od was na wdziki moje niecb.ce mie jutro

podbitych oczu, by bladym, poziewa i wygl-
da jak led wymoczony, Nieme. J. z T-
czy na.

S)an fefcte alle 9tütfftchten auf bie ©efeije au8 ben

Slugen zrzucono wszelkie wzgldy na prawa,
Nieme. JDa8 SBet&e im Sluge biako oka, DD.

Sleu gelchen, n. (ba8) (SDemin.) oczko. cf. Sleuglein.

Stetig ein, v. a. mruga ober miga oczami ober

oczyma, oczami strzela. 2) okulizowa, ocz-
kowa.

Slttgencichfe, f. (bie) o oka.

Äugenarjnei, f. (bie) lekarstwo na oczy, —oczne.
SlugenciYjt, m. (ber) okulista, oczny lekarz, ope-

rator.

Slugenbab, n. (bci8) pi. — baber, kpiel oczu, k-
panie oczu.

Slugenbalfam, m. (ber) balsam dla oczu ober —
na oczy.

Slugenblenbe, f. (bie) bn8 Sdjeuleber n. kapturek
skórzany u oka koskiego.

Slugenblirf, m. (ber) chwila, okamgnienie, moment,
punkt czasu, L.

Sichte Slugenblitfe haben w wiatych przerwach
okazywa rozsdek; chwile wolne od napadu.

Slugenblidflich, adv. w okamgnieniu, w momencie,
adj. momentalny, cf. chwilowy, a e. gj. chwi-
lowa niepewno (al.

Slugenblicflidje Äleinmüthigfeit mimobiena boja.
Slugenblutbe, f. ©aucjjheil kurzylad czerwony,

Sat. anagallis arvensis L.

Slugenbogen, m. (ber) tcza, obwódka okoo rze-
nicy; cf. okrek rzenicy, kóeczko rzeniczne,
cf. Bh. oblczek w oku, Sat. iris.

Slug en braune, f. (bie) brew', g. unb $1. brwi.

Stugenbutter, f. (bie) ropa w oczach, cf. szluz.

earopka.
Slug enöecfel, m. f.

Slugenlieb unb Äugenleber.

Äugenbiener, m. (ber) f. Ächfclträger usuny w
oczy, obudnik, pochlebca.

Äugenbienerei, f (bie) I sl|]ba d , ok hypokry.
Slugenbienfr, m. (ber) (

'
Jl J

zya, pochlebstwo, obuda, chytro. 2) — eine

sßflanje: Slugentroft
_
wietlik pospolity, .§gn. (

Sat. euphrasia officinalis.

Äugenbrüfe, f. (bie) gruczoek w kciku ocznym.

Slugenentjünbung, f. (bie) zapalenie oczu, ^pa-
rzysto oczu, L.

Slugenfehler, m. (ber) wada oczu.

Slugenfell, u. (ba8) bielmo (w oku) cf. skaka
na oku, bonka na oku, katarakta, oka zajcie,
— flecfen, m.

Slugenflufj, m. (ber) flux ober cieczenie z oczu,

pynienie oczu.

Slugenförmig, adj. unb adv. = bie gönn ober

©eftalt be8 SltigeS fiabenb, ben Äugen an ©efralt

ähnlich oczkoway, a, e, Sffij., na ksztat oka,

naksztalt oczu, podobny do oka, *oczasty.

Äugengefd)roulft, f. (bie) nabrzmiao oka.

Slugengefchreür, n. (ba6) wrzód oka.

8lugengla§, n. (bag) lornetka, luneta ober lunetka,

L. cf. szkieko oczne, przeziernik, perspekty-

wa, cf. Sööhmifch: gledado, kukado.
Äugenhäutchen, n. (bas) bona oka, powoczka oka.

Slugenl)óble, f. (bie) jama oka, *okotwór, *doek
oczny, cf. wklso oczna w czaszce.

Äugenfammer, f. (bie) komórka oczna.

SlugenTitjel, m. (ber) echtanie oczu, rozkosz dla

oczu.

Slugcnfnotcn, m. (ber) zwój rzsowy.
Slugenframpf, m. (ber) spazm oczu.

Äugentranfheit, f. (bie) choroba na oczy, cho-
roba oczna, — oczu.

Äugeiifrebö, m. (ber) rak w oku.

Äugenleb er, n. (bas) kapturek na oczy, kapturek
skórzany u oka koskiego.

Augenlicht, n. (ba8) wiato oczu.
Äugenlieb, n. (ba6) powieka. Äugenlieber =: in

3(fel3g. burch ben gen.: powiek, Slugenliebä — iu

3|j. powiekowy, a, e.

Äugenluft, f. (bie) pociecha oczu, pastwa oczu,
cf. podliwo oczu, uciecha oczu, rozkosz
oczu.

Äugenmaajj, n. (ba8) okomiar, g. u. 6j. pier-

wsz zasad dobrego rysowania jest okomiar,
L. Progr. Slach bem Äugenmaajj podug -oka.

Äugen mert, n. (ba8) to, na co si oczy zwra-
ca, cel oczu, przedmiot oczu, wzgld, uwaga,
Ross. wid, cf. widownia. Gj. obra sobie no-w widowni swojej sawy, eig. ift widownia
ber (Schauplat}. Sein Slugenmert auf etroae richten

uwag na co zwróci.
Äugenmtttet, n. (ba6) lekarstwo na oczy.

Äugenmuöfel, m. (ber) musku oczny.
Slugennerbe, m. (ber) nerw oczny, optyczny.
Slugenpappel f.

f.
getlrijj.

Slugenpulber, n. (ba8) proszek na oczy, 2) fig.

drobne pismo, druk drobniuteki, cf. Bw. to

jest pieprz dla oczu.

Äugenpunf t, m. (ber) punkt oczny, punkr widzenia.
Slugenreij, m. (ber) dranienie oczu ob. w oczach,

2( f. Äugenluft.

Äugenring, m. (ber) piercie koo oka t.j. sino.
Slugenrinnen, n. (baS) cieczenie z oczu.
Slugenrothe, f. (bie) czerwono oka.
Slugenfalbe, f. (bie) ma na oczy, ma oczna.
Äugenfchein, m. (ber) naoczno, oczywisto,

ogldanie, przypatrywanie sie; etroaö in Slugen*

fchein nehmen przypatrywa si czemu, oglda
co,.obaczy co; ba6 lehrt ber Äugenfdjein to si
na oko pokazuje, to na oko wida, to jest
rzecz naoczna; to jest rzecz oczywista; —
jasna, cf. rozpatrzenie si.

Ättgenfcheinlid), adj
;

u. adv. jawny, oczywisty,
naoczny, jasny, widoczny.

Slugenfdjeinlichjeit, f. (bie) oczywisto, wido-
czno.

Slugelnfchiejer, m. (ber) bie Sungfer, SBaffer^hmphe,
f. waka, Sat. libella, L.

Äugenfchirm, m. (ber) umbrelka, cf. zasona dla

oczu; daszek, cf. ciennik.

Äugenfchleim, m. (ber) ma oczna. 2) zaropka,
oczna ropa.

SlugenfchmauS, m. (ber) f.
—treibe.

Slugenfd)roäche, f. (bie) sabo oczu.

Slugcnfperre, f. (bie) spazm niedopuszczajcy za-
warcia powiek.

Slugenfpiel, n. (ba8) migi, miganie oczyma, mru-
ganie, widrujce oczy, *widrowanie oczyma.

Slugen fprache, f. (bte) rozmowa oczyma.

Äugenftedjeu, n. (ba8) kucie w oczach.

Äugenftein, m. (ber) wilczook, g. a. auch Äajjen»

ftein genannt.

Siu gen ft ein, m. (ber) rzenica.

Slugentäufchung, f, (bie) mamienie oczu.

Slug entliefen, n. (ba8) pynienie oczu, cieczenie

z oczu.

Sl|ugen trief ig oczu ciekcych ober oparzystych.

Mugentroft, m. (ber) pociecha oczu. 2) (euphra-
sia) wieczki, (ziele). Bw. cf. wietlik.

©emeiner Slugentroft f. Slugenbienft.

Mother, brauner — wietlik zbny, .fcgn., At., —
czerwony, Jndz., Sat. euphrasia odontites.

Slugentroftgrae, n. (ba8) gwiazdownica podlena,

Al. 4>gn., gwiazdnica lena, Jndz., Sat. stel-

laria holostea.

Slugenberblenbung, f. (bie) omamienie oczu, ma-
lowany ogie.

Slugen roaffer, n. (ba8) woda na oczy, Bw. cf.

woda dla oczu, 8Bj.

SUigentceh, n. (ba8) ból oczu, ból w oczach.
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tfttgenroeibe, f. (bic) pociecha oczu, *oczywisko,
L. rozkosz.

Stugenroeite, f. (bie) odlego na rzut oka, rzut oka.

Hugenroimper, f. (bie) rzsy pl. f., *mrugawka,
cf. obwódki powiek.

Slligenroinf, m. (ber) mig, mgnienie (okiem), cf.

skinienie okiem ober skinienie, mrugnienie oka.

atugcnroinfel, m. (ber) kat oka, kt oczny.

2iugenroinfen, n. (baS) miganie oczyma.
Stugenroonne, f. (bie) f.

—roeibe.

Slugenrourj, f. winiak pietruszeczka, Ä1. ^gn.,
olenik pietruszeczka, Jundz., opich ? .fjgn.,

SS Sat. athamanta oreoselinum.

äugenrouräel, f. (bie) 1) bie SBurjel be8 fogenannten

Só'roenja!)n8 brodawnik mleczowy, &l., mlecz.

Sat. leontodon taraxacum.

2) — bie SBurjel be8 roilben SSatbrianS kozek po-
spolity, StU, J, kozioek, Sßof. Slpotf)., Sat. Vale-

riana officinalis.

Äugenjahn, in. (ber) zb oczny, kie, zb z pod
oka idcy.

Shigenjeuge, m. (ber) naoczny wiadek.
Jlugenjierbe, f. (bie) woowy jzyk, ,£>gn.

pospolity, I, miodunka wolowy jzyk, Jundz.,
Sat. anchusa officinalis.

Sleugig, adj. mib adv., Slugen habenb oczny, o-

czasty, a, e; niecb paw' trunn zdobi piormi

oczastemi (a); ein SBort, roelcheS nur in ben 3u=
fammenfe^tingcn üblich ift, 3. S3, einäugig jedno-
oki, a, ie.

Sleuglein, n. (ba8> oczko.

SlugSburg, eine ©tobt, Augszburg. SlugSburgifche

(Soilfeffion Avyznanie Augszburskie, konfessya
Aug8zburska.

Sluguft, m. (ber) sierpie, g. pnia. cf. Äafchub. Ja-

kubski. 2tuguft — in 3ffcJ39v sierpniowy.

Sluguft, m. (imi mskie) August.

8luguftiner = 9Jcönch, m. (ber) Augustyanin.

Änguftiner = 9conne, f. (bie) Augustyanka
Slujirf d), m. (ber) jele, zwyczajny jele.

Slbifen, Sßl. gazety, wiadomoci, nowiny.
äuvifel, f. (bie) eine jflan^e, fonft S3ährenohr(ein,

arfanifel genannt yszczak, cf. pierwiosnka, cf.

bukwica, cf. aurykiel, Sat. primula auricula.

Slurin, m. roilber konitrud lekarski, ÄI., trud po-
spolity, Jundz., trud, konitrud, >£>gn., Sat. gra-

tiola officinalis.

Sluribigment, n. (ba_S) vulgo Oberment ober gelber

Slrfenif, 3ou" Sar. siarczyk arszeniku óty, au-
ripigment, zotokost, cf. operment. Bw.

Kurorfarbe, f. (bie) kolor zorzy.

2(u8, Praep. (regiert ben Dat.) z, ze, od, (na
dworze.)

2lli6, adv. ju koniec, amen, kwita, ju po wszyst-
kiem, ju po harapie. 2) biäroeilen mit „bon" ber*

bunben unb bem .gjaubtroorte nacbgefe^t, 3. S3, bon

SSarfchau aus an Semb. (chreiben, pisa do kogo
z Warszawy, al8 SSerfurjung bon „heraus" ober

„hinaus "5 fo auch in ben 8ft.=9l. Sahr aus, 3ahr ein

rok w rokj SSeber_ au8 noch ein miffen, nie wie-
dzie co pocz, nie umie sobie da rady.

Slu8acfern, v. a. wyora, gut. —orze.
SluSabern, v. a. wyyowaj yy powybiera.
SluSaffen, v. a. wydrwi, wymia.
8lu8cti)ren, v. a. kosy wybra, — wygrabi.
5lu8antroorten, v. a. wyda, extradowac, wrczy.
JtuSarbeiten, v. a. wyrabia, wyrobi, zrobi,
wypolerowa, wydoskonali, wypracowa. 2) —
dorobi, dopeni, ukoczy, skoczy prac,
— robot, ausgearbeitet, wyrobiony misternie.

JCuSarbeitung, f. (bie) wyrobienie, wyrabianie,
wytwarzanie w robocie, — w pracy. 2) 35a8

ausgearbeitete wypracowanie; wyrobek.
2tu8arten, v. n. zwyrodnie, Filoz. Szan., wy-
rodzi si, wyradza si, odrodzi si, cf. zb-
karcie, cf. «wydrze," L., bertoilbern. Niepo-

strzeenie wyradza i wypolaczat si naród,

Dant. 6in ausgearteter SRenfch wyrodek. — in

etroaS fchlechtereS zamieni si na co.

SluSartung, f. (bie) zwyrodnienie. Szan. Avyro-

dzenie si, cf. znarowienie, L. eigenti. b. SJJferben.

2Cu8athmen, v. a. auch n. wyziewa, wyzion,
odetchn, dech wypuszcza. 2)en ©eift atl8*

Othnien ducha odda, cf. wyzion ducha, in ebler

23ebeutung, 3Bj.

tfuSbadfen, v. irr. a. m. h., Praes. id) bade, bu

bäcfft, er bäcft aus, Imperf. ich — , er but aus,

Conj bafj ich. — , er auSbüte, lmper. bacfe au8,

Part. Prt. auSgebatfen upiec, wypieka. 2) do-

piec; aiS v. n. m. f). dopiec si, wypiec si,

upiec si.

2tu8baben, v. n. m. b. wykpa si. 2CI6 v. a.

in ber 8t.=Sl.: etroaS auSbaben muffen, für eines Sin*

bern Vergehen büßen muffen za czyje przewinienie

pokutowa; cierpie za kogo.

SI u 8 baggern, v. a., berfchlctmmte ©reiben ober ^dfen

mit bem S3agger aueräumen za pomoc pewnj
machiny czyci rowy, rzeki, etc. ze szlamu.

SluSballen, v. a. wypakowa, Bw. cf. z beli lub

z pak wybiera, — wykada. _
\

SluSbannen, v. a. wywoa, wygna, wypdzi,
*wybanilowa, wykl.

SluSbau, m. (ber) wybudowanie; dobudowanie.

SluSbaudjen ober ausbauchen, v. a. puklasto robi,

wyd, brzuszaty ksztat da.
2(uSbauen, v. a. wybudowa, dobudowa.

SfuSbebingen, v. irr. a. m. b\, Imperf. ich — , er

bebung auS, Conj. ba9 ich — , er auSbebünge, Part.

Praet auSbebungen zastrzedz, zachowa, rezer-

wowa, obwarowa, wymówi, sobie co, zawa-
rowa sobie. SluSbebungen, zastrzeony, zacho-

wany, wymówiony, rezerwowany, przestrze-

ony.
SluSbebingung, f. (bie) warunek, zastrzeenie.

SI118 beeren, v. a. bie S3eeren herausnehmen wyjdrzy.
luS beichten, v. a. wyspowiada si czego, wy-
jawi, wyzna, odkry, wynurzy; v. n. tn. !)•

skoczy spowied.

SluS beißen, v. irr. a. m. h. Imperf. id) — , er biß

au8, Conj. bafj id) — , er auSbiffe, Part. Praet.

auSgebiffen wygry ober wygry, gut. —gryz,
greq. —zam, wyksa.
©ich einen 3ahn auSbeißen wyama sobie zb
gryzc.

2Cu8beißung, f. (bie) wygryzienie.

SluSbeijen, v. a. wybejcowa, Bw. cf. nabejco-

wa, cf. wypali (ciecz gryzc).
SluSberften, v. irr. n. m. f. Imperf. id) borft au8,

Conj. baß — auSbßrfte, Imperat biift auS, Part.

Pr. auSgeborften pkn? wypa.
SluSbefcheiben f.

auSbebingen.

2Cu8beffern, v. a. naprawi, naprawia, cf. pona-

prawia,cf. ata, wylata; wyreperowanp.dom.
SluSbefferung, f. (bie) naprawa, ponaprawianie,

poatanie; reparacya.

2(u8beten, v. n. wymodli si, ukoczy —

,

skoczy modlitw, mody.
SluSbetteln, v. a. wyebra, wyprosi.
SKuSbetteil, v. a. pociel opatrzy, wysa;

2) pociel wyj z czego.

SluSbeugen, f. auSbiegen.

SluSbettte, f. (bie) zdobycz, zarobek, czysty do-

chód. 2) korzy, zysk, plon, 3. S3, zbiera
bogate umiejtnoci plony. Dyalekta Sowiaskie
mniej wyksztacone i nieobfitsze pewnie od
naszego jzyka nieobiecuj nam bogatego plonu.
Pomódz nam mog, zaradzi niezdoaj, Ptck.

SI u 6 beuteln, v. a. wytrzsa z worka. 2) wyex-
pensowa.
©id) — ogooci si z pienidzy. 9M)I auSbeuteut

pytlowa, ©inen auSbeuteln zgoli" kogo SB 3.
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üuSbiegen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er bog
au8, Conj. bag id) — , er ouSböge, Part. Praec.

auSgebogen, = 1) herausbiegen, öon innen auSrbärtS

biegen, ingleicben eine ausgebogene ©eftalt geben wy-
gi, wygina, wyd.

2) v. u. in. f.
— aus bem Sffiege biegen ob. lenfen mit

einem gui)rroerfe wyboczy, z jecha z drogi, 93or

einem auSbicgen unika czego, W3'mija kogo, 3£j.

2£nmerf. Sn ber t)6heni <d)reibart braucht man
am liebfen: auöbeugen.

iuSbieten, v. irr. n. m. Ib., Imperf. id) — , er bot

au§, Conj. bag id) —, er auöböre, Part. Praet. au8=

geboten (non bieten, Sat. pretium offerre, praebere)

1) jebermann anbieten ofiarowa, Avystawic na
zakup, Avystawic — wyoy ober poda co na
przeda, mie co na przeda, obwieszcza ku-
pno, wywoywa rzeczy na przeda.

2) — , einen aufbieten, ihn burd) ein hßheveö ©ebot
bertreiben, überbieten podkupowa kogo, postpi
wyej od kogo.

3) — , bie SJciethe auffagen wypowiedzie komu
(ard, mieszkanie)) wyrugowa kogo z domu.

luSbieter, m. (ber) wywoywacz, wony, prze-
dawacz.

UlSbietung, f. (bie) wywoanie czego, przeda
publiczna, aukcya, licytacya.

luSbilben, v. a. wyksztaci, wypolerowa, u-
ksztaci (a), cf. uoy. Sj. dobrze uoony
zosta w szkoach; SBj.
— Avydoskonalic, wykrzesa, uformowa, roz-
wija.

[USbitbung, f. (bie) wyksztacenie, j. S3. — be8

©eifteS — umysu, cf. udoskonalenie.
lu&bitten, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — tat au8,

Part. Praet. pass. OUSgebeten wyprosi co, do-

prasza si czego u kogo. Da8 bitt' id) mir auS!

o to bardzo prosz, to sobie zamawiam ?liió=

gebeten toerben, fam. = eingelaben i»., by zapro-
szonym.

InSblafen, v. irr. a. m. h., Praes. id) blafc auS,

bu blafeft au8, er bläfet au8, Imperf. ich — , er blies

au8, Conj. bag id) — , er auSbliefe, Imper. blufe au8,

Part. Praet. auSgeblafen wydmuchn; 2) — auf

Slafe = Snftrumenten jwytrabtó, wytrbowa, roz-
trbi, otrbi. 3) — zadmuchn, zgasi dmu-
chajc.
Ginctn ba8 SebenSlicht auSblafen zabi kogo, po-
zbawi kogo ycia, trupem pooy.

lu&blafung, f. (bie) wydmuchnienie, wytrbienie,
otrbienie, zadmuchnienie.

luSbleiben, v. irr. n. m. f . Imperf. id) —, er blieb

au8, Conj. bag id) — , ausbliebe, Part. Praet. au8=

geblieben, = auSroärtS bleiben, jur beftimmten 3eit

nid)t tbieberfommen nieprzyby, nieprzybywa,
nieprzychodzi, niestawa, (cf. Sßr.'^olU. wyby,
wybywa) dugo zmieszka gdzie, pozosta w
drodze, niestan, niestawi si, niepowrocie,
min, nie przyj wicej, nie zjawi si wi-
cej, opónia si, bawi; — mit etin. da czeka
na co.

Sffiie roenn bie £mlfe ausbleibt co kiedy chybi po-
moc, P. K. 292. Die leiste ^iofl ift ausgeblieben

ostatnia poczta chybia, nieprzysza, niestana,
L. 6r bleibt lange auS dugo si bawi cf. jea
po drode posano, L. Der Sohn bleibt nid)t

au8 nieminie go zapata ober bdzie mia za
swoje cf, pomsta i na chromym koniu dojedzie,

idzie paca ober od, L. cf. attfgefchobcu ift nicht

aufgehoben.

üuSbleiben, n. (ba8) nieprzybycie j. 33. transportu.

Der KuSblcibcnbe niestawajcy, 9t@.

2)06 SluSbleiben niestawiennictwo, 3t<5.

!lu6bleichen, v. a. burd) 33leid)en IjerauSbringen wy-
blechowa, cf. wybieli. 2) — aufboren ju blei«

(hen przesta blechowa, cf. przesta bieli, do-

biciu';, wybieli, cf. wybledn b. garben.

Siu Sb lei en, v. a. mit ©lei füllet), j. S3, einen Satyn,

oowiem napuci, wyplombowa.
SluSblitjen, v. impers. przesta si byska.
SluSbiüben, v. n. in. h. aufboren ju blüben okwitn,

cf. $r.= unb altboln. okcie, przesta kwitn.
21uSbluten, v. n. m. b = «HeS Slut bergiegen

*wykrwi, krew wyla, krew wytoczy, krew
wyscyy, niby wykrwawi si, krwi uroni,
— straci, uchodzi (o krwi.)

6j. Dziark. Daj si ranie dobrzewykrwi 2, 248.

2) — aufboren ju bluten wyciec, przesta *blu-

szcze ( o krwi ) ,
przesta si krwawi. Slu8»

bluten laffeil da wyciec krwi.
SI U § & f) I e U , v. a. balami wyoy, — wyfutrowa,
da podog, deskami pokada.

SluSbobren, v. a. wywiercie widrem, wywi-
drowa.

SluSbófeln, v. a. einen $elj (bei ben Äürfd)nern)

oskroba futro ob. skór.
SluSborgen, v. a. wypoyczy,— a, kredytowa.
2(u Obra fen, v. a. brakowa, wybrakowa, *wy-
marcowa, wybiera, wyszuka.

SluSbraten, v. irr. a. m. b., Praes. id) brate, bu

breitft, er brät au8, Imperf. icf) —, er briet auS, Conj.

bag id) — , er auSbriete, Imperat. brate au8, Part.

Praet. auSgebroten wypiec, dopiec, upiec, wy-
smay (bom gette).

— alS v. n. m. f.
wypiec si, dopiec sie.

SluSbrauchen, v. a. spotrzebowa; wypotrzebo-
wa co: wyy, S3öi)iTl. : wyuywa co.

2iuSbraud)ung, f. (bie) wypotrzebowanie, spotrze-

bowanie, cf. wyycie.
Slu6brauen, v. a. wywarzy.
SluSbraufen, v. n. m. I) aufboren 3U braufen foroohl

Cig- bom SBinbe przesta hucze, — szumie,
wyhucze, wyszumie, alS auch bom 3)?enfd)en

fig. wyszale, przesta wyrabia dziwy; wyd-
sa si, bom Jßier, SRoff wyroi si, przesta
kisa ober roi si, — robi.

älu6bred)en, v. irr. a. ni. &., Praes. ich breche, bu

biichft, er brid)t au6, Imperf. id) — , er brad) au8,

Conj. bag id) —, er au&brädje, Imperat. brief? au8,

Part. Praet. ausgebrochen wyama, wyamywa,
wysadzi, odbi;

2) — przez wymioty odda j. 33. jada. —
Dziark. wyrzuci, odda, wyplu, wywomito-
wa, cf. wyrzyga (eig. auSrülbfenj cf. $r.=$olu.

wybuntowa.
II. — alS v. n. m. f. ausgebrochen roerben wy-

ama si, wyszczerbi si. Der 3a ')n ift auS=

gebrochen zb si wyama, cf. Avyrzynac si (o

zbie); wykluwa si roenn ber 3nl)n l)erbortoinmt.

Der Damm brad) an Sinei Orten au3 grobla wy-
rwaa si, przerwaa si (rig au6 ) w dwóch
miejscach. SUS v. r.: fld) auöbred)en, 5. 83. ber

©efangene fjat fleh ausgebrochen wyama si wi-
zie, cf. wydoby si.

2) — fdmell bcrborfómmen wybuchn, wybija
sie, powsta L. Der Äricg ift ausgebrochen wojna
powstaa, wybucha. DaSgeuer ift ausgebrochen

wybuchn ogie, wybija sie pomie, L., zaj
si ogie: wszcz si poar.
Die Slattern finb auSgebrod)cn wyrzucia sie ospa,

wysza na wierzch, pokazaa si ospa, cf. Wy-
stpia Ober wysypaa si ospa na wierzch;

roe'nn c8 bon einer ganzen ©egenb bie SRebe ift, fo

fagt man pokazaa si ospa, ober zjawia si.

Der Scbroeig bridjt mir auS poty na mi bija ober

pot mi si mocno dobywa, cf. wystpi pot

na mi.
Die Rieube brad) au8 wybuchna, wynurzya
si<- rado.
Sn ein au8gelaffene8 ©elidjtcr auebrechen b. i. an«

fangen ju ladjen w miech wpada, rozmia si
w gos ober podnie miech ob. niby *uderzy
w miech ober niemódz si wstrzyma od mie-
chu, Den .&a& auSbred;en laffcn wywiera niena-
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wi. (fr brad) in biefe Sorte aus da si sy-
sze w te sowa; odezwa si temi sowy,
wyrwa si temi sowy ( allein wyrwa si ift

ironifch.) Sn Spänen auSbredjen puciy sie mu
zy strumieniami cf. "uderzy w pacz, zami
si zala.
Alfiery uczu potrzeb wyla na wierzch gwa-
towne poruszenia, które go miotay, Feliski.

Siu Sbreiten, v. a. rozszerzy co, rozprzestrze-

nia, rozpostrze, rozpociera; rozciga} roz-

gosi, roznie.
'.Die glügel augbreiten rozkada skrzyda, Aut.

6j. dym a po ziemi sa si musi, P. Jan.

Ausgebreitet obszerny, 5. S3, ausgebreitete Äennt*

niffe wiadomoci obszerne.

©id) ausbreiten ( bon einem Saum ) rozrasta w
gazie, rozkrzewia si. (Bid) roeitljm aubrei=

tenbe 3ft c '9 e gazie rozoyste, dine 9Jad)rid)t

ausbreiten rozsiewa wieci, rozrzuci, 3. S.

trzsie bani, sieje plotki, f. berbreiten.

Ausbreitung, f. (bie) rozszerzanie, — ber ^anbe

roztwarcie rk, bafyer mit ausgebreiteten Rauben

z roztwartemi rkoma, SSj., wyciganie (rk)
rozcignienie,cf. rozkrzewienie (owiaty)L.S.R.

AuSbreiter, m. (ber) rozsiewacz, g. a, trozsie-

wacz pism (a), rozkrzewiciel np. wiary.

Ausbrennen, v. irr. a. m. b. unb f., Imperf. id) —

,

er brannte aus, Conj. bafj er augbrennete, Part. Prt.

ausgebrannt wypali.
2) v. n. m. f. wypali sie, dogorze, dogorywa,

ausbringen, v. irr. a. tri. b.. Jmperf.id) — , er

brachte aus, Conj. bafj id) — , er ausbrächte, Part.

Praet. ausgebracht wynie, wynosi, wyprowa-
dzi, wydosta, (fr,, id) fann ben gletfen nicht

ausbringen — plam wywabi.
3) — befannt_ machen, ausbringen unter bie Seute

roznosi, roznie, wydawa fiebe: ausbreiten.

3Me ©efunbheic ausbringen spenia — , spija
zdrowie, wnie zdrowie.

Ausbringung, f. (bie) wynoszenie, rosnoszenie,

odnoszenie.

AuSbrödeln, v. n. m. f. u. fleh — , wykruszy si
(i powypada).

AuSbrud), m. (ber) wybuchnienie, wybuch, 3. S.
wybuchami czuoci porywa nas, Dmoch, wy-
nurzenie si na wierzch, 3. S. grzechu, cf.

przebicie si na wierzch, wydobywanie si ;

wylot Ober $1. wyloty. Gg. w Anglii wyloty
wolnoci mniej s niebezpieczne, ferner wy-
stpienie, wyjcie, wyrwanie si gwatem,
przerwa (Durdjbruch). SBom Ausbruch"beS SSefuoS:

(?£. Wezuwiusz wybuchn znaga i widzie-
limy pocztek jego wyrzutu najgwatowniej-
szego (a), gj. beim elften AuSbrud) ber SSutr) ber

Sanitfcharen — za pierwszym wyziewem .wcie-
koci Janczarów schronio si kilku Ministrów
do Saraju (a) Uczucia nasze wywary si
zewntrz.
Ausbruch bom Sffiein wyskok wina (wgierskiego),
malacz.
Der AuSbrud) ber ÄranFheit, Slattern pokazanie
si, zjawienie si choroby, ospy, cf. wyziewy
wulkaniczne. Te znaki wybuch samej choroby
poprzedzaj, DD. cf. wybuch powstania naLitwie.

AuSbrütlen, v. a, wyrycze co; alS v. n. m. b.

przesa rycze.
AuSbrummen, v. n. m. b. wymrucze si, prze-
sta mrucze.

AuSbrunften, v. n. m. h. przesta si goni,
(fiebe^: Srunft) beka etc.

AuSbrüben, v. a. wyparzy.
AuSbrüften, v. a. baS ©efhjinge auS ber Sruft eines

Sfjiereö berauSnehmen klatk piersiow wypró-
ni, cf. wywntrzy, wypatroszy.

Ausbrüten, v. a. wysiedzie, wylgn, wyldz,
*wyuasiedzie. 2) ausbrüten, = etmaS SöfeS er=

fmnen knu, uknowa co. 3) — v. n. m. i), auf»

boren 311 brüten przesta siedzie na jajach;

wysiedzie.
ÄuSbügetn, v. a. wyprasowa.
AuSbunb, m. (ber) wybór, czoo, cf. cud, wzór

3. S. piknoci, nauki. 2) odrzut, odrzutek,

same mieci.
ein AuSbunb aller Schelme cf. arcyfrant, ostatni

hultaj, zacieky w zbrodni zoczyca (a), nic

dobrego; arcyladaco, zgraja, wymiot, wybierki,

wyrzut, f. 2fbfchaum.

AuSbünbig, adj. nadzwyczajny, wyborny, zacny}

adv. wybornie, zacnie.

2Cu6bürften, v. a. wyczesa szczotk, (sukni)

wychedoy.
2tu6bufd)en, v. a. krzaki powycina, z krzaków
oczyci.

AuSbufjen, v. a. wypokutowa, zgadzi grzechy

pokut, odpokutowa.
AuScirfeln, v a.rozmierzycerklem.wycerklowa.
2tu8cultator, m. (ber) auskultator, aplikant (pier-

wszy stopie praktyki sdowej). AuScultiren v.

n. auskultowa, aplikowa si.

tfuScuriren, v. a. wykurowa, wyleczy, zagoi.

AuScurirung, f. (bie) wykurowanie, wyleczeuie,

zagojenie.

AuSbambfen, v. n. m. f. = in ©eftalt eine8
;
2)am«

bfeS berfliegen par wydawa, wypuszcza, pa-

rowa, wyparowa, cf. spowietrze, niby *wy-

waporze; w par Ober w wapory si obróci;

rozlecie si jako para, par wyziewa ober

wypdzi, L., cf. wyparowa si, ulotni si.

AuSbombfen, v. a. = in ©eftalt eines Kampfes

bertreiben wypdzi naksztat pary, wykurzy,
np. fajk, ulotni, wyparowa, (Avode) w par
zamieni.

AuSbimbfung, f. (bie) wykurzenie, zamienienie

w par.
Au 8 bin men, v. a. kiszki ob. jelita wyj z czego.

Ausbau er, f. (bie) wytrwao, f., dotrwao,
Dant., 3. S. cierpliwa dotrwao.

A|u|Sbauem, v. a. unb n. m. h- wytrwa, wytrzy-
ma, przetrwa, znosi do koca.

AuSbauern, n. (baS) wytrwanie, przetrwanie, wy-
cierpienie, zniesienie trwae.

AuSbau er nb, cierpliwy, wytrway, wytrzymay.
AuSbehnbar, adj. u. adv cigy, rozcigliwy, a, e.

AuS bel) nbar feit, f. (bie) rozcigliwo, cigo,
rozpreliwo.

2£uSbef)nen, v. a. rozcign, Avyciga, powik-
sza, rozpociera, rozszerza, cf. napry,
L., rozkurczy, rozdyma, L.

AuSgebebnt rozcigy, rozdty, rozszerzony,

rozlegy; obszerny.
(Sine fehj auSgebebnte ©eroalt erljalten Avadz bar-

dzo rozleg otrzyma, gin auSgebebnteS Stecht,

©efeh, rozcignite prawo (a). @id) — rozciga
si, auf etro. do czego; siga czego.

AuSbebnung, f. (bie) rozcig, g. u. gj. rozcig
muszkuow brzusznych przez ciar, Dziark.
bon Scbmangern rebenb. — rozcignienie, wy-
ciganie, fiebe verb. 2) alS (£igenfd)aft, rozcigo,
np. cia, rozdeto, wymiar, L., *rozog, rozle-
go. Gj. wpyw tych osób obejmowa ob-

szerniejszy *rozog, Dantisc. cf. ber Umfang.

Die roeite AuSbebnung eine8 SBorteS, obszerne zna-
czenie wyrazu.

AuSbeid)en, v. a. tam (grobl) przegrodzi, od-
grodzi.

Au 8 ben ten, v. irr. a. m. b\> Imperf. id) — , er

bachte auS, Conj. ba9 id).— , er au8bad)te, Part.

Praet. auSgebad)t wymyli, zmj'siic, cf. wykon-
cypowa.

AuSbenten, n. (ba8) wymylenie, wymys, zmy-
lanie, dobieganie mylami, cf. wynalazek, Bw.

Ausbeuten, v. a. wykada, wyoy komu, wy-
tumaczy.

Ausbeuter, m. (ber) wykadacz, tumacz;.
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Ausbeutung, f. (bie) wykad, tumaczenie, wytu-
maczenie.

2Cu8bicf)ten/ v. a. zmyli, wykoncypowa.
2tu8bielen, v. a. wydylowa, dylami wyoy.
2fu6bienen, v. a. u. n. m. h. wysuy; dosuy

do czasu, ein 2Cu8gebienter, wysuony, emeryt.
2£u8bingen, v. irr. a. ni. h., Imperf. tc5 — , er bung

au8, Conj. fcafj id) — , er auSbönge, Part. Praet.

au8gebungen wymówi, zamówi sobie co, wa-
rowa, zachowa, z dokadem wyj, rezerwo-
wa, zastrzedz. 2) wytargowa co.

2tu8bingung, f. (bie) wymówienie, zachowanie,
warowanie, wytargowanie.

2tü8bo linem, v. impers. wygrzmie, przesta
grzmie.

2Cu8borren, v. n. Ul.
f.
wyschn, -wysycha, u-

schna, usycua, cf. wygorze na socu, schn,
cf. spieka krew, P. K. 387. auögeborrteS Slut.

2fu8bovrung, f. (bie) wysychanie, wygorzenie,
uschnienie, schnienie.

3tu8borreil, v. a. wysuszy, wypali.
2£u8brötigen, v. a. wyprze, wypiera, wycign.

2)en SDcaftbarm — wyda kiszk odchodow.
2(u8bred)feln, v. a. wytoczy po tokarsku, wy-
dry, wytoczy na tokarni, L. cf. wyrobi
po tokarsku, L. cf. wylimaczy.

3£u8bvehen, v. a. wykrci, auch für auSbrecbfeln.

2tu8b refchen, v. irr. a. wymóci, domtóci zboe,
wymaca; wytrzepa. f. brefdjeil.

JCuSbrutf, m. (ber) cf. ber 2lbbrucf wyraz, wyra-
enie, *expressya, wysowienie, wyobraenie,
wyrazisto, dosadno, wybitno, ywo,
wydatno, cf. piecz, znak.
Crg. Polakowi nie zbywa na Avysowieniach
rolniczych, Dant. It. sowa zawisy od Avyslo-

wienia, S P.

2fu8brutfen, v. a. wytacza, wytoczy, wybi,
wydrukowa, wycisn, wygnie, wyciska.

SluSbrücfen, v. a. burd) rucfen herausbringen wy-, wyyma, wycisn, j. S3. ba8 SSaffer auS=

brütfcn au8 einem ©chroamme wod wycisn z

gbki. <Den (fiter aus einem ©efdjroüre auöbrücren

rop z wrzodu wycisn, *wydabi, Grn. ^)anbb.

3* "biucfe ben ©aft au8 wytaczam, wyciskam sok.

©id) mit SSorten auebntcfen wytumaczy si,
wyrazi si. SBie er fid) unten auSgebrücrt hat

jak si niej wyrazi cf. wysowi si. 2) —
przytumi, przydusi, wygasi.

SluSbrütflid), adj. wyrany, wyrazisty, wybitny;

adv.; -wyranie, wyrozumiale, adv. ( Grntfti

<£>anbbud)), j. S3. — mówi.
2Cu6brucr8to6 adj. u. adv. bez wyrazu, nie majcy
wyrazu.

2lu8brucf6boU, dobitny, wyrazisty.

SIuBbrutfSroeife. f. (bie) sposób wyraenia si.

8tu6brufd), m. (ber) omot, wymócenie, g. u.;

wymocek, g. u. L wymócone zboe.
SluSbuften, v. n. m. f. in ©eftalt eines <DufteS her»

au6fteigen wywietrze, cf. pachn, parowa;
a(8 v. a. wyziewa ~ fgb.

2fu8büften, y. a. = in ©eftalt eines Duftes bon fid)

geben wyziewa.
SluSbulben, v. n. wycierpie, wytrzyma.
SluBbunften, v. n. m. f. in ©eftalt eines 35unfte8

verfliegen w ksztacie pary rozlecie ober rozpu-
szcza si, spowietrze, wyparowa, ewapo-
rowa, obróci sie w pare, zamienia sie w pare.

2(u8bünften, v. a. 1) Sn ©eftalt ber fünfte bon fid)

geben wyziewa ober wypoci z siebie, cf. Bw,
poci si, parowa, przedycha, transpirowa, L.

2) — in ©eftalt ber 2)ünftc au8 einem Äörper ber»

treiben ulotni, parowa, wywietrza co. 2lu6gebüii=

ftet, Part. wywietrzay, zwietrzay, wyziewany.
SluBbütlftung, f. (bie) exhalacya ober para, spo-

wietrzenie, wywietrzenie, zwietrzao, wil-

goci wychodzenie, wyparowanie, zamiana w
par, wyziewanie, wyziew, wydech, SJJI.

—y; Sr. jadowite wydechy, Dz. zdr. —przedech
L. transpiracya, .
Das 2lii8bünften ber ßrbe*rozpar ziemny, L.,

beffer wjziew ziemny, parowanie ziemi, L,.

Cßoetifrf). Gj- Bagna Pontyskie dech zabójczy
zion, Godebski, ober ^rofaifd) jadowite z bagna
Pontyskiego wyziewy zaraaj powietrze, id.

cf. DD. przeziew niewidoczny, transpiratio
insensib ilis.

It. wzbudzanie parowa skóry. It. wzbudza-
nie przeziewu — , (— ber .fjaut).

MuSecfen, v. a. kty wyrzyna, wyrabia kto
wato, cf. Bw. wyci w kty ober — ktami.

3diSeggetl/ »v. a, wybronowa, dobronona, *prze-
sta bronowa.

SluSeinanber, roz — , z siebie, jedna rzecz od
drugiej odczaic, ju roeit au8einanber za daleko
jeden (a. o.) od drugiego (giej) (przysówek do
skadu sów wchodzcy.

2£u8einanber biegen, v. a. rozgi, — gin,
— blafetl, rozdmuchn.
— breiten, rozkada, — oy.
— bringen, rozczy, roznie.
— fahren, rozjecha si.
— fallen, rozpa, — pada si.
— fegen, rozmiata, — mie.
— fliegen, rozlecie — latywa si.
— fliehen, w róne strony ucieka, rozpierzcha.
— fliefjen, w róne strony pyn, rozci, —
cieka.

— gehen, rozej si, rozchodzi si, rozsta si
z kim.

— hängen, rozwiesi.
— lagen, rospedzi.
— fämmen, rozczesa, — czesywa.
— fommen, rozej si (zakoczywszy interes).

— la

f

fen, ober — gehen laffen rozpuci.
— laufen, rozbiee si.
— legeil, rozkada, rozoy.
— machen, rozwin, otworzy.
— lie l)in en, rozebra.
— reißen, rozerwa.
— rüden, rozsun, — suwa, fid) — odsun si,

od siebie
— fcharren, rozgarnia, rozgrzeba.— fernlagen, rozbi.
— fchneiben, rozkroi, rozrzyna,
— fdjrauben, rozrubowa.
— feijen, rozsadzi, porozsadza; separowa, odo-

sobni np. wocian; 2) eine ©ache, SJceinung beut=

lid) — , wyoy, wyuszczy (rzecz, zdanie)

rozbiera, rozprawia o czem; wykaza. 3)

bon ©treitenben, pogadza, uatwi; baher: fid)

— , uoy si z kim, separowa si, jll unter=

fcrjeiben bon ber eig. SSebeutung rozsi si, t. j.

usi kady osobno.

— fitjen, siedzie kady osobno.

§lu8einanberfei3ung, f. (bie) rozkad , zaatwie-
nie, rozejcie si z kim, zjednoczenie, zcze-
nie, rozstawienie, cf. odosobnienie, separacya.

S3ei Srbfchaften dziay. ©erid)tl.— rozsdzenie,
9t@., wyszczególnienie , wylikwidowanie , cf.

rozwodzi.
Gr.. górnej wymowy rozwodzi osnow, Krs.
— rozczenie wspólnictwa, ©er.=Drbn.

2fu8eina nber fpreijen, rozkraczy, rozkrzyo-
wac. (?£. rozkrzyowa ramiona naksztalt
drogoskazuS Mick.

— fb re n gen, v. a. rozsadzi, rozburzy, flflenfdjen

— rozbi, rozprószy (tumy); v. n. — rozpró-
szy si, porozbiega si.

— ft eilen, rozstawi.
— ftieben, rozlatywa si, pierzchn.
— treiben, rozpdzi, rozpycha.
— treten, rozstpi, rozstpowa si.
— tocrfen, rozrzuci, rozwala.
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~ ft) i dt ein, rozwika.
— jiehen, rozciga, rozrywa; 2) wyprowadzi
si kady osobno.

2Cu6 eifetl, v. a. z lodu wydoby, cf. z lodu wy-
rba, z lodu uwolni.

21 u 6 eitern, v. n. m. b. wyropie, cf. wyropi si,
wyj atrzy si.

SluSerforen, wybrany, polubiony, au6ertefen wy-
brany, dobierany, kosztowny, wyborny.

"Sluóerfcballen, rozgosi,! Sbeffal. 1, 8. od was si
rozgosio sowo Paskie etc.

SluSerfeben, wybiera, wybra, obiera sobie,

wypatrzy, cf. przeznaczy.
JtuSerroablen, v. a. obiera, wybiera, przebie-
ra, wybra, wybór — , brak czyni.

2£u6evroaI;lt, adj. wybrany, 2) wyborny.
SluSerroahlung, f. (Die) wybranie, przebieranie,
wybór, obiór.

8lu6er jählen, v. a. skoczy opowiadanie czego,
(lud) abfof. do koca opowiedzie.

2Cu8effen, v. irr. a. m. fj., Praes. id) effe, bu iffef,

er iffet au8, Imperf. id) — , er afj auS, Conj. bafj

id) — , er auSdfje, Imper. i§ au8, Part. Praet. au8=

gegeffetl wyje, doje, zje wszystko.

SUtSfibeln, v. a. vulgo aufrobbeln wystrzpi, wy-
wóczy nitki, nici, cf. wydziergiwa, wydzier-
ga.
©id) au8 fabeln Ross. rozpuci si, cf. rozsypuje
si, rozazi si, üffij.

$lu8fabren, v. irr. a. m fi. unb f., Praes. id) fahre,

t>u fäfirft, er fahrt auS, Imperf. id) — , er fuhr auS,

Conj. bafj id) — , er ausführe, Imper. fahre au8,

Part. Prt. ausgefahren, — burcb_ bielee fahren oer=

tiefen wyjedzi, wybój zrobi ober wydry,
wybi jechaniem, cf. wyjecha.

ein ausgefahrenes Sod) ober SSevtiefung auf bem
SBege wyboj ober $1. wyboje.

2) — oermittelft eines gubrroerfS auSroärfS fcfjaffen

wywozi, wywie.
II) — als v. n. m. f.

=: aus einem Orte fahren,

hinausfahren, herausfahren eig. bermittelft eines gubr*
»erf8 wyjecha.

2) — bon anbem 2Crten einer fchnellen Seroegung
au8 einem Drte wymkn sie, wyj, wysun
si. Der gu9 ful)r mir aus" noga mie sie wy-
lizna. Sug ber ,§aut ausfahren motten chcie
zaraz ze skóry wyskoczy, cf. w gniewie za-
pdzi si, cf. by gorco kpanym.

5) — ausbrechen bon <&aut=3lu6fchlctgen wyrzuca
si, wysypa si (na skór), cf. wyskoczy, wy-
prysn, pokaza si, cf. wystpi.

SluSfahrt, f. (bie) wyjazd, wyjcie, wyjechanie,
cf. przejadka, cf. brama zajezdna.

SluSfall, m. (ber) wypadnienie, wypadanie, baber

auch fig. wypadek zbioru ober zbiór ((Srtrag). 2)
— feinblicber Angriff au8 einem Drte, befonberS bon
Belagerten wycieczka, cf. Stuff wylazka. 3) ®e-
bärmutter opadnienie macicy, macicy wycho-
dzenie, L. cf. wystpienie *rodzielnicy.

4) — bie abgehenbe fehlenbe Summe niedobór
(Slbgang). ubytek; urn ben SluSfall jit beeren

pragnc zastpi ubytek.

5) — bie heimliche Shür wychod tajemny, drzwi
tajemne cf. fortka skryta do wycieczek, cf.

Hoss. wypadzina.

ausfallen, v. irr. n. m.
f.,

Praes. ich falle, bu fattft,

er fallt aus, Imperf. ich — , er fiel auS, Conj. bafj

id) — er ausfiele, Imperat. falle au8, Part. Praet.
ausgefallen wypada, wypa, bon paaren wya-
zi.

2) — cf. ausgehen, fid) berlieren precz zosta,
cf. Sßr. »Sßoln. wyby, cf. pozosta si. 3) —

.

wypa, uderzy na kogo, cf. wsi na kogo
4) — gerathen, fid) enbigen wypa pomylnie ober
niepomylnie, cf. uda si.

©ich ben tot auffallen rk sobie wybi.

2f USfallgatter, n._ (baS) — thor, ostróka, (fórtka

suca do wycieczek w czasie oblenia twier-

dzy).

2lu6faljen, v. a. wygadzi.
21 uS fang en, v. irr. a. ni. b., Praes. id) fange, bu

fängfit, er fängt auS, imperf id) — , er fing auS,

Conj. ba 9 id) — , er auefinge, Imperf. fange au8,

Part. Prt. auSgefangeu wyowi, wyapa.
MuSfafen, auSfafeln, auSfafern, v. a. cf. auSfdbeln

wystrzpi.
©id) auSfabeln wystrzpi sie, cf. sypa, snu

si, rozpuszcza si, wypuszcza si.
2tuSfaften, v. n. m. b., wypoci; skoczy post.

2(uSfaulen, v. n. m. f.,
wygnie, wypróchnie, L.

spróchnie, zgni, cf. L. *wytrupiesze.
SluSfaumen, v. a.

f. abfatimen, wyfalmowa, L.

2u6fnuften, v. a. = bei ben ^urmacbera ben au6=

geformten ^ut mit ber gauft auSbehnen unb geftal»

ten, cf. aueftojjen wypycha, wydonia, Techn.
MuSfed)ten, v. irr. a. m. 1)., Prs. id) fechte, bu fichfr,

er pd)t auS, Imperf. id) -, er fod)t au8, Conj. bafj

id) —, er auSfocbre, Imperf. ficht auS, Part. Prt

auSgefod)ten wyfektowa , wyszermowa , wy-
walczy; broni rozstrzygn.

2) — rozstrzygn spraw, cf. dobi si
czego np. wolnoci, (eig. erfechten).

SluSfegen, v. a wymie, wymiata; zamie,
zamiata; wyczyci, wychdoy.

SluSfegung, f. (bie) zamiatanie, wyczyszczenie,
wymiecenie.

2lu8feiern, v. a. wyprónowa (czas pewny).
Ausfeilen, v. a. wypiowa, dopiowa. 2) —
ogadzi , wypolerowa , okrzesa, j. S3, eine

©d)rift — zheblowa, Przyby., beffer pismo
ogadzi. SSj.

SluSferfeln, v. n. m. f)., przesta si prosi (o

wini).
ausfertigen, v. a. expedyowac, wygotowa, od-
prawi, uatwi, skoczy robot, wyprawi
dokd, cf. wyda.

Ausfertigung, f. (bie) wydanie, cf. expedycya,
wygotowanie, wykonanie, uatwienie, odpra-
wienie, uacnienie.

2(u8 feuern, v. a. 1) wypali dobrze. 2) — wy-
strzeli, przesta strzela.

SluSfiljen, v. a. wyburcze, zburcze, L., da
komu acin, burk da komu, wyaja, wy-
szkalowa kogo, uszu natrze, zbuzowa kogo,
wybuzowa, L. eig. — ben ©chub — pil wo-y w trzewik.

Slusfinben, v. a. irr. m. fi, Imperf. id)—, er fanb

auS, Conj. bafj id) —, er anSfanbe, Part. prt. auS*

gefunben wynale, wymyli, gewöhnlich: auSfin*

big machen, wyszuka, znale.
SluSfirniffen, v. a. pokostem wysmarowa.
2Cu8fifcben, v. a. wyowi (ryby), fig. wybada
kogo, Avyczerpn co z kogo, wyapa ryby,
cf. cign kogo za jzyk, L., cf. wyciga z
kogo sówka.

2Cu8flammen, v. a. wypali prochem dziao, aby
do adowania chdogie byo, (u puszkarza.)

2lu6flattern, v. n. m. f. ulecie, wylecie trzepo-
cc skrzydami, fig. wyj, wysun si, niby
wytrzepota si (o fircykach czyli gachach
kiedy sobie wychodz na umizgi).

2lu8fled)ten, v. irr. a. m. b, Praes. id) flechte, bu
flicfift, er flid)t au8, Imperf. id) —, er flodjt au8,

Conj. bag id) — , er auSflochte, Imper. flid)t au8,

Part. prt. auSgeflochten , = auSeinauber flechten

rozple, rozpleta, wyple. 9{Sl. fid) auS ber

<Sad)e auSfled)ten wybrn z toni, wywika si,
Ober wyplta si z jakiej trudnej sprawy b. I).

fid) mit Sift bon einer ©aa)e loSmadhen ober bon
einem SSerbachte befreien.

SluSfleifcben, v. a. miso wyskroba, wyczyci
skór z misa, SB3- cf- miezdrzy.

2tuSfltcfen, v. a. wyata, poata, naata.
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2Ctißf[legen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich, — , er flog

au8, Conj. bafj ich — , er ausflöge, Part. pre. aus*

geflogen wylecie, wylatywa, ulecie, zlecie
z gniazda.

ausfliegen laffen wypuci ptaka na dwór.
SluSf liefjen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) — , er flofj

au6, Conj. bafj id) — , er au&flöffe, Part. prt. auS=

gefloffen wyciec, wycieka, wypyn, wypy-
wa, spyn.

2£u8flohen, v. a. wypchli, cf. pchy wyszuka.
2lu8flud)t, f. (bie) wybieg, g. u, «ßl. wybiegi, cf.

dziura, L. cf. wymówka, wykrt, g. u, cf. Ross.
odgoworka.

§lu8flüd)te fud)en kluczkowa, . cf. koszaki
opaki ple, L. cf. hrodzi.
2)
— SluSflug wylot, wycieczka, wystpienie Dct8

ift fein erfter iluóflug to pierwszy wstp jego na
wiat, to jego pierwsze pokazanie si na wie
cie.

2Tu8fluglod), n. (ba8) wylot, L.
2t

U

8 f

l

II 9 , m. (ber) wypyw, wyciekanie, wypy-
wanie, wypynienie; ujcie, eig. SJlunbung od-
chód, f. wycieki, cf. L, *wypaw rzeki cf.

wstp. Ej. Nil siedmiorakim wstpem wpada
w morze, Krs. cf. wylot, g. u, ), 83. Pilica do
wylotu pod wie Jlniszow. Contr.

StuSfohlen, v. n. m. h., przesta si rebi Co
klaczy).

SluSfolgen laffen ; üblicher aber im ,£>ochbeutfchen:

berabfolgen laffen puci, wypuci, wyda.
Slu8foj)ben, v. a. wydrwi, zaartowa sobie

z kogo.
Slusforbem, v. a. wyzwa (3. 33. na pojedynek),
wyzywa.

SluSforbern, v. a. doby czego z kopalni.

Slusforberung, f. (bie) wyzywanie, wyzwanie
na pojedynek.

SluSforberungSbrief, m. (ber) kartelusz, list wy-
zywajcy.

SUtSforfchen, v. a. wybada sic, docieka, do-

wiedzie si o co, wywiadywa si, wyczer-
pywa, wyczerpn z kogo co, cf. cign kogo
za jzyk, L. Sówka z kogo wyciga, SBj.

Ausfragen, v. a. wypyta kogo, wypytywa,
dopytywa si o co.

2CuSfragUng, f. (bie) wypytywanie si.
2(u8freffen, v. irr. a. m. b., Praes. 'id) freffe, b\x

friffeft, er frifjt aus, Imperf. ich — , er frafj au8,

Conj. bafj id) — , er augfiäfje, Imper. frijj au6,

Part. Praet. auSgefreffen wyrze, wyera, wy-
je, wyjada, poera do szcztu, spasa j. S3.

bydem k.
2(u&freffen, n. (ba6) wyarcie, wyeranie, spa-

sienie ober spaszenie.

2tu efrier en, v. irr. n. in. f., Imperf. id) — , er fror

aus, Conj. bafj id) — , er auefiore, Part. Praet.

dugefroren wymarzna, wymarza.
Slusfud)teln, v. a. = mit ber guchtel ober mit bem

Degen flüchtigen wyfuchtlowa, Bw. wypazowa.
Slußführbar, adj. unb adv. skuteczny, praktyko-
wany, snadny do wykonania, podobny. — feit,

f. (bie) mono wykonania.
SlUSfUhr, f. (bie) wywóz, wywoenie, Avywozka,
wywiezienie, wyprowadzenie, ewekt, cf. ex-
portacya. Ej. Potrzeba kilkanacie furmanek
do wywózki ziemi (a).

Slusführen, v. a. cf. abführen wywie, wywozi,
wyprowadzi, wywodzi. 2) — bollig fltt Enbe
führen, wykona, dopi czego, wywód czyni,
doprowadzi, dowie, do skutku — , do koca
przywie, skoczy, ukoczy ze wszystkiem,
do koca przyprowadzi, uatwi, uskuteczni,
zrobi.

Einen 33au attöfüt)rcn dobudowa, cf. wystawi
dom, cf. abmachen, auomadjen rozstrzygn, roz-

prawi, zadecydowa. Sin ©cmalbe — , wyko-
czy obraz, einen ©ebanfen rceiter — , dalej wy-

prowadzi, obszerniej rozwin myl. ober zda-
nie, rozszerzy.

3d) roili meine ©ache ausführen dowiod mojej
sprawy, dokae mojej sprawy; cf. przeprowa-
dzi, wykaza.

SluSfÜhrlid), adj. unb adv. obszerny, szeroki, cf.

dokadny, wywodny, cf. doony, szczegóowy,
adv. szezegóowo, w obszernosci.

2tu8führIicf)Feit, f. (bie) dowodno, dokadno,
obszerno.

Ausführung, f (bie) wyprowadzenie, wywóz,
g u; wywód, wywodzenie, wykonanie, wype-
nienie, uskutecznienie, rozwodzenie si nad
czem.

SluSführungSroege, — gange, pi. m. drogi wycho-
dowe, przewód (g. u.) wychodowy. (Slnatom).

SltiSfuhrjoll, m. (ber) *ewektowe co (a), cf. co
wychodowe.

SlnSfüllen, v. a. zapeni, napeni, dopenia,
nadziewa, natyka, zatyka, wypeni, wyró-
wna ziemi.

Die Surfe ausfüllen przedzia zapeni, Ej. wy-
boje znaczne i kaue na gocicach bd f-
szyn, bd piaskiem zarowna i ubi; (a), cf.

zby zaprawi.
2fu6füttern, v. a. zapa, wypa, wykarml,
wyywi.

2) — podszy, podszewk da, cf. Sßr. * Sßoln.

wyfutiowa, futrowa. — 2Cu8gefüttert, b. Dcen*
fchen, wypasy, tusty.

SluSgabe, f. (bie) wydatek, wydanie, edycya,
rozchód, expens, Ej. 3Me 3>nfen fcHcn meiner grau
flu ihren SluSgaben bienen procent do ony mojej
na potrzeby — nalee bdzie.
9tS. in bie Ausgaben bringen postawi na rachu-
nek wydatków. SluSgabe unb Einnahme rozchód
i przychód.

2CuSgabebud), n. (baS) ksiga ob. dziennik wy-
datków, — rozchodowy.

SI 118 gäbe gelb, n. (baS) pienidze na zwyczajne
wydatki.

SljUSgähren, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , ergohr
au8, Conj. bafj ich—

, er auSgöhre, Part. Praet.
auSgegohren wyrobi (sie) cf. wyfermentowa,
L. cf. wykisa, dokisa, ukisie, cf. 'wyroi
si, wyklarowa si.

SlUBgang, m. (ber) wyjcie, Avychodzenie, wychód.
E$. ber SluSgang be6 heiligen ©eifteS wychodzenie
Ducha w.

2) — baS Enbe wypadek; schyek, koniec,
zakoczenie. Cr,, nie zawsze to ze (choroba
koklusz Äeud)htlften) odbiera tak pomylny wy-
chód, Dziark.

3) — droga, kana, rów, ganek, otwór.

SlusgangSjoll, m. (ber) co wychodowe.
SluSgaten, y. a. ftieberfachf. : aueiceiben wypiec,
wypiela, wyrywa chwast.

§{u8geben, v. irr. a. m. 1), Praes. ich gebe, bu giebft

er giebt auS, Imperf. id) — , er c\ab aus, Conj. bafj

ich —, er auegäbe, Imper. giebciuS, Part. Prt. auS=

gegeben wyda, wydawa, rozdawa, szafowa,
oy, rozda Unb wynaoy, (l. ÄOlinther 13,

3. Soln. 23ibel elfteres im Wujek, unb lefctereo

^allifdje 33ibel) für etro. na co.

Siei ©elb aufigebcu wyexpensowac wiele pie-

nidzy. Ej. wydatkuje wicej ni ma dochodu
Ober wydawa wiele pienidzy. Die $od)ter aus»

geben wydawa za m córk, e. 83ud) — ksi-
k wyda.

2) fid) roofür ausgeben udawa kogo, wydawa
si za kogo, czyni si czem; przyznawa so-

bie co, j.lö. fld) für einen Ebelmann ausgeben wy-
dawa si za szlachcica.

2)u giebft bid) für ben aus, ber bu nid)t bift czy-
nisz si, czyme nie jest, Ern. .$jaubb. Nie uda-

waj W Pan wieci za rzecz pewn, Ern. .franbb.
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(£$. zawiadczony od N. za jakiego si by
przedstawia atteftirt für ben er fi et) ausgiebt

Uczyni si przed nim jego siostrzecem. Der

ftch für ben Schroefterfohn auögiebt udajcy sio-

strzeca, Boh.
©id) roofür ausgeben zarczyli — i s ci sami,

którymi si by mieni, RS.,

Ausgeber, m. (ber) wydawca, cf. Bw. klucznik,

ekonom, cf. szafarz.

AuSgeberin, f. (bie) klucznica, szafarka, panna
suca.

AuSgebung, f. (bie) wydanie, wydawanie.
AuSgebot, n. (baS) ofiarowanie, wystawienie na
sprzeda.

ausgebreitet , rozszerzony, rozprzestrzeniony,

rozpostarty, rozcigniony. Ausgebreitete Äennt*

lliffe rozlegle wiadomoci.
Ausgebreitete Stengel odygi rozwarte= Sat. cau-

les divergentes, Bot. Ausgebreiteter Stengel o-
dyga rosochata = Sat. caulis divaricatus, Bot.

cf. berbreitet rozpowszechniony.

Ausgeburt, f. (bie) nur flg. = Grjeugniffe ,
pód,

potwór.
AuSgebacht, wymylony, baS Ausgebaute wymys.
AuSgebehnt, rozcigy, rozdty 5. S3. Wadz

bardzo rozleg otrzyma (a), rozcignite pra-

wo (a), f. attSbehnen.

AuSgebient, wysuony.
AuSgegorben ober —gegerbt, wygarbowany. Ctj;.

ein auSgegorbeneS %l wyprawna. skóra.

Au8gehen, v. irr. n. in f., Imperf. id) — , er ging

aus, Conj. &a0 id) — , er ausginge, Part. Praet.

ausgegangen wychodzi, wyj, wyle, wyazi,
odchodzi; auf etoaS — , godzi, zmierza na co,

cf. dy do czego; bon etroaS — , zacz od

czego pochodzi.
Der glecf geht atlS plama puci, L. da si wy-

wabi, L. 9fJA. 6r gef)et auf nid)t8_ ©uteS aus, er

hat böfe Anfchläge na nic dobrego nie godzi, zo
knuje. 6r. Chciwo Mieczysawa starego go-
dzia (ging aus, trachtete, ftrebte) na pastwo, cf.

way. (Ij. na pery, na zoto, na srebro zo-
dzieje wa, Dambr. 130, 2.

Seer ausgehen, nichts erhalten z niczem odej;
próno wyj, cf. z goemi rekami wyj, z

kwitkiem odej, grei ausgehen bezkarnie uj,
cf. bez szkody Ober bez opaty wyj z czego.

DaS roivb bir nicht ungenoffen ausgehen nie ujdzie

ci to na sucho. Der auSgehenbe ober heiborfbrin=

genbe SBinfel kt wyskakujcy.

Ausgehen laffen, b. i. beFannt merben— Cnnen 83efel)l —
ober beffer : ergeben laffen wyda ober ogosi roz-

kaz, cf. Ross. obnarodowa ukaz. (Sin S3uch —
ksik wyda. SDeti Seig ausgehen laffen ciastu

da si wyrobi. Seer ausgehen laffen z kwitkiem
puci. Die .£>aare gehen aus, wosy wya.
DaS ©elb ift mir ausgegangen odbiegy mi pie-

nidze, rozeszy si pienidze, przebray si —

.

SDie SBaare ift ausgegangen towar rozkupiony
ober rozprzedany. Die Sßflanje — , ber SSaum
ging auS uscha rolina, drzewo uscho: cf. nie

przyjo si.
Drzewka wyniszczone co rok dosadza, 9tS.

Der Älee ift ausgegangen b. koniczyna zniszczaa;

(Ej. drzewo zgin moe, Sylwan. Sie garbe

ift ausgegangen kolor wylaz, cf. spez. DaS
?jeuer ift ausgegangen ogie zgas. DaS Sicht ift

ausgegangen wieca zgasa, wygasa. Das SBort

geht auf ein A auS ten wyraz koczy si na A.
Stachbem bie SebenSmittel gänjlich_ ausgegangen toaren

po cakowitm ywnoci wycieczeniu, wypo-
trzebowaniu, —zuyciu.
Auf Abentheuer ausgehen szuka przygody.

AuS gel) en, n. (baS) wychodzenie etc.

Ausgehungert zgodniay.
AuSgefammt wyczesany.

AtlSgelaffen rozpustny, rozwiozy, rozpasany, cf.

zbestwi si, roztrzepany, cf. dziki; auSgelaffene

SCrcubc rado roztrzepana; ausgelaufen luftig fein

szalenie by wesoymi swawoli; er ift gang

auSgclaffen nie wie co ma czyni z rozpusty, z

radoci.
Ausgelaffenheit, f. (bie) rozpusta, rozwiozo,

roztrzepanie, swawola, rozpustno, *rozpu-
ciny, $[. L.

Ausgelegt wykadany, cf. szlukaterye, 3. S3, per-

owej macicy, Krs. PP. 340. Ausgelegte Arbeit

wykadana robota.

Ausgemacht rozstrzygniony, zadecydowany, pe-

wny, niezawodny, rozsdzony, g. S3, oszust

doznany, Dm. 73. cf. filut wierutny.
Ausgemergelt wychudy, wyniszczony, wycie-

czony.
Ausgenommen wyiety; adv. wyjwszy, okrom,

oprócz, prócz,
f.

außer

Ausgerben ob. auSgcirben, v. a. wygarbowa, wy-
prawi? wytrzepa, wypra kogo.

AuSgefdjloffen wysunity od czego, wyczony,
odosobniony, wykluczony (a), cf. wyjty, 3. S3.

z pod praw, SB. f. auSfchließen.

2tU8gefucf)t, Cßavf. wyszukany, wybrany, wy-
kwintny, 5. S3, potrawy, f. auffuchen.

Ausgetreten, wydeptany, zbiegy? ausgetretene SSa«

fallen Wazale, którzy mimo wiedzy i pozwo-
lenia Rzdu kraj opucili, ©.=0.

Ausgemachten, Cßart. Avyrosy, dorosy. (Sj. nad-
psuta i wyronita pszenica, 9tS. 2) garbaty.

AuSgegadt, ^ßart. wycetkowany, cf. zbkowaty,
zbkowany.

AuSgegehrt fein wyniszczouym by, schn.
Ausgezeichnet znamienity, wyborny, doskonay,

cf. celujcy, 3. S3, celujcym uczniom rozdawa
nagrody; znakomity, f.

auSjeichnen.

Ausgießen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er goß

aus, Conj. bafj ich — , er auSgoffe, Part. Praet.

auSgegoffen wyla, wylewa? rozla; zala.
Das geuer ausgießen zala ogie. Sin Sod) mit

SSlei — dziur oowiem zala. DaS Äinb mit bem
S3abe ausgießen b. i). baS 9ut3liche mit bem Unnutj«

licfjen ^erroerfen dzieci z kpiel Avylac. Sein
>£>ei'3 ausgießen serce wynurzy.

Seinen 3oni ausgießen gniew wywrze na kogo.
Ausgießung, f. (bie) wylanie, rozlanie, wylewanie.
— beS heiligen ©eifteS wylanie Ducha witego.

AuSgipfeln, v. a. wierzchoek drzewa obci.
Aus glätten, v. a. wygadzi.
Ausgleichen, v. irr. a. m. I). Imperf. ich — , er glich

aus, Conj. baß ich — , er ausgliche, Part. Praet.

ausgeglichen równa, porówna, wyrówna, zró-

wna, zatrze, zarówna, L. cf. pomiarkowa,
L, B^iftigftitt" ausgleichen spory zagodzi, za-
atwi zasze zatargi (a), (fj. schedy wyrównane
zostay, R.S. cf. urownoway (a); — cf. gleich«

freuen 3. S3. — opaty (a) cf, zrównoway; fid)

ausgleichen mit Semanb porozumie, pogodzi si
z kim.

Ausgleichung, f. (bie) pomiarkowanie, ex Doc.
bei Dangig. f.

verb.

Ausgleiten, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er glitt

aus, Conj. ba^ ich --, er ausglitte, Part. Praet.

ausgeglitten, (= ausgjitfchen) wylizn si, poli-
zn si, lizn si, fig. zbdzi, pobdzi.

Ausglimmeu, v. n. irr. m. f., Imperf. glomm aus,

Conj. ba^ — ausglomme, Part. Praet. auSgeglom*

men wytie. — laffen wytiie, L.
Ausglühen, v. a. wyglijowa, rozpali czerwono,

rozpali, wypali, w ogniu wypali. 2) v. n.

wyarzy si.
Ausgraben, v. irr. a. m. h., Praes. ich grabe, bü

grabft, er grabt aus, Imperf. ich — , er grub aus,

Conj. ba^ ich — , er ausgrübe, Imperat. grabe aus,

Part. Praet. ausgegraben wykopa, odkopa, wy-
ry, wygrzeba, z ziemi doby. Gin Siegel auS*
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graben *rzeza piecz, bibl. SJlof. 28, 36. «üb 2

f)ron. 2, 7. bcffer wyrytowa piecz.
Ausgrabung, f. Cbie) wykopanie, rzezanie, wy-

rycie.

Siu 6 gra fen, v. a. wypa traw.
Sluegrätcri/ v. a. oci wybiera, — powybiera.
— wyi, z oci wyczyci.

SluSgreifen, v. irr. a. Imperf. id) — , er griff ati8,

Conj. bafj id) aufgriffe, Part. Praet. au8gegriffen,

öom roeiten ©d)i'itie, szeroko stpi, odsdza
przednie nogi do biegu (o koniu kusujcym).

SlUSgrÜbeln, v. a. wyszpera, wymyli, wyba-
da, wyledzi, zgbi, wynale.

SluSgnlbelung, f. (bie) wyszperanie.
SluSgrÜbler, m. (ber) wymylacz, badacz, szperacz.

SJuSgrÜnben, v. a. zgbi, zgbia, wyszpera,
szuka, wymaca co do gruntu, zgruntowa, do

gruntu si dobra.
Slusgrfinbuhg, f. (bie) macanie do gruntu, wyba-

danie.

Sfuggudfen, v. n. wyglda przez co 5 Sid) bie Slugen

ciuggucfen oczy -sobie prawie wypatrze.
Sluggurgcln, v. a. gardo wypuka} pukaniem z
garda wyprowadzi.

SluSgUfj, m. (ber) wylew, wylewanie, wylanie, cf.

wylana woda, wylane pomyje, stek, ciek, ka-
na, rynsztok, cf. Boh: traciwod.

2Cu6haaren ober auswären, v. n. m. h\, bie <&aare

farjren laffen linie, puci sier, wos, cf. beffer

lenie SBj.

SluSbatfen, v. a. wykó, wykaa, wyklu ober

wykiwa; wyrba, w)rdzioba, wyci, powy-
cina. Sbvichro.": Äetne Äräbe r>acft ber anbern bie

Slugen auS kruk krukowi 'oka nie wykluie ober

wykol, cf. znaj si oni jak zodzieje w jar-

mark.
2tuSgef>adf t, <ßcnt wyklóty. — eSlrbeit wycita ob.

wyctkowana robota.

Sluef)Cttfen. n. (baS) wykócie, wyklucie, wydzio-
banie etc.

SluSbageln, v. imperf. m. h. grad przestaje pada.
SluSCiaf en, v. a. zdj z haka, v, n. m. f., scho-

dzi z haka, wyhaczy si.
2Iu8b alftern, v. a. oduzda, udzienice zdj.
Ausfallen, v. n. m. b. dwik wydawa do koca;
sabn, kona (o dwiku).

3tu6bolten, v. irr. m. h., Praes. id) halte, bu hältft,

er bait auS, Imperf. id) — , er hielt au8, Conj. bafj

id) — , er au8()ielte, Imper. fjalte au6, Part. Praet.

au6gehalten wytrzyma, znie, przetrwa. 6g.

wszystko co przetrwao kolej rozmaitych epok
i odmian, Dowgird. Sr,. Ucze koniecznie u
majstra pewne lata wyby musi, P. Jan. cf.

wytrwa, pocierpie, wycierpie, znie, prze-

by, Sßr.=sßoIn. wysta. Die Sefjvjaljre — wyter-
miuowa. Aalte — zimno wytrzyma, junger —
gód znosi aud) wytrzyma, ©tunben (beS Un«

terricfjtö) —, lekcye doby, gr fann biel auehalten

on bardzo wytrzymay. — v. n. m. i)., an einem

Orte bleiben, Stid) galten, dosiedzie, dotrzy-

ma do koca; länger alö ein anberer — prze-

trzyma. Stedjn.: e. SRote—, nute wytrzyma, bal)er:

ber Sln8 balter (in ber SDiuftf) ferma (nuta, któr
wytrzyma naley) u. ba8 2Cu8haltting6 ^eichen

znak fermata.

SluShciltung, f. (bie) wytrwanie, wytrzymanie,
przebycie.

SluShammern, v. a. wybi motkiem co z czego}
rozbi pasko.

Slushanbtgcn, v . a. odda w rce, wrczy.
Slushangcn, v. irr. n m. h., Praes. id) bange, bu

bangft, er hängt aus, Imperf. id) — , er b'nß flU8,

C<»nj. bafj id) — , er aushinge, Imper. hange aus,

Part. Praet. au6gehan_gen = auSgchänget fein wy-
wieszonym by, wisie.

Siu Sb an gen, v. a. wywiesi, wystawi.
Aushängebogen, m. (ber) arkusz na prób wybity,

cf. pi. zbywajce arkusze, pozostae arkusze
drukarczykówj wywieszone arkusze.

Sluebängefchilb, n. (baS) wywieska, cf. szyld, SÖJ.
znak wywieszony, — wystawiony na widok,
znaki przed domem, L., wywiesido, cf. wabido,
cf. neta, cf. przyada, cf. wiecha; piwna wiecha,
cf. wieniec winny. 65. gadka ona jest wiecha
na piwo i miód, L.

SI us bar fen, v. a wygrabi.
2lusf)arffe(, n. (baS) ograbki, szypulki, ex §3r.

teohfblitter.

Slu8b«vnen, v. a. z uryn odda.
SI u 6 barren, v. a. dotrwa, wytrwa, wytrzyma.
SI II

6

bau, m. (ber) wycicie, wyrb.
SluSbaud), m. (ber) Avyziewj oddech, wyziouienie,

cf. exhalacya.

SluSbaud) en, v. a. wyzion, wyziewa; baS Seben
—, odda ducha; oddycha.

2£u8haud)Ung, f. (bie) wyziewanie, oddychanie,
wyzionienie.

Slusbautn, v. irr. a. m. h., Praes. id) baue, bu hauft,

er baut aus, Imperf. id) — , er bieb aus, Conj. bafj

id) — , er ausgebe, Imper. baue aus, Part. Praet.

aUSgebauen wysiec, wysieka, wycina, wyci.
Qnnen ausbauen wybi komu skór, cf. puci

Ober przegoni przez suchy las, cf. przez kij

przesadzi, sffij. %\\ ©tein ausbauen wyciosa,
wyry, wyrobi w kamieniu. Ginen SBalb 0tl8=

fjauen wyrba las, wyci las, cf. wytrzebi,
— wykarczowa. 2fU8gebauen wycity.

Siu 6 bau U ng, f. (bie) wycicie, wyrbanie.
Slusbeben, v. irr. a. m. h"., imperf." id) — , er bob

aus, Conj. bafj id) ~, er ausijobe, Part.Praet. aUS*

gehoben wydwign, wyj i podnie, wyrwa,
wysadzi, wyprze, unosi, wydobywa, wy-
biera.

Ginen SSattin ausbeben drzewo wydoby, wyj,
wykopa. 3Me SI)ür aii6r)eben drzwi wyj ober

zdj z zawiasami z haków, cf. drzwi wysa-
dzi, wyprze, wyrusza drzwi z zawiasów,
Dmoch. 3Me genfter auebeben zdj, wyj,
wyjmowa okna. S3ler ober SBein ausbeben, mit

bem ^>eber aus einem gaffe sieben piwo lub wino
wycign rurk ober lewarem. JRefrUtetl— bra
w rekruty, rekrutów zbiera, wybiera, na
onierk — zaciga. 5Die ©rtinbe ausbeben
wytkn przyczyny Ober powody.

MuSbebnng, f. (bie) wybieranie, 3. (S. majtków.
Refrtlten — zacig rekrucki, cf. nabór rekrucki
wybór. (?£. Podwojono nabory do wojska (a) 3l.

3tU8 beber, m. (ber) kóko zegarkowe do dzwonka
B.w. cf. dwignia ober wychwyt?? cf. @d)0pfrab,'

cf. kolibnik. 2) maszyna do wycigania rolin.

SluSbebefban, m. (ber) regulka drukarska do wyj -

mowania druku.
Siu 8 bed) ein, v. a. wyczesa, 3. §3. len na szczotce

2) przesta czesa len. 3) wyszczerza si z
kogo, na fundusz bra kogo.

SltlSbecfen, v. a. wylga jaja, wyldz, wylgn,
wysiedzie (mode pisklta). 2) — wymyli,
wybzdurzy, uknu, knowa, niby wyroi co

wylczy uroci sobie co, 2. cf. wymarzy.
Slu6I)eilen, v. a. wygoi, wyleczy, wykurowa.
SluSbeimen, v. a. wyojczyni.
Slu8l)eimung, f. (bie) wyojczynienie.
Sluebeitern, v. a cf. aufheitern wypogodzi, ais

recipr. in. fid) — , wypogadza si, wyjania
si.

SluSbelfen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) helfe, bu hilffr,

er hilft au8, Imperf. id) — , er half au8, Conj. bafj

id) — , er au6l)tilfe, Imperat. Ijiif ouS, Part. Praet.

au6gel)0lfen wspomódz ober wspomaga kogo, do-

pomaga komu, pomaga; poratowa, wyrato-
wa (kogo czem).

Ginem mit ©elbe, mit ©etreibc ntiSbelfen wesprze
ober wspiera kogo pienidzmi, zboem.
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Slu8f;ellen, v. a. recipr. cf. übt. auS^eitern, wyja-
ni.

Slu8l)emmen, v. a. odhamowa, wyj hamulec z
pod koja cf. o pp. einhemmen zahamowa.

Slu&herrfchen, v. n. m. I). przesta panowa.
2lu6hinfen, v. n. m. f.

na kulawej nodze wywlec
si (z domu).

Slu8f)0belll, v. a. wyheblowa, polerowa, oga-
dzi heblem.

SI li 9 1) ö f> l e n, v. a. wydry, obi, 2. wydra,
wyduba, orodek wydoby, wyrobi, dziury
wykopywa, wybija, wybi, wylobowa, wy-
obkowa, dokowato robi, wynurtowa.

Slu8t)öhlung, f. (bie) wydrenie, obkowato,
*ohowacina, *obowina, 2.

2C

u

8
1;
ö n cjl, v. a. wyszydzi, namiewa si, nai-

grawa si, wyszczerza si z kogo, urga.
Slughóbnung, f. (bie) wyszydzenie, urganie.
Slu&höfen ober Sßieberfädjf. auöhöfern, v. a. po je-
dnemu, sztuk na sztuk przedawa, cf. namiarki
O&er czstkowo przedawa.

Slu8bolen, v. a. wynie, wynosi, ginen au8=

holen, au&forfchen wywiadywa si czego u kogo,
wypytywa si kogo, cign kogo za jzyk,
wyczerpn co z kogo, cf. L. wymaca kogo,
apa sówka, wyszpiegowa, wybada.

2) ale v. n. m. 1). = ben Slrm gum Sßurfe ober

Schlage öon [ich frrecfeit zamierzy si, zamach
uczyni, zanosi si, zanie sie. Sv Ijolet roeit

au6 um einen Sprung ju thun zacieka sie do
skoku, zapdza si, rozbiega si, (f. tfnfeijen).

3m Sieben roeit — z daleka zasiga w mowie,
zachód — , korowody czyni, zalatywa, cf.

rozwodzi si. 25a6 2Cuóbolen gum Schlagen,

flauen zamach, zaraachnienie, zapd do bicia,
— uderzenia. 2. Start auörjolenb zainaszny, za-
maszysty. 2.

2£u6f)Oljen, v. a. wyci las.

8lu8f)orchen, v. a. podsuchiwa, wysuchiwa.
Slu6t)Ören, v. a. wysucha, przesucha (do
(koca).

3tu8hubeln ober auöhunäen wyaja, zbeszta, wy-
szkalowa, zburcze.

2£u6 hülfe, f. (bie) pomoc, wspomóka; ratunek.
SI u 6 1) ul (en, v. a. wyuszcza (ze strczków), wy-
upia, wyuska, wyduba, cf. obiera.

Aushungern, v. a. wygodzi, godem trapi,
wyniszczy godem, morzy, wymorzy. Slu8=

gehungert, %ßavt. wygodzony, wygodniay.
Slugfjungerung, f. (bie) wygodzenie.
2lu6buften, v. a. wykaszln, wykaszla, od-

kaszliwa.
2tu8hüten, v. a. wypa, spa.
StuSjagen, v. a. wypdza, wypdzi, wygania,
wypycha, wyrzuci, wygna, wypchn.

2(u6jdten, v. a. wyple, wybra zielsko, wypie-
la.

Slu8)od)en, v. a. wyjarzmi, L. cf. z jarzma wy-
przdz, — uwolni.

2tu8falben, v. n. m. f)., przesta (cielta rodzi)
si cieli.

2lugfammen, v. a. rozczesa, wyczesa.
SluSfämpfen, v. a. m. h., wybojowa, nawalczy

si, wywalczy.
SluSfarren, v.a. na taczkach wywozi, wywie.
Slu6 taufen, v. a. wykupi, odkupi, zakupi, na-
kupi, cf. Ross. rozkupi, Die 3eit augfaufen
czas skarbi sobie.

Slugfaufung, f. (bie) wykupowanie etc.

Slusteblen, v. a. mit fjofjlen Streifen ober binnen
berfehen *wylaskowa, cf. wylobkowa.

StUSfehren, v.a. wymiata, wymie miot, wy-
czesa ober wychdoy szczotk. Jluggefehrt
wymieciony.

Siu 6 te bricht, n. (ba8) $1. omieciny, $1. miecie,
$1. wymieciny.

Sltigfehrung, f. (bie) wymiatanie, wymiecenie,

Mrongovius, Deotsch-Poln. Wörterbuch.

Stuetcifen, v. a. wybuzowa, wyaja.
Stu8 teilen, v. a. 1) klinami opatrzy. 2) kliny
powybija, wybi.

Slug fei men, v. n. m f. wyrasta, rolinie si, cf.

kieki (Hoss. rostki) puszcza.
SlUSfettern, v. a. wycisn, wyprasowa, wyta-
cza (wino).

2tu8tei'6en, v. a. wykarbowa, ponacina.
2lUSfertun, v. a. jdra wybiera, jderka wyj,

cf. SJohjn. wyjdrzy, wyjmowa pestki.

Slugfeulen, v. a. gem. kijem wywali kogo.
Slugfinbem, v. n. ni. 1). przesta rodzi.
2Ctl8fippen, v. a. brakowa (pienidze próbujc

na wadze, czy wane).
Slu6fitten, v. a. wykitowa.
SJuötlnftern, v. a. na snie wymierzy.
SlUgflagen, v. a. oskary kogo, pozywra, za-
skary kogo, o co cf. skarg ober zaalenie
zanie na kogo, cf. wytoczy spraw do sdu.
Sin auSgeflagter äBecbfel protestowany weksel.

SlUgflaren, v. a. wyklarowa, wyjani; wybie-
ra.

3fu8tlatfcf)en, v. a. wjklaska; 2) wyple, wy-
gada, wypapla, wybaja, cf. wieci roznosi,
cf. (&c. trzsie bani, sieje plotki.

Slugflatlben, v. a. wyduba, Avydrapac; wybie-
ra, obiera; wyszpera. 2Ulggeflaubt, Sßavt. wy-
dubany, wzszperany.

Slustleiben ober augfleben, v. a. wylepi, wy-
klei.

2tugf leiben, v. a. ubra, ubiera, up. mury dzyn-
kiem 2) rozebra, rozbiera.

21 u 6 f 1 e i ft e r ti , v. a wyklei, wyklajstrowa.
Siu 8 1 lim pern, v. a. wybrzdka co (na fortepianie).

Slugflopfen, v. a. wyklepa, przetrzepa, wy-
trz, wytrzepa (suknie z pyu.)

Stugfiopfung, f. (bie) wytrzepanie, przetrzepanie.
SluSfltigeln, v. a. wymdrkowa, wytropi, wy-
nale, dowcipnie wymyli, wykoncypowa.

SlUgfnetcn, v. a. wygnie, wygniata, wyrobi,
cf. Hoss. wymiesi, cf. rozczyni, zaczyni
ciasto.

Sluetnetung, f. (bie) wygniecienie, zaczynienie
ciasta.

2lU8fnien, v. n. r. b. wyklecze, odklcze swojej
al§ v. a. klczeniem wytrze, wygnie.

2lugfod)en, v. a. wygotowa, ugotowa dobrze,
•wywarzy, wywarza. 2) v. n. przesta gotowa.

Slugfocbting, f. (bie) wygotowanie, wywarzenie.
2lugfolfen, augfolfen, niebrig: ausseien, im Grbre=

djen bon ftcb geben wyrzyga, wyplu. Sefaia

2S, 7. Sie ftnb toll im SBeiffagen unb fölfen bie

llrjeile at!8 potyka si w sdzie, *wyblazgo-
ni, wypowiada co si syszao.

Slugfommen, v. irr. n. m. f, Imperf. icf> — , er

tam aug, Conj. bafj ich — , er augfime, Imper. fomme
Part. Prt. auggefommen, = beraug ober binaug tom»
men wychodzi, wyni. 2Me jungen kühner ftnb

nod) nict)t auggefommen aug ben Giern kurczta si
jeszcze nie wylegy, cf. wybi si na wierzch.

2» — befannt roerben wynie si, pój do
wiadomoci, roznie si, donie sie, rozej
si, rozgosi si, (nami. wie bie Sage). SDie

Säd)e roirb geroifj augfommen ta sprawa zapewne
si rozniesie. Durd) mid) foli e8 nicht au8fom=

men przezemi si to nie wyniesie, ja tpo
nikomu niepowiem ober przezemi si to nie

rozniesie.

3) — cf. entfteben (bon einer geuergbrunft) (niby

wyni), wybuchn, wszcz si, zaj si.

4) — bi8 su Qtnbt fommen, fig. genug haben wy-
starczy wystarcza czer. 25er Sd)neiber roirb

mit Cem 3 f"y e nicfjt augfommen krawiec tem suk-
nem niewystarczyi niestanie mu sukna, nie

bdzie mia do sukna; cf. CJk.'Sßolu. u. &8o(vm.

z tem suknem nie wyjdzie ob. nie signie ob«

krawcowi to nie wydostarczy.

8
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Sd) Fann mit biefem ©exalte nidjt auSfommen ta
pensya niewystarczy dla mnie; ja 7, t pens3*
na swoje wyj nie mog, opdzi potrzeb nie
mog. Sr fann gar roobl au6foinmen on ma do-
cbód dostateczny; on ma swoje opatrzenie; —
dostateczne wyywienie.

^ ©brichmoit: 2Tiit biel hält man £mtt9, mit roenig

fommt man auch au6, (Sicbtenberg) kto wiele po-
siada, ten te wiele wydaje, a kio mao, to
si i z tem obejdzie, SBj. cf. podug stawu
grobla.

5) feine S(bfid)t mit etroae erreichen sprosta,
wskóra, doj koca, trafi do koca.— doj
sprawy.
68 fann niemanb mit if)m — trudno z nim y

ob. co pocz; czowiek nieznony, nie do W37-

trzymania z nim, nikt mu niedogodzi cf. z nim
nie mona doj adu.

2tuSfommen, n. (ba6) dochód dostateczny cf.

obejcie, ywno, chleb, dr bat fein notbbürfti*
geS StuSfommen ma swe niezgorsze wyywie-
nie; ma tyle chleba, ile mu potrzeba; ma si
niezgorzej — j ma na swoje obejcie, — na
opdzenie ob. zaspokojenie gwatownych po-
trzeb; reichliches — dobry byt, spore dochody,
dostateczne wyywienie.

gr,. Dobrze mi jest tak co do zdrowia, jak
co do bytu 8. g8 i ft fein HuSfommen mit ihm nie-
masz z nim adu.

2CuSfommlid), adj. dostateczny, wystarczajcy
na utrzymanie.

2Cu8fobbeln, v. a. wysworowa, wysforowa, ze
smyczy spuci.

3Cu8f ornen, wybiera, wyj jdra ob. ziarna,
pestki.

2(u8föthen, y. a wywichn nog nad kopytem
ober wyroni staw nogi nad pcin.

3£u8foften, v. a. wykosztowa.
SluSfoijen, v. a. wyrzyga.
2fu8fräcf)3 en, v. a. wycharcha co.

ausfragen, v. a. da wystp, gzyms (w bu-
downictwie).

Siu 8 frihen, v. a. wypi.
2(u8framen, v. a. wyoy, wykada towar, cf.

rozkada cf. roztasowa , 8. cf. wystawia na
widok? fig. *zakazywa si, chlubi si, popi-
sywa si z czem, cf. wyjeda na plac' z czem.

SluSfrdnfeln, — franfen v. n. m. b. wychorowa
si.

2Cu8fratyen, v. a. wyskroba (co napisanego), wy-
drapa np. oczy.

2£uS f reb fen, v. a. wyapa ober wyowi raki.
SluSfreifchen, v. a. wyskwarzy.
Stu 6 fried) en, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) —, er

frod) au8, Conj. bafj id) — , er au6fró'che, Part. Prt.

au8gefrod)en wyle,_ wyazi, wykiwa si, wy-
klu si, wyldz si, cf. herau6fried)en wyczo-
ga si.

2(u8friegcn, v. a. auSsiehen, r)erau8befommen, wy-
cign, wydoby. — gin ©la8 — , wymczy
szklank, t. j. z przymusem wypi. 2) ju frie=

gen aufhören skoczy Avojne.

SluSfühlen, v. a. wystudzi, wychodzi, ozibi.
SluSfunbcn, SluSfunbfchaften, v. a. wyszpie-
gowa, wypatrywa, i ober wysya na pod-
suchy , — na zwiady, wywiadywa si, za-
sign jzyka, L.

Sluöfunbfdhaftung, f. (bic) wyszpiegowanie.
S(u6funft, f. (bic) wiadomo, informacya, ob-
janienie, wykaz, wiato, zasignienie wiata,
cf. wybieg, sposób.

Semanbcn eine SluSfunft roorüber geben da komu
spraw o czm, — objanienie, da wiedzie
o czm

Slußfünfteln, v. a. sztucznie wyrobi, skleci,
cf. wyraajstrowa, wykoncypowa.

2£u8lad)en, v. a. wymia kogo, namiewa si
z kogo. v. n. m. f). przesta si mia.

2fti6lad)en, n. (bag) namiewanie si.
Slu8lad)eu8tDcrth, ad. mieszny, miechu godny,
wymiania godny.

SluSlaben, v. irr. a. m. b. Imperf. id) — , er lub

OUS, Conj. baft id) — , er auSIübe, Part. Praet.

auógelabcn wyadowa, wyoy ciar z czego,
zoy, wyprónia, wyrzuca, wynosi, cf.

wybi, wyszafowa.
©etieibe austoben aus bem ©cfafj auf bem Um*

arbcittingSblatj zboe wybija ze statku na ld
ob. na przerabk, ex. Prot.

It. Avybic zboe na ld na agle.
— Son ber glectricitdt Avyadowa, gj. wya-

dowa butelk Lejdesk , SBj. 25a8 (Seioehr

auSlaben nabój wydoby, — wycign, wy-
krci.

2£u8laber, m. (ber) trudnicy si wypakowaniem
Ober wyadowaniem; wypakowywacz, tragarz.

Sn ber $ßht)fif: excytator, (narzdzie suce do
rozbrajania butelki Lejdejskiej) cf. nosiciel, no-
szcy.

StuSlabung, f. (bic) wyadowanie, wybijanie,
*wyszafowanie.

Siu 8 lag, f. (bie) wyoenie, wydatek, cf. Ross.
wydacza, zaoga pienina, wyoone pieni-
dze cf. zaliczka, forszus, 'wynaoenie.

2) — tasza, cf. kram iJombanf awka kramna,
cf. kramnica, cf. przyawek, g. wku, pokadny
stó, L.

2Cu8lagem, v. n. m. f. wylee si, wysta si}
ausgelagert wyleay, wystay.

Slu6lammen, v. n. m. b bon Sdhafen, przesta si
koci.

SluSlanb, n. (ba8) obcy kraj, cudzy kraj, im SiuS*

lanbe za granic, in8 SluSlanb za granic, bom
SluSlanbe ber, au8 bem SU18 — , z zagranicy, za
granic, cf. zagraniczne kraje, cudzoziemskie
kraje, cf. L. zagranicze.

Sliieiinber, m. (ber) cudzoziemiec, g. mca, nie-

domak, obcy, cudzy, zagraniczny, cf. Stuff.

inostraniec.

SluSldnbevin, f. (bie) cudzoziemka.
SluStäubifch, ad. cudzoziemski, obcy, cudzy, za-
graniczny.

Slu8langen,_ v. n. m. F)., b. i. auSfommen do mie,
podostatkiem mie, wyj na swoje, sign}
wystarczy, dostarczy, sta, dosta, wydostar-
czy, *wydostatczy.

SIu6ldrmen, v. n. m. b., wyhaasowa si.
SluSlaffen, v. irr. a. m. h., Praes. ich laffe, bu Idf=

feft, er tdfjt au8, Imperf. ich —, er liefj au8, Conj.

bajj id) — , er auSliefje, Imperat. laffe au8, Part.

Praet. au8gelaffen O'etjt ein anbereS SSerbum borau8)

wypuci, opuci; Sutter, Saig — maso, ój
rozpuci.
— ein Äleib wypuci szat

,
popuci, wy-

pró.
gin SBort au8(affen sowo jakie opuci, wy-

puci, cf. przeskoczy.
2)a8 SSieb — bydo wypuci, cf. spuszcza

bydo.
2) — befannt roerben laffen odkry, wyjawi,

wynurzy, owiadcza si z czem, ogosi,
oznajmi, cf. wyda 3. S3, rozkaz, prawo, u-

- staw 2= criaffen.

Sngjeidjcn metonbnifd): fief) über etroaS auStaffcn

feine ©ebanfen barüber bind) SBorte an
_

ben Jag le<=

gen owiadczy si, wytumaczy si, flet) roeit»

läufig über etro. — , obszernie rozprawia, roz-

gada si, rozpisa si o czem.
— freien Sauf laffen, ausbrechen laffen wypuci,

puci cugle, wynurzy, rozpuci si na co.

©eine Säo&heit, feinen ßovn auölaffeu wywiera
zo, gniew wypuci, cf. zo spdzi na
kim, P. Jan. ©eine greube audlaffcn rado oka-
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za, feine SButh an Semcinb. — pastwi sie'nad
kiin.

StuSgelaffen, part. u. adj. rozpuszczony, rozpa-

sany, roztrzepany, rozpustny, rozwiozy.
Slu8laffung, f. (Me) wypuszczenie, rozpuszcze-

nie, opuszczenie, ogoszenie, okazanie. SiuSIaf*

fung — gerid)llid)e sadowa rozprawa. (Sr,. 3n ber

nad)6erigen Sluelaffung w dalszem postpowaniu,
ex. Doc, cf. wyrzutnia (©ramm.).

2f u S l a f fu n g 6 3 e i d} e n, n, (bas) apostrof.

SluSlauf, m- (ber) wybieg, wypyw, spyw, wy-
ciek, wychód, wyjcie, W3rjazd. — 6e8 SBafferS

ujcie wody.
Auslaufen, v. irr. n. m. I)., Praes. id) laufe, bü

raufft, er läuft auS, Imperf. id) — , er lief auS, Conj.

bag id) — , er ausliefe, Imperat. laufe auS, Part.

Praet. ausgelaufen wybiedz, wybiee, wybie-
ga, wyciec, wycieka, wyj, wychodzi, wy-
pywa, wypyn.
— <Sid) enbigen docieka 3. 83. zegarek, L. cf. wy-
chodzi, zegarek ju wyszed, 3Bj. cf. koniec
wzia, wytoczy si, dobiee 3n etroaS —
koczj si (w pewny ksztat) in eine Sbii^e

— , spiczasto ; cf. wystawa. SSon Säumen wy-
buja, puszcza. SDie glotre ift 311m SluSlaufen

fertig flota gotowa do wyjcia pod agle. 2)a6

gag läuft aus beczka ciecze. SluS bem Sotof —
wykipie z garka. 2(18 v. r. przebiee si,
wybiega si.

SluSlaufung, f. (bie) wybieenie, wycieczenie,
wyciekanie, wypynienie, wyjcie.

SluSlaugen, v. a. wyugowa, 2. cf. nauy, z

ugu wypra, cf. S3öhm. ugiem wywarzy, wy-
uy. 8.

SluSlaufen, v. a. wszy (komu) wyszuka.
SlllSläuten, v. a. wydzwoni, na znak skocze-

nia dzwoni, cf. opp. Cnnläuten ogosi dzwonie-
niem.

'i) al6 v. n przesta dzwoni, dodzwoni.
2(u6leben, v. a. bis ju Snbe einer 3?it leben prze-

y, cf. erleben doy, doczeka ; 2) v. n. m. 1).

ycie skoczy.
SluSIedfen, v. a. wyliza — ywa. 2) v. n. m. f).

wyciec.
JtuSiebem, v. a. skór wylepi (wewntrz)
SluS leeren, v. a. wyprónia, speni 3. SB. kie-

lich, cf. Krs. PP. 142 rzsiste kielichy spenia,
cf. wychyli,— la. SluSgeleert, $arr. wypró-
niony.

SluSleerung, f. (bie) wyprónienie, (spenienie
kielicha) 3. S. — a do ostatnich kropli prze-
znaczonego nam kielicha goryczy. Filoz. Szan.
SeibeS — odbyty naturalne, Dziark $ zapomina
take nienaley o uwolnienie si stoeczka
DD. bon tleinen Äinbern solucya odka.

SluSlegen, v. a. wykada, wyoy, fig. beuten

tumaczy, objani, objania, wykadem rzecz
owieci, wytumaczy. (StroaB rooht ober ü&el

auslegen le albo dobrze tumaczy, przyj.
SBaaren auslegen wystawi, wyoy, rozkada
roztasowa towar. 2)a8 für bie Slccife ausgelegte

(Selb pienidze za akcyz zaoone.
Sid) — , beim fechten skada si. SfuSlegen mit

i£)0l3 wykada, f. fourniren fornerowa, L.

JCuSlegtr, m. (ber) m. wykiadacz, tumacz, obja-

niacz, *objaniciel, komentator. — rin, i. (bie)

tumaczka.
SluSlegetifd), ra. (ber) f. Sombanf f. przyawek,

£. wku, pokadny stó, L.
Auslegung, f. (bie) wykad, wykadanie, obja-

nienie, wyoenie (towaru), przeoenie rzeczy,
owiecenie, tumaczenie.

Siu Sieb nen, berlehnen, f. Dberb. in ebler 83ebeutung:

auSleibert.

SluSlehmen, v. a. glin wylepi.
SluSlebren, v. a. wyuczy, douczy.
StuSleiben, v. irr. n. iri. r)., imperf. id) —, er litt

au8, Conj. bog id) — , er auSlitte, Part. Prt. au§=

gelitten wycierpie, ottd) v. a. 3. S3, eine ©träfe
— kar wycierpie.

SluSleihen, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er lief)

auS, Conj. bag id) — , er auSIiehe, Part. Prt. au8«

gelieben, = Dberb. ebler ctl'8: auSlehnen poyczy,
wypoyczy, wypoycza (na procent auf 3infen);

naj komu, puci w najem, da na borg, bor-

gowa komu.
SluS leiher, m. (ber) wierzyciel.
SluSleihung, f. (bie) wypoyczka, poyczanie.
SluSleimen, v. a. wyklei.
SluSlenfen, v. n. wyboczy, zwróci si, skrci
na stron, wymija.

Siu 8 lem en, v. n. wyuczy si, wyterminowa
ober wyby swój czas uczenia si, otrzyma
wyzwolenie, dineu SMenfdjen auslernen, b. i. il)n

böilig fennen lernen z gruntu pozna, przenikn
czyj mylenia sposób, — skonnoci.

Gin SluS gelernter wyterminowany.
SluSlernung, f. (bie) wyuczenie si, wrytermino-
wanie.

SluSlefen, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) lefe, bu liefeft,

er liefet au8, Imperf. id) —. er la8 auS, Conj. bgg
id) - , er auSlafe, Imperat. lieS au8, Part. Prt.

auSgelefen wybiera, wybra, przebiera, obiera,
cf. brakowa. 2) — wyczyta, do koca prze-
czyta, odczyta, doczyta.

Siu sie udjten, v. n. m. i). 3embm. — , na wyjcie
powieci komu; pg. wyprosi kogo ob. wyrzuci
z domu.

SluSlidjten, v. a. powycina drzewa, (eby las

by jasny, rzadki,) cf. przerzedzi las.

Sluöliefem, v. a. wyda, przystawi, dostawi.
Auslieferung, f. (bie) wydanie.
Siu Stiegen, v. irr. n. m. h., Imperf. id) —, er lag

aii8., Conj. bag id) -, er auSiäge, Imperat. liege

au8, Pan. Prt. auSgelegen wylee, al8 v. n. wy-
lee si, zlee si, dolee si, cf. wystoje
si, ustoje si beffer wysta—, usta si.
Ein auSgelegener SBein wyleate Avino, beffer wy-
stae, wytrawne wino

SluSloben, v. a. Sembn. etmaS — wychwala komu
co, -2) ~ ausfegen, einen fheiS auf etroaS — , wy-
znaczy nagrod za co (Äanjl.J.

SluSlóchern, v. a. dziury porobi w czem, wy-
dziurkowa, przedziurawi.

SluSlotfen, v. a. wywabi, wyudzi? Avywiedziec
sie czego od kogo ; wymata co na kim,
Dambr 843.

(

SluSloben, v. a. wypali.
2(u8lot)nen, v. a. wypaci (myto i odprawi),
da zapat.

SluSlófchen, v. a. zgasi, ugasi, wygasi, cf.

zadmuchn eig. auSblafen?
— wymaza, zgadzi, zatrze, wyglózowa.

2) — v. irr. n. m f., Praes. id) löfdbe, bu Ii»

fcheft, er lifcht auS, Imperf. id) —, er lofd) auS,
Conj. bag id) — , er auSlofche, Imperat. lifd) auS,
Part. Prt auSgelofchen, =: ausgehen zgasn.

SluS lufd) lid), zgasisty, L., ugaszony, wymazalny,
cf. zgany.

SluSlofdjung, f. (bie) wygaszenie; zganienie.
SluSloofen, v. a. losem wybiera, cf. wylosowa,

przez lotery przegrywa, na lotery puci.
SluSlofen, v. a. wykupi, odkupi (z niewoli)
okupi, uwolni, zapaci okup, wypaci okup,
cf. *wylózowae, rozwiza, wywiza sie, g. S3.

jakim podarunkiem, [a]; dan assygnacy wy-
rczy, SSolf). S3r.

3tuSlófung, f. (bie) wykup, wykupka, wykupienie,
okupienie, uwolnienie.

2tu81uften, v. a. przewietrza, wywietrzy.
2luSlunfern, 3. S3, ©etb — wydrwiwa pienidze,
wymata co na kim, Dmbr. 843.

ausmachen, v. a. = herauSmadjen , herausbringen
wydoby, wyj. #tüffe — orzechy wydoby,

8*
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wylupi, wyuska; otworzy, wyj z upiny,
b. gleden, wywabi.

2) — ausfüllen, boflmachen, fig. ade Steile eine©

©anjen enthalten wyrobi, sprawi, czynió, sta-

nowi, wjrnie, wynosi, skada, wypeni,
napeni.
Gj. £>aö mad)t bie Sugenb nod) nicht au8 to le-

szcze nie sianowi cnoty. 25er SBintcr macht ben

meiften Jbeil beö Sahreö auö zima skada ob. zaj-

muje ob. zabiera ob. stanowi najwiksz cze
roku. 2)a8 macht eine große Summe ctuö to czyni
wielk sum. £>ci§ madit nicht biel au8 to nie

wiele czyni, — nie wiele wynosi (betragt nicht

biel). Daö mad)t eö nod) nicht auö b. i. bamit i ft

bie Sache noch nicht abgetban; eö ift noch nieijt gu*

reid)enb to ieszcze nie nie stanowi; to jeszcze
nie wszystko; na tero jeszcze ' przesta nie

mona; na tem si ieszcze nieskoczy.
2)aS mad)t ben guten ©efchmad auö to dobry smak
stanowi. SP.

3) — bollenben, 31t gnbe madjen, cntfcheiben roz-
prawi;
@j. Menelay i Parys sam na sam si rozprawi
o Heleny wdziki, Dm. Crj. Cezar j sie pie-
szy — aby si pierwej z nieprzyjacielem roz-
prawi (Sat. di in i ca re) niby si wikszy lud

cign, Wargock. Cezar. cf. koniec uczyni,
zaatwi, uatwi, zagodzi, dokonywa czego,
dokaza, skoczy, ukoczy, zadecydowa.

4) 68 mit einem gar ausmachen, feinem Sehen,

feinem ©lüde ein Snbe machen ze szcztem kogo
zgubi, ruinowa, zniszczy, wygubi; bibüfd):

da kogo na zatracenie — . ^Dagegen: äftit ober

unter einanber etroa8 ausmachen, b. i. übereinfommen
uoy si z sob; postanowi midzy sob.
Do8 geuer — ogie zgasi.

51uögemad)t, b. i. entfchiebcu, getbifj pewny, nie-

wtpliwy, niezaprzeczony —. 2Cu6gemachte Sache
pewna rzecz.

Ginen au8mad)en (ffirfcbelten) wyaja, sfukakogo,
zhuka kogo, zbeszta kogo, zburcze.

Stuömachen, n. (ba8) dokonanie, dokoczenie.
2(uemagern, v. n. m. f. wychudn.
2tu8mahlen (in ber 3Jlut)le ) ,

(hat im Part. pass.

auögemablen wymielony) v. a. wymie, domle.
2Cu8malen, v. a. wymalowa, odmalowa, doma-
lowa, dokoczy malowania.

SluÖmann, m. (ber) $1. SluBleute obcy mieszkaniec.
3Cu8mangeln, v. a. wymaglowa, zmaglowa,

cf. $reufj. = Sßo(U.: zwalkowa.
2£u8märgeln, v. a. gleid)fam beö SDcarfeö berauben,

an Äiäftcu unb Vermögen erfeböpfen, 3. §3. ein Sßfeib :

(Slcfer wyjaowi ziemie), wycieczy, wyni-
szczy, wyndzi ober wyndznic, L., wypo-
ni, L , wysili, cf. spdzi, 3. 83. konia.

2(uÖmarfen, v. a granice, miedz wytkn, cf.

rozgraniczy, cf. kopce sypa.
Sluömarfcb/ m. (ber) wyruszenie, —maszerowanie.
2tuÖmarfd)iren,v.n m. f. wymaszerowa, wyruszy.
2tu8mafren, v. a. wykarmi, wytuczy, L. cf. wy-

pasa, Fut. — s, wypa; auögcmäftet wypasy.
2(u6matrarjen, v. a. (sierci, wen) nabi, na-

pcha, wypcha ober — wysa.
Sluömauern, v. a. wymurowa, podmurowa, mu-
rem wyfutrowa.

Stuömnufen, v. a. wykra.
SluemeifjCln, v. a. dótem wyduba, dlólem wy-
ci, — wyrobi.

2£ u 8 111 elf en, v. a. wydoi.
Stuömcrsen, v. a. wypleni z bdów, Dant. cf.

\i\v. wykorzeni, cf. Üßreujj.^oln. wymarcowa,
cf. brakowa, wyczy (ze stada).

Sluötueffen, v. irr. a", in. I)., Praes. id) meffc, bu

miffeft, er mifjt au6, Imperf. id) — , er ma§ auö,

Conj. bafj id) — , er au&mäfjc, Imper. mifj auö,

Part. Prt. au6gcmcffen wymierza, zmierzy, od-

mierzy, przemierzy. 2) na miarki przedawaó.

2fu8meffung, f. (bie) wymiar, g. n. wymierzenie.
2(u8meffer, m. (ber) miernik, mierniczy, g. —ego.

2Cu6mel3en, v. a. m. h- *mac odmierzy, niby
na garce wymierzy (u mynarzy).

SIu6meubliren, v. a. wymeblowa, sprztami 0-

zdobnemi opatrzy.
S( u 6 in i c t r) e n / v. a. cf. bermiethen (innym) wynaj.

2) — wykwaterowa, wyrugowa, wysadzi
kogo z mieszkania, cf. 83öhm. : z najmu wypo-
wiedzie, komorne przepaci.

StuSmiften, v. a. gnój wywozi, cf. nawóz wy-
wie, gnój (ze stajni) wyrzuci, z gnoju
oczyci

2fuömitteln, v. a. wynale, odkry, wykry,
doj czego 3. S3, cena przez rednie przecicie
wynaleziona (a) cf. wykry 3. S3, mass for-

tuny pozostaej, StS.

SluSmittelung, f. (bie) wykrycie, cf. wynale,
obmyli fundusz, 91S. — , wyledzenie; Sj. o

wyledzeniu i ustanowieniu massy czynnej,
©cr.^Orbn.

Slu8nniii3en ober ausprägen, v. a. wybi na monet.
§lu6mobeln, v. a. wymodelowa.
Sluómontiren, v. a. umundurowa, ubra.
SluSmuftern, v. a. wymusztrowa onierzy, do-

biera, niby brakowa, wyczy, mniej zda-
tnych odrzuci.

2) Dberbeutfd)} auSpnfjen wystrychn.
Sluönagen, v. a. Avygry, — gryza.
SI u 811 al) en, v. a. wyszy, wyszywa (cf. piko-
wa mit Jtippem bunt mad)en).

SI 11 Sn ahme, f. (bie) wyicie; wyjtek, excepcya,
wyczenie, kondycya, warunek. Sine — bon-

ber Siegel mad)eil: 65. Szczególniejsze talenta

mog stanowi wyjtek od tego prawida. Sj.
Ta uwaga ma swoje wyczenia, Potocki. (£8

ift feine Siegel ohne 2(uönai)me niemasz prawida
bez wyczenia, wyjtku.

Sluönabwöroeife, adv. excepcyjnie, wyjtkowo.
SluSnarren, v. n. in. f). wyszale, wyszumie

mer in ber Sugcnb auSnarrt, ift flug bei fahren
(Sogau): Jest owa przypowie, kto z modu
nie wyszaleje, musi na staro, Gór n.

StuSnafchen, v. a. wyasowa.
2(uS nehmen, v. irr. a. m. h-, Praes. id) nehme, bu

nimmft, er nimmt aus, Imperf. id) — , er nahm auö,

Conj. baf) id) — , er auönäbme, Imper. nimm auö,

Part. Prt. ausgenommen, wybra, wybiera, wy-
j, wyjmowa, wydoby, cf. wymyka, doby-
wa z kd. Sine SBaare, ein Sogeineft — wybie-
ra, wybra, (finen gifd) — sprawi ob. wy-
prawi ryb, pata; cf. wywnetrzy, wypatro-
szy ryb." Eine auögenommcne ©an8 wypatro-
szona g, SB5. cf. wywnetrzona g, Sruefti

£anbb.
2) auSfchliefjen wyczy, wycza, wyamy-

wa si od stawienia si.

3) fid) — wyglda piknie, róni si, celo-

wa, wydawa si, w oczy wpada, odbija
piknie, w oczy uderzy, wynosi si; 65. 2)o8

nimmt fid) gut au8 to si dobrze wydaje; to czyni
pikny widok. (— .&onig — podbiera pszczoy,
cf. Miód wybiera z ula.

2(uögenommen, wyjwszy, cf. wyiety, a. e.

2(u6nehmenb , wyborny, wymienity, przedni,

szczególniejszy, nadzwyczajny; adv. bardzo,
przednie.

2Cu8nchinung, f. (bie) wybieranie, wyjmowanie,
wymykanie.

SluSneigcn, v. a.Twychyli (kufel), reszt wyla,
wysczy.

2£u6nippen, v. a. po troszce wypi, wychlipa.
2tu8nüd)tern, v. n. m.f. (fehlt Jtbclung) wytrze-
wie, wytrzewi si.

2Cuönüd)terung, f. (bie) "wytrzeZAvienie.

2Cu8olen, v. a. olejem wysmarowa.
2tuötoad)ten, v, a. wysadzi kogo z dzierawy.
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JCuSpacfen, v. a. wypakowa, cf. wykada, do-

bywa toAvary z paki, rozwiza, cf. rozpako-
wa, cf. L. rozgoci si.

SluSpatfltng, f. (bie) wypakowanie, wykadanie,
dobycie.

2Cu8pariren/ v. a. odbija, zastawia sie czem
j. §3. szabl.

2Cu8peitfchen/ v. a. wysmaga, wychlosta, cf.

L. wybiczowa, chost da, rózgami osiec,

przez rózgi ober przez suchy las puci.
2(uSpfählen, v. a. upalowa, pale powbija, cf.

wytkn palami.

2(u6pfänben, v. a. exekwowac dunika, cf. za-

grabi, przyaresztowa, cf. wyfatowa.
auspfeifen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er

pfiff auS, Conj. bajj id) — , er auspfiffe, Part. Part.

ausgepfiffen wywista, wygwizda, cf. zasyka;
eig. auSjifchen; 6r. Zasykano t sztuk: (a), beffer

wysyka, 9Bj.

©er currentc SluÖbvucf iftwygwizda sztuk, aktora.

SluSpflaftern, v. a. ubrukowa, wybrukowa. SIuS=

gepflaftert.Cßart. wybrukowany, brukiem wyoony.
Sluöpflügen, v. a. wyora, zora.
2(u8pichen, v. a. smo wysmarowa, smo wy-

la, pachowk zalewa, cf. Boss, utlb Soijmtfd):

wysmoli, beffer wysmoowa. SBj.

Slu8picEen, v. a. wydzioba.
SluSpinfeln, v. a. wypdzlowa, pdzlem wy-
smarowa.

Slue pif fen, wyszcza, f. aueharnen.

2(ti8plappern, v. a. wybaja, wybredzi, cf. wy-
ple, cf. wypapla, wyklekota.

ausplätten, v. a. ausbügeln wyprasowa.
luSpIafcen, v - n - wypekn; 2) parskn ze
miechu.

SluSplaubern, v. a. wygada, wybaja, cf. wy-
bredzi, wyklekota, wyple, rozgadywa.

JfuSplunbern, v. a. wyploudrowa, splondrowa,
zrabowa, zupi, odrze, zedrze kogo.

2CuSplunberung, f. (bie) plondrowanie, zrabowa-
nie, rabunek.

SluSpochen, v. a. m. h. wystraszy stukaniem ob.

pukaniem wygna.
2£u6poliren, v. a. wypolerowa.
SluSpolftern, v. a. wyciea, wypolstrowa czem,

Bw., wypcha wosiem.
Sluöpoüern, v. n. wyhaasowa si.

2(u8pofaunen r
v. a. wytrbi, rozgosi trb,

cf. roznosi. 6g. niepotrzebuje ani pomocy gazet

ani otrbywania ani te afiszów.

2tnöpragcn, v. a. wyrazi, wybi (na monet.)
wycisn.

2tu6prebigen, v. n. m. h. skoczy kazanie, prze-

sta kaza ober 2> przesta rozprawia, —
wymyla, cf. poprzesta gromienia.

2Cu8preffen, v. a. wyprasowa, wytoczy, wyci-
ska, wycisn, *wyd, wy. 2) ginem eto.

— wymusi, wymczy co od kogo, wynka.
SluSpreffung, f. (bie) wyprasowanie, wytoczenie,
wycinienie.

SluSprobiren, r. a. wypróbowa.
2Cu8prufen, v. a. wypróbowa, dowiadczy.
SluSprügeln, v. a. wychosta, wybi, obi, wy-
oi — , wypra ober wytrzepa — , wylata
komu skór, wytuc.

2Ctt8pubern, v. a. wypudrowa.
SluSpumpen, v. a. wypompowa, pomp wyci-
gn, wyczerpa.

SluSputjen, v. a. wyczyci, *wypucowa, L. cf.

fchmücfen wystroi, upikszy, ozdobi, wyche-
doy.

Sin 2tcf)t auSpu^en wiece wygasi (objaniajc).
ftuSpuijer, m. (ber) wystrajacz. 2) burka, poa-

janie, cf. acina.
emanben einen Slugpu^er geben acin, nagan
ober burk da komu, zgani co komu; wy-
trze komu kapitu.

StuSputjung, f. (bie) *wypucowanie, wystrojenie,

upikszenie.
ausquartieren, wykwaterowa.
§lu8quetfd)en, v. a. wygnie, wydabi ober wy-
dawi, wytoczy.

StuSrabiren, v. a*, wyskroba, zmaza, cf. kan-
celowa, wydrapa.

tfuSränben, —rdnbern, v. a. brzegi wyrobi; wy-
karbowa.

JCuSrafen, v. n. m. r). wyszale, upamieta si w
rozpucie, poprzesta rozpusty. SJcan mujj ihn

auSrafen laffen trzeba mu da wyszumie.
SluBrafung, f. (bie) wyszalenie.

tfuSraften, v. n. wypocz, fleh, ausruhen.

StuSrauchen, v. n. wykurzy si, wywietrze,
przesia sie dymi.
2) v. a. "(Sine, jfeife^ Sa&acf ausrauchen wypali

fajk ober lulk tytuniu.

Slue räuchern, v. a. wykurzy dymem; nakadzi,
wykadzi.

2) — wydymi, wykopci, uwedzi miso, do-

kopci, nakurzy.

9lu8 räufeln, v. a. wymidli. L.

SluSraufen, v. a. wyrywa Avyrwac, wyskuba,
wytarga, wydrze.

SluSraumeii/ v. a. wyprztn, wyprzta, u-

przta, wypróni, powynosi, wynie.
Stu8 raumer, m. (ber) wyprztacz. 2) — wider,

cf. skrobaczka bei pfeifen, äBj. cf. Bw. czy-

szczadeko.
MuSraumung, f. (bie) uprztnienie, wyprztnie-

nie, wyprztanie.
2£u8raufpern, v. a. wychracha, wykrztusi.
SI u Sr e eh n en, v. a. wyrachowa, wyliczy.
2Cu8red}liung, f. (bie) obrachunek, wyrachowanie,

wyliczanie.
SJllSredfen, v. a. wycign, rozcign, prze-
ciga, rozkurczy, cf. niebr. wystoperczy. <Den

^)älS ausreden szyj wyprostowa. äJHlit.

Huerebe, f. (bie) — Sorroanb, SluSflucht wymówka,
wybieg, wymóweczka, L.

SluSreben, v. a. bie Siebe enbigen 1) — domówi,
dokoczy mowy, przesta mówi, nagada si,
wysowi.

2) Ginem etoaS — wymówi, wybi komu
skrupu z gowy, wyprowadzi kogo z jakiego
mniemania, rozwie komu co,

g£. niebespieczestwa i ojciec ubogi ju zeszy
niemog rozwie mu tej drogi, P. K. 221. <Sicr)

—, wymawia si od czego.

SluSregnen, v. impers. wypada (o deszczu),
przesta pada, cf. wyddyc si.

StuSreiben, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er rieb

auS, Conj. bafj ich — , -er auSriebe, Part. Praet.

au8gerie6en wyciera, wytrze, wyszorowa,
wyskroba, wykruszy SluSgerieben wytarty.

SfuSreibung, f. (bie) wytarcie, wycieranie.

SlU 8 reich en, v. n. m. h , sign dosta, sta, wy-
starczy.

SluSreifen, v. n. m. f.
wyjecha, ujecha, wyje-da (w podró).

SluSreifjen, v. irr. a. m. h. u. f., Imperf. id) —

,

er rifj au8, Conj. bafj ich —, er auSriffe, Part.

Praet. au8geriffen wydrze, wydziera, wyrwa,
wyszarpa, wyrywa. §lu8 ben |>änben ausreißen

wydrze z rk.
@r hat ihm eine ^»anb bott |>aare auSgeriffen wy-
rwa mu gar wosów z gowy.

Ii) ais v. n. m. f. auSeinanber geriffen roerben

wyrwa si, rozerwa si, rozszczepi si, u-
pa si, pkn, puci; flg. meine ©ebuib roirb

enblich auSreijjen , b. i. erfchopft roerben_ przebierze
mi si cierpliwoci, nie stanie mi nakoniec
cierpliwoci.

2) — entfliehen pierzchn, pierzcha, spry-

sna, drapn, rozbiedz si, umkn .uciec, wy-
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rwa si. Die Sßfcrbe riffen auS rozbiegay si
konie, cf. rozhukay si, cf. $ßr.=Sßoln. zagdziy
si konie, cf. L. zagzi, wziy na kiel, cf.

puciy si w bieg, cf. rozpdziy si w biegu.

Slu&reifjer, m. (bei) zbieg, dezerter, *uciekaniec,

*nogapan.
2£u6reifjung, f. (bie) wydarcie, wyrwanie, wyku-

pienie, cf. *zagdzienie si, zagzienie si, ©5.
2tuSreiten, v. irr. n. m. f.,

imperf. id) — / er ritt

ouö, Couj. bajj i* — .
"' auövitte, Part. Prt. au&=

geritten wyjecha wierzchem ober — konno,
wyjeda na koniu, przejecha si konno.

2CuSr eiter, m. (ber) stranik konny, objedacz
Hoss objeczyk.

SluSrenfen, v. a. wywichn, wywin, zwichn,
wykrci.

SJuSrcnnen, V- irr. n. in. f. Iraperf. rannte au§,

Conj. bajj auSrennete, Part. Praet. auSgerannt wy-
biedz, puci si pdem ( z kd ).

StuSreuten, v. a. "im hohem ©tl;l, Dbcrbcutfd) für

ausrotten wykorzeni , wyrugowa , wyple,
wyrwa, wypleni.

Slu8rid)teu, v. a. z=z beforgen, thun, herrichten, ber»

auffalten, tie soften basu hergeben sprawi, wy-
rzdzi, sporzdzi.
Giuen ©djmauö," ein ©aftgebot, eine <£)od)3cit, eine

Äinbtaufe auSridjten sprawi ober wyprawi L.,

biesiad, uczt, wesele, chrzciny.

2) — ein ©efdjet t inS SBerf rid)tcn interes u-
atwi, dokaza czego, wykona, uskuteczni
co. SemanbeS Sefeble — rozkazy czyje wype-
ni, zadosy uczyni rozkazom czyim.

Sinen ©rufj bon "jemanb au8rid)ten pokon zoy
Ober odda w czyim imieniu, pozdrowi od kogo.

3) — eine berfangte SBirfung herborbringen doka-
za, wskóra, co zrobi, uskuteczni, sprawi.
25u roirft mit ihm nichts ausrichten niedojdziesz z
nim sprawy, adu, L., niewskórasz z nim nic;

nie trafisz z nim do koca, L.

2Iu6rid)ter, m. (ber) sprawca.
Slu6rid)tung, f. (bie) sprawienie czego, wykona-

nie, dokazanie, wskóranie, wyrzdzenie.
2fu8rid)t|"am, sprawny.
StuSringen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er rang

auS, Conj. bafj id) — , er auöränge, Part. Prt» au6=

gerungen wy, wyyma. Crr,. Chusty wyzio-
nite Dziark. beffer wykrci. 2) wywalczyj,
wybojowa.

SI u 6 rinn en, v. irr. n. m. f., Imperf. id) -, er rann

auS, Conj. bafj ich — , er auSrdnne, Imper. rinne

auS, Part. Praet. auSgeronnen wyciec, wycieka,
wybiee.

?iuSripben, v. a. eberka z czego wybiera, yki
z lici — cf. wyyowa, Bw.

SluSritt, m. (ber) wyjazd, g, u, przejadka
konna.

Slufirobcn, v. a. wykarczowa.
SI U Sr obren, v. a. trzcin opatrzy, wytrzcino wa,§ffi3.

SlutSrollen, v. a. przetakiem Ober rzeszotem czy-
ci ober przesiewa, cf. Bw. przesypa przez
sito. — przez przetak, cf. przez harf przepu-
ci zboe, hartowa zboe, Sfij.

SlllSrotten, v. a. wykorzeni, wyrywa, wyga-
dzi 1

, wytraci, zniszczy, wyniszczy':, wygu-
bi (myszy), zagubi, wytpi, 3. S3, wytpi
rozbójnicz hord, [a].

Ausrottung, f. (bie) wytracenie, wygadzenie,
wytpienie.
(fi;, nieprzestanne walki rozmaitych narodów
koczyy si albo na zupenym sabszego "ludu

wytpieniu albo na wiecznej zawojowanego
niewoli, Bohusz.

JfuSriicfen, v. n. m. f. wystpi, wystpowa cf.

wyj, wychodzi, wycign, wyruszy, wy-
maszerowa.

SI nor uf, m. (ber) wykrzyk <|M- i; okrzyk, ogo,
odezwa, obwoanie, opowiadanie, wywoanie.

2) aukeya, cf. licytacya.

StuSrufen, v. irr. a. Praes. id) rufe auS, Imperf.

id) — , er rief aus, Part. Praet. ausgerufen wy-
krzyka, wykrzykiwa, rozgosi, wywoa,
ogosi, 3. g. (Einen ais Äönig ob. 311m Äönige auS»

rufen ogosi ob. okrzykn, — kiwa kogo
królem.

2) — aIS v. n. m. t). =-: laut rufeu zakrzykn,
krzykn, zawoa

2t u ör uf er, m. (ber) wywoywacz, wony, opo-
wiadacz, cf. *podwrojski, Ühuefti <&anbb. rozgo-
sicie, ogosicie!, cf. aukeyonator.

SluSrufung, f. (bie) wykrzyknienie, wykrzyka-
nie, cf. obwoanie.

SltiSrufungS3eid)en, n. (baS) wykrzyknik, znak
wykrzyknienia.

SluSrui)Cli, v. n. m. f). odpocz, odpoczywa,
wypocz, *wyspokoi si, L., wytchn sobie,
ftch — wywczasowa si.

SluSrtifjen, n. ( baS ) odpocznienie, odpoczynek,
spoczynek, wytchnienie, »wyspokojenie si,
wywczasowanie si.

91 U Ó V Ü I) ren, v. a. wzruszy, wykruszy.
21 U 8 run ben, v. a. wyokrgli, zaokrgli.
SluSrtlbfcn, v. n. wyskuba, wyrywa, wydziera.
SluSriiften, v. a. uzbroi, ubra, wyprawi, wy-
porzdzi, oporzdzi, opatrzy we wszystkie
potrzeby; fig. _ opatrzy, udarzy.
ifuSgeruftet mit ben crforberlichen Äenntniffen zamo-
ny w potrzebne wiadomoci , zaopatrzony,
uposaony (od natury).

SltlSrÜftung, f. (bie) uzbrojenie, przysposobienie,
porzdek, wyporzdzenie,wypr wa, narzdzenie.

SI u rut tein, v. a. wytrzsn, — trz.
SluSfaat, _f. (bie) wysiew, wysiewek, zasiew.

Sr,, zasiewy ozime i jare oraz ogrodowe, [a].

2tuSfatfen, v. a, wysypa z worka.
51 u Sf a en, v. a. wysia, wysiewa, rozsia, roz-
siewa.

SluSfage, f. (bie) zeznanie, cf. wypowiedzenie,
opowiedzenie, wyznanie, cf. relacya; wia-
dectwo: opowie ober opowiedz. 2>ie Sluftfagen

hernehmen aby Woyt zeznania od ludzi na
galarach bdcych odebra SR©. Sine SUtSfage be«

fdjrouen zeznanie przysig stwierdzi
2Cu&fagni, v. a. = ausbrechen, mit SBorten gehörig

auSbrucfen wymówi, wysowi, wyrazi. "
2) —

bcrau&fagen, auf eine feierliche Slrt fagen, 3. S3, bor

©ericht zezua, cf. wypowiedzie, wyzna, opo-
Aviedziec, owiadczy.

Sltiefdgen, v. a. wypiowa, pi wyrn.
2tu8fanbeu, v. a. oczyci z piasku.

SlU&fatj, m. (ber) trd, g. trdu, L. Olld) trdu.
(Sioem, maomocno u. Stuff, prokaza.)

2) — wystawka, Ross. ober stawienie si
(z kul na bilarze).

3) stawka im ©biel.

Sluöfahmal, n. (baS) zaraza trdu.
SluSfäijio,, ad. trdowaty, trdem zaraony. Slu6=

fdljig merben tredowaeie.
2Cu8fiiubem, v. a. wychdoy, wyczyci.
SuSfduberung, f. (bie) wychdoenie, wyczy-

szczenie.

Sluofciuern, v. a. wykwasi tj. pozby kwasu.
2(uSfaufen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) faufe, bu

fdufft, er fduft auS, Imperf. ich — , er foff auS
Conj. bafj id) — , er auSföffe, Part. Praet. auSgc=

foffen wypi, wyopa, wychyla, cf. wysuszy
kieliszek.

2(uSfaugen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) -, er fog

aus, onj. bafj id) — , er ausföge, Part. Praet.

auögcfogcn wysa, wyssa, wysysa, fig. wy-
cieczy, wyniszczy, aIS y. n. m. I), dos-sa;
przesta ssa.

JCtiSfaugcr, m. (ber) wysysacz ob. wysysajcy,
cf. fig. pijawka.

SUiSfaugung, f. (bie) wyssauie.
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9lti8fäugen, v. a. wykarmi, — aI6 v. n. przesta
karmi.

Slufcbaben, v. a. wyskroba, wystruga.
SluSfdjalen, v. a. dranicami pokry, cf. Sftuff. odra-

ni, cf. tarcicami pokada.
SluSfcbälen, v. a. wyupa, obrupic, wyuska.

2) wyplóka, cf. wyszelowa, SjJr. = $olll.

Siu 8 fd) öm en, — fld) bie Slugen — oczy straci ze
wstydu, Bw nie wiedzie gdzie si podzia od
wstydu, cf. 2) — psu oczy przeda, wstyd
straci.

St uófd)an ben, v. a. wyaja, zbeszta, cf. zhabi.
SluSfcbonf, m. (ber) wyszynk, g. u, cf. propinacya.
2tu6f cf) dr fen, v. a. wyostrzy.
21 u of(barren, v. a. wygrzeba.
Sluófcharten, v. a. wyszczerbi, (u kunierzy)
skór zbkowato wykroi.

Slu8fd)*attiren, v. a. wycieniowa.
Slufdifluen, v. a.

f. auSfeben.

Slufcboufeln, v. a. wypróni opat, cf. wyszu-
flowa.

2fu8fd)äumen, v. a. odszumowa, wyszumowa,
zbiera pian, — szumowiny, wypleni; fig.

Säfterungen, SööfeS — wywiera, wyzion blu-

nier8twa , zo; wyrzuca, — v. u. ni. fi.,

przesta si pieni.

Su8fcbeiben, v. irr. a. m. fi., Imperf. ich — , er

fohieb ou§, Conj. bafj id) — , er aufschiebe, Part.
Praet. ailSfcfjeibenb oddzieli, wydzieli, wy-
czy, odosobni. 2) — v. n. m. f.

wyczy
sie, wystpi. Sluefcheiöeub im Gffen unb Srinfen,

efel wybredny.
Stuöfcf) eiben, n. (boS) wyczenie, wydzielenie.
SluSfcbeifjen, v. irr. n. iri. h., Imperf. id) — , er

fd)i& ou8, Conj. bafj id) — , er au6fa)iffe, Part. Prt.

au8gefd)ifTen wysra.
Sluófcfielten, v. irr. a. m. b , Praes. id) fchelte, bu

fchiltft, er fchilt ou8, Imperf. ich — , er fcbalt ou6,

Conj. bafj id) — , er auöfchälte, Imper. fchilt ou8,

Part. Praet. atlógefchoiten wyaja, naaja, zaja,
strofowa, zaja kogo jak psa starego, Boh.
cf. wyburcze, cf. Cßr.=Cßoln. wyszkalowa.

SluSfdjeltung, f. (bie) naajanie, zajanie, wya-
janie.

SluSfchenfen, v. a. szynkowa, wyszynkowa,
flbfolut. szynk trzyma. — oI8 v. n. zwin
szynk, przesta szynkowa. 6id) auöfd)., fam.,

er rnirb fid) febon — , skocz si u niego poda-
runki. .

Sluäfcheren, v. irr. a. m h., Imperf. id) — , er fhor
au8, Conj. bafj id) — , er auSfcfiöre, Part. Praet.
aiiögefchoren wystrzydz, wygoli.

SluSfdjeuem, v. a. wytrze, wyszorowa, wy-
chedoy.

Slu8fd)icfen, v. a. wysa, posa, posya (dokd)
cf. wyprawi.

2tti8fd)ieben, v. irr. a. ni. I)-, Imperf. id) — , er

fdjob au8, Conj. bafj id) — , er au6fd)obe, Part.
Praet. ou8gefd)oben wysun, wysuwa. 2) 3m
Äegelfpiel, skoczy gr, party.

2ttt8fd)icfjen, v. irr. a. m. fi., Imperf. id) — , er

fcfjofj ou8, Conj. bafj id) — , er angfdjóffe, Part.
Praet. au8gefd)offen wystrzeli.

6$. einem ein Sug auöfchiefjen oko komu wy-
strzeli, cf. wypali, powystrzela, ogooci las

z ZAvierzyny, Bw.
2) — au8roerfen, abfonbem wyrzuci, wybra-

kowa. 3) — urn etroaS al8 $rei6 fchiefjen strze-
la o co.

II) — aI8 v. n. fieraufroachfen, fieraueroachfen wy-
rasta, cf. wystrzeli, pczki wypuci, cf.

wytryskajce pdy, wypuszcza pdy, odrole
wydawa.

SluSfchtffen, v. a. wysadzi, wyoy z okrtu.
Srubben auSfdjiffen wyldowa onierzy.
SBaaren au8fchiffen towary wyadowa, cf. wy-

prowadzi ober wywozi okrtami. — aI6 v. a.

wypyn okrtem.
9lu8fd) iff ling, f. (bie) wyprowadzenie okrtem.
§lu§fd)ilfen, v. a. ze trzciny oczyci np. staw.

§lu8fd)imbfen, v. a. wyaja, zbeszta, wyszka-
lowa, zely.

§lu8fd)inben, v. irr. a. m. fi\, Imperf. id) — , er

fchunb au8, Conj. bafj id) — , er au6fchunbe, Part.

Praet. au6gefd)unben wyrn, wypró, wydrze,
wyupi ze skóry.

Slu8fd)irren, v. a. rozszorowa konie, Bw. cf.

wyprzdz, wyoy, rozebra z szorów, zdj
rzd ober szory z konia, rozebra konia, 3Bj.

SluSfchlachten, v. a. oprawi (wou albo insze
bydle bite) cf. Bw. sprawi.

2Cu6fd) laden , v. a. ule wybra, przeczyci
kruszec, ue odrzuci, — wyczy, oczy-
ci od ui.

SluSfdjIafen, v. irr. n. m. I)., Praes. id) fchlafe, bu

fchlcifft, er fdilaft au8, Imperf id) — , er fchlief au8,

Conj. bafj icb — , er au8fd)liefe, Imper. fdilafe au8,

Part. Praet. au8gefd)lafen wyspa si, *wyspo-
koi si, dosypia, dospa, naspa sie do woli,

wywczasowa si; e. 9taufd) — wyszumie.
8lu8fd)lafen, n, (ba3) wyspunie si.

SlU6fd)lag, m. (ber) obicie, wybicie. 2) — niby
wybitka

,
pierwszy rzut ,

— pierwsze ude-
rzenie.

3) — im Sffidgen przewaga, przewaenie, wy-
biegnienie jednej szali w gór a drugiej prze-
chylenie si, nachylanie si, baber fig. Sr,. W
sekcyi wikszo stanowi projektj w przy-
padku równoci zda, kreska Bedaktora prze-
waa giebt ben SluSfchlag. — Cntfcheibung (zwrot)
decyzya, rozstrzygnienie, rozwizanie, stano-
wienie, rozprawa, cf. L. suma rzeczy. Sett

Slu8fd)lag geben przewaa, rozstrzyga, cf. roz-
wiza. (Sj. prezydujcy równo zda roz-
wizywa bdzie, fR©. dine Stimme bie be«

Slu6fd)lag giebt gos stanowczy. £)iefe SJeinnng
giebt ben Sluefchlag to zdanie zyskuje przewag.
r. Wódz chccy zwycistwo chwiejce si na
obie strony, nakoni, Aut. It. bitwa trwaa
od trzech godzin nieprzewaajc si na adn,
stron. §lu§fd)lag gebenb krytyczny, L.

4) — im ©eficfjt wyrzut, Slu8fd)läge auf ber ^aut
wyrzuty zaskórne, Mdr. DD. &£. kiedy grzybki
nowe foon ber (Schwämme ber Äinber) wystpi
maj, DD. cf. wysypka 3. 33. krostka, wrze-
dzienica; ognipióro.

Slufcfjla gen, v. irr. a. m. fi., Praes. id) fdjlage, btt

fhlagft, er fchlägt au8, Imperf. id) —, er fchlug au8,

Conj. bafj id; — , er au8fd)lüge, Imper. fdjlage au8,

Part. Praet. au8gefd)lagen wybi, wytuc, wy-
trci, ginem ein Sluge — , einen %d)n au8fd)lagen
wybi ober podbi komu oko, zb wybi. J)a8
©etreibe mit glegeln — , brefcfjen* zboe cepami
wytuc b. i. omoci, wymóci, cf. ben Äaufm.
©d)iffer=Sfuebrucf : zboe wybi na ld na agle.
9t.<5. (fin 6i —, metonl;mifd) : e8 mit einem Schlage

öffnen unb au8leeren wypuci jaje; rozbi, wy-
bi, roztuc jajko. ©inen Äaften mit Seinroanb

auSfchlagen skrzynk pótnem wybi.
_ 2)_ — auSeinanberfcblagen rozbi. Sie Seinen —
linki rozplata, rozgarn, rozpociera, rozpo-
strze, gelle — skóry rozwiesi. 35ie Äupfer
eineS S3ucbe8» — kopersztychy rozwin.

3) bon fid) iüegfchlagen — odbi. Qnnen _<Stofj —
b. i. hariren zepsowa raz. P. K. odbi raz,
pchnicie, zastawia si, uchyli si, zasoni
si od uderzenia ober od razu.

4) etroaS, ba8 angeboten mirb, niefit onne&men
roollen, odrzuci, nieprzyj, nieprzyjmowa,
odmówi co 5 wymówi si, wymawia si od
przyjcia czego. Siele fchlagen biefe Slemter au8
wielu wymawia si od przyiecia tych urzdów.
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II) a(9 v. n. in. h. anfangen ju fragen, ben elften

©d)lag tf)Ull zamierzy si, zanosi si, machn,
kopn, najprzód uderzy — auorodrt fcblagen hMe

l-
. ein pferb kopn, (lign, liga) wierzgn,

cf. kopa, bi nogami w tyl, cf. wybrykn, L.

2) — fid) aufroutS neigen, befonberö bon ber Bunge
unb Lion ber SBage felbft — przewaa, nakoni
si, przechyli si.

3) ju Gnbe fcblagen wybi (bon ber Uhv), bie

91ad)tigalt bat au6gefd)lagen wypiewa ju sowik.
4) — m. f. herborfoinnien pokaza si, wynu-

rzy si. Die ^noóbcn fcblagen au8 pluszcza *p-
kowie ober pczki pukaj si, — rozwijaj si.
Sie Säume fd)lagen auS drzewa pukaj sie. Die
Ärä^e fd)lägt bei ibm au8 wierzb ober *wie-
rzbiczka sie mu wyrzuca, — wystpnie, L. 3m
©efici)te au8gefd)lagen fein krostowacie na twarzy,
wyrzut ober wysypk mie; — osypanym by
krostami, cf. obsypywa si krostami. Die SBanfce

fcblagen auö, bie Äätle —fdjlägt an ben SBmiben auö
(Inenn bie Dünfte an ben falten SBänben frieren) za-

mróz wj^chodzi (SBj) ciany sie poc . G£.

po mrozie odwil, wystpuje z murów nie-
yca na cal gruba, Boh. Die Äälte feblägt mir

au8, raenn bie eingesogene falte Suit in ber Söärme
nad) ben äußern Jbeilen be6 SeibeS geljet nnb bafelbft

ein ©chauern berurfad)t dopiero zaczynam rozmar-
za i uczuwa zimno; zimno mi ju wychodzi,
wystpuje i zimno wydobywa sie ober mróz
przebija si na wierzch, (kiedy czowieka ciepo
ogarnie).

Sn tjelfe glammen — wybija, wybuchn jasnym
pomieniem. Die Äranfbeit feblägt bei ihm au9,

fommt jum SluSbrud) wzmoga si u niego cho-

roba; wydobywa si u niego choroba. DieÄranf«
heit ift in ein gieber au8gefd)iagen choroba prze-
mienia si na febr.

5) — einen §lu6gang geroinnen wyj na co}

zwróci si, zwrot mie, obróci si — . Die

©aebe ift roobl, übel auSgefd)lagen rzecz na dobre,

na ze wysza; le, dobrze wypada. Die ganje

atiegefd)tagcne 9lad)t reurbe gefbielt ca bo noc
(b. i. calutek noc grano, L.)

Slu8fd)lagen, n.'f. Stuöfdjlag.

§lu8fd)lagung, f. (bie) odmówienie etc.

Slu§fd)läinmen, v. a. einen Seid), ®raben k. wyszia-
mowa.

Sin 8fd)lei fen, v. irr. a. in. I)., Imperf. ich — , er

fd)liff auö, Conj. bafj id) — , er auöfd)liffe, Part.

Praet. auögefd)liffen wyszlifowa, wytoczy, wy-
ostrzy.

Sltt8fd)leifung, f. (bie) wytoczenie.

SIuÖfd)lenfcin, v. a. wypuka (szklank); trzsc
szklank wyia np. wod.

Sluófcbttefjen, v. irr. a. m."f)., Imperf. id) — , er

fd)lo§ au8, Conj. bafj id) —
, er auófchloffe, Part.

Praet. au9gefd)loffen wycza, wyczy, od-
czy cf. aumebmen, feiten odstrychn, L. cf. rocg*

fd)ieben usun, odsun, wyzu, wybanitowa,
cf. odcity, wyosobni si, j. §3. — od usug
krajowych, Aut. cf. wykluczy.
Gj. od stawienia si przed komisarzami aden
si niema wyamywa. Niebüll mufj fid) feiner

auöfcbliefjen z tego si aden wymawia nie ma.
Vluofd)licfjen bon ber Grbfdjaft usuwa od nast-
pstwa. (£inen ©efangenen au8fd)liejjcn rozku, zdj
kajdany. Gin ^eiic au8fd)liefjcn kwadratami za-
koczy wiersz w druku. ,

Slu6fd)(icfjenb, ale adj. u. adv.
f. auöfd)licjjlid).

3liifd)licfjlid), adj. wyczny, oddzielny, odrbny,
unb adv.: wycznie.

¥luofd)licfning, f- (bie) wyczenie, usuwanie, wy-
tcznictwo, cf. Krs. odstrczenle od intrat. PP.
131. cii. abfdjrcctcn.

2tu8fd)lummcrn, v. n. m. f)., wydrzema si.
Slil8fd)lübfcil, v. n. ni. f. wysun si, wykiwa

si, wyklu si, wydoby si, cf. CUlÖfl'icdjCIl

wylej wyazi, wymyka sie. cf. Ross. wy-
upi si, wymkn sie.

§tuöfd)lürfen, v. a. wypi, (cedzc przez usta),

wycign, wychysta, —sn.
§luöfd)ltt§, m. (ber) wyczenie.
SluSfchmaben, v. a. wyaja, zbeszta, wyszka-
lowa.

Iu8fd)tn3len, v. a. unb li. wyburcze, wyaja.
Slu8fd)iliaud)en, v, a. wykurzy, wykopci.
Slufchmeißen, v. irr. a. m. rj.

(
Imperf. ich — , er

febmiß auö, Conj. baß id) — , er auefebmiffe, Part.

Praet. auggefchmiffen wyrzuci, wybi, wytuc.

Slu6fd)meläen, v. a. reg. unb n. irr., Praes. id)

fchmelje, bu frjiniljeft, er fcbmlljt au§, Imperf. id) —

,

er frhmolj au8, Conj. baft id) — , er auöfchmölje,

Imperat. fdjmilj auö, Part. Praet. auögefdjinoljen,

wytopi', rozpuci, roztopi. — al8 v. irr. n.

m. f. wytopi si, wyskwarzy sie.

3Cu8fci)inel ä en, n. (baö) /

wvt0I)ien ie
Sluöfcbmetäung, f. (bie) \

wyt0P,enle -

Slußfcrjmieüen, v. a. wyku, wykowa, uku,
ukowa.

2Cuófd)mieren, v. a. wysmarowa, wymaza. 2) —
berid)tlid) für au8fd)reiben wybazgra, wygryzmo-
li, wysmarowa, etc. cf. wypisa, cf. przeko-
pijowa brzydko, Bw. •

§lu6fd)inollen/ v. n. wydsa si, nadsa si.
Slu8fd)inoren, v. a. wyskwarzy, wysmay.
Slll6fd)mücfen, v. a. wystroi, ustroi, wystry-
chn, przj^ozdobi, ubra, wypikszy.

§lu8fd)mücfung, f. (bie) wystrojenie, upikszenie,
aud) upikrzenie.

Slu6fd)nalleil, v. a. rozpi sprzczk, cf. odpi,
odpina sprzczki.

Slu8fd)nard)en,"v. n. m. f). wychrapa si.
Sluöfdjnauben, v. a. für ba8 <g>od)beutfd^e : au8=

fcbniliaen wysmarkn nos, utrze, wytrze nos.
— al8 v. n. aufhören ju fd)nauben, üblidjer: au8=

fdjnaufen wyparskn, wysapa si, wydysze
si. (?£. ein $ferb äu6fd)iiauben laffe da koniowi
wytchn.

SUiÖfchnaujen, v. a. utrze nos, cf. wysmarkn.
Sltiófchneiben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — ,"cr

fdinitt au6, Conj. baß id) — , er au6fd)nitte, Part.

Praet. au§gefd)tlitten wyrn, wyrzyna, wy-
kroi, wykrawa, ef. wypró, wyrzeza, wy-
struga; — fafttiren rzeza, cf. wykaponi, cf.

wywaaszy, pokada, otrzebi, kastrowa.

Ginen Siencnftotf ati8fd)iieiben podrzeza, cf. pod-
biera pszczoy. Gin ©d)tnein au8fd)neiben wy-
mniszy. üBlit ber ©djcere au6fd)iieiben wystrzydz,
wystrygn. Säume au6fd)nciben ogoli drzewo.
SBaaren Gllcnroeife berfaufen przedawa na okie,
towary.

S(u8fd)neibung, f. (bie) wyrniecie, wyrzynanie.
Slu6fcbncien, v. impers. przesta pada (o niegu).
Wuöfdjneiteln, v. a. obcina, cf. wyrzyna, obrzy-
na,

Slu8fd)iiitt, m. (ber) wyrniecie, wycinek, wy-
krawek, wykrój, cf. wyporek; in ber SDlatbema«

tif: — bcö Äreifeö wycinek klin, L. cf. Ross.
sektor. 2) sprzedawanie na okcie; Slu8fd)nitt8s

bailbel handel okciowy (hurtowy).

Sltiöfcbnittling, m. wyporek.
Sluflfthnihen, v. a. wystruga, wyrzeza, wyrn.
Sluöfdjnüf fein, — fdjntibbern ,

v. a. wywcha.
Sfuöfdjnilbfcn, v. a. wypotrzebowa zaywajc
tabak, cf. wyniucha, wyy.

S(ii8fd)in'iren, v. a. odsznurowa, cf. wysznuro-
wa, rozsznurowa.

Äuöfchöbfcn, v. a. wyczerpa, wyczerpn.
S[u8fcI)offcn, v. n. m. b. wystrzeli, wyp"uci t.

j. wyrosn( :
.

S(ll6fd)o(iliiig, m. (ber) wyrostek, wypustek, la-

torol, cf. wytryskajce pdy.
S(u8fd)oten, v. a. wyuska (groch ze strczków).
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SlnSfchrauben, v. (reg. unb) irr. a. m. h., Imperf.

id) — , er fchrob ati8, Conj. bajj id) — , er auSfchröbe,

Part. Praet. au8gefd)roben AvyszruboAvac, odszru-
bowaó.

SJu 8fcf)r eiben, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er

fchrieb au8, Conj. bafj id) -, er mtófdrriebe, Part.

Praet. au8gcfdirieben Avypisac, wypisywa, 2) prze-

pisa, przepisywa, 3) dopisa, 4) rozpisywa,
porozpisywa, Ej. rekwizycye rozpisyAvac;

3)urch ein Schreiben anberaumen, feftfefeen, berufen,

3. 83. einen Sanbtag sejm zwoa (przez uniwer-
say), Slbgaben — , naoy podatki, nakaza
przez ogoszenie. (Sine nu8gefd)riebcne -&anb, rka
wprawna; charakter wypisany.

8lu8fchreiben, n. (bas) list okólny, okólnik.

SluBfchreibung, f. (bie) wypisanie etc.

Slu8fd)reien, v. irr a. m. h. , Imperf. id) — , er

fd)iie ou§, Conj. bafj id) — , er auefchrie, Part. Prt.

auSgefchrieen obwoa, obwoywa, wykrzycze,
wykrzykiwa, glosie, ogosi, okrzykiwa, (fur

geieiyrt — , za uczonego) okrzycze. — ©id) bie

Stmge auSfchreien piersi sobie zrywa krzycze-
niem.

Sluef (breiten, v. irr. n. in. f., Imperf. id) — , er

febri» au8, Conj. bafj id) — , er auofehritte , Part.

Praet. ausschritten wykroezj- , wykracza,
krok przestpi, odstrychna si, wystpi.

2t'u8fd)roten, v. a. berauSnagen, freffen Avyszroto-

\va, cf. wyje, Avyjadac, wygry. 2) — ber*

auflttmijen wykula ($r.=$oln. wykuiga), wyto-
czy (beczk z piwnicy).

2(u6fchufj, m. (ber) wybór, wydzia, cf. dzia, g.

u, komitet, delegacya, Kons. 3, 3. 33. geheimer

Stu6fd)uf? tajny wydzia, SBoblfahrteauefchufj wy-
dzia ocalenia publicznego; komisya.

2) — brak, wyrzutek, wybierki. Slu8fd)ufj

machen odkada, przerzuca, biera.

SluSfbufjmaare, f. (bie) toAvar Avybrakowany.
Stußf d)ütteln, v. a. wytrzsa, wytrzsn.
SluSfcbüttelung, f. (bie) Avytrzasanic.

Slu6fd)ütten, v. a. wysypa, rozsypa, wyla.
9tSl.*25a8 Äinb mit bem Sab (dzieci z kpiel
wyla) b. i. ba ©ute mit bem Sofen berroerfen

dolire ze zem odrzuci.
— Sunge rcerfen, 3. <S. bie -Sjafen, Äa^en, 3iegm,

©chaafe je. okoci si. bon .£>unben, SBolfen oszcze-
ni sie; pg. feinen 3orn über Semanben — böüig

auSIaffen gniew swój wywrze na kogo ober

wyla; ©id) bor Sachen —
,
pka ze miechu, za

boki si bra od miechu.
— böüig ausleeren, entbeefen, befannt machen, fein

$erj 3emanbem — , wynurzy, wyla sie przed
kim, wywnetrzy si komu.

Siu 8fd)iitt ling, tyl. wytrzaski, L.

§lu8fd)üttung, f. wytrzsanie, wysypanie, — be8

ifperäenö wynurzenie serca. Sj. podzikowaem
z najwyszym serca wynurzeniem Boskiej Opa-
trznoci, Kras.

SltlSfcbmänfen, v. a. wytaka, wypóka, wymy-
wa co.

Stu8fd)tV)5ren, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er

fchroor au8, Conj. bafj id) — , er auefchroöre, Part.

Praet. auSgefchrooren = burd) @d)roären herauSges

bradlt roerben Avyjtrzy si, wyropie, wygnie,
cf. Boss. wygnoi si.

SluSfehroarmen, v. n. m. f)., wyroi si; wysza-
le, wyhula (si).

Xu8f threaten, v. a. wygada, Avypaplac, wybaja,
wyple.

2tu8fd)roai3ung, f. (bie) wygadanie, wybredzenie,
wybajanie.

SluSfchroefeln, v. a. wysiarezy, wysiarkowa,
wykadzi siark. 2) wywabi ober wydoby
ober wydosta siark.

SüiSfchfoeifen, v. a. cf. Dberbeufd) : fd)irjänfen wy-
póka. wymy; 2) bei ben Sifdjlern okrgo wy-
kroi, wystruga, wyciosa, zaokrgli, SB.

II) — al§ v. n. m. f., wykroczy, wyboczye,
oddali si od celu, odstpi od rzeczy; zbytko-

wa, przebiera miar, rozpuci si na swa-
wol, rozpasa si, cf. rozbuja si, cf. debo-

szowa, L., hula, birbantowa.
3lu8fd)lr>eifenb al8 adj. u. adv. miar przebiera-

jcy, przesadzony} nadzwyczajny; in brägnan*

tern ©inne: zdrony, rozpustny, swawolny, roz-

wiozy, wylany na rozpust. Slll8fd)hKifenbe

greube zbyteczna rado, wesoo, cf. nierz-
dny, cf. hultajski

SluSfdjroeifung, f. (bie) wykroczenie, wyboczenie,
cf. dygressya; zdrono, wybryki, tyl. (nie-

porzdne wybryki wykieznanej imaginacyi,
Dani.) samopas chodzenie, zbytek, pi. zbytki,

cf rozpusta, hulanka, hulanie. @j. ba8 Sttilitair

beging bie gröfjten Sluefcbröeifungen zolnierstAvo naj-

wikszycb wykrocze dopucio si (a).

Stusfchroeifling, m. (ber) rozpustnik, dobosz, bir-

bant.

Slu8fd)tt>eifjen, v. a. wywarzy, wyszwejsowa
elazo, kujc czyci.

+
SluSfcb)r>elcn," v. a. wytli, L.

SluSfchmelgen, v. n. m. b., przesta kula, — de-

boszowa, wydeboszowa.
Siu Sfcb lnem men, v. a. wypawi.
Siu 8fch toen fen, v. a. wypóka, wymy? f.

au8<=

fd)lenfeni.

SluSfchroingen, v. irr. a. m. I)-/ Imperf. id) — , er

fchluang au, Conj. bafj id) -, er auSfchroänge, Part.

Praet. auSgefd)roungen , baö SBerrig — au6 bem
glad)fe wyklepa paklepie ze lnu; metonbmifch :

ben %laä)% — wyklepa len, cf. Pioss. wytrze-

pa. SDen .fpafer — wywia owies, przewiewa
— tnenn e8 mit ber ©d)aufel geruorfelt inirb, cf. wy-
pala, opala roenn e6 au8 ber Sltulbe in bie <£>óbe

geworfen unb bamit aufgefangen inirb.

2lu6fd)roit3en, v. a. wypoci, sczy. 2) bergeffen,

zapomina, zapamitywa; — a!8 v. n. wypoci
si.

*Slii8fcf)r0ung bei einer Ufjr, m. (ber) wychwyt, cf.

kolibnik.

Slu8fegeln, v. n. m. f.
*wyeglowe, wypyn.

Sluöfehen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) febe, bu fiehft,

er fief)t au§, Imperf. ich — , er far) au8, Conj. bafj

id) — , er au6fal)e, Imper. fieh au8, Part Praet.

auSgefehen', bie 311 dnbe einer ©adje febeu, fotuoljl

bem Drte, al8 ber 3eit nad) przejrze, przeziera,
przeglda, 3. 23. eine Slllee, bie nicht au83ufehen ift

alea nie przejrzana okiem.

2) f. Sluerfchen/ wypatrzy, obra.
II) al8 v. n. m. h. 3. S3. 311m genfler wyglda

oknem wyjrze, wyziera, cf. wypatrzy, upa-
trzy, patrzy, widzie, ©id) faft bie 2lugen fiber

etroaS au6fe()en wypatrzy sobie oczy , L. fig.

fagt man im gemeinen Sehen: bie <5a)t f}at noch ein

rcefteö 2(u8fef)en nierychly koniec tej sprawy;
niedoczekasz si koca tej sprawy ober fiebt

nod) roeitlóuftig au§, ing(eid)en: ein roeit augfehenber

b. i. roeitfauftiger unb baf)er ungeroiffer |>anbel rzecz

ta jeszcze w dalekiem polu, cf. rzecz która ma
dugi ogon , rozwleka sprawa ,

przy której

wiele ambarasu ober wiele korowodów.
4) eine geroifje befummle äufjere ©eftaft haben, be*

fchaffen fein, 3. S3, fchluai^, roeijj — czarno, biao,

cf. le, dobrze wyglda, cf. do twarzy by,
nie do uvarzy by. 68 fiej)t fchlimm mit i)in au8

le z nim wyglda, SB3., le z nim jest, le si
— dzieje; le mu si powodzi, — wiedzie.

Etil Süngling ber gut auöfiefjt modzieniec pi-
knie wygldajcy, modzieniec majcy dobr
min, (a), cf. zdawa si. Cr fiel)t mir 10 befanut

au8 zdaje mi si, e go znam; zdaje mi si by
znajomy, SS3., ochapia mi si. SBie fie^t e8 ba*

mitauS? jake z tem Avyglada? SB3. 9cad)etma8-,
zakraAvac na co 5 Avyglda na co. SBie fleht e8

braufjen au§, jake tam na dworze.
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Buöfeljen, n. (boö) bie äufjerc ©efalt tinb 33cfd>affen>

fjeit wygldanie, widok, pozór, posta, postawa,
mina, figura, oko.

£>ie Sad)c mufj balb ein anbereö Sluöfeljen geroin-

ticn rzecz ta w krotce bdzie miaa insz po-
sta; bdzie inaczej wyglda; — rzecz ta w
krotce odmieni si musi.

Siuöfebenb, j. §3. roeit auöfehenb daleki.

Stuö feig er u, v. a. wysczy.
S(u6fetben, v. a. wycedzi, przecedzi.
Sluöfeimen, v. a. przecedzi, wysczy.
Si u 8 fein, v. irr. n., Praes. ich bin, bu bift, er iftatiö,

Part. Praes. auöfeicnb, Imperf. id) —, er mar ouö,
Conj. bafj id) — , er auö märe, Imperat. fei au6,
Part Pract._ nuögeroefcn nieby obecnym, przy-
tomnym, nieby w domu; eS i ft au6 nie masz
czego wicej, kwita, cf. Sßr.=Sßoill. wyby.

2) — ausgeleert fein wyprónionym by.
3) — geenbigt fein skoczy si, fig. berloren

fein zgin, przepa. Gö ift auö mit itjni, fein

aßoblmollen fjat ein Gnbe ju po nim, zgin, stao
si z nim, koniec si z nim stal.

Slufjen, (bon aus unb "an) ein adv. beö DrtcS, —
braufjen na dworze, cf. $J$r. = ^oln. na dworzu,
przed (domem), bon aufjen z dworu, L. cf. z na
dwora, (po za) zewntrz, zedwornie, zedworno,
j. 33. zedworu i wewntrz drzwi zawarto, L,
z nadworza, powierzchu, z wierzchu, powierz-
chownie, powierzchnie, zewntrznie. Gr,.

Wszystko co jest miertelnem jakokolwiek
zwierzchnie okazaem, w rzeczy znakomitem
by nie moe, Potck. 9tacf) aujjen na zewntrz
@j. Duch stwarza swoje estetyczne ycie, prze-
nosi je na wiat na zewntrz. It. myl roz-
wija si podug praw wasnych przed chwil
objawienia na zewntrz 1830.

S3on aufjen skd ind; im ©egenfatje beö .&aufeö
za domem.

2tufjenblciben, b. i. auöbleißen, $r. = spoln. wyby,
cf. pozosta w drodze, nieprzyj, nie przy-
chodzi.

Sluöfenben, v. r. u. irr. a., Imperf. id)—, erfanbte

auö, Conj. bafj id) — , er aufenbetc, Part. Praet.

auflgefanbt wysa, wysya, rozesa, porozsya,
cf. wyprawi.

Sluöfenbung, f. (bie) wysanie, wyprawa.
2Cufjengraben, m. (ber) ber äufjere ©rabcn, ber SSor=

graben cf. rów zewntrzny, ostatni, przedro wie,
rów fortecy pierwszy od pola.

Sltifjenlinie , f.
_

(bie) bie mifjere Sinie, ber llmrifj

(contour) linia zewntrzna, obwód, okrg,
kontur.

Siufjenboftcu, m. (ber) placówka, polna stra, pi-

kieta, SBj.

2Qifjenfeite, f. (bie) powierzchno, cf. powierzch-
nia, cf. strona zewntrzna.

Äujjenroanb, f. (bie) zewntrzna ciana, podwo-
rowa ciana (a).

Slufjenmelt, f. (bie) wiat zewntrzny, zmysowy;
o pp. wiat wewntrzny, umjslowy czowieka.

Sfujjenroev f, n. (baö) okopy zawalne, zawaek,
zawa, nadworna ober zadworna obrona, ze-
wntrzna fortyfikacja, L., aussenwerki, pi zed-
walek, L , przedforteczne obrony za rowem
gównego walu usypane, cf am beften szace
zewntrzne, cf. widak, widlasty zaszac, klisz,

L., cf. szac odpolny, L.

Slufjer, eine ^räbofttion mit betu dat. feiten mit bem
gen., eine Sluofdilicfjung ju bezeichnen; 2) — eine

Conjunction, = reo eö für au 6 genommen gefegt

roirb. Gö roirb bann mit Dem Casus berbunben, ben

bnö babei ftcljenbc SJcrbuni regiert, ftcljt fel)r oft mit:

bafj, lr»o, Ibcnn, ba *okrom, oprócz, za, zewntrz,
poza, pomimo, cf. wyjwszy, = oujjerhalb, unb
of)ne, aufjer oprócz: 1 Gorintl). 6, 18; uciekajcie
przed wszeteczestwem. Wszelki grzech który
czowiek popeni, oprócz ciaa jest, lecz kto

wszeteczestwo podzi, przeciwko swemu wa-
snemu ciau grzeszy

Slufjer bem |>aufe zewntrz domu ober za do-
mem. Gr;. suga dzie a czsto i noc pdzi za
domem, S. Pp. Slufjer Sanbeö w krajach zagra*
nicznych, za granic.

Sie ift aufjer ©efahr ju wysza z niebezpie-
czestwa. Slufjer bem SDienfte extra suby.

Slufjer Sitnem fommen zadysze si, Giner ber

aufjer Sltfyem ift zadyszony, zadyszany, zady-
szay.

Slufjerljalb SanbeS zewntrz Pastwa — . Gj.
czemu akademije nieprzeznaczaj pochwa, jak
tylko czonkom swoim, chocia za ich onem
znajduj si talenta i zasugi, SP.

Gr,. znaczna zachodzi rónica pomidzy roba-
kami znajdnjcemi si w ciele od tych roba-
ków, które si pomimo ich znajduj, co do
organizacyi , Dziark.

Gr ift aufjer fich geratl)cn odej od siebie, za-
pomnie o sobie, przytomno straci.

Gr ift aufjer fid) bor greuben uniesiony radoci
Ober uieposiada si z radoci, — z uciechy,

prawie sobie nieprzytomny.
21'ufjcr fid) bringen, nadzwyczajnie wzruszy,

przerazi. Co to za widowisko! czek w gow
zachodzi. Nieme.

Slufjer fid) fein bor Siebe a sie rozpywa z mi-
oci. Tak mile poziewa, e damy na to pa-
trzc a si rozpyway, Bohom. Slufjer ber

Drbnung wyrywkami. Gr,. uczniowie nie tu-
maczyli kolejno , iecz wyrywkami , L a c k-

Szyrma.
Slufjer Staube fein nie by w stanie. Slufjer

Sorgen fein nie troszczy si.
Slufjer fid) zewntrz siebie, po za sob np. dzie-

ci niepierwej mie moe wiadomo o istotach

zewntrz siebie bdcych a nabdzie tego
wyobraenia, e moe co do siebie zbliy
lub od siebie oddali. Dowgird. cf. zewntrz
umysu.

II) aiö conj. — bafj oprócz ober prócz e;
aufjer rcenn chyba, byle.

Slufjeramtlid) nieurzdowy, nieofieyalny.

Slujjerbem oprócz tego, nad to, do tego, obok
tego, mimo to, bez tego. SJufjerbeui bafj wyj-
wszy e.

Sie ufere, ber, bie, baö, adj. zewntrzny, powierz-
chowny, powierzchny.

Sleufjere, n (baö) powierzchowno, cf. powierz-
chnia, 2)cr Suberlatib: ber äufjerfie, b. i.bochftc,

genauefte najwyszy, najcilejszy, ostatni, osta-

teczny. Daö Äeujjcrftc, tab Gjtrcm ostateczno.
Sein Slcufjerfteö if)un czyni co mona, ruszy
wszystkich si.

Slufj erebelid), adj. z cudzego oa.
Slufcrgerichtlid), pozasdownie. 81.S. zasadowy

L. mimosdowny, extrasadowy, 9t.S. cf. Sdowe
i zasadowe czynnoci.

Siu (jergero 51)11 lid), nadzwyczajny.
Slnfjerijalb, adv. unb praepos. c. gen. za, wyj-
wszy, poza, minio, po za obwód j S3. Do odda-
lenia po za obwód swego departamentu na wi-
cej ni cztery niedziele potrzebuje Prefekt wy-
ranego pozwolenia od Króla (a). Po za supami
granicznemi. Za obrbem swego urzdowa-
nia. Obra sobie mieszkanie za obwodem
Parya (a). Gr. Mieli ch szukania pomocy dla

swej ojczyzny zewntrz Francyi (a). Nieszuka-
am nigdy rozkoszy za obrbem obowizków
matki i ony, Godebski.

2(eufjerlid), adj. powierzchowny, powierzchny,
zewntrzny; adv. z wierzchu, powierzchu; po-

wierzchownie.
2CeiifjcrIid)ieit , f. (bie) zewntrzno, powierz-
chowno.

Sicnfjern, v, a. okaza, okazywa, wynurzy, po-
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kaza, odkry, wydawa, wyjawi, da po-

zna. Sid) — eig. wyj na wierzch, pokaza
si; odzywa si, owiadczy si, objawi
si. 6$. Powszechniej objawiajca si umysowa
czynno (a). Niewydaje si W. Pan., em ja

mu znajomy, Bohom. 2Me" Sebhaftigfeit äußert

fid) nicht — ta ywo nie objawia si powierz-
chownie.

2) bib(. Sich feiner SSorjüge begeben zrzec si
czego. Sßhilipb. 2, 7, ftehl: wyniszczy si.

Slllßerorbentlid), nadzwyczajny, niezwyky, nad-

zwykly; adv. nadzwyczajnie. 2iußei'Oi'bentlid)e8

^Recognitions = ^rotofou" potoczny protoku przy-
znali, RS. auó Sßilna.

SI e

U

9 e r fl: , adv. zwierzchu, powierzchu; extra, w
najwyszym stopniu, bardzo, arcy, nader. §Jetl=

ßevft betrübt bardzo smutny; äußerft bevlicOt arcy
zalotny; äußerft bßfe bardzo zy.

Sleußerfte, ad. najwikszy, najwyszy, ostatni,

ostateczny, sam. 3)ie 9coth ift aufS äußerfte ge=

fommen ndza w kraju przysza do kresu osta-

tecznoci". Sj. beto äußerfte Gnbe ber 2Cd)fe sam
koniec osi, cf. kraniec Sßt. krace, 5. 33. prze-

niós or od kraców do kraców Europy.

J)o6 ift fchon ba8 Sleußerfte ostatnia to ju ober

na orzech rzeczy przyszy, Nieme.
(£r,. teraz jeszcze czas jest, ale bardzo krótki,

bo ju na orzech rzeczy przyszy, Nieme.
2)er äußerfte $rei8 ostatnia cena.

35a8 2tcußerfte Wagen czyni co mona cf. chcia-
by rzeczy przywie do ostatecznoci, cf. e8

attfe äußerfte äntommen iaffen id cf. wszystko
ryzykowa, czeka ostatecznoci.

Steußerung, f. (bie) owiadczenie si z czem, zda-

nie, 80W0.
Slußerroefentlid), mimoistotny, cf. Bw. nieistot-

ny, przypadkowy, do istoty nie nalecy.
2£ufetycn, v. a. wysadzi, wyoy, wykada,
wystawi, cf. obsadzi czem wewntrz. (Sin

Äinb auSfetjen Boss. wysadzi, cf. porzuci gdzie

dzieci ober podrzuci (unterfchieben).

Jrubpeh ausfegen wojsko wysadzi (na ld), wy-
ldowa.
SBaaren 5um SSerfauf auöfe^cn wyoy ober wy-
stawi towary na przeda; 53ad)e auöfeken stra
postawi, — wystawi, — rozstawi. Säume
auSfefjen, bcrpfianjen przesadzi drzewa, cf. Bw.
przestawi.

2) — fig. beftimmen wyznaczy, odkada. 65.

Pani Podstolina i rano i po obiedzie godzin
i wicej czasu odkada na lekcye, Krsk. Gin

jfabital auefetjen kapita (na co) wyznaczy.
3) — blofj fttllen wystawi, narazi, (ausgefegt

fein) podpada, podlega, naraonym by. ©id)

einer fvanfheit — wystawi, naraa si na cho-
rob, ©id) au8— , (im 83illarbfpicl) wystawi sie,

da üki.

4) — bie gortfejjung berfchieben odoy, odka-
da, zawiesi co, zaniecha —

,
poprzesta na

czas, odoy na stron.
3)a8 Srfenntniß auSfetjcn wyrok zawiesi, © O.

5) etroaS woran obev an Seinb. — , auSjufe^en fia=

ben, finben, b. i. tabein przyganic, wytyka, wy-
bredza, wymyla nad czem, zarzuca komu co.

6) — einen Sogen bis ju (?nbe fctjen skadanie
arkusza druku dokoczy. 7) rozoy muzy-k na glosy.

2lu&fei}ung, f. (bie) wysadzenie, odkadanie, za-
wieszenie

f. verbum.
SluSficfit. f. (bie) widok, prospekt, perspektywa,

rzut oka (a), wyjrzenie, wygldanie, wygld,
(Boss. wid). Grona twierdza koczy z tej

strony rzut oka, (a) fig. widok, nadzieja, eig.

Hoffnung.
9Iu8fid)ten, v. a. wysiewa, L. £a8 §Iu8geftd)tete,

n. wysiewki, przesiewki, L.

SUtSfitfern, v. n. m.' f. wysieka, cf. wysczy
si.

SluSfieben, v. a. wysiewa ober przesiewa sitem.

SluSfieben, v. irr. a. m. fi., imperf. ich — , er fott

au8, Conj. beiß id) -, er auSfotte, Part. Prt. auS*

gefotten wywarzy co, wygotowa. 2) — al8

v. n. aufhören 311 fieben wywrze, wygotowa si.

gett au&fieben wyskwarzy.
tfuefingen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er fang

atl8, Conj. bd^ id) — , er auSfänge, Part. Praet.

. auSgefungen wypiewa, dopiewa; feine Stimme
—

,
gos urobi przez czste piewanie. 2) al8 v.

n. m h. skoczy piewa.
SluSfinnen, v. irr. a. m. h., Imperf. id)—, er fann

au8, Conj. baß id) — , er auSfänne, Part. Praet.

ouSgefonnen wymyli, zmyli, wynale, ob-

j co myl, wyduma.
SluSfinten f. äuSfirferii.

SiuSfitjen, v. irr. n. m. fi., Imperf. id) — , er faß

au8 , Conj. baß id) — , er auöfäße ,
Part. Praet.

auSgefeffen, = außer bem &aufe fi^en, bie auSfte*

ben, 3. 83. bie Ärämer ilijen mit ihren SBaaren au8,

auf jbem SRarfte siedzie, zewntrz domu sie-

dzie (z towarami).
2) — biö ju fnbe flfcen wysiedzie — nud) v.

a. feine %tit — swój czas.

SluSfohnen, v. a. pojedna, przejedna, przeba-

ga, pogodzi.
<Da6 wirb mir ba8 ^er? be8 ffiater8 ausfohnen to

mi przywróci serce ojca. Aut. fid) mit 2iemb. —
pojedna si z kim.

Stuefóhner, m. (ber) pojednawca, cf. urzdnik
pojednawczy (a), godziciel f. grieben6ftiftev.

SluSfÖhnung, f. (bie) pojednanie, pogodzenie, prze-

baganie, zgoda.
SluSföhnunggaft, m. (ber) pojednawczy akt, 5.

83. Processa kilkunastoletnie jednym pojednaw-

czym aktem zniszczone (a).

tfuöfonbern, v. a. wyczy, wycza, odcza,
wydzieli, oddzieli.

SdiSfonberung, f. (bie) wyczenie, odczenie.

SluSfonnen, v. a. wygrza ob. wystawi na soce.
2tii8fortiien, v. a. rozgatunkowa, wybiera, do-

bra, cf. wybrakowa.
SiuSfpähcn, v. a. szpiegowa, wyszpiegowa, wy-
patrywa, wybada, wyledzi.
Die 3ufunft auSfpafien motten wydziera sie za

zason przyszoci (a).

SluSfpäl)"er, m. (ber) szpieg, badacz, *wywiadow-
nik, podsuchiwacz. 2Cu6fpäherei , f. (bie)

szpiegostwo.

SluSfbähung, f. (bie) szpiegowanie, badanie, wy-
badanie, wyledzenie.

SJuSfpalten, v. a. wyupa, — pywa.
2tu§fpann, f. (bie) Dberbeutfd) m. przeprzg, m.g.

egu, miejsce na wyprzenie koni, na prze-

przke.
SluSfpannen, v. a. anSbehnen wypry 3. 83. pal-

ce; rozciga 3. 83. sznur; rozpi j. S3, agle,

cf. rozpina
2) — (bie Sßferbe) wyprzdz, wyprzga 3. 83.

konie z woza; 3) zdj co napitego.

SI n 8 fb a irn U n g , f. ( bie ) wyprzenie, wyprzgame.
Slu8fbajiren, v. n. m. f. wyj, wychodzi na

przechadzk, wyj na spacer, wyehodzi na

spacer.

Suiäfpajircn, n. (ba8) przechodzenie si, prze-

chadzka.
SluflfpeUn, v. irr. a. m. fi., Praes. id) fpeie, bu

fpeift, er fpeit au8, Imperf. ich — , er fpie au8, Conj.

ba^ ich — , er auSfpiee, Part. Praet. auSgefpieen wy-
plun, *wyplu, wyplwa, wypluwa, wyplu,
wyrzuci, womitowa, wybuchn, cf. in ber

niebrigen Sbred)art: auStofen wyrzyga.
SluSfbeien, n. (ba6) wyplwanie, spluwanie.

SluSfpeifen, v. a. m. \., je wydawa, uczt
sprawi ober wyprawi.
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SluSfpcnben, v. a. rozdawa 3. S3, najwitszy
sakrament, jamun, wydziela} retcfjlid) Clllös

fpenben hojnie szafowa , cf. administrowa, (a).

Gj. X. niechcia nabywcom dóbr administrowa
sakramentów (a).

SIu8fpenbung, f. (bie) rozdawanie, wydzielanie,
szafunek, 3. S3. — wieczerzy wietey, Dmbr.
102.

StuSfperren, v. a. rozcign. Sie S3eine au6fper=

ren rozkraczy nogi, cf. rozpiera. 2) wy-
czy, Don etni. z czego.

Slu8 fperrung, f. (bie) rozcignieuie, rozparcie,
rozpieranie.

SluSfpielen, 'v. a. 3. S3, im Äartenfpiel anfangen 311

fpielen, baö erfte S3latt au6mevfen zadawa kart,
cf. wywici — cf. zagra, zacz gra, wy-
gra, przegra. 2>cn Bali au8fpie(en »zagali
pik, cf. podawa pik. Gin ©biel augfpielen,

bis 3U Gnbe fpielen skoczy gr. 3) Gin au6=
gcfpielte Bioline ograne skrzypce. 4) in ber Sote-

rie —
,
puci na lotery.

3CuSfbinnen, v. irr. a. in. fi., Impcrf. id) — , er

fbann au8, Conj. bafj ich — , er auofbinne, Part.

Praet. auSgefponncn wyprz , sprz , do-
prz, uprz; fig. eine ©ache roeitcr — , dalej

wysnu, wyprowadzi, atld) = auSfinnen.

*8lu6fpintifiren, v. a. wyszpiegowa, wyszpe-
ra.

SfuSfpioniren, v. a. wyszpiegowa.
Slu8fpotten, v. a. drwi z kogo, wyszjdzi ko-

go, naigrawa si z kogo.

8lu8fpottung, f. (bie) drwiny, Sßf. cf. szyderstwo,
urganie.

ShlSfpracfie, f. Cbie) wymowa; wymawianie, pro-
nuncyacya, wysowienie.

§lu8fpiechen, v. irr a: m. h., Praes. id) fprecfie, bu

fpridjft, er fpricht au8, lmperf. id) -, er fprad) auS,

Conj. bafj id)—, er aur<fprache, Imperat. fprid) ano,

Part. Pit auógefprodben wymówi, wymawia,
wyrzec, wysowi, wyrazi. 2) — burd) SSovte

bßllig au&bvücfen wypowiedzie.
3) — skaza , wyrok (dekret) ferowa, wy-

da, zawyrokowa. ©id) au6fp. zdanie obja-

wi i wynurzy si; fig. Sn feinen 3ügen fpricht

fid) SJlilbe an8 w jego rysach maluje si (obja-

wia si, przebija si) agodno.
Siu 8 fpr ci ten, v. a. für ba6 eblere 2(u8breiten cf. au6=

fpreijen rozczapierzy L., rozpociera, rozpo-
strze, rozcign, rozszerzy, cf. wybi zboe
na agle. 3)ie "$[t'ige[ aufpreiten rozczepierzy
skrzyda, rozskrzydli, L., rozkrzyowa 3. S3,

ramiona naksztalt drogoskazu (2)(cilen3eiger): Mi-
ckiewicz.

Slue fpr en gen, v. a. auSfpringen machen wysadzi
(prochem), cf. Ross. wyrwa, oderwa. 2) —
fig. ausbreiten, unter bie Seilte bringen roznie,
roznosi (co midzy ludzi), rozsiewa (pogo-
ski) rozgasza, rozgosi. Gin Cßferb — puci
konia galopem, ober w skok. Wem fiat au6ge=

fprengt puszczono pogosk, rozchodzi si po-

goska. 3) SSaffer — , wykropi -wod (wszyst-
k). Muefprcngting , f. (bie) rozsiewanie

f.

verb.

Xuöfpriefjen, v. irr. n. m. f., lmperf. id) — , er

fprofj au8, Conj. bafj id) -, er au&fpvöffc, Part.

Praet atlSgefproffcn wypuszcza, wyrasta. Wy-
tryskajce pdy cf. wypuszcza pdy, — odro-
le, prty cf. wydawa.

Slu&fpringen, v. irr. n. in. f.,
lmperf. ich — , er

fprang ano, Conj. bafj id) — , er auSfpruiigc, Part.

Prt. atlögefprungen wyskoczy , wyskakiwa,
odskoczy, wyprysn, 3. S3, kawa od |noa
odskoczy b i. wyama sio nó.

Gin auSfpringcnbcr SSinfel kt wyskakujcy.
2) — m. fi. aufhören 311 fpriugen ober ju tanjen

wyskaka si; przesta skaka.
SluSfprihen, 0I6 v. n. m. f. fpriijenb herausfahren

wytrysn, wysikn. II) — fpri^enb auSftofjen

v. a. wystrzyka, wystrzykn, wysika w co,

cf. L. sprycowa, z sikawki napuszcza.
2(u8fproffen, v. n. m. f.

odrostki, wyrostki pu-
szcza, wypuszcza, wyrasta, cf. krzewi si,
puszcza si.

% u 8 fpröfj ling, m. (ber) cf. ©profiling, wyrostek,
odrostek, wypustki, %{ , latorol, g. i, cf. wilk
drzewny, wytryskajce pdy; Sylwan.

SI u8 fpr uch, m. (ber) w3'rok, wyrocznia, dekret,

cf. skaz, m., ska. Gj. do twego sdu ja si
uciekam i sprawiedliwej skani twej czekam,
J. Kochn. Gntfcbeibcnben 2Ui6fpnid) tfiun wyrok
ferowa, — wyda; cf. zdanie, sd (Urtbeil).

2Cu8fbritbe(n, v. a, U. n. m. fi. wytryska (a. u.

n.) — kiwa.
Sluefprtiben, v. a. wyrzuca, wymiota.
SluSfpucten, v. a. wyplun, wypluwa, spluwa.
Siu 8 fp ii len, v. a. wymy, wypóka, wypuka.

2) — burd) ©pulen aueböblen podmy, podmywa,
wymuli.

SluSfpulicht, n (ba6) pomyje, $1. g. —ów.
Stu&ifpünben, v. a. wycembrowa, cf. futrowa

Ober wysadzi tarcicamv

Slnefpüren, v. a. wyledzi, wynale, poszlako-

wa, polakowa, dochodzi czego, cf. zwszy
L., bon wch.

SluSfpurer," m. (ber) ledziciel , cf. ladownik,
wynalazca, wynaleca.

Sluöfpüvung, f. (bie) wyledzenie.
Stu8ftaffiven, v. a. wysztafirowa , cf. oporz-
dzi, wystroi.

JfuSftaffirung, f. (bie) wysztafirowanie.

ÄuSftömmen, v. a. wydótowa, SS3., dótem wy-
ci, cf. wydry dótem.

2Cu6ftampfen, v. a. wydepta; wybi Stp, wy-
tuc stporem.

2tu8ftanb", m. (ber) ba6 auSftchenbe ©elb pienidze
Avypozyczane np. na dugach, cf. naleno, nale-

yto, wypoyczka, reszta, wierzytelno.
2£u8ftanbig, naleny, nalecy si, winien.

2Cu8ftinfern, (niebr.) v. a. zasmrodzi, przesmro-
dzi. 2) wyszpera, *wyszperla.

SI U 6 ft a tt en, v. a. wyposay, posagiem opatrzy,
cf. oporzdzi, wyda (córk za m), posta-

nowi, wypraw da, wyprawi, ©tiefmütterlich

auSftattcn, Gg. sieroty, którym natura nie tak

matczya askawie. SJon ber Sftatur freigebig au8«

geftattet hojnie uposaony od natury.

SluSftattung, f. (bie) wyposaenie. 2) SJcitgift,

wyprawa.
Slu8ftattbcn, v. a. okurza, okurzy co z prochu,

wykurzy, wytrzepa z kurzu, umiata kurz,

opala.
Slu6ftaubiing, f. (bie) okurzanie, Avykurzanie.

2tu8ftäupeu, v.a.smagac, wysmaga, oci, osiec,

biczowa, chost da.
8lu6ftechen, v. irr.'a. m. fi., Prs. ich fechc, bu ftidift,

er ftid)t ani, lmperf. id) — , er ftad) au6, Conj. bafj

id) er auóftadje, Imper. ftid) au6, Part. Prt. au6gc*

ftochen wykó. 2)ic Slugcn au6fted)cn (oko wy-
bo, Hohomolec) wyupi , wyupia oczy;
wysztychowa , wyrysowa, wykopa, 3, S3.

darnin, cf. wyry.
2) — au8fd)iieiben wyrn. 3) — auStrinrcn

wychyli, wypi, wyopa, L. Gitien att6ftccfien

b i. mit Sift au8 einem SiortheÜc treiben wysadzi
kogo, popsu komu kredyt, wygry kogo, cf.

s|5oet. przegrodzi. Gr,. moe starszy modsze-
go w kochaniu przegrodzi, Trbecki.
Semanb au6fted)cn podsadzi kogo. @j. ach

zapewne chcesz wielkiego koniuszego podsa-

dzi, SPp.

2diöfted)ung, f. (bie) wyupienie, wykócie.
2C u 8 ft er! en, v. a. wywiesi, wytkn, wystawi

co na widok.
2CuS flehen, v. irr. n. m. f., Prs. id) flehe, bu ftetyft.
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ev ftef)t au8, Imperf. id) — , er ftanb au8, Conj.

bajj id) — , er auöftänbe, Imper, ftche au6, Part,

Prt. ouSgeftanben, = roie auSfetjen sta ober sie-

dzie z towarami publicznie, fig. ©elb au8ftehen

haben, ju forbern haben mie pienidze u kogo,
cf. wierzyteluo, 9i©. (na ludziach), mie pie-

nidze gdzie stojce ober zalege. Sr bot biel

©elb anfeftehen ma pienidze na dugach , SBj.

ttiiöfrehcnb -wystajcy. §Ui6fre()enbe ©chulb

dug naleyty, naleno, pretensja, wierzy-
telno, 9i©. dug czynny.

SluSflefranbencr SBcin wystae -wino ober ir>ie eS

bie SBeinhinbler nennen wytrawione ober wytrawne
wino.

II. §118 v. a. bis ju Snbe einer bestimmten %t
fielen sta cigle, wysta, odsta, flflürl. wyirzy-
ma, wytrwa, przetrwa, Ptck. eiben auöfte»

hen, erbulben ponosi, wycierpie, znie, cier-
pie.

2lu8ftei)len, v. a. irr. Praes. id) ftefyle— , er ftiehlt

au8, Imperf. id) frahl au8, Conj. bafj er auftohle,

Part. Praet au&geftohlen, Imper ftiehl au6, wykra
wykrada; okra (np. dom) ze wszystkiem.

Stiiöfteif en, v. a. wysztywnie, podbi pótnem
krzepkiem ober gumowanym; cf. futrowa, wy-
cembrowa, wysadzi czem np. studni.

SluSfteigen, v. irr. n. m. h., Imperf. ich -, er flieg

au8, Conj. ba& ich — , er ausfliege, Part. Prt. au8=

geftirgen wysiada z czego, wysi, (cf. niby
wystpi z czego, wyj, wychodzi.

2£tl8ftcigen, n. (bci6) wysidzenie 3. S3, na ld (a),

beffer wysiadanie, SB3.

SluSftellen, v.a. wystawi, postawi. Sinen SBed)=

fel Cttt&fteflen wystawi weksel, cf. weksel wyda
na kogo.

2) cwffchieben zawiesi ober odoy co. 3) —
IClbeln naganie, zarzuty' czyni, przygania co.

2fu8fteller, m. (ber) wydawca wekslu ober wysta-
wujcy weksel, 9J@.

Siu6freilung, f. (bie) wystawienie, wystawa; Cr.

sala wystawy podów przemysu krajowego (a),

— wydanie, odoenie, zawieszenie, cf. Silllütn*

bting zarzut 3 nagana, przygana.
Slu&fterben, v. irr. n. 111.

f.,
Prs. id) fterbe, bu ftirbft,

er ftirbt 0118, Imperf. id) — , er ftctrb au8, Conj.

bafj id) — , er anSftürbe, Imper. (iirb au8, Part.
Prt. auSgeftorben wymrze, wymiera.

SluSfterben, n._ (ba) wymarcie, 833-, pomór, g.

u cf. wyganienie, zganienie domu cf. wymie-
ranie (roenn e8 nad) unb nad) erfolgt).

SluSfteuer, f. (bie) bie SluSftattung wyprawa, posag.
2ltl8fteuern, v a. da posag, wyposay (córk)
obdarza kogo, eig. befchenfen.

SluSfticfen, v. a. wyhaftowa, wyszy.
SluSftobern, v. a. otrz z kurzu wytrzsn.
wytrzsa. Sffciuber auS Robie — Wyposzy
zJam, wypasza zodziejów z asa; cf. au8*
ftaubeit.

S(u6|tod)ern, v. a. wyduba, cf. wykaa sobie
zby.

SluSfrotfen, v. a. wykorzeni, karpy wydobywa
z ziemi, cf. wykarczowa.

§lU8froj)fen, v. a. napcha, wypcha, nabi, naty-
ka co czem, obetkn, napenia, nadzia.

2(u8ftofj, m. (ber) odepchnicie, odbicie razu
f.

auSfrojjen.

Jtueftofjen, fv. irr. m. fi., Praes. id) ftofje, bu fto=

fjeft, er frofjt au8, Imperf. id) — , er ftofjr au8, Conj.
bafj id) er auSftiefje, Imper. ftofje ati8, Part. Prt.

OuSgeftofjen wypycha, wypchn, wypdzi, wy-
gania, wy rzuci, wybo, wyszturcha, wy-
trci, wybi 5 fig. mit £eftigfeit bon ficij geben,

borbringen wypuci, wydawa (z siebie) 3. S3.

jki.
Säfterungen au8ftojjen zorzeczenia, szyderstwa

miota na kogo, (a), wywiera, plusn, wyzie-
wa zorzeczne sowa, rozpuci gb na zlo-

rzeczne sowa. 2(u8ftofjen, in sßreufjen : au8 ^orr)

berfaufen z biedy przeda.
tinem gaf ben S3oben au&ftojjen dno u beczki

wybi.
SDit Sßeljirierf augftofjcn wypustki da z futra,

odnow da z fuira, SBj. 2) al8 v. n. m. I) ben

erften ©tofj tr)un (im gechten) pchn pierwszy,
(fektujc si.)

Sluöftofjung, f. (bie) wypchniecie, wypychanie,
miotanie, plunienie sowami.

2lu8ftrecfeu, v. a. wyciga, wycign. 2)ie

«g»anbe auöftrecfen rce wycign, cign, roz-

krzyowa. 3. S3, ramiona naksztat drogo-
skazu, Mick. Sie <|)anb nad) etmaS —, siga po
co, rk dosta.

2) #u6behneu rozcign, rozpostrze, poci-
gn. 3Me 3unge auSftrecfeu, wywali jzyk, cf.

niebrig wywali ozór.

(Bid) anSftrccfeu rozcign si, — rozwali si,
cf. wystoperczy.

Sl^gftreichen, v. irr. m. h., Imperf. id) — , er ftrid)

au8, Conj. bofj id) — , er aueftridje, Part. Prt. au8*

geftrichen oci, osiec, wysmaga. 2) — kance-
lowa, wymaza, maza. S3, codzie nowe
rozkazy i pisa i maza, Krs. — przekreli
wykreli, krysami wymaza, wyglózowa, 3.

S3, z listy emigranckiej (a), wykrelony z listy

Parów (a).

3) — eben ftreichen wygadzi, wymuska,
wyprostowa, wystrychn. 4) loben wychwa-
la fur: herau&ftreicbeu.

Slti8freifen, v. n. m. f. wybiega.
2Cu&ftreiten, v. n. m. f)., irr. Imperf. id) ftritt au8,

Conj. bafj id) ouSftritte, Pary Praet. atiSgeftritten

skoczy walk, (kótni, zwady.) Ginem etro.

— , sprzeczajc si chcie komu co wyperswa-
dowa, — wybi z gowy.

SluSftreuen, v. a. wypruszy, rozprasza; roz-
rzuci, rozsia, roztrzsa, rozsiewa, 3. S3, fa-
szywe nowiny (a)j wysypa, posia, 3. S3. Pla-
ton w rozmowach swoich posia tyle grunto-
wnych uwag, SP. cf. potrzsn: 3. S3, bie ©tube
au§ftreuen izb piaskiem posypa.

Sine au6geftreute 9tad)rid)t rozsiana wie. $ßro=

clamationen au8ftreuen odezwy podrzuci. Sine

SBerleumbiing auöftrenen rzuci potwarz. Den Saat
men ber 3*^i£tracbt au6ftreuen rzuci nasiona nie-

zgody. It. tam gdzie lionaparte mniema e
sieje mier i spustoszenia, rzuci mimocheci
nasienie nowego ycia (a). Sr ftreuet aftihrdjen

auö trzsie bani, sieje plotki.

Man t)at bie ©age auSgeftreut k. puszczono tu

pogosk, a w krajach przylegych roztrbiono,
e Xiestwo Warszawskie bdzie oddane Kró-
lowi Pruskiemu (a) it. rozniesiono pogosk,
it. rozgosi.

SluSftreuung, f. (bie) rozprószenie etc. cf. pod-
rzucenie.

SluSftrómen, v. n. m. f.
la si strumieniem, wy-

pywa. 2) v. a. obficie wylewa, wydawa.
2tu8fucfeln, v. a. kawakami powycina.
SlUfttlbiren, v.a. *wystudowa, wymyli, zg-

bi, wybada.
Sinen — pozna kogo, z gruntu. 2) v. n. m. h.

skoczy nauki.

SluSfturmen, v. n. m. b. wyszturmowa, wyszu-
mie, cf. Bw. przestaa niepogoda (wiatr, burza)
burzy si; fig. przesta szumie.

Siu 8 ftü T3 en, v. a. wywróci, cf. duszkiem wy-
pi, wyyka, wychyli.

2Cu8ftut5en, v. a.
f. auSftaffiren.

StuSftu^en, v. a. podeprze, podpiera wystaw,
cembrowaniem Avewnatrz, cf. wysztemplowa,
m-

2fu8fud)eit, v. a. wyszuka, wybiera, dobiera,
szpera, wyszpera, wymaca. 3(u8gcfud)te ©pei*

fetl wykwintne potrawy, Krs.
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SI uöfu rfjung , f. (bic) wyszukanie, szperanie, wy-
macanie.

*Stu6fub, m. (ber) wywarzyny, p. cf. wywar,
odwar, SBj.

MtiSfühnen, v. a. f. nuSförjneii.

JCuft, m. (ber) niwo. 2) — ein Snfeft, UferaaS
genannt jtka

Sluften, v. a. niwowa.
Äußfäfeln, v. a. wytaflowa taflami wyoy,
wykada.

Sluótanjen, v. a. tinb v. n., wytacowa, prze-
tacowa, natacowa si.

SltlStabejieren, v. a. obi (cian), obiciem przy-
ozdobi.

AuStaufd), m. (ber) wymiana, zamiana.
SluStaufchen, v. a. zamienia, wymieni co, mie-
nic si na co, przemieni, frymarczj, facyen-
dowa.

2(u8taufd)ung, f. (bie) zamiana.
2tufter, f. (bie) ostrzyg, ostryga.
Slufterbanf, f. (bie) oysko ostrzyg. — fang, m.

(ber) f.
— fifchcrei.i

2(ufterfifd)erei, f. (bic) poów ostryg.
81 u ft er I) anbei, (ber.) handel ostrygami.
Slufterhanbler, m. (ber) handlujcy ostrzygaml.
Aufterlifc, n. (baS) Sawkowo.
Sluftermufd)el, f. (bie) muszla ostrzygowa, cf.

ma perowy spiczasty. L. Sluftcrreid) adj. ob-
fitujcy w ostrygi.

Aufterfchaale, f. (bie) skorupa od ostrzygi.

2tuStf)eilen, v. a. wydziela, udziela, rozdawa,
szafowa (czerni S3cfel)le — rozkazy wydawa.
25a8 heilige Slbcnbmahl auStfteilen wity sakra-
ment rozdawa, cf. administrowa. SMllette mer=

ben bertljeilt bilety bd rozdanemi. (a).

Sluötheiler, m. (ber) Vozdawca, *dzielca.

AuStheilung, f. (bie) rozdawanie, udzielanie, roz-

dawnictwo.
Au6tt)eren, v. a. wysmoowa. SBj. dziegciem
wysmarowa.

AuSthun, v. irr. a. ni. I)., Praes. id) thue auS, Part.

Prs. auSthueub, Imperf. id) — , er tl)at auS, Conj.

bafj id) —/ er austräte, Imper. tf)ue aus, Harf. prt.

auSgethan, niby *wyonaczyj Avyj z czego,
(uiSjtehen, bon fid) legen (bon ^leibuügSftürten) ze-

wlec ober zdj j. S3, sukni; wyzu j. S3, bo-

ty, cf. rozebra si, cf. cign.
2) — ausiofd)en 3! S3. 2id)t' — wiece zagasi,

(Einen giert au6tl)ttn wywabi plam, cf. wyma-
za, wyglózowa.

3) — anbern leiljen wypoyczy, da na pro-

wlzy ober na procent pienidze.. 4) — bers

buchten wynaj, puci w dzieraw.
SluSthun, n. (baS) wynajcie, lokowanie, zadzier-
awiene,

f.
verb.

SluStiefen, v. a. wygebi, wydry, cf. pog-
bia, — bi Gj. pogbiano na Pilicy koryto.

SluStilgen, v. a. wykorzeni, zgadzi, wyga-
dzi, wygadza, wj'glozowac, wyrugowa, wy-
gubi, zmaza.

SluStilgung, f. (bie) zmazanie, wygadzenie, wy-
gubienie, zagadzenie, zgadzenie.

Slue toben, n. v. m. h wyszale, przesta sie

burzy, ober przesta si sroy, upamita si,
cf. wyszumi si, cf. wyhaasowa.

SluStraben laffen bom SJSferbe da wykusowa si
koniowi, 3S$.

Austrug, m. (ber) bie Gntfdjeibung, befonbers gcrid)t=

lid) rozprawa, decyzya, rozstrzygnienic, roz-

wizanie, zaatwienie stanowcze.
SluShugcn, y. irr. a. ni. I)., Praes. id) trage, bu

trägft, er trägt aut), Imperf. id) — , er hug aut),

Conj. baft id) — , er austrüge, Imper. trage auS,

Part. Prt. ausgetragen wynosi, wynie. 2) —
auöplaubern roznie, rozgosi, wynosi. II)

— ais v. n. m. 1). betragen, ausmachen an 3 11 ')'.

SDlaaf), ©cipid)t — czyni, wynosi. S)a8 trägt

biel auS to wiele czyni, cf. stanowi. 2) n. be»

ftimmte 3?it donosi do czasu.

Austräger, m. (ber) wynoszcy, fig. plotkarz.

SlnStrauern, v. a. aob skoczy, przesta a-
ob nosi.

Austrauern, n. (baS) zoenie aoby, *wyao-
wanie.

SluStruufeln, v. n. m. f. wykapa.
Siu ci träum en, v. a. bis ju (inte träumen wymarzy,
wyni.
— alS v. n. wymarzy sie, wyni si, prze-

sta si ni ober marzy.
SluStreiben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

trieb anS ,
Conj. bafj ich — , er austriebe , Part.

Praet. ausgetrieben r= heraustreiben wypdzi, wy-
pdza, wygoni, wygna, wygania, wyrzuci.
£)en <Sd)lbeifj austreiben poty wzbudzi, — pd-
zi. Ginen Äeil mit bem anbern austreiben wybi
klin klinem.

Austreibung, f. (bie) wypdzenie, wygnanie.
SluStrennen, v. a. wypró."
SluStrennnng, f. (bie) wyprócie, wyprucie.
SluStreten, v. irr. a. m. b. nnb f., Praes. id) trete,

bu trittft, er tritt auS, Imperf. id) — , er trat auS,

Conj. bufj id) — , er austräte, Imper. tritt auS, Part.

Praet. ausgetreten, = heraustreten, burd) treten hers

ausbringen wydepta, zadepta (co tlcego), roz-
depta, przydepta.

II) — als v. n. m. f. aus feinen ©renjen, auS
einem beftimmten Drre treten wystpi. 3)er ftlufj

ift ausgetreten wylaa rzeka (z koryta; — z brze-
gów), wyhrzezia rzeka. G&. jezioro wybrze-
zio z swych granic. Nieme.

fig. flüchtig werben, ausreißen uciec, ucieka,
uj, uchodzi, dezerterowa. ©in Dffijier ber

auS bem Dienft getreten wyszy ze suby Offi-

cer. SluS ber ©efellfdjaft austreten wystpi; wy-
chodzi. G$. wystpio z towarzystwa akcyo-
naryuszów skadkowych 100. (a) z towarzystwa
ubywaj (a).

— wysta; G};. a kiedy jeden (onierz) wy-
stanie, na now sub zarazem drugi nast-
puje, P. K. fehlt im 8. Gg. wystpi z ministe-
rium, er ift auS bem SOtinifterium ausgetreten.

SluStretung, f. (bie) wydeptanie, 2) — wylanie
rzeki z brzegów.

SJuStrieb, m. (ber), mus auS ober herausgetrieben ift,

feiten. £>cr jüngfte SluStrieb an bem SBeinftorte, ber

jüngfte Sricb wyrostek, latorol, f. wypustki, *ßl.,

2., Singt, ift jroeifelfjaft ob wypust ober wypustek
ober wypustka, cf. L.

Auetriefen, v. irr. n. m. I), Imperf. id) — , er troff

auS, Conj. bafj id) — , er auStröffe, Part. Praet.

auógehoffen wykapa, wysczy si, *wykan,
L„ wysikn, sczc si wyciec, L.

SluStrinfen, v. irr. a. m. I)., Imperf. ich—, er tranf

nuo, Conj. bafj id) —, er auStränfe, Part. prt. uuSs

getrimfen wypi, wypija.
Austritt, m. (ber) wystp, wj-stpienie, wyjcie,

ucieczka. Gj- donieli o swojem wystpieniu
z izby, (a). 2) Gili SJalfon wystawa, 3) wychód
kiszki stolcowej, DD. Gj. wystpienie kiszki
siolcowej, DD.

SluStrodnen, v. n. wyschn, doschn. 2(18 v.

a. wysuszy, osuszy, przesuszy.
AuStrocfnung, f. (bic) wysuszenie, cf. wyschnie-

nie aud) wyschniecie.

SluStrommeln, v. a. wybebnij ogosi co przy
biciu w bbny.

SluStrombeten, v. a. wytrbi, otrbowa.
SluStrobfeln, v. n. wykapa, kroplami wycieka.
2Cuötroljen, v. n. m. 1)., aufljoren mit broken nafu-

ka si, przesta si dsa, wydsae si, wy-
fuka.

AuStrumbfen, v. n. m. I)., Srrimpf au&fbielen za-

gra w kozer, kozerowa, ko/erami dokaz3'-

wa, cf. L, wykozerowa, cf, wywici karto.
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2(u6tunfen, v. a. wymacza.
2(u8tufd)en, v. a. wytnszowa. SBj.

Sluöüben, v. a. wywiczy, wiczy. 3Mird) He«

bung ooüfommener mnd)en, 3. S3, ben SSerftanb
—

rozum wypolerowa.
2) 3n Die Hebung bringen, thätig machen wyko-

nywa, praktykowa, sprawowa, peni, 3. S3,

bie Sugenb auöüben peni cnot, giuftuj) au8=
Üben wywrze wpyw.
S3egeben, im nachteiligen Serftanbe broi, wyrz-
dzi, dopuci sie czego, wyrabia. g. wszelk
tyranni wywiera (na kiui).

fechte auöüben sprawowa prawa, Bohusz.
Sluöübung, f. (bie) wykonanie, wykonywanie,
praktyka. _<Die SluSubung ber bürgerlichen 9!ed)te

sprawowanie praw cywilnych, Bohusz.
gtmaS in Ausübung bringen uskuteczni co, do
skutku przywie.

2(u6berfauf, m. (ber) wyprzeda, g. y. f.

8lu8berfaufen, v. a. wyprzedawa, — da.
2Cu8machfen, v. n. irr. m.

f.,
Prs. ich machfe, bu

machfeft, er mdchfet auö, Imperf. id) — , er mucho
auö, Conj. ba& ich —, er au6müd)fe, Imprt. machfe
auö, Part. Praet. aufigemacbfeu wyró, wyrasta,
3. 33. bi\% ©etreibe mäcbfct auö zboe wyrasta,
gig. bon SJcenfcheti: auögeroacbfen, beffer ber— fein,

buefelig fein garbatym by, garb mie. %\xx bÖU
ligen ©rojje toacbfen dorosn, dorasta, gin auö*
gemaebfener junger STcenfd) dorosy, wyrosy mo-
dzieniec 2) ni. b przesta rosn. Sr hat nod) nicht

auögeröacbfen jeszcze nie doroli II) v. a. ein

ÄleiD —, wyrosn z sukni; by za krótka
(ciasna).

tfuönmrbfting, f. (bie) wyronienie, wyronicie,
wyrost.

2Cu6roagen, v. (reg. unb) irr. a. m. h\, cf. Praes.
id) miege, bu roiegft, er miegt au8, Part. Prs. au8=
miegenb, Imperf. id) — , 'er mog au6, Conj bajj

id) — , er auömöge, Imper. miege au8, Part. Prt.

cwögemogen =r nad) bem ©emichte auofudjen wy-
way, odway na szali, rozdawa pod wag,
przedawa na wag, — na funty.

SluSruahl, f. (bie) wybór, wybranie, dobór, cf.

brak, domys. gj. róne s zdania o doborze
sów Polskich. Ptck. gin 2ui8mahl treffen zrobi
Avybör.

SluSmählen, v. a. wybiera, dobiera, brakowa.
SluÖ malten, v. a. wyfolowa, SB35 wybi po-
rzdnie.

Slu6roal3en, v. a. u. n., wywalcowa.
SluBmanberer, m. (ber) wychodca, emigraat.
Sluömanbem, v. n. m. f., wywdrowa, *prze-
wdrowa, wynie si, wyprowadzi si, wy-
nosi si z kraju, gin §lu8gemanberter wycho-
dziec, g wychodca.

SluSroanberung, f. (bie) wychodztwo, $(. emigra-
cya, wywdrowanie, wynoszenie si z kraju, L.

2tu6roannen, v. a. ©etreibe —
,
przewia zboe na

opace.
Sin 8 roar men, v. a. burd) unb burd) mannen, aur

©entige märmen wygrza, wygrzewa, nagrza,
ogrza.

StttSmarten, v. n. m. h, bie 3U gnbe marten do
koca czeka, doczeka si, doczekiwa si.

Sluömärtig, auSmartS, aufer tinferm Drte ober Sanbe
befinblid) obcy, cudzy, zagraniczny, postronny,
zewntrzny, gj. We wszelkich Rzeczy pospo-
litej potrzebach bd zewntrznych bd do-
mowych, Kons. 3. Ross. cudzostronny, inno-
stronny, cf. zagranicznik, L. im ©r. (ein Sluö*

tnartiger) adv. zagranic, za domem.
SluSmdrtS, adv. nad) aujjen 3U od siebie, w pole

j. S3, do troch w pole obrócona §lu6märt8
geben, bie güfje im ©eben auSmartS richten, im @e=
genfafce be8 einmärte wystawia nogi od siebie,
(w pole ku zewntrznej stronie, wygina nogi
w bok, z wystawionemi w pole nogami cho-

dzi, aufjer unferm Orte ober Sanbe zkd ind;
zewntrz za granic; w cudzym, obcym kraju,

gdzie indziej, cf. z zamorza, Sinbe im ©retfd).

lu&roartS gefrümmt, ad. katy, L.
Sluómafchen, v. irr. a. m. h., Praes. id) mafche, bu

mäfchefr, er toifcht au8, Imperf. id) — , er mufcb auö,

Conj. bajj id) — , er auSmufche, Imperat. mafebe

au8, Part. Praet. OUögemafchen wymy, wymy-
wa, wypra; — auöfDÜlcn wyplóka, spóka:
bom gtuffe wymuli.

2i ein glofj ober ^olj auömafcben, b. i; e8 an

ba8 Sanb bringen wyfasowa na ld tratwy z
wody ober aud) wyszacowa , cf. wykarowa
drzewo z wody, SBj. 3) — przesta my ober
— pra; dopra, domy, zmy, wymy.

SluSmtffern, v. a. burd) ginmeiebung im SBaffer bon

bem ©alje, ber ©äure u. f. f. befreien wymoczy;
i) v. 11. m. f.,

wymólin, mokn.
Sluömattiren, v. a. watowa; Avat wypcha, —
podszy.

2luömed)fcln, v. a. ein Ding für ein anbereö gleicher

Slrt geben wymieni, odmieni, zamieni, prze-

mieni, zmiefii, mienic si na co.

Sluöm ed)f elung, f. (bit) wymiana, zamiana, zmie-
nienie, zamienienie, 3. S3- penomocnictw.

Sltlömeg, m. (ber) droga, wychód, wyjcie. 2) —
ein SJcittel, ficf) oon einer Skrlegenheit 31t befreien, bie

2tuöflud)t, Sluörebe wybieg, wymówka, sposób,

rodek, rada, porada; g. fie mußten fiel) feinen

Statf) nod) SluSmeg trudny rozsdek baczyli, jakby
wybrn z toni ginen — finbeu, wykrci si,
wywin — , wyratowa si.

Slumehen, v. a. wywia, zadmuchn (burd) SBe=

hen auölöfd)en) wiejc zagasi.

?(u8meid)en, v. a. (bon meich mikki) meid) madjen

unb berauönehmen wymiekczy, zmikczy; mer.n

e8 burd) Stehen gefd)iebt wymoczy. — al§ v. n.

m. f.
meid) merben unb herausgehen wymokn,

wymiekn.
2) Sluómeichen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) —

,

er mid) au6, Conj. bay id) — , er ouömiche, Im-
per. meiebe au8, Part. Praet. auógemkten ustpo-
wa, ustpi, umyka, uchylasi, stroni (od),

wyboczy, unika , usuwa si , omija, uj,
uchodzi. 2) — posterkn ober usterkn si;
polizn si, zachwia si. SJcit bem SBagen
auömeicben zwróci, skrci wóz w bok, ober

bloß wymija. SBir finb unö einanber au8gemid)en,

b. i), nicht begegnet, rozminlimy sie.

SluSmeiben, v. a. = einem Jhjere ba8 gingemeibe
au8ne!)tnen wywntrzy, wypatroszy L. ober
*wypotroszy, znurzyr, L.
Harpagus list do Cyrusa w zajca wypatroszo.
nego sztucznie woy, Wargocki im Justin-

S. 8.

2) — au6l)üten wypasa, wypa, spa.
3) — auSjtten wyple.

2Cu8meinen, v. a. unb n. wypaka, napaka si,
wypaka si, wypaka sobie oczy (fid) bie

2lugen — ) t. j. zepsu paczem.
2iu8met8, m. (ber) wykaz, legitymacya.

2Cu8meifen, v. irr. a. m. h-. Imperf. id) —, er

mieö auö, Conj. bafj id) — , er auSmiefe, Part. Prt.
auögemiefen = auö einem Orte meifen, t;erau6meifen,

bermeifen wyprowadzi, wypdzi, wyprawi;
wyprosi.

2) — biö 31t gnbe meifen; bod) nur fig. burd)

ben grfolg befannt machen wykaza, wyjani,
wyjawi. Sich auSmeifen wyj na jaw, wybi
si ober przebi si na wierzch; — über etmaö
wylegitymowa sie z czego, al8 breufjifcber Un=
tertian, jako poddany Pruski; cf. wywodzi si
np. z szlachectwa.

SluSmeifung, f. (bie) wyprowadzenie, wypdzenie,
ba8 3eugnifj/ ber beutlicfje Anhalt Avykaz, okazanie,
dowodno, wiadectwo, dowód, cf. wywód.
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9Iu8roei§en, v. a. wybieli.
Sluö lü cif ung, f. (bie) wybielenie.
Slnöroeiten, v. a. = burcb Sluebebnung im Innern

roeit machen; i

2>ie v£)anbfd)iihe — rkawiczki rozcign, roz-
szerzy, rozprzestrzeni.

Slu6meüung, f. (bici rozcignienie, rozciganie,
rozszerzanie, wyprenie.

2tu8menbig, adj. unoadv. maß fid) aujjen an einer

©ache befinbet, naci) aujjen 51t geroanbt; im ©egen=

falje bejfen, roas inroenbig ift, ebler: äußere adj.,

bon aufjen, adv. zewntrzny, powierzchowny:
zewntrz, z wierzchu, zedworu, powierzchownie.
2) — fig. aus bcm jSebaci)tniffe, oujjer bem S3uri)e

na pami; z pamici, z gowy. SDaS tfußroen»

biglernen uczenie si na pami.
Slusmerfen, v. irr. a. m. I)., Prs. id) roerfe, bu roirfft,

er roirft aufi, Imperf. id) — , er roarf aus, Conj.

baj) ich — , er auemürfe, Imper. roirf aus, Part.

Pit. ctUfgeroovfeu wyrzuci, wyrzuca, wymiata.
Ginem ein Sluge — , einen 3<ibn ausroerfen wybi
komu oko, — zb. (Selb ausroerfen rzuca pie-

nidzmi, cf. brakowa pienidze. (Sin Stel} aai-

roerfen zapuci sie ober zarzuci sie. .

33lut, Schleim, ©beicbel ausi»evfen krwi chracha,
— spluwa krwi ober krew, flegm, lin od-

rzuca, wyrzuca.
Der S3erg roirft geuer, bas 3)ceer ©anb aus góra
ogie wyrzuca, wulkan wyziewa wiele dyrau
(a); morze wj-rzuca ober wymiata piasek) fig.

berfd)neiben, caftrircu wywaaszy, trzebi, rzeza,
wymniszy, wyrn, kaponi, czyci, cf. wy-
patroszy.

2) Slusfetjen, beftimnien wyznaczy np. pensy.
II) — ols v. n. aue marts roerfen i ein Cßferb roirft

gut ans, (roenn es im ©eben bie S3orberfd)enfel aue<=

tnärts roirft) ko dobrze stawia nogi, — wierzga
nogami. Der Cßerbenbifel roirft gut cuts ober (jat

ben gebörigen 2UhHntrf, roenn er einen roeiten ^ut=
bogen befd)ieibt pendu, 0. kolibnik ober wachadlo
u zegara ma naleyty rnch Ober niby zamach,
cf. wieszado, Bw.

2) — anfangen gu toerfen ob. anmerfen rozrzuca si.
2Ctl6merfung, f. (bie) wyrzucenie.
Slufirocijeu, v. a. burd) Sßeijen herausbringen wy-
wecowa, wygadzi na glaziku (na osece),
wytoczy, wyostrzy *wybrusowa. Ginc ©charte

OU roetjen szczerb zostrzy, — zaosirzyj fig.

einen begangenen gehler berbeffern bd popeniony
poprawi; win zagadzi, zmaza j naprawi.

91 U 8 Void) fen, v. a. wyglansowa, wywoskowa.
fig. skór komu wyoi.

Slu&roicfeln, v. a. rozwin, rozwija, rozwika,
rozwiza, rozple, rozebra. Sich au8micfeln

wykrci si, wybrn, wyplta si, wyli-
zn sie, uwolni si obrotami.

Sltlöminbeln, v. a. rozpowi, z pieluch wyj.
SluSroinben, v. irr. a. Imperf. id) roanb an8, Conj.

bn0 auoroänbe, Part. Praet. aufigerounben wydy-
ma, wyd ober Ißr.-SßoUi. wy, g. S3. Sßaf=

fer au8 ber Sfiäfcbe außminben cf. wykrci, wy-
cisn, wydrze, wywindowa, oporzdzi kogo.
Gr,. Dziark. wchodzc do kpieli i siedzc ju
w wannie chustami w teje wodzie maczaneml
i dobrze wyzienitemi gowa si oboy, co
nawet powtórzy mona u tych zwaszcza,
którym zwyka krew do gowy popd czyni.

SI U 6 Irj In telli, v. a. unb n. wyzimowa, przezimo-
wa, wyby<.!

, wytrwa przez zim} wyywi
przez zim.

SluSroibfcln, v. a. wierzchoek drzewa ci.
2(u8roirfen, v. a. wyrobi, wyjedna, uskute-
czni, dokaza, wskóra, sprawi. 33cn Üeig auö=

roiifcu ciasto wyrobi, (finem ein 9lmt auöroirfcn

urzd komu wyrobi. 2) — wytka, dotka,
j. S3, baß ©eroebc. U) v. n. m. 1). — przesta
robi, — skutkowa.

SI

%

SI

SI

u8roifd)eil, v a. wytrze, wyciera. ©bntfjri).

Ginem bie 2Cucieu auSmifcben, ihn mit feinem ©chaben
fing mad)cn odrwi, oszwabi kogo; ogoli bez
myda; mdroci kogo nauczy przez szkod.
2) zamaza, zmaza,
u 8 ro if eher, m. (ber) szczotka, wycieradó, fig.

burka, poajanie, cf. sznupka.
uSroifchung, f. (bie) wymazanie, wytarcie.
uSroittern, v. a. auSroittern laffen, b. i. oon ber

Suft gehörig burd)ftreid)en laffen wywietrza, prze-
wietrza ober przewietrzy,

f. a;i6gicben, auffb'fen

trawi, rozwiza. 2) — au&fbüren zwszy. L.
zwietrzy, zwcha.

II) v. n. m. f., wywietrze. 2) e8 bat au8*

geroittert, b. i. es bat aufgehört gu bonnern przestao
grzmie, wygrzmialo, usta grzmot.
ueroitterung, f. (bie) wywietrzenie, przewie-
trzenie.

ueroolbeil, v. a. wysklepi, zasklepi, sklepie-
nie da.

u 6 rouch 8, m. (ber) $1. bie tfufimöcbfe, 1) = bas

2tii6rDacbfen wyrastanie. 2) — mas berau^roacbft

jiarostek, nadrostek 5. S3, nadrostki kociowe— fnod)ennrtige 2tusmnd)fe Dziark, cf. Sßr.^oln.

kostka, wilk; wyrost, wyrosi, wyrolina, guz
wyrosy, przyrostek na drzewie. 3) — gehler

przywara, wada; dziwactwo.
usmühlen, v. a. wynurtowa, wygmera, wy-
ry, cf. 2uifif|)ü(en wymuli.
usrourf, m. (ber) wyrzut, odrzut, odrzutek, wy-
rzucanie, wyrzucenie, wyrzutek, g. wyrzutku,
lina, flegma («Schleim), wymiot g. S3, wymioty
krwiste, Dziark. spluwanie, plwociny, %[. flg.

cf. 2lufifd)Ufj odchód, brak, wymiotki, wybierki,
obierki, odrzutki, J51. Suumurf bes S3lutes plwanie
krwi, zrzucanie flegmy gstej. Slufirolirf ber

9JJenfd)bcit wyrzutek ludzkoci, motoch, cf. stek.

Ufirourfeln, v. a. przegra w kostki, cf. Bw.
na gr w kostki puci.
ufitourgeln, v - »• mit ber SSurgel ausreiften, aus«

rotten wj-korzeni, wyrwa z korzeniem.
usmuthen, v. n. m. h- wyszale, przesta si
sro3', udobrucha si, uspokoi si.
u figa cf en, v. a. wyzbkowa.
ufigiblen, v. a. przeliczy, policzy, wyrachowa.
u fi gai) l en, v. a. wypaci, wyliczy.
ufigabler, m. (ber) wypacajcy, niby wypatca,
wypatnik.
usgablung, f. (bie) wj^placenie, wypata.
Ufigabuen, v. n. m. i), przesta zbów dosta-
wa, — wyrzyna si (o zbach),
ufigonfen, v. r. ©id; — wykóci si, nawadzi
si; v. n. m. I), przesta si kóci. 2) v. a.

f. au6fd)elten.

ufigabfen, v. a. wytoczy, cf. wyszynkowa.
ufigaunen, v. a. wypoci, L., wygrodzi po-
tem, przegrodzi, cf. wyczy, wygraniczy, L.

llfigaufen, v. a. wytarga, wyrwa np. wosy.
Ufigechen, y. a. wyjyka, wygoli, wypi; v. n.

przesta pi.
ufigehnten, v. a. dziesicin wybiera.
usgebren. v. a. wyniszczy, wytrawi, wycie-
czy, wyje komu.

2) — alfi v. n. niszcze, schn, suchoty mie.

ufigebrung, f. (bie) suchoty, JJI., konsumpeya,
wycieczenie, cf. 33öbm. wykapanie, tlenie, wy-
scho. Sin ber 2£ufigel)rung fterben z konsumpcji
umrze. Gj. wszystkie znamiona febiy ni-

szczcej si przedstawuj, DD. Slufigcbrungsfieber

cf. trawica gorczka.

ufigeidjnen, v. a. wypisa, zanotowa, zakono-
towa, wyznaczy, naznaczy; nacechowa,
wyrysowa.
Sid) ausgeicblicil popisa si, dystyngwowa si,
zaszczyci si, celowa czm, znamienitym by.
Sluegegeichnet znamienity, a, e. Gr,. czowiek
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urzdem nauk i wiadomoci? wiata znamie-
nity, Krs.
— cf. wyszczególni si Qtr. bie SRebe ift bon

©eiferten którzy nie bdc w stanie wyszcze-
. gólni si wasnymi tworami; (a), cf. odzna-
czy si, s S3, fabryka odznaczajca si po-
rzdkiem, ©id) bortf)dlf)aft ausjeicbnen zaszczytnie
sie odznacza; 6$. t cnot dobroczynnoci
zalecali si pierwsi chrzecianie. (a).

2iit6jeicf)nung, f. (bie) wyznaczenie, odznaczenie}
dystynkcya, zaszczyt (Gfyre), uszanowanie.

Sluejerren, v. a. wytarga, wyszarpa.
Slujiefjen, v. irr. a. m. b-> Imperf. id) — , er 30g

aus, Conj. bafj id) — , er aujoge, Part. Praet.

(Ulf gejogen wycign, wyrwa, wyj, wydoby,
wydobywa, wywlec, wywóczy,
ginen %al)Xi auSjieben zb wyrwa. Den 35egen

ciussiefyen szpady ober paasza doby ober szpad
wydoby.
©id) au«jie^en, bie Äleiber ablegen rozebra sie,

*zewlec — , 1 Sum 19, 24, zewlek szaty; —
nacft au^ieljen nago zewlec, 4?ofea 2, 3 5 zdj
suknie, zewóczy.
©tiefel, 6d)uf)e, ©trumpfe ausjieben wyzu si
Ober boty, trzewiki, poczocliy cign ober

wyzu, ßr bat nod) nid)t bie Äinberfdjuhe auge=
äogen jeszcze ma mleko na wsach,
gig. Semanben auojicfjen, i()ti auplunbern, beS @ei=

nigen berauben wyzu „kogo, odrze, obedrze,
zupi, ogooci kogo, oporzdz kogo. gig.

ettuas aus einem Red)nungbud)e" ausjieben, b. i.

auufdjreiben wycign, wypisa co.

eine SBurjel auFjiefjen, b. i. bie gaftoren finben,

beren Cßrobuft bie gegebene Sßotenj ift Avyciagae
pierwiastek kwadratowy; — burd) Sluflöfurig in

ber Sfjemie pdzi.
2) — oueeinanberjiehen, aubefynen, in bie Sänge

äiel)en wyciga, rozciga. II) — a(S v. n. m.

f. aus einem Drte jieben, benfelben mit feinem ©e=

pätfe berlaffeti, befonbers aus einem .&aufe jief)en

przenosi si, przenie si, AAy-proAvadzic sie

z mieszkania. 2) — fid) in 'ber gröfjten ®efd)roin'=

bigfeit babon mad)en, flüchtig roerben pierzcha,
drapn, porwa si, — w nogi, ucieka, pu-
ci si w skok, galopowa, pój pdem, cf.,

$r. = Sßoln. perga. 3) — mit bem ^»eere, wyj
wyruszy.

SluSaiehtifd), m. (bie) stó skadany.
ICuSäiebjimmer, n. (ba8) pokój do rozbierania
si; rozbieralnia.

Slitjiebung, f (bie) wyciganie, wycignienie,
wydobycie, wydobywanie, wywlóczenic, wy-
zucie.

2CuS gieren , v. a. m. b., przyozdobi, wystroi, 0-

krasi, wyozdobi.
Slu jierung, f, (bie) wystrojenie, przyozdobienie,

ozdoba.
Slujimmem, v. a. wycembrowa, wyfutrowa

(inmenbig mit 3toimerarbeit berfeben). 2) obciosa.
Susjinnen, v. a. pobiela (cyn wyoy).
2Cujirfeln/V. a. wycerklowa; cyrklemwymierzy.
§lu3j$ifchen, v. a. wysyka, cf. zasyka. 6j. za-
sykano te sztuk (a).

2Cu£}Uf|, m. (ber) przenoszenie si, cf. przenosiny,
$ßl., wyprowadzenie si, wyjcie, wychód, wy-
jazd, wyruszenie, wycignienie. 2) — wycig,
wyjtek, wypis ( bf. ausgesogene SJcufrerftetten ),

extrakt, tre, zebrana summa, summaryusz,
einen Slusjug aus einem SBerfe mad)en, -wycig
zrobi z jakiego dziea, cf. krótki zbiór.

3) — Schubfaften szuflada (do wycigania),
co siwysuwa. SiuSsugroeifeprzez ekstrakt} wyj-
mujc tre.

SluSjubfen, v. a. wyskuba.
SluSjUbfung, f. (bie) wyskubanie.
Slujuruen, v. n. m. f>, przesta si gniewa.
2(u8jroiden, v. a. wyszczypn, Avyskubaö.

Mrongo vius, Deutsch -Poln, Wörterbuch. 1.

2Cutr;enticttät, f. (bie) gd)tt)eit, ©laubrourbigfett;

autentyczno, wiarogodno, prawdziwo, do-
wodno.

2Cu tr) entifd), ad. autentyczny, prawdziwy.
Slutobibaft, m. (ber) ten co bez pomocy nauczy-

ciela naby nauki; samouk.
Siu tog r ab f), n. (baS) Avasnoreczne pismo.
Slutotrat, m. (ber) ©elbftl)errfd)er samodzierca.
Slutomat ober Sibtomat, n. (bas) eine 3Rafd)ine, roelche

ben ©runb ibrer 83eroegung in ihrer 3ufaimnenfe^ung
bar, fid) felbft ju beroegen fdjeint samoruch (a), cf.

osóbka ( a ), samoruszna machina lub sztuka
jako zegar.

Stutor, m. (ber) autor, pisarz («Schrifrfteiier, SSer*

faffer).

Stntorifation, f. (bie) Srmacbtigung autoryzacya,
upowanienie.

2Cu torif ir en, v. a. beboflmad)tigen upowani, umo-
cowa, upenomocni, autoryzowa, uwada, L.

Autorität, f. (bie) bie ©eroalt, ba Slnfeljen powaga,
Avladza. cf. znaczenie.

Slutorfd)aft, f. (bie) autorsUvo.
§Iuriliar = 3:rubpen, b. i. .£m(fstnibben posiki, po-'
sikowe wojsko.

Slbanciren, v. n. m. f. fortrüden, borrüden post-
powa dalej, na przód i, posun si (na wy-
szy stopie ), pomyka si, awansowa, wy-
kierowa si, promowowa si. 2) — alö

v. a. Ijßber bringen, befoibein awansowa, promo-
wowa, wynie posun na wyszy stopie,
da wysz rang. Sembll. ©elb — awansowa
komu, f. borfchiefjen.

2Cbantgarbe, f. (bie) (SBortrab) awangarda ober

pierwsza ober przednia stra.
Aber 6, strona wierzchnia,

f. Sßorberfeite.

Slberfion, f. (bie) Avstret, odraza, obrzydliwo.
2(bertiren, abifiren donie, uwiadomi.
Slbertiffement, n. (ba8) doniesienie, obwieszczenie.
Slbifen, $1., gazeta, nowiny, $[.

2tbiS = S3 v i e

f

, m. (ber) list awizowy (a) ober uwia-
domienie (a), list oznajmujcy, — donoszcy
Ober listowne zgoszenie sie w interesie han-
dlowym; list, którym kupiec kupcowi daje wia-
domo, e mu towary posya albo e na niego
weksel cign ober assygnowa.

Hre, f. (bie) o,' g. osi
f. tfcbfe.

Sljiom, n. (bas) ein ©runbfa^, ber anfcbauenbe @e=
roifjbeit b,at, ein ©af3, roela)en mau ebne S3eroeis

einräumt aksyomat, g. atu, cf. zasada, prawido,
podstawa, DD. ober lnie Krs. befinirt zdanie
jawne, oczywiste, dowodów niepotrzebujce.

Slrt, f. bie) siekera. (Sine 2(rr, bie gut bant,' sßr.=

$ßo(n. siekiera chwatka ob. fatkai Slejtd)en, n.

(bas) Dberbeutfcb : Stejtlein, n. lba$) siekierka.
Slrtbelm, m. (ber) ber Wintere bide Zfytil einer Sljt,

in roelcbem ber ©tief befeftiget mirb obuchowa dziu-
ra ob. obuch.

_
Sn ^reufjen bebeutet e ben ©tie!

dzierak siekiery , toporzysko
, felt, siekie-

rzysko. L.
Sljen, v. a. füttern (w mylistwie), karmi, ywi.
Sljj* ober 2Cjung8ge[b, alimenta, pienidze na
ywienie dziecka z nieprawego oa. Sljltng,

f. (bie) ywno, r (dzikich zwierzt. 2) da-
nina któr si dawniej okupowano od podej
mowania panujcego w czasie podróy; take:
wynagrodzenie za sub takow dopenion
przez poddanych lub lenników.

Sljobifdje SReer, n. (ba^) zgnie morze. L.

Stgur, m. (ber) ein glasartiger, ofy ob. roeifjbtauer

©tein, ber geroobnlid) mit Äie§ eingefbrengt ift. Sm
gemeinen Seben nennte mau ibn 8 a jur, Sajttrftein
lazur, kamie bkitny. — Sljurblatt/ n. (ba8)

eine fd)öne Ijochs ober himmelblaue garbe niebieski

(modry) kolor.

Sljurn, bon Slgur ob. bem STjur an garbe äljnlid), la-

zurowy, a, e.

9
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33.

3$. Slbfüiätmg für: 33a nb (tom) ober 93 u d) (ksiga),
unb in ('g. S3.) b. i. 511m 93eifbiel, na przykad.

Sacitöbiener, m. (ber) suga Balaama bawochwal-
ca; SiaalSbf äffe, m. (ber) ksidz rozpustny.

93aar, f
;

eig. bar, adj. unb ad"v. bon bem ©elbe,

gegenfoavtig, aufgesablt odliczony, wyliczony; bareö

©elb, gotowe pienidze, cf. gotówka, g. i 3. S3.

póki stao gotówki — oboje maonkowie nie
myleli o jutrze, (a). Sumowne fundusze zaa-
resztowa bie baaren gonbö mit Slrreft belegen; go-
towizna, g. y. Slüeö für baore SRünje nehmen,
wszystko bra za prawd; lada czemu zawierzy.

S3 aar fcb. aft, f. (bie) baareö ©elb , ober roaö bem
gleid) gerechnet roiro gotowizna, gotowe pienidze,
gotowy grosz.

S3 ab be In, v. n. papla, bzdurzy.
Saccalaureat, n. (bag) stopie bakalarza: baka-

Iarstwo; al8 acabemifcfjer ©rab bakalaureat.
S3accalaureu8, m. bakaarz.
93acchantin, f. (bie) bachantka.
93acd)uS, m. (ber) bachus, g. a.

S3acd)Uöbruber, m. (ber) bachant, g. a. pijak.

S3 ad), m. (ber) g. be8 S3ad)e8, $1. bie S3(id)e potok,
strumyk, ruczaj, strumie.

93achbunge, f. (bie) przetacznik bobownik, ÄI.,

Jud z., potocznik, L. .gigu., — Sät. veronica
beccabunga.

S3ache, f. (bie) dzika winia, — maciora.
S3 ad) er, m. (ber) warchlak, Bw. cf. dziki kiernoz.
S3ad)bolunber, m. (ber) kalina.

S3 ci dj I e i

n

, n. (baö) 3trumyczek.
S3acf)reid), adv. w strumyki obfitujcy.
93ad)fanb, m. (ber) piasek strumykowy.
S3ad)fcbaum, m. ( ber ) trdownik wodny. HIK.

(Sat scrophularia aquatics.)

Sad)fte(je,f. (bie) ein SSooel, pliszka, trzesiogonek,
cf. L. krzewniczek. ©chroarse acbftelje rzar-
nogardl, a. L.

SSachroetbe, f. (bie) eine Stvt SBeiben, bie on 93acben

roäctjft, witwa, L. cf. witwina. cf. rzeczna wierz-
ba , wodna wierzba, cf. kolina ( ©ohlmeibe )

wierzba przeciwlegolicia Hgn. (Sat. salix helix.)

S3acf, m. (bei) (engl.) przedni szaniec na okrcie.
S3ocfabfel, m. (ber) jabko suszone (albo": do

suszenia zdatne).

S3 a cf b i v tt , f. (bie) gruszka suszona.
93atfborb, n. (ba8) lewy bok okrtu.
S3 adf en, m. ob. bie 93acfe, f., policzek, cf. lice, foli

ebler fein Sßl. g. liców. Dziark.
S3acen, n. (ba6) pieczenie.

S3 a et en, v. irr. a. m. f)., Praes. ich baefe, bu baefft,

er bäcft, aber auch bu baefeft, er baeft, Imperf. ich

r-, er buf, aud) baefte, Part. Praet. gebaefen piec,

Cßräf. piek. ,£>art gebacteneS S3rot przepieczony
chleb; upiec; techn: wypala np. cegy; suszy
(owoce).

SJactenbart, m. (ber) faworyty Sßl. Bw. cf. pejs,
L. kdzior policzkowy. L.

S3acfenbein, n. (ba6) ko licowa; 23acfenmti6Fe[,
m. (ber) muszku policzkowy.

93acTenriemen, m. (ber) przystuka.
S3 a cf c

n

ft r e i d),_ m. (ber) Ohrfeige, f. (bie) policzek,
cf. uderzenie ob. danie w gb.

93adcntafche, f. (bie) zaliczki S3 ol r>. torebki bon
torebka.

S3atfenjaf)n, m. (ber) zb trzonowy. — ber sßferbe

okrajka. L.
93 act er, m. (ber) piekarz.
S3 ci cf c r b v o t, n. (baß) chleb piekarski, — od pie-

karza.

93cicf ei biirfdjc, m. (ber) chopiec piekarski ob. pie-

karczyk.

93acferei, f. (bie) piekarnia. 2) piekarstwo (a!8

©eroerbe be6 93.).

S3acfergefell, m. (ber) piekarczyk.
S3 ä cf c r i; n n b lu e v

f

, n. (ba8) piekarskie rzemioso,
cf. piekarstwo.

93icferin, f. (bie) piekarka.
93 act er in u ting f. —31111ft.

S3 ä cf e rm e i ft e v, m. (ber) piekarz majster.

S3 ci cf c r 3 xi n f t, f. (bie) cech piekarski.

93odffifd), m. (bei) ein gifd), ber 3um S3acten gcfd)icft

ift, ryba smaona; ryba pieczona, cf. ryba do
smaenia dobra.

93 a cf form, f. (bie) forma do pieczenia.

S3acfge[b, n. (ba6) zapata od pieczywa.
93acfgered)tigfet, f. (bie) prawo pieczenia chleba.

93ocfhau6, n. (tm) piekarnia.

93acfgerdrh, n. (baS) sprzty piekarskie.

93acfobft, n. (bo8) suszone owoce.
93 a cf o fen, m. (ber) piec chlebowy, piekarnik, Cßr.=

SJoIn. cf. piec piekarski, P. Jan. Bw. cf piec

piekarny ober piekarniany, L. cf. szabanik
mii bie Sluben 311111 <Sd)abafj S3rot baefen.

93acfpfatinc, f. (bie) brytfanna; rondel do pieczenia.

93acfpolijei, f. (tie) nadzór policyjny nad piekar-

stwem, urzdzony wedug regulaminu piekar-
skiego (ba8 SSadregulatib).

33acfbrob e, f. (bie) próba piekarska. 2) próba
zboa, jak si piecze.

93orffcbaufel, f" (bie) ein SBcrfyeug, auf bem ber

£cig in ben Dfen gefd;oben toirb opata do wsa-
dzania chleba.

93acffd)üffel, f. (bie) donica; roenn fie bon Äupfer

ift, fo heijjt fie forma do pieczenia.

S3 a cf ftei n, m. (ber) cegta, cf. buksztyn, g. a, L.

S3 a cf ft u be, f. (bie) piekarnia.

93acftvog, m. (ber) dziea, koryto piekarskie.

93acfmerf, n. (baö) allerlei
_
©ebacfeneS ciasta, ^1.

g. tek. Róne z mki upieczone przysmaki, L.

S3 ab, n. (ba6) kpiel, f. ania. (Jinem ein 93ab be»

reiten, 3urid)ien, cig. kpiel przygotowa komu,
fig. — einen fd)led)ten Sienft ciroeifen sprawi komu
(such) ani, przysuy si (iron.). StlS 93ab

reifen jecha do wód.
S3abean;ftalt, f. [bie] azienki pi., kpiele.
93 a bebe fen, m. (ber) bie 93abebürfte, f. winnik,
chwostak w ani, churstak aziebny, L., mio-
teka w ani do chdoenia ciaa, L- cf. mio-

. telka aziebna.
S3abecur, f. [bie] kuracya przez kpiele; wody.
93 a beg aft, m. [ber] go kpieli uywajcy, Bw.

cf go u wód bawicy, kpielowy.
93abcgelb, n. [ba8] ?? aziebne, g.—ego, L., paca

od ani, cf. Bw. zapata za kpiel.

S3abebau6, n. [ba6] ania, cf. azienki, %\.

93abemantel, m. | ber] paszcz do kpieli.

93abemeifter, m [ber] aziebny, laziennik.

93abcmutter, f. [bie] cf. bie ^cbamme baba; —
babica, akuszerka.

93 ab en, n. [bab] kpiel, g i, cf. kpanie.
93 a ben, v. a. kpa, sjjraf. kpie.
93aben, n. eine tabt Baden.
93abcort ob. 93abeblats, m. [ber] kpielisko, miejsce

do kpania.
33abev, m. [ber] aziebnik, L., aziennik, cf. cy-

rulik, Bw.
93 ab er ei, f. [bie] bie öabefunft, f. aziebnicc>wo, L.

93abefd)loamm, m. [ber] gbka [do obmywania
si w kpieli].

S3 a be ft U b e^ f. [bie] ania, azienka, L.
93aberoanne, f. [bie] wanna [do kpania].
93aberoaffer, n. [ba6] woda do kpania, ob. kpieli.

93abejeit, f. [bie] czas kpieli, do kpania; pora

kpielna |w której si do wód jedzie].

93abe3immer, n. [ba6] azienka.
93aborben, m. [ber] order ani,

f. 93atl)orben.

93 a gag c, f. [bie] baö ©era'tbe, ©ebicf, befonberS einer

Slrmee baga, g. u. L. sprzt wojskowy, cf.
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Bw. bagaa, g. y, cf. zawady, tyl. Sat. impe-
dimenta cf. rekwizyta wojenne; cf. o bogi;
cf. pakunek. tyl.

—n ki.

Sagagefarrcn, m. (ber] karra bagaowa.
Sagogebferb, n, (bag] ko juczny.
23 acj ag ero a g en, m. [ber] wóz bagaowy, Bw.,
avóz adowny, Poj. cf. furgon ober rozpustka
beim ÜDiilitair.

Sagateile, f. fbie] bagatela, drobnostka.

Sagatellenfrdmer, m. [ber] cigajcy drobnostki,

bagateltrik.

Sogatellfachen, sprawy bagatelne czyli drobne,

©. O.
Saggern, v. n. *bagrowa, t. j. za pomoc pe-
wnego czerpada boto z rzeki wydobywa lub

czyci, szlamowa.
S3 fil) en, v. a. ertodrmeh naparzy, naparza, pa-

rzy, chore czonki rozgrzewa, cf. fomento-
wa, cf. fomentacya.

Sahn, f [bie] ein SBeg jum ©eben ober Seifen droga,

tór, cf. zawód, gociniec, g. ca, *kolowroty;
jako gdy jaka kometa nastaa i 'na niebieskie
wesza koowroty, P.K. 03, cf. orbita, cf. Äreig,

©phd're. lieber Sahn f.
Krs. Wojna Chocimska

10 ©ef. 13 Stanie, too obrby, droga, lot bor*

foiiimen.

Die @chlitt6abn, f. sanna droga.

Die Sahn beg Planeten orbita (aj.

Die Saljn brechen drog torowa, cf. pierwszy
pocztek do czego [trudnego] uczyni. Sluf bie

Sal)ii bringen wnie co, zacz o czem, cf.

wymyli co, cf. wznowi co [toiebjr].

Sal)ncn, v. a. ni. h., einen SBeg gangbar machen,
ebenen utorowa drog, ubija, drog usa.
(Sinen äBeg bahnen drog uciela, Aut. cf. prze-

ciela sobie drog, L. beffer sa drog, 3Bj.,

cf. drog kopa toenn biel ©dfjnee gefallen.

"

Sahre, Tragbahre, f. (bie) überhaupt ein SBerfjeug

jum Sragen, eine Srage nosido, tragi, nosze,

Sj., tyl. befonberö einen lobten barouf ja ©rab
311 tragen mary, tyl.

Sahrtud), n. [ba8] caun.
Seil) u ng, f. [bie] f. Sähen, naparzanie 3 okady, $1.

Sai, f. |bie] Sal), f. (bie| ein SReerbufen, eine Sucht
wybrzee, zatoka morska; odnoga morska,
zalew morski.

Saier, m. [ber] Bawar, üblicher 018 Kawarczyk.
— rin, f. [bie] Bawarka.
Saiern, n. Bawarya.
Sa( on et, n. (ba6| eine 9Irt bon Dolchen auf bie glin*

tenlaufe 311 ftetfen bagnet, g. u. SJlit bem — an*

greifen i na bagnety.
Saireuth, n. eine Stabt Bareyt.
Safe, f

I
bie] baka, znak dla eglujcych, wska-

zujcy Im drog na morzu albo gdzie farwaser
jest. Takim znakiem jest albo beczka na wo-
dzie pywajca, albo ogie na pewnej wiey
utrzymywany (cf. Slufe] lub wbity tylko pal
albo tycz, cf. kaganiec, L., Orl. 57 cf. Stuff.

majak, cf. faros.

Salanee, f. [bie] balans, równowaga, równa szala.

2) Sn Rechnungen bilans.

Salanciren, v. a. u n., balansowa.
Salancirftange, f. [biej drg do balansowania, —

ekwilibryczny.
Salbier

f. Sarbier.

Sal eon, m. (ber] ber Slugtritt bor einem genfter in

ber |>öhe, ein unbebetfter (Srfer balkon, ganek,
Bohusz, wystp.

Salb, adv. wnet. zaraz, rycho, w krotce, w
rychle, nie bawic, niebawnie, cf. niezadugo
fur wnet 3. S. ministrowie to postanowienie
niezadugo cofnli, Orz. bia.
Sobalb jak tylko. Salb barauf zaraz potem.
Salb biefeg, balb jeneg raz to, raz owo. Set) todre

balb geftorben ledwie em nie umar. Salb hie,

balb ba to tam, to sam.

SSalb = balb, to-to. (Sr,, rzd nasz bardzo czsto
teraz Avysya goców to do Petersburga to do

Stambuu (a).

Salb a chin, m. (ber) baldakin, g. u.

Satbgreig, n. (bag) starzec pospolity, <£>gn., Jndz.,

Al., cf. przymiot? <&gn., Sat. senecio vulgaris.

Salbig, adj. rychy, a, e.

Salbigft, adv. jak najrychlej, najspieszniej.

Salbrian, m. (ber) kozek, Al., Jndz., cf. dryja-
wnik, Sirenius, cf. baldryan, Sat. Valeriana.
©rojjer Salbrian f. tfngentoursel 2). Äleiner Sal=

brian kozek dzielnopciowy, Al., Juudz., >£>gn.,

Sat. dioica. ©riechifcher Salbrian kozioek b-
kitny. Ä]., <&gn., wielosi, -£>gn., — bkitny,
Jndz., Sat. polemonium caeruleum.

Salg, (ein gell) m. (ber) skóra (zwierzt) z sier-

ci, cf. kouch, cf. runo, cf. upiny, tyl. wy-
liny; cf. miech (Slafebalg); cf. Saud) kadun
ober tyx. s^oln. bek, cf. Saftarb skurwysyn;
skórka na boty; beben, (algScbimpftoort: tybbnie).

Salge, f. (bie) SBafd)fa&, balia, Bw. potok, L. Sft

alt', äß3-

Sal gen, v. r. m. h., [ich mit einem ringenb fchlagen,

bi si, pasowa sie, za pasy chodzi, za by
si wodzi, mocowa si, potyka si, szamota
sie z kim; tyr. = $oln. biadowa si, biedzi si
cf. tarza si.

Salgentreter, m. (ber) kalkant, Bw. cf. miecho-
drnuch, cf. B. kalkancista, ©3.

Salg er, m. (ber) zapanik.
Salg ere i, f. (bie) zapasy, tyl. zapanictwo; bija-

tyka.

S a Ig g er ii ft, n. (bag) sztelugi, rusztowanie na
miechy. Bw,

Salggefd)roulft, f. (bie) torbiei, lat. tumor cysticus.

Saiten, m. (ber) belka. (Sin tleiner Satten bier-
wiono. (Sr,- sosna z której dostatnie bierwiono,
a nawet i belka by moe, P. Jan. cf. cies, f.

Salfon, ni. (ber) balkon, g. u, cf. altanka, wystp.
Salt, m. (ber) pi. bie Solle, pika, cf. balon, g."u.

(Sj;. Den Sali aufgeben pik poda, gali. Sm
Sillarbfpiel bila, kula bilarowa.

Sau, m. Cber) ein Sanjfeft, bal, g. u. Sn 3ffefcg:
balowy.

Sali a be, f. (bie) ballada.

Sallaft, m, (ber) balast, g. n. piasek gruby (jako
adunek okrtu dla nadania mu cikoci).

Sal lei, f. [bie] baliaa, nazwisko dawne powiatu
u krzyaków.

Sallen, m. (ber) bela, paka, cf. 2) brzusiec u doni
lub wydatna wypuka cz u rk i nóg, cf.

guz, cf. juk cf. Hoss. miekisz.
Sallen, v. a. 3. S. bie gauft — cisn pie.

(Sin Schlag mit geballter gauft uderzenie pici,
kuak. Der Sdjnee ballt fich nieg zlepia si,
lnie, przylepia si ober ^reufj.s^oln. przylina do
botów.

Sallentoaare, f. (bie) towar amballowany; — w
belach.

Sollet, n. (bag) balet, g. u.

Solle tm eifter, m. (ber) baletmistrz.

Satlettdn3er, m. (ber) baletnik.

Saltettinserin, f. (bie) baletniczka.

Sallförmig, adj. kulisty, adv. —sto.
Sotlgaft, m. (ber) go balowy; bie Saltgdfte to-
warzystwo balowe.

Salltleib, n. (ba8) ubiór balowy.
Sollen, m. (ber) balon.

Sallfjaug, n. (bag) pilnik, cf. pilarnia.

Sallotte, f.
tfnborn.

Sallotage, f. (bie) (frj. 2C6ftimmung buro) Äugeln)
balotowanie, bon:

Sollotiren, v. n. m. h. balotowa.
So Uf aal, m. (ber) salon balowy.
Sallfbiel, n. (bag) gra w pik.
Sollfpieler, m. (ber) gracz w pik.
Sallftorf, m. (ber) palant, g. a,

9*
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Salfam, m. (bei) baisam, Prov. szkoda balsamu
na kapust i drogiego olejku na boty, cf. dobra
psu mucha, szkoda mu biaego chleba.

S3alfambaum, m. (ber) drzewo balsamowe.
S3a[fambüchfe, f. (bie) balsamiczka, cf. L. *bal-

samka, naczyko , puszka ober jabuszko na
balsamy i rozmaite wonie.

S3a[fambuft, m. (ber) wo balsamiczna.
S3 a 1 fa m -- e r 3 e u g e n b balsamorodny.
S3alfame8be, f. (bie) topola balsamowa, $[., <£>gii.,

fehlt Jundz.. Sat. populus balsamifera.

S3alfamgerud), m. (ber) zapach balsamiczny.
S3alfainl)äubler, m. (ber) handlujcy balsamem.
33alfamine, f. niecierpek = Sat. impatiens. SBilbe

S3alfamine niecierpek uietykaek, Si., niecierpek

óty, Jundz., gniewosz, <£)gtl., cf. balsamina,

Sat. — noli (me) tangere.

S3 alf a mi ren, v. a. mit roohtriechenben Delen beftrei=

chen balsamowa, nawoni, wonnociami napu-
szcza.

SSalfamirung, f. (bie) balsamowanie.
S3alfamifd), adj. eigentl. bon S3alfam, uneigentt. rboht*

riechenb balsamiczny.
23alfambabbel, f. S3alfame6be.

S3 a 13, f. (bie) czas parzenia si duych ptaków
osobliwie guszców.

S3 a 1 3 e n, v. n. m.
f.
parzy si.

93ambu8, m. (ber) bambus g. u.

S3ambtt8rol)r, n. (ba8) trzcina bambusowa.
S3ancogettei, m. (ber) ba® Äaffenbittet bankowe ce-

dulki, bilety kassowe, SBg., bankocetel.

S3anb, m. (ber) (nur bon SSuchern) tom; oprawa,
(Ginbanb).

SSanb, n. (bag) im Mg. roa§ gum SSinbett bient wi-
zado; in engeren S3ebeutungen : wstga (breiteS

geroirfteS S3anb) wstka, tama unb tasiemka
(leineneg S3anb) cf. Bw. obwiso, bandaa (gum

SSerbinben bon Bimben), opaski} cf. obwizka, kor-

don (an Reimen unb Jcutsen) sznur.

SBotlen S3anb wstga weniana. Seiben S3anb

wstka jedwabna. S3anb bei ben gajjbinbem, SJteif,

m. obrcz, g. y. <Da8 33anb an ber Sbflr zawiasa, cf.

klamra; 2)fig. pi. bieS3anbe zwizek, g.zku,wze,
ogniwo (eig. ba8 ©lieb einer Äette); burd) S3anbe

ber greunbfeijaft mitSemnb. berbunben fein, wzem
przyjani by poczonym z kim ; bie heiligen

S3anbe ber Ghe wite stada zwizki Niem. za-

klinaj ojca mego na krwi obowizki (S3anbe be§

S3lttt6)id. Gj. spójmy si z sob ogniwami niero-

zerwanego zwizku (a), cf. czce nas mioci
ogniwa (a), cf. Gj. co? ja za miaem z inn
wej w ogniwa lubne, Dmoch.

S3anbage, f. (bie) banda, opaski, pi.

S3 an beben, n. (baö) wsteczka. £>a8 S3anbch.en

unter ber 3""gc wedzidelko pod jzykiem. 2)a8

S3tnbchen bei ber Gichelunb SSorhaut wedzidelko u
gówki czonka mskiego, L. 2) tomik.

S3 an be, tyl. wiey, cf. wzy, cf. getten unb 93an=

ben Musisz y z ludmi; y, nieznajc
sodkich wizów przyjani niepodobna, Krs.
Dow. 165. cf. sznur, klamra.

S3anbe, f. (bie) banda, g. y, g. S3, rozbójników
cf. zgraja.

S3änbel, n. (baS) binda, L., Sat. taenia.

93a nb cli er, n. (baö) bandolet.

S3 a nb er ci ci), wielotomowy.
S3a'nbern,

>
v. a. in SJonbgcftalt bringen g. 33. 9Bad)8,

baher gcbanberteS 9ßad)6 rozdrobniony wosk.
S3anbhafen, m, ober S3anbfegel ober Sjäüpe kruczek,

skobel, g. bla, hak zawiasowy.
S3anbhanbel, m. (ber) handel wstkami.
S3 an b 1)0 lg, n. (ba8) bednarka, drzewo bednarskie

(na obrcze).
Sidnbigcn, v. a. ugaska, okróci, umierzy.
zgromi, poskromi, uskromi; uaskawi,
oswoi.

SScinbiger/ m. (ber) pogromca, poskromiciel, cf.

okróciciel, P. K. , eig. S3efieger 3, S3, bon 2£flen._

S3anbigung, f. (bie) poskromienie, et. pogromienie.
33anbit, m," (ber) ber äJtcttchelmörber, (Strafjenrauber

bandj-ta, cichobójca, rozbójnik
S3anbmad)er, m. (ber) wstegarz, tasiemkarz.
S3anbmeffer, n. (baä) b. kamiäsyr, cf. Bw. bindas-

S3anbnage(, tn. (ber) koek drzewiany, cf. czop
zawiasowy, Bw.

S3anbfchleife, f. (bie) kokarda ze. wstki, cf.

fonta, SPp,
93an bftödfe, tyl. obrcze.
S3anblbaaren, tyl. wstkowy towar.
S3 a 11 b roe ber, f. 83anbmächev.

S3anbmeberei, — roirferei, f. (bie) fabryka wstek.
33aubroeibe, f. (bie) witwina, witka, wi, wierzba,
witwa, fil., <£)gn., Jundz., Sat. salix viminalis.

Selbe S3anbroeibe wierzba zotowierzb, StU, ^g.,
Jundz., c). $J5r.4ßoln. zotocha, Sat. salix vitel-

lina.

83anbtourm, m. (ber) tasiemiec, g. tasiemca, soli-

ter, g a, cf. L. glista tasiemkowa ober glista

serdeczna, L. cf. wstgowiec.
S3auge, adj. tskliwy, trwog (niespokojno) spra-
wiajcy, czujcy; smtny, smetliwy; adv. angft»

boli tskno mi, nudno mi, boje si.
Gö ift mic bange um ihti boje" si o niego. Sn

banger Grroartung ftehen trwoliwie oczekiwa
czego. Ginem bange machen strachu nabawi, cf.

straszy kogo.
93ange roerben rozteskni sie. Gj. roztskni

si za synem (a) eö ift ii)iu bange geworben um
ben <3ohn ober er bangte fiel).

S3angen, v. n. m. h. (feiten poet, aI8 v. a. trwoy
kogo) obawia sie czego (bor etroa8); bef. imperf.

e6 bangt mir, niespokojnym by o co. Jcach et«

roa8 — tskni do czego; — v. r. fid) bangen,

stsknionym by, tsknoci doznawa.

83augigfeit, f. (bie) ein höherer ©rab bon S^cht
tskno, nudno g. S3. — serca, cf. niespo-
kojno.

S3 a uf, f. (bie) ein hßlgerner Siij awka, awa; bank.
Gr fciüt nicht orjne profit bon ber 93anE on si
darmo ani ruszy, cf darmo umaro, kup sobie
nastao. Ginem bie SBanf fbrengett debankowa, z
banku zrzuci L. 2)urd) bie 33anf bez rónicy;
bez wyjtku jeden jak drugi, Bw. cf. ryczatem.
2£uf bie lange S3ant fommen i w przewok,
2fuf bie lange S3anf fd)ieben puszcza co w daleki

odkad, cf na du odkada, L. cf. na dugi
czas odwlec. <5id) auf bie faule S3anf legen odda
si lenistwu.

S3antactie, f. (bie) akcya bankowa.
S3anfd)en, n. (ba8) aweczka.
S3anteifen, n. (ba8) ankra.

S3änfe(fänger, m. (ber) rymoklet, g. a. piewak,
uliczny cf. S3óhmifd) pieniczkarz, cf. L. smyk,
rybat, wesoek, L. Sfi tinbefannt, SBg.

S3änfelfänge_rei, f. (bie) — gefang, (ber)piewactwo
uliczne, piewy wóczcych sie piewaków.

SSanferott, adj. unb adv. bankrut, g. a, zban-
krutowany, na majtku upady.

SSanferott, m. (ber) bankructwo. G$. z jasnych
dowodów obwiniony o zwodnicze bankructwo
(a) mutyroiUig.

S3anferottiren, v. n. bankrutowa, zbankruto-
wa.

S3anfet, f. S3anquct.

S3 an In o te, f. (bie) nota bankowa, bilet bankowy,
SBg.

S3anfbolftcr, n. (ba8) *poawmk, g. a, cf. *poa-
wie, beffer poduszka na awk, SBg.

S3ann, m. (ber) wygnanie, kltwa, wyczenie,
*banicya, wywoanie, wywicenie, cf. wyoj-
czynienie, Filoz. Szan. Sn ben S3ann thun

wykl, (b, näbfttichen SJanne). — kltwy rzuca
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(a) cf. wycza kltwami z ludzkiego towa-
rzystwa, SPp.
a lin bulle, f. (bie) bul wyklinajca.
(innen, v. a. bertreiben; *banitowa, wygna, wy-
Avolac, wykl, cf. wyojczyni.
anner, m. (ber) ber Scijlangenbanner, Seufelgbanner

zaklinacz, exoreysta, 2) — n. (ba8) chorgiew,
g. gwi, f.

a nu er h err, m. (ber) chory, g. ego, SBorjmifdf)

choragiewny Pan.

annflud), m (ber) kltwa, przeklestwo.
annftrahl, m. (ber) kltwa, SBj. Sr it»arf ben

33antlftrai)l auf fie kltw rzuci na nie, L. cf.

rzuca gromy j. S3. — na wszystkich wzno-
wicieli (a).

an quier, (fa.) m. (ber) bankier, g. kiera.

anquet, (frj.) n. (bag) bankiet, uczta, biesiada,

anfe, f. (bie) ober S3aiije, ber Cßlai} in einer ©emetine

ju beiben Seiten ber Senne, ssiek, g. a, ober za-

kole, g. a (a), cf. zastronek, SSoIfjbtl., bab. ban=

fen, v. a w zasieki ka,
ar, fur gegenwärtig aufgezählt, nur bom ©elbe go-

towe pienidze auch, gotówka, adv. w gotówce;

f. baar.

ar, m. (ber) niedwied, g. ia. gin Junger 83är,

bei ben Sägern piastun, Solhtjn. einen S3ären an=

binben, fig. dug zacign.
aratife, f, (bie) baraka, Bw., cf. szaas, L. beffer

szaas, 2Bj.

ar bar, m. (ber) barbarzyniec, okrutnik, tyran.

arbara, f. Barbara, Basia, cf. $ßr.=$oln. Bula bon

Barbula.

arbarei, f. barbarzystwo; 2) Sano ill 2Cfvifa

Barbarya.

ar ba vi li, f. (bie) barbarzyka.
arbarifch, adj. barbarzyski, a, ie, cf. gruby,
okrutny, straszny. gr,., w grubych wiekach
wygórowanej potgi Duchowiestwa, SPp.

arb, f. (bie) barwena. 2) Barbara, Basia.

ärbcifjig, adj. gniewliwy, zoliwy.
ärbeere, f. (bie) Chrócina jagodna, fil., .£>gn.,

mcznica pospolita, Jundz., — garbarska, ,£>gn
,

borówka, $of. 2lb., Sat. arbutus uva ursi.

arbenfraut, n. (bag) gorczycznik rzeucha zi-

mowa, |>gn., Jndz., fil , cf. s. Barbary ziele,

£>gn.. Sat. erysimum barbarea.

arbier, m. (ber) cyrulik, cf. balwierz, cf. bal-

bierz, golarz, SBj

arbierbeefeu, n. (bag) bie 83arbierfchtiffel, f. mie-

dnica balwierska, cyrulicka.

arbierbtirfche, m. (ber) balwierczyk.

arbieren, v. a. goli, ogoli, goli brod. ginen

ohne (Seife barbieren my kogo bez ugu, cf. ogo-

li bez myda, bez brzytwy, L. auch nur : ogo-
li = oszuka.
arbiergefell, m. (ber) cyrulik ober cyruliczek

(czeladnik).

arbiermeffer, n. (ba6) brzytwa.
arbierftube, f, (bie) izba cyrulicka, balwiernia,

golarnia, cf. razur trzyma.
a rbi erzeug, n. (bag) sztuciec z brzytwami ober

z narzdziem cyrulickiem; narzdziabalwierskie.
archent, m. (ber) eine 2(rt bauniroollnen 3"töc8 bar-

chan, g. u.

archent roe ber, m. (ber) barchannik, cf. barchen-
tnik, Bw.
arb, m. (ber) bard, g. a.

arena.fabemie, f. (bie) smorgoska akademija.

ärenbeifjer, m. (ber) brytan ober ogar wielki,
cf. pijawka, SBj.

ärenbeef e, f. (bie) deka niedwiedzia. 3Bj. (skóra).

arenfang, m. (ber) poów niedwiedzi.
arenfendjel, m. (ber) blekot polny, Jndz., ole-

nik, ^5of. lbofh ., Sar. aethusa meum.
arenfett, n. (bag) sado niedwiedzie.
ärenführer, m. (ber) niedwiednik, niedzwie-
dziarz, cf. skomoroch. Sft tinbefannt, SBj.

S3arengerfte, f. (bie) jczmie szeciorak, — zi-

mowy, £)gn. , fehlt fil., Sat. hordeum hexasti-

chum.
S3arenhauter, m. (ber) piecuch, legawiec, zapie-

cnik, leniuch.

S3ärenf)äuterifch, adj. rozleay, zgnuniay.
83arenhuter, m. (ber) ein ©eftirn furman ober wo-

nica.

S3 aren ja gb, f. (bie) polowanie na niedwiedzi.
S3arenf(att, f. barszcz polski, <£>gn., Jndz., fil.,

niedwiedzia apa, .£>gn., $of. 2lboth. (Sar. acan-

thus mollis) cf. ostrokrzew? L., Sot. heracleum
spondylium.

S3 are n I abb, f-
SSarlabb.

S3arenlauch, i. czosnek (habczy? psi?), ^>gn., L.,

niedwiedzi, L-, Jndz., «£> g II-, trzemucha, <§gn.,

Sat. allium ursinum.
Barenbelj, m. (ber) niedwiedzie pi., futro z
niedwiedzich skór.

S3 are nta^e, f. S3arenflaii/ eig. niedwiedzia apa.
^Bärentraube, f.

f.
S3arbeere.

S3arenroicfe, f. (bie) wykagajowa, ^>gn., Jundz.,
fil., Sat. vicia dumetorum.

33arett, n. (bag) biret, g. u.

SSarfufj, adj. bosy, bosonogi, adv. boso np. cho-
dzi, — gehen.

83arfüjjer, m. (ber) bosak, bosy.
S3arfü|crmönd), m. (ber) mnich w sandaach cho-
dzcy.

S3ärin, f. (bie) niedwiedzica.
SSarhaubt, adv. z go gow.
33arfe, f. (bie) barka, strug, L. (okrt, statek);

ódka.
SSarfhoIjer, pi. orczyki, pi. (u okrtów).
S3arla|)b, m. wóczga, fil., widak, Jndz., Sat.

lycopodium. ©emeiner S3arlabb, Sat. lycopodium
elavatum. Soijaiiniäronrjel S. Jana pas, L. «gjgn.,

niedwiedzia apa, L., <£>gn., lwia — , L., cf.

wóczga babi mur, fil., widak babi mur, J ndz.,
wiwier, unbefannt SB3. uzelzanka?? |»gn.

©broffenber SSarlapp wóczga gajowa, fil., wi-
dak gajowy, Jndz., morzybab zeczyzna? £gn.,

Sat. annotinum.
S3 ar la tf che, f. (bie) berlacz, Sßeljfdjuhe.

33arme, f. (bie) = |>efen,_ (u piekarzy) drode.
S3arwberjig, adj. miosierny. S3armherjiger S3ruber

bonifrater, g. tra.

SSarmber jig feit, f. (bie) miosierdzie, lito.
S3armuff, m. (ber) rkawek z niedwiedziego

futra.

S3armutter, f. (bie) macica. —borfall, ber, opadnie-
cie macicy.

S3 am, m. (ber)
f. firtybe.

SSarometep, n. (bag) SBetterglag, barometr, *ciko-
mierz.

S3arometrifd), adj. barometryczny.
S3aron, m. (ber) ber greiberr Baron, g. a.

S3aroneffe, f. (qie) baronówna, cf. baronessa.
S3aronin, f. (bie) baronowa.
S3aronie, f. (bie) baronostwo; baronia.

S3aronifiren, v. a. wynie na baronostwo.
SSarre, f. (bie) sztaba, Techn., zlewek, L.Ross.

slitok, Li.

Barret, n. (bag) biret, g. u.

S3arriere, f. (bie) warownia, rogatki pi. gj. chc
zaprowadzi rogatki przeciw nowym nauko-
wym wyobraeniom (a) cf, kobylica, SBarfch.

baryera, SPp.
S3 arg, m. (ber) f. Borg oku, g. ia.

Barfch, niebevfddfjf. fur öerbe gorzki, ostry. gig. su-
rowy, hardy.

S3 ar fd) a ft, f. (bie) gotowizna ober gotówka.
Barfchheit, f. (bie) gorzko, ostro.
Bärfchote, f. (bie) traganek wilczy groch, fil.,

Sat. astragalus glycyphyllos.

S3art, m. (ber) broda. 2) — am ©djtüffel wsy,
zb, broda u klucza; 25en S3art toadjfen laffen
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brod zapuci. Den Salt fdjeren brod goli.
]

Gj. er befam crft einen Sart dopiero mu si w-
sik sypa, alt. 2lut. Urn Aaifer Sart, nm'ctmaö
gleidigüttigcS ftreitcn o kozia sier si swarzy,
o kozi wen si spiera.

Sartbürfte, f. (bie) szczoteczka od brody.

Kärtchen, n. (baä) bródka.

Sartcnftein, eine Stabt Barsztyn.
Sartgcrfte, f. (bie) jczmie ryowy, .fjgn., Jndz.
Sartljaar, n. (baö) wosy na brodzie.

Sartbafer, m. (ber) owies guchy, AI., <Ögn.,

Jndz., Sat. avena fatua.

Sorted, m. Bartosz, Bartomiej, g. mieja. Qe£.

meifj nidf)t roo Sartijel 9)ioft bolt nie 'Wie gdzie
kozy gnano, cf. nie ma oleju w gowie.

Säavtbolomäuö, m. Bartomiej, g. eja.

Sartfyolomduönacbt, f. (bie) jutrznia witego
Bartomieja, rze S. B.

S3 artig, adj. brodaty, a. e. Särtig roerbetl zara-
sta, cf. ws sypie si; bbt. wsaty.

Sartlibbchen, n. (baö) dzwonki, L. cf. L. pucki.

SartloS, bez brody, bez wsów, goows.
Sartnaglein, toilbeö; Sartnelfc, roilbe gwodzik

dziki, Al., Jdz., Sat. dianthus armeria.

S artneige, f. (bie)
f.

Steige.

Sartfd), f.
SSärcnflou.

Sartfcberer, (ber) f. Sarbier.

Sarttüeigen, m. (ber) pszenica ozima ostka, \v-
satka, kosmata, «£)gn., Sat triticum bibernum.

Särminfel, m. (ber) barwinek,
f. (Sinngrün.

Sarmur je l, f. Särenfendhel ober SärenElan.

Safalt, m. (ber) bazalt} üon — , bazaltowy.

Safe, f. (bie) beö Satere ober ber Stutter ®d)toefter

stryjenka, ciotka.

Safel, eine ©tobt Bazylea. t

Safeler, m. (ber) Bazylejczyk.

Safilien, f. L. firletka.

Safilienfraut, n. ibaS) ocymum basilicum,
bazylia zwyczajna, $1 , bazylika.

Safiliuö, m Bazyli, g. ego.

Sofilief, m. (ber) bazyliszek, g. szka.

Safiren, v. a. fundowa, zasadza, gruntowa.
Sofio, f. (bie) podstawa, SBg. cf. L.? przycie, f.

Sorelief, n. (ba&) paskorzeba cf. paskoryt, m?
Safj, m. (ber) bas, g. u. (Stimme). 2) Snftrument,

basy, pi.

Saßgeige, f. (bie) basetla, g. i. cf. gemein maryna.
kleine Safjgeigc ober Sioloncelle wiooncela, üßg.

Safj geig er, m. (ber) basetlista.

Saffin, n. [fig.] (ba6) bassyn, g. u, cf. kotlina, L.,

wanna, cf.L. rurna czaszka, cf. misa u fontanny,L.

Saffift, m. (ber) basista.

Sofjbfeifc, f. (bie) piszczaka basowa, fagot.

Sa§bofaune, f. (bie) puzan basowy.

Safjf anger, m. (ber) basista piewak.
SJafjfchlüffel, in. (ber) klucz basowy.

Saft, m. (ber) yko (bot).

Saftarb, m. (ber) bkart, cf. *wyleganiec, cf. mie-
szaniec , cf. SJJr. = spoin, baster, syn naturalny,
dzieci nieprawego oa, skurwysyn, cf. naj-

dur, äßg. 2) Saftarb, eine Slit 3ctig.

Saftarb abler, m. (ber) orze mieszaniec.
Saftarbehrenpreie, m. (ber) przecznik podko-
sowy, Al., Jndz., Sat. veronica hybtida.

Saftarbfyuflattid), m. (ber) podbia nieprawdziwy,
Al., — nieprawy, Jndz., Sat. tussilago hyhrida.

Saftarbflec, m. (ber) koniczyna nieprawdziwa,
ÄI., —biaa, Jdz., mieszana, #gn., Sat. trifolium

bybridum.
Saftei, f. (bie) eine Saftion, ein Solliucrf bastyon,

cf. in anberer Scbcutung baszta.

Saften, adj. lyczany. (Sine baftenc üjjaubel ubiane
pudlo.

Saftilme, i', (bie) bie Saftlinbe wiz brzost, lipo-

wiz, .&gn., Sat. ulmus efTusa.

Saft i on, f. (bie) f. Saftei. SSiereciigtc Saftion stra-

yniec, g. lica, L. (i'?)

Saftfd)Uhc, $ßl. kurpie, $1. yczaki, chodaki y-
czane.

Saftfeil, n. (bau) sznur z yka krcony.
Satl)engcl, m. [ber] przetacznik ozankowy, Al.,

«gigil., gronkowy, Jndz., Sat. veronica chamae-
drys, = ptasz oczy.

SSothorben, m. order ani.
Sattift, m. [oer] batyst.

Sattiften, batystowy.
Sataillc, f. [bie] bie <Sd)lad)t, f., ba treffen, n. ba-

talia, potyczka, bitwa.

Sataillon, n. [tai,] batalion, cf. hufiec in anberer

Sebeutung.

Sataillonófeuer, n. [baö] ogie batalionowy.
Sattcrie, f. [Die] baterya, cf. dzialobitnia.

San, ra. [ber] budowanie, struktura, fabryka,
uprawa (roli) g. S. na fabryk kocioa kate-
dralnego legata pobone; (a) 2) baö (Sebaute, ©e=

bäube, budowla, budowa, budynek, fig. ber Sau
einer ©bradje budowa jzyka, skad

;
jama [lisa,

beöguchfce] bu dowisko, Bohusz, tok g S. ciaa.

Gj. klacz Arabskiego toku, Stanis. Pot.
Souomt, n. [baö] urzd budowniczy.
Sauanfd)lag, m. |ber] ukad, ocenienie budowy,

kosztów, beffer ift kosztorys and) anszlag, 3Bg.

Souort, f. [bie] rodzaj budowy, Bw., sposób bu-
dowania, budowa, struktura.

Saubeamtcr, m. [ber] urzdnik budownictwa.
Saul; err, m. [oer] budowniczy, g. ego.

Sand), m. [ber] brzuch, g. a, ebler ywot, ©bridjro.

brzuch tusty ma eb pusty.

Souchbrufe, f. [bie] giuczoek kadunowy, Dziark.

Saucbfcll, n. [baö] bona brzuchowa; otrzewna.

Saud) grimmen, n. [baö] rznicie w ywocie, cf.

B w. kolki, L., ^morzysko.
Saudjgurt, m. [ber] poprg, g. ga.
Saudjboble, f. [bie] jama" brzuchowa.
Soudjig, adj. brzuchaty, wypuky, pkaty, cf. L.

lonisto, "kobielisto.

Saud)muöfcl, m. [beri muszku brzuchowy.
Saud)rebnci, m. [ber] brzuchomówca, *brzucho-

gadacz, L.

Saudjrebuerei, f. [bie] brzuchomówstwo.
Saud)fd)merg, m. [ber] ból brzucha.

Saud) ft ücf, n. [bai bom foftbaren *J5elghjerf pupki,

pnpkowe futro, L.

Saiid)h)affcrfiid)t, f. [bie] puchlina brzuchowa.
Saud) me I), n. [ba^>] ból brzucha.

Sauen, v. a. budowa, ^rnf. buduj, wystawi.
2) gelb bauen uprawia pole. äßeigen, >&irfe, 9ici6

bauen uprawia pszenic, proso, ry. Gill Sevg*

uerf bauen kruszce kopa ober dobywa krusz-

ców, Bw. Slbraham baucte einen Slttar budowa
otarz, ift bibl., im Krs. fleht wystawi otarz

j

e. ©trafje — , zakada drog.

2) tnorauf bauen, eig. budowa na czem, fig.

bertrauen, zaufa w czm. dr,, zaufany Filozof

w zdaniach przedsiwzitych, Kr?. Sluf jemanb

bauen polega na kim, spuszcza si na kogo.

Suftfdilöffcr bauen zamki na powietrzu kreli
ober stawia, cf. Bw. zote góry ober palace wy-
stawia sobie.

Sauen, n. [baö] budowanie, cf. budowa.
Sauer, n. baö] ein Ääfig klatka.

Sauer, m. [ber] chop, chopek, kmiotek, wieniak,
wocianin. Der Sauer im ©djadifbicl chop, cf.

L. *drab, piechota, pieszek aud) pionek, 3Bg.

Der Sauer im Äaitcnfpicl ninik.

Scmanben einen Sauer fdjcltcn chlopa ober na-

chopa komu. Gin Sauer bleibt ein Sauer ma
jak chcesz chopa masem, przecie mu wonie
dziegciem, L. beffer przecie on woni dziegciem,

SBg. Go ift beffer ein guter Sauer alö ein fd)led)tcr

Pfaffe gtt fein lepiej by dobrym chopem ni
Zym popem.

2) = rober, uugcbilbctcr SUlenfd), chop, gbur.
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S3 a u e r a r b e i t, f. [bie] chopska robota.

Sauerbirne, — frau, f. [bie] cbopiarrka.

23auei gut/ n. [baft] majtno chopska, grunta
chopskie, osada rolnicza, B\v. cf. dom wiejski.

Sauevf)Ciu8, n.[ba8] chaupa, chata, domek chopski.
Sauerhof, m. [ber] b. dworzec, SBj., zagroda go-

spodarska.
Snuerhunb, m. [Der] kondel, g. dla.

Sauerhüüe, f. [bie] kmieca chaupa (a), Boh. cf.

chata, chaupa chopska.
Säuer in, f. [bie] chopka, gburka, wieniaczka,
wiejska gospodyni, wlocianka.

Säuerifd), adj. chopski, a, ie.

Sauerferl, m. [ber] cklopisko, chop, cham, pro-
stak.

Sauerfittel, m. [ber] siermiga, chopska odzie,
gunia. Trój.

Sauerfnechr, m. [ber] parobek.
Sauemfrieg, m. [ber] wojna chopów, bunt cho-

pstwa, L.

Sauermabchen, n. [ba6] dziewczyna ze wsi;
wiochna.

Sauermagb, f. [bie] dziewka wiejska.

Sauevnforjn, m. [ber] chopowic, g. a, ober syn
chopski.

S aucr uto d) ter, f. [bie] chopianka, g. i, *cho-
pówna, g. y, L.

Sauerfchaft, f. [bie] chopstwo.
Sauerömann, m. [ber] wocianin, g, a, chop,

g. a, dat. u.

Sauerftab, m. [ber] stau wociaski.
SB a u crft o I3, m. [ber] duma chopska.
Sauer(8)trad)t, f. [bie] ubiór chopski.
Sauerbolf, n. [baö]

_
bie SauerSleute, chopstwo,

wieniactwo, chopi, wocianie.
Sau er mag en, m. [ber] wóz chopski.

Saucriucib, n. |baó] kobieta ze wsi, wlocianka.
SauevH)irti)fd)aft, l'. [Dfe| gospodarstwo kmiece.

S3 a ti f ä ( I ift, adj. upadkiem grocy, cf. chylcy,
— si do upadku. Sj. dom chylcy si do
upadku, Krs. pp. 338.

Saufälligfeit, f. [bie] stan wty, — upadkiem
grocy.

S3 a u gefangener, m. [ein] wizie do tacek ska-
zany (na fortecy).

Saugeriift, n. [bae] rusztowanie.

Sauljerr, m. [ber] budowniczy, g. ego. 2) budo-
wnik.

5B a U r) o £ 5, n. [ba§] drzewo do budoAvy, B.; cf.

drzewo budowne, L.; budulec, drzewo budo-
wlowe, attef) drzewo budulcowe, Sylwan. Gin
Sliicf Satltjolj budulec, *czambrowina.

Saufoften, pi. [bie] koszta budowy.
Saiifunfl, f. [bie] architektura, sztuka budownicza,
budownictwo. (Sble Sailflltlft budownictwo ozdo-
bne, T echn.

S3 a u fun ft (er, m. [ber] budowniczy, ego.
S3 a ule ttte, $1. budowniczy.
Saulich, adj. cf. roofinbar mieszkalny.

Sauluft, f. [bie] ch do budowania.
Saulufig, *budowny, beffer budowa lubicy. L.
S3 a um, m. [ber] drzewo, g. a. ©bridjlt). ber liebe

©ott läfjt Feinen Saum in ben <&immel loadjfen, b. i.

jebeö Ding hat feine ©renken nie podobna gow
nieba przebi, eig. roortl. Pan Bog nie dopuci
adnemu drzewu w niebo wró, ober ©oft be=

mütfjiget ben ©toluen Bog sie pysz'nym sprzeci-
wia; cf. nie da Pan Bog wini rogów. 6in
Äerl roie ein Saum chop jak db, L. 9) — £ebe=
baum, drg; Schlagbatim, baryera, kobylica, cf.

rogatki.

Drzewa moje ojczyste! Jeli niebo zdarzy,
bym was oglda znowu przyjaciele starzy,
czyli was znajd jeszcze? czy dotd yjecie?
wy, koo których niegdy pezaem jak dzieci,
ex Mick.

Saumartig, drzewny = Sat. arboreus, ligneus.

Saumadiger Stengel pie drzewny = Sat. caulis

arboreus, Bot.
Saumaterialien, pi. [bie] materyay do budowy

potrzebne, — budowlane.
Saumbluthe, f. [bie] kwitnienie drzew; kwiecie

na drzewach.
Säumchen, n. [baS] drzewko.
Saumeifter, m. [ber] budowniczy, g. ego, cf. ar-

chitekt.

Säumen, fid), v. rec. wspi si, wspina si,
dba stawa. 6j. ko stan dba, SBj.

Sau in ein, f. bomtneln dynda; Cßr.^oln. gamga.
Saumfalf, m. [ber] kobus, kobusek, Bw.; cf. L.

drzewianka, drzewczyk, sokolik drzewiec, ober

sokó mniejszy.

Saumfarrn, n. [bae] papro, paprotka, Kl.; —
pospolita, Indl. (Sat. polypodium vulgare) pa-
protka, Hgn.

Saum flechte, f. [bie] porost, g. u.

Saumfrebler, m. [ber] kaziciel drzew, uszkadza-
jcy drzewa.

S'aumfrticht, f [bie] owoc drzewny, owoc drzewa,
na drzewie si rodzcy.

Saumgang, m. [ber] alea, chodnik drzewami wy-
sadzony.

Saumgarten, m. [ber] sad g. u, cf. ogród (g. u,

ober a) owocowy
Saumgärtner, m. [ber] ogrodnik; cf. *sadoAvnik,

sadowy, ogrodowy.
Saumgrille, f. [bie] Saumfjacfer, Saumläufer, ni.

[ber] kowalik drzewny, L.; cf. dzicio. (Sat.

cenliia familiaris).

Saumhecfe, f. [bie] plot z drzew, — krzaków,—
ywy.

Sauinhoftlung, f. ]bie] dziupel, g. pla.

Saumtäfer, Saumfchröter, m. [ber] ciela, cf. kózka,
= Sat. Iiicanus.

Saumterl, m. [ber] cf. Krs. snisty hajduk,
Dowiadczyski I. S. 8 (Sab. chop jak db.

SaumfnoSpe, f. [bie] pczka drzewna, pkowki.
aumlaue, f. SlattlauS, [bie] mszyca.
Saumleiter, f. [bie] *trepy, §ßl. , B.; sadowa dra-

bina, cf. ostrzew.
Saummarber, m. [ber] kuna lena.
Sau mino 08, n. [baS] mech drzewny.
Sau mol, n. [ba8] oliwa.

Saumbfahl, m. [ber] pal, do którego si przy-
wizuje drzewo.

Saumpflar.jung, f. [bie] plac drzewami nasadzony.
Sanmpilg, m. (ber) piestrec, g. rca, hubka na

drzewie.

Saumrinbe, f. (bie) kora, cf. L. ubek, g. bka,
ober ubka, f.

Saumfaft, m. (ber) sok drzewny, oskoa, miazga.

Saumfäge, f. (bie) pika (ogrodnicza) do obrzy-
nania gazi.

Saumfd)lag, m. (ber) *drzewina; cf. wyobraenie
licia, laubwerk (av rysunkach).

Saumfchröter, m. (ber) jelonek, chrabszcz, cf.

Saumtäfer.

Saumfd)ute, f. (bie) ponnik drzewa, 9t<5.; cf.

szkoa drzewna, szczepnik, szkóka drzewek
szkóka ogrodowa.

Saumfpechr, m. (ber) dzicio.
SaumftarF, ad. silny, mocny jak drzewo.
Saumftein, m. (ber) dendryt.

Saum tt»ad) 8, n. (ba8) wosk ogrodniczy, cf. ma
woskowa óta (do szczepienia drzew).

Saumroeibe, f. Mtteeroeibe wierzba biaa.
Saumroolle, f. Cbie) bawena, g. y.
Saumrpollen, adj. baweniany, a, e. —gam, ba-
wenica.

Saumroollenfpinnerei, f. (bie) przdzalnia ba-
weny (a).

Saumtoollenftrautb, m. (ber) —ftaube, bie, drzewo,
bawenowe, krzewina bawenowa cf. bawe-
niany chróst.
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Baumroollenftreicfjer, m. (ber) grplarz (baweny)
Te chn.

Baum trolle nroeibe, f. (bie) wierzba ozina, ^>gn.,

Jndz., &!., Sat. salix penlandra). — äcug, n. (bab)

materya baweniana.
Baumroeifjling, m. (bcr)berSilienbogelgogowiecL.

SSaumjucrji, f. (bie) chów drzew, Sylw., hodowa-
nie, wychowanie drzew, L.$ et. rozmnoenie
drzewek, 91®.

Bauorb nung, f. (bie) ustawa budownicza.
Saublafe,, m. (ber) fabrjka, miejsce na ktorm si

buduje,
f. ©aufteile

Satiren ober beffer: Bauemfreffe, f., ber Bauernfenf,

m. toboki polne, <£)gtl. , Äl.; tasznik polny,

Jndz.; tasznik, kaletki, rukiew chopska, .£gn.,

cf. Jldfertäfcbelfraut, = Sat. thlaspi arvense.

SSaurentabacf, m. (ber) tytu bakun, AI., Jndz.,
Sat. nicotiana rustica.

Baureniruth, bylica pioun, Äl. ,
— — pospolity,

<£>gn., Sat. arternisia absinthium.

B aur i jj, m. (ber) plan budowli.

Baufjbacf, m. (ber) f.
$au8bacf, *pucek, odmigeba,

gebal, gbacz, pebiaty, wielkogby.
S3 axiS b ä cf ig, adj. pucoowaty, a, e, L. u. Bolhbn.

Baufcf), m. j. S3, in SSaufd) imb Sogen taufen, im
©nnjen übertäubt gerechnet, ohne auf ben Cßreiö ber

eiii3einen Stücfe ju feljen hurtem, na hurt, ober ry-

czatem b. i. cakiem kupowa.
B(iufd)d)en, n (bab) kompresa, patek zoony.
Baufd)en, v. a. puszy sie, nadyma sie; cf. L.

*kobieli si, $r. - Cßoln. *kurbani si, bon Ätei*

bern cf. by buchastem.

Baufrhig, adj. napuszony, nadty, buchasty, 3. S3.

rkaw.
Baüfd)fauf, m. (ber) kupno hurtem, hurtowe.
Baufdjreiber, m. (ber) pisarz fabryczny (przy

budownictwie).
Baufcfjule, f. (bie) szkoa budownicza.
Bauftein, mi (ber) kamie do budowy. Gin Bau=

fiein ber quer burd) bie SJlauer burchgcht przezgto-
wnik.
aufteile, f. (bie) plac do zabudowania, cf. budo-
wisko, mijsce na budow, pustkowie, kukrzy-
sko 3. S3, zniszczonych osad, wiecki, cf. pe-

czysko, Sßr.=sßoIn. eig. Branbftelle-.

aufe.en, n. bie >&aubtftabt in ber Saufltj Budyszyn,

g. «•

auten, (bie) pi. 311 Sau, Ir. f._

auberftanbig, adj. znajcy si na budownictwie.

auro ef en, n. (bab) budownictwo, budowa, archi-

tektura.

autrutf), f. (bie) pasya do budowania.
aren, v. rec. fid) — kulakowa si.
ar,en, n. (bab) kulakowanle si ober potykanie
si na pici, bitwa na kuaki.
a i/o nett, n. (ba8) bagnet, g. u. f. Bajonett.

eabftchtigcn, v. a. zamyla, mie za cel, mie
co na oku, zmierza do czego, zakrawa na
co, zamierza sobie, zakada sobie (za cel) L.,

mie na widoku, cf. postanowi.

S3cad)tcn, v. a. 21ct)t fjabcu auf ctroaö uwaa, zwa-a na co, dba o co; 2) stosowa si do czego,
przestrzega; mie wzgld na co.

Bcad)tung, f. (bie) uwaanie; zastosowanie si.
Seacfjtungölrertl), adj. zasugujcy na uwag
(wzgld).

©edefern, v. a. ciii gelb — , zora pole.

SSeamtc, m. (ber) ein— ter, pi. bie Beamten urzdnik,
oficyalista.

Bccingftlgen, y. a. straszy, strachu nabawi,
tskni, *nudów nabawi, cf. trwoy.

Bed n q ft ig un g, f. (bie) tsknota, nudy, >J5t.

Beantworten, v. a. odpowiada, odpowiedzie na
co. Einen Brief beantworten odpisa, odpisywa,
*respons da na list.

Beantwortung, f. (bie) odpowied, *respons, od-

S

pisanie, odpis, odezwa, cf. — einer §rage roz-
Avigzanie, uatwienie pytania.

S3 ear bei ten, v. a. obrobi, obrabia, wypracowa.
Gin 6tücf <&o(3 bearbeiten ociesa toporem. Den
Slcfer bearbeiten grunt ober rola uprawia. 25ie

SRaffe bearbeiten mass obrobi, SIS. Ginea SDJen»

frhen —
,
pracowa nad kim, t. j. stara si na-

koni do czego, ober. 2) skór komu wyoi.
Bearbeiter, m. (ber) uprawiacz, ten, co pracuje

nad upraw czego j — alter Scfjriftfteller komen-
tator, wykadacz.

Bearbeitung, f. (bie) obrobienie, wypracowanie,
uprawa. — ber Balten oprawa belków.

Beauffichtigen, v. a. dozorowa nad czem, dogl-
da czego.

S5eauffid)tigung, f. (bie) inspekeya, dozorowanie.
Beauftragen, v. a. poruczy, komis da, zlecenie
da cf. äiuff. uporuczony, wyznaczy kogo do
czego.

Beaugeln, v. a. oglda, obejrze co; cf oczka-
mi rzuca na co.

Beaugenfdjeintgen, v. a. osobicie oglda.
Bebacft, beliebt obewrzay, spieky.
Bebdnbem, v. a. wstkami obszy.
Bebauen, v. a. zabudowa miejsce.

Beben, v. n. m. h. dre, trz si, dygota.
SSebung, f. (bie) trzsienie, drenie, dygotanie.
Bebenb, drcy.
Bebinben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id)—, erbebanb,

Conj. bafj ich —/ er bebänbe, Pars. Prae. bebunben
obwiza, poobwizywa.

Beblaf'en, v. a. irr. Praes. id) beblafe, bu bebläfeft,

er bebläfet, Imperf. ich, beblieä, Conj. bafj ich. bebliefe,

Part. Praet. beblafen Imperat. beblafe odmuchi-
wa co. 2) — v. r. obwiza pcherzem np. soik.

Beblätteru, v. a. mit Blätter berfehen liciem okry.
Beblätterter Stengel odyga listna = Sat. caulis

foliatus.

Beblechen, v. a., mit Blech betlciben, mit Bled) ber»

fefyen blach obi, — opatrzy.
Beblümen, v. a., mit Blumen beifeljen, fdjmücfcn, j. B.

eine Braut okwieci, kwiatami okry, — ozdobi.
Bebluten, v. a. okrwawi, zakrwawi.
Beborten, y. a. bortowa, bortami obszy.
Bebiiicfen, v. a. mosty stawia unb nicht sioda,
pomoszcz3', L.

Bebruhen, v. a. (fel)lt Mbelung) oparzy, zaparzy.
Bebrüten, v. a. burd) Brüten frud)tbar machen na-

siedzie, nasiada.
Bebrütet nasiady.
Becker, m. (ber) puhar, kubek, g. kubka, cf. S3oU

h|;n. lampka, g. i.

Bed) er bin me, f. (bie) krwicig, g. u, Jndz., cf.

ylenie sowia strzaa, Al., Sat. poterium san-
guisorba.

Bedjerchen, n. (baö) kubeczek.
Bedjerglaö, n. (bao) kieliszek kubkowaty.
Bechern, v. n. m I)., rzsiste kielichy spenia,
Krasicki, P. 142.

BecTen, n. (baö) miednica. gB ber äBafjerbairfunft :

misa u fontanny; kotlina, L. 5 ein Sljalbccfcii, do-
lina na okoo górami opasana, — nittfifal. 3n=
ftrument, talerzyki metalowe (w janczarskiej
muzyce), ele.

Becfenfd)lagcr, m. (ber) b. miednicarz. 2) muzy-
kant elami dzwonicy.

Betfer, m. (ber) piekarz, g. a. f. Barter.

Beb ad) en, v. a. dachem pokry.
Bebad)t, m. (ber) rozwaga, baczno, uwaanie,
namys, zastanowienie; mit Bebad)t rozwanie}
z namysem.

Bebad)t, bebäd)tig ober bcbad)tlid), adv. uwanie, z
uwag, baczniej bcbad)t fein auf ettraS pamita
o czem, stara si..

Bebacbtfam, adv. rozmylnie,- bacznie.

Bebad)tfamfeit, f. (bie) rozmylenie, baczno,
uwaga, rozmys.
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35ebad)ung, f. (bie) pokrycie, dach.

33ebanfen, fich — , v. rec. podzikowa, dziko-
wa, dziki skada, — oddawa.

S5cbarf, m. (ber) potrzeba, (potrzebowanie i co

komu potrzebne).

Sebauerlid), adj. poaowania godny.
SBebauern, v. a. m h , aowa, cf. poaowa,
uali si nad kim, uiiolewa; id) fann nicht genug

bebauern nie mog odaowa.
SBebauern, n. (bag) aowanie; politowanie.

S3ebauern8n)ürbig, adj. poaowauia godny, Orz.
bia. <5ie finb bebauernerotirbig s prawdziwie
do poaowania (a), cf. aosny, a, e, Bwr

.
;
po-

litowania godny , nieodaowany
, j. S3. —a

strata.

93 eb eden, v. a. okry, nakry, zakry, przy-
kry, zasa. ©£. nieprzyjaciel zasa SAVojeml

trupami plac boju (a). It. plac boju by okryy
nieprzyjacielskiemi trupami (a). <Sid) bebecfen

nakry gow.
93ebecfung, f. (Die) przykrycie, osona, zasona;

eskorta, przystawa L. 6j. skarby Jagiey pod
zbrojn przystaw» ruszay naprzód, Poj.

93ebecft, adj. przykryty, nakryty, okryty, za-
kryty; bebecfter SBagen kryty wóz; cf. przy-
odziany, j. 93. ki rozlicznym kwiatem przy-
odziane.

©ebemunb, f. (bie) wykupno za uciearnienie
poddanki.

93ebenfen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er be*

bad)te, Conj. ba9 id) — , er bebächte, Part. Praet.

bebad)t na rozwag co wzi, zastanawia si
nad czem , rozway co, rozmyla, ogarn
myl. Gj. ogarniajc myl t ogromn cao
i liczne jej potrzeby (a). Spricbl». : 23or gethan unb
nad) bebad)t, I>at mandjeu in grot) Seib gebracht le-

piej dzi upatrowa ni jutro aowa} cf. al
próny, kiedy po niewczasie.

2) — cttö Tec. fid) bebenfen namyla si, 3. 23.

er I)dt fid) roieber anberg bebad)t inaczej si na-
myli; pamita, g. S3, bebenfe bein ©ehffen pa-
mitaj na twoje sumnienie, cf. uwaa, zwa-
y, zastanawia si. (Sr,, fid) bebenfen ob man
leihen folie rozmyla si, jeli poyczy trzeba,

Eh. 'Gr,. nie zastanowi si, co wynikn z tego
musi, Tymini ecki. Dagegen heifjt :<3ich (acc) be*

benfen, aud): pamita, nie zapomina o sobie,

t. j. korzysta przy sposobnoci. 3emanbcn be=

benfen (mit ettoag) im Seftamente, zapisa; fouft

pamita o kim (rozdajc dary albo aski).
93ebenfen, n (baft) zastanawianie si, namys;

2) skrupu, trudno, wtpliwo, wahanie si,
cf. sk.

SSebenfen tragen wtpienie mie , waha si w
czem, zastanawia si nad czem. Gry,, niewa-
halbym si oddali do N. (a).

SBebenflid), adj wtpliwy, krytyczny, fatalny;

cf. skrupu, sk, hak, ciernisty, ciekawy, wart
zastanowienia. 2) obaw wzniecajcy, podej-
rzenie Avzbudzajacy. 3) skrupulatny.

SBebenflct), adv. wtpliwie, uwanie, niebezpie-
cznie.

33ebenflid)feit, f. (bie) wtpliwo, cf. sk, tru-

dno. G$. zatargi i wtpliwoci zaatwi, (a).

SSebenfjeit, f. (bie) czas do namysu, czas do na-
mylenia si, — do rozmylenia, — do nara-
dzenia si.

SSebeuten, v. a. nauczy kogo, pokaza komu,
wskaza i Siembem etroag — , da do zrozumie-
nia; mit bem Sebeuten z tem owiadczeniem;
©id) bebeuten lajfen da si owieci.

" II) — v. n. m. h., znaczy , znamionowa.
3Dag bat nichtg gu bebeuten to nic nie znaczy,
mniejsza o to.

Sebeutenb, adj. znaczny, spory. Gj. spore miasta,
Krasicki, PP. 3Ö7, wany, eig. ft»id)tig, znako-
mity,

S3ebeutfam, adj. wiele znaczcy, wany.
93ebeutfamfeit, f. (bie) wano.
Sebeutltng, f. (bie) znaczenie, znak, wróba.
93ebeutunggteer, — log, bez znaczenia. — Doli,

peen znaczenia, znakomity.
93ebielen, v. a. odylowa, podylowa.
93ebienen, v. a. suy, usugiwa; 2) ein2(mt —
zawiadywa, zarzdza; S3ebienen im Äartenfbiet

f. jugeben doda, odrzuci.
Sich einer Sad)e bebienen uywa czego, cf.

posugiwa si czem. Gj. jzyk którym si
umys ludzki posuguje, (neu).

Säebientei'/ m. (ber) sucy, suga; urzdnik (93e*

amter).

ÜBebienung, f. (bie) usugiwanie, posuga, suba,
urzd, usuga.

Gl- rych usug gospodarz zarcza (a).

S3ebing, m. (ber)
f. S3ebingung, mit" bein S3ebinge

pod tym warunkiem, z tem zastrzeeniem.
93ebingen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) —, er be=

bung, Conj. bafj id) —, er bebiinge, Imperat. be»

binge, Part. Prt. bebungen unb bebingt zamówi,
utargowa, zgodzi, kondycyami opisa. 2) wa-
rowa, zastrzega ober zastrzedz sobie co, za-
chowa ober wymówi sobie co.

93ebingt, zastrzeony, pod warunkiem, pod do-

kadem, pod kondycy, warunkowy; adv. wa-
runkowo.

93ebingung, f. (bie) umowa, *dokad, kondycyja,
warunek, wymowa. %ux SSebingung, mad)en po-oy za warunek.
ci', przestroga. Gj. przez wiar czyni nas Bóg
uczestnikami aski swojej, z t jednak prze-

strog, e ta wiara nie jest martwa, Dmbr.
302.

S3ebingunggfat3, m. (ber) zdanie warunkowe.
33ebingunggft>eife, adv. warunkowo.
S3ebräugen, v. a. uciska, drczy, trapi; do»
kucza ; in bebrängten Umjranben w cisncych i

trudnych okolicznociach , Nieme; cf. w bie-

dnym stanie.

93ebringnifj, f. (bie) ucinienie, ucisk, drczenie,
utrapienie, cf. dolegliwo, L.

93ebringt, uciniony, cf. utrapiony, a. e.

SSebroben, v. a. grozi, zagrozi komu, czemu,
cf. odgraa si na kogo. Gr. te miejsca s
najbardziej zagroone wyldowaniem (a).

Sebrobung, f. (bie) pogróka, zagraanie, od-
graanie sie na kogo, 9Bj.

SSebrncfeU/ v. a. podrukowa.
_

Säebrücfen, v. a. ciemiy, uciska, trapi, gn-
bi, cf. \j. przyczapie.

93ebrüdung, f. (bie) uciemienie, ucisk.

S3ebüngen, v. a. wygnoi, wymierzwi, pognoi
pomierzwi.

93ebünfen, n. (ba&) mniemanie, rozumienie, zda-
nie , cf. widzimisi , eig. mich bebünft, f. bunten.

S3ebürfen, v. irr. n."m. b., Praes. ich bebarf, bu

bebarfft, er bebarf, mir bebürfen, Part. Praes. be«

bürfenb, Imperf. id) — , er beburfte, Conj. bal} ich

— , er beburfte , Part. prt. beburft = nothjg haben,

mit bem ©en. potrzebowa czego; alg v. impers.

GS bebarf, potrzeba; eg bebarf bafür feine© 93etrei*

fe, nie potrzeba na to dowodu.
S3ebürfnifj, n. (bag) potrzeba. S3ebürfniffe niedo-

statki, cf. potrzebno, bag Säebürfnilj nad) 3Bab>
heit potrzebno prawdy? beffer potrzeba. 3Bj$.

93 ebürf tig, adj. potrzebny, potrzebujcy czego;
biedny.

SSebiirftigfeit, f. (bie) potrzeba, bieda, niedosta-

tek.

93ebufeln, v. a. niebr., odurzy; gow zawróci
(sobie, komu).

93ebu£t, bebut == berblufft przeraony, pomiesza-
ny, skonfundowany.

93 e eh ren, v. a. uczci, uszanowa, zaszczyci,
darzy, udarowa czeni} ozdobi ; cf. uraczy.
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S5. P. Jezus ozdobi stan maeski byt-
noci — i darem osobliwym.

Sechrt; part. uczczony, zaszczycony.
Scebrtiug, f. (bie) uczczenie, zaszczycenie, uda-
rowa nie.

Secibigen, v. a. ettuaö poprzysiega, poprzysidz,
przysig stwierdzi, (a) ; 3emb. przysig
obowiza kogo.

23e cib
i
g li lig, f. (bie) poprzysieganie, poprzysiee-

nie.

93cci bigter, m poprzysiony, cf. przysigy,
er', przysiny ciii ©efchmorner , ein 2anbgefd;tüov=

ner in r. "$olcn, S) r.

Se ei fern, fiel), v. recipr. usiowa, stara si; cf.

ubiega si o co.

Sceifer mig, f. (bie) usiowanie.
Sec i len, v. a. przypieszy co, popiesza z
czer; fid) — ,

popieszy, uwija si.

Seeitlträd)tigen, v. a. krzywdzi, skrzywdzi,
ukrzywdzi, cf. cf. poszkodowa kogo, 9t<S.

Sentnitbeó Siechte beeinträchtigen prawom czyim,
uwacza, cf. gwaci czyje prawa.

Seeinträd)tigting, f. (bie) skrzywdzenie, krzywda
ujma.

Sceifct, lodem okryty, zamarzy.
Scenbigen, beenben v. a. ukoczy, skoczy.
Seenbigting, f. (bie) ukoczenie.
Seengen, v. a. cieni, ograniczy, przycisn.
Secngung, f. (bie) przycinienie, ograniczenie.

Scerben, v. a. odziedziczy, dziedzictwem wzi,
cf. Gfra 9, 12, poda w dziedzictwo i er ift nod)

nid)t beerbt on jeszcze nie ma dzieci, bezdzietny.

Se er bung, f. (bie) odziedziczenie.

Secrbigen, v. a. pogrzeba, pochowa (w ziemie
umarego)} ein 31t Scerbigei'.bcr *pogrzebieniec, L.

Seerbigung, f. (bie) pogrzeb, pogrzebanie, po-

chowanie.
Se ere, f. (bie) jagoda.

Seerd)cn, n. (bau) jagódka.
Secrennrtig

,
jak jagody — förmig w ksztacie

jagod3'. '

Sccrheibe, f. Slffeitbeere.

Seermelbe, f. (bie) minda, Al., 2at. blitum.

Sect, n. (bn§) grzda, grzdka (Sßr. Sßolll. lecha

Ober leszka) w ogrodzie, zagon gelb —
Sccte, f. (bie) 5)iango(b, Sfunfclrnbc wika burak,

Junbz., St., beta vulgaris.

23 e f ä cf) e 1 ii , v. a. powachlowa, wachlarzem po-

wia na co.

Sefihigcn, v. a. uzdatni, uzdolni; befal)igt uzdo-
lniony.

Sefäbigung, f. (bie) gdbigfeit uzdolnienie, zdat-

no.
Scfn()rcn, v. a. nit: für beü'irdjtcn obawia sie.

2) — v. irr. a. in. [)., Praes. id) bcfabi'C, bit bc=

fibrft, cr befahlt, Imperf. id) — , er befuhr, Conj.

bafj id) — , er beführe, Imper. befähle, Part. Prt.

• befafyren jecha, jedzi po czem, — na czem,
ujedzi, ubi drog, n8 9)<cer befahren pywa
po morzu i einen ©rpncht befahren spuci si do
kopalni, Bw. Sin befaf/rner äScg ubita droga,

torowana droga, cf. ujedona — ; mit etil). —
nawozi czem.

Scfnllen, v. irr. a. m. h., Praes. id) befalle, bu

bdollft, er befallt, Imperf. id) — , er befiel, Conj.

bafj id) — , er befiele, Imperat. befalle, Part. Praet.

befallen przepa, napa, napada, opada, przy-
wali; e8 hat ihn cine Äranthcit befallen choroba
na niego przypada; Die £>uiibe befielen ben Sol=

baten psi opadli onierza; cf. ©djtvangci'fdjaft

zajcie. DD.
Sefangcn, (fein) zajty, ujty, zatrudniony, za-
wikany, uwikany, wmieszany, wpltany, za-

warty 2) — uprzedzony, omamiony, parcy-
alny, stronniczy, chwiejcy si. 3) nie mia-
y, zaambarasowany, bojaliwy, cf. opp. linbc^

fangen wolny od przesdu, swobodny.

Sefangcnhcit, f. (bie) niemiao, trwoliwo,
uprzedzenie.

S3 ef offen, v. a. begreifen, hetafteit, nur fig. in ber

9tSl
, fid) mit einer Sache befaffen, fid) mit berfelben

befd)äftigen, fidj in biefelbc mengen zaprztn si
czem, trudni sie czem, ct. zaj sie czem;
miesza sie do czego j 2) =: umfaffcit, obejmo-
wa, obj.

Sefebcrn, v. a. upierzy, zapierzy (kogo, si).

Sefehben, v. a. zaczepi ober napastowa kogo
po nieprzyjacielsku, najecha, najeda.

Sefehbei, m. (ber) napastnik, najezdnik, 2Bj.,

krzywdziciel, odpowiednik, L.
Sefehbting, f. (bie) napa, najazd.

Sefebl, m. (ber) rozkaz, nakaz, edykt, cf. man-
dat. (Sinen Sefebl ergeben laffen, wyda rozkaz ;

auf feinen Sefehl z jego rozkazu; 2) — Äom=
nmiibo, Slnftihruug rozkazy pi., dowództwo; unter

3emanbeö Scfcljl ftet)en , zostawa pod czyimi
rozkazami , pod czyj wadz. 3 U Semanseö
Sefcblcn fein (SluSbrucf ber <£)uflicf/feit) by na czyje
rozkazy.

Sefehlen, v. irr. a. m. h., Praes. id) befehle, bu

befieblft, er befiehlt, Imperf. id) — , er befahl, Conj.

bafj ici) — , er befühle, Impcr. befiehl, Part. Prt. bc=

fohlen, kaza, rozkaza; nakaza; l

2) für empfeh=

len poleci, zaleci, poruczy, przyporuczy,
"wzd, *powzda, zda na kogo co; ber <£>err

befahl ttnb mufjte eö felbft thun kaza Pan, musia
sam, Eh.; Sie haben barüber ju befehlen masz Pan
Dóbr. do rozkazania w tm, co sie podoba,
jeste Panem tego.

Sefeblcrifd), nakazujcy. 6j. w tonie nakazu-
jcym.

Sefebligcn, v. a. rozkazywa, dowodzi np. ar-

mij, mie dowództwo nad czem, mie rozkaz.
Seftbligt merben by wysanym (mobili) wyko-
menderowanym do czego , bom Slnfiihrer einer

4Öeere6äbtheiluiig; bon ber Slrmee, = angeführt roer=

ben j. S. na czele oddziau by N.

Sefeblöhaber, m. (ber) rozkazujcy, moc majcy,
wódz, naczelnik, hetman; cf. rzdzca, dowódz-
ca; cf. rozkazodawca. — ft eile, — ID tir be ko-
menda, naczelnictwo.

Se fehle lüeifc, adv. rozkazujcym sposobem.
2| subst. f. (bie) tryb rozkazujcy, ©ram.

Se feilen, v. a. pilnikiem opiowa.
Sefeiubeu, v. a. nienawi okazywa komu; na-
pastowa, przeladowa kogo.

S.cfeftigcn, v. a. on ctlu. przymocowa, przy-
twierdzi do czego. NU mirb berfdiiebcn nach bem
SKittcl aiiogcbriicft, je nacbbcin e8 burd) Älebcn, So*

tl)en, Sinbcn, 9idbcn ic. gcfd)icl)t, burd): przylepi,
przylutowa , przywiza, przyszy etc. 2)

^Dauerhaft machen 5. S." bie 9)cad)t wadz umoc-
ni, utwierdzi, utrwali, — fid)crn obwarowa,
foi tynkowa; obgleich bie Srticfcn mit boppcltcn

2uifcrn bcfcftigt loaren, fo — mosty cho przy-
twierdzone podwojnemi kotwicami, porwanemi
zostay; ciii bcfcftigtcr Drt miejsce warowne,
obronne. ,

Scfcftigung, f. (bie) utwierdzenie, wzmocnienie,
obronienie. — ber ©cfunbbeit ustalenie zdrowia,
DD. — göroerf, (baö) warownia fortyfikacya.

Scfciichtcn, v. a. zwila, odwily, pokropi,
zmacza, skropi; cf. nawilgoci, namoczy.

Scfeud)tung, f. (bie) odwilenie, skropienie, na-
moczenie.

Sefettcril, v. a. rozpali, zapali, zagrza.
Scfiebcrn, v. a. opierzy, w pierze opatrzy; cf.

strzaa przyprawiona pióry. PK. 211.

S3 r fin ben, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er >c>

fanb, Conj. bafj id) -, er befänbe, Part. Prt. be*

funben, znale, znajdowa (kogo jakim, np.

uczciwym, przekona si, e uczciwy), dozna,
pozna, zasta; nad) Scfinben ber Sadje wedug
okolicznoci rzeczy; 2) — poczyta, mie,
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zda si; fur gut befinden za dobre uzna. 3)ftch

— , al@ v. recipr, znajdowa si, by; 4) mie
si, miewa sie, rok befinben ©ie ficb? jak sie

Pan masz? 3£ie befinben fid) 3jjre Äinber? a godna
konsolacya w jakiem zdrowiu zostaje? SSeibe

Sheile roerbtn fid) babei roofjl befinben obie strony

dobrze wyjd na tem.

Sefinben, n. mienie si.

SSefiublid), znajdujcy si, bdcy; — fein, znaj-

dowa si.

S3efl echten," v. a, irr. u. reg. Praes. id) befled)te, bu

beflidjft, er beflirht, Imperf. id) beflocht. Conj. ba& id)

—, er beflöchte, Part. Praet. bef!od)ten Imper. beflidit,

beflechte, ople czem.

83eflecTen, v. a. splami, splugawi, zmaza, *ka-
wi, L.; powala, zwala, zbrudzi, ubrudzi,

fig. szpeci, skazi, skala. (Sj. Alexander (wielki)

przy kocu krótkiego ycia okruciestwem,
rozpust, zbytkami skazi nabyt saw, Krs.
IX. 245. (Sr,, rozbój morski plami charakter na-

rodowy, (a).

2) 6d)ui)e, SJbfaije beflecfen, lebcrne glecfe auf bie

Slbfafje befeftigen knafliki da na abcasy Bw.

23eflecft, splamiony, splugawiony, zbrudzony,
zmazany, skalany, pokalany, skaony; (fj. ska-
lany duch (aa).

S3eflecfung, f- (bie) zmaza, pokalanie, zbrudze-
nie, splamienie.

Befleißen, v. irr. rec. m. f). Praes. id) befleiße, bu

befleißeft, er befleißt, Imperf. id) — , er befliß, Conj.

baß id) — , er befliffe, Imper. befleiße, Part. Praet.

befliffen, ober :_ fid) befleißigen v. reg. rec. stara
si o co} pilnoci przyoy, przykada si
do" czego; fid) ber sOemutl) befleißigen pokory uy-
wa, Orzechowski; fid) ber Ät'irje befleißigen tu-
maczy si krótko (dobitnie) B.

S3 eft i f f en , adj. oddany czemu, starajcy si o co,

pilny, uczcy si, przykadajcy si do czego.

SScfliffenheit, f. (biel pilno, staranno, usilno,
usiowanie, gorliwo.

SSefloretl, v. a. krep powlec, krep woy
na co.

Beflügeln, v. a. ni. i), skrzydami opatrzy} ef.

doda skrzyde, oskrzydli.
Beflügelt, skrzydlaty = Sat. alatus.

Befolgen, v. a. sucha czego; ci', trzyma si
czego, i za czem, Befehle — wykona, wy-
peni (rozkazy). cuianbea JRath befolgen rady
czyjej naladowa, P. K. 303, stosowa si do
czego.

Befolgung, f. (bie) wykonanie, cf dochów, 3. S3.

— cisy przepisów, DD.
Beförbcrer, m. (ber) promotor, posuwca, dopo-
magacz , *forytarz, wspieracz, rozkrzewiciel,
cf. rozmnoyciel, g. S3, chway Boej, A. R.

{Sr,- Unii popieraczów do sdu pocign, (a);

dawniej ubóstwiano wspieraczów rolnictwa,

Ekon.
Beförberlid), adj. popierajcy, pomocny, przy-

datny.

(Sg. mowy drukowa , które towarzystwo
osdzi przydatneuii do oywienia ducha publi-

cznego, (a).

Beförbern, v. a. 1) roeiter förbern, nad) einem Orte,

przesa, przesya, odesa, wyprawia; 2) r=
befchleunigen, przjpieszy, np. bie ©enefung, —
komu zdrowie; roeiter =2 jur Berbreitung, CErhS*

hung k. beitragen, posuwa; j. S3, maxymy po-
suwajce dobro spoeczestwa, Szaniawski;
cf. popiera, dopomaga, posun dalej, pod-
nie, wynosi kogo, promowowa, pomnoy,
powikszy, *forytowa, dwign, przykada
si do czego, pogodzi. (Sj. Stan przemysowy
podnie, P. Jan.

Beförbern uatwia, przysparza, rozkrzewia,
rozplenia, 65, w umiejtnociach, zasady

dobrze pojte i wiernie spamitane przyspa-
rzaj a dalszy postp, L. progr. rozplenia. rze-
miosa i kunszta, Krs. PP. 234.

(Sr,, officerów okazujcych geniusz do wy-
szej rangi posuwa (a); mnoy krajowi
poytek, a jemu saw, Narusz.

Beföröerung, f. (bie) podwignienie, poparcie,

promocya, podwyszenie, przypieszenie, przy-
oenie si , rodki do podwignienia prze-
mysu rolniczego, rekodzielnego i handlowego
(a). SSieroeilen = Slmt, Slnftellung, urzd, pomie-
szczenie.

BeförberungSmittel, n. (ba6) dwignia, g. i,

rodek popierajcy.
S3efrad)ten, v. a. obadowa; cf najuczy; ein

©d)iff tüClcf)C8 bcfraditet ift okrt adowny czem (a).

S3efrad)ter, m. (ber) adownik, fracht dajcy.
Befrad)tung, f. (bie) adowanie.
Befragen, v. a. pyta, wypyta, Avypytywac si
kogo o co, zapyta si, *op3'ta unb dopytywa
sie. ©id) befragen dowiadywa si czego; dopy-
tywa si czego.

2) fich bnrd) grageu 8Rath§ erholen radzi .sie

czego u kogo; cf. radzi si kogo.

S3efragen, n. (ba%) Befragung," f. (bie) zapytanie,

dopytywanie si, wypytywanie, wywiadywa-
nie si.

S3efreien, v. a. uwolni, oswobodzi, wybawi,
wyzwoli.

S3efreier, m. (ber) uwolniciel, oswobodziciel, wy-
bawca.

Befreiung, f. (bie) uwolnienie, oswobodzenie.

Befremben, v. n. fremb fdjeinen dziwi, zastana-

wia kogo, obchodzi, zdawa si rzecz dzi-

wn? ba6 befrembet biele dziwi to wielu (a).

Befrembenb, befremblid) adj. dziwny, zastana-

wiajcy.
Befrembung, f. (bie) zadziwienie.

S3efreffen, v. irr. a. m h., Praes. id) befreffe, bu

bcfriffefr, er befrißt, Imperf. ich — , er befraß, Conj.

ia^ id) — , er befräßc, Imper. befriß, Part. Prt. be=

freffen oberze, obera, ozrzej cf. ogry,
ogryza;
fid) befreffen obje si, j. S3, objad si jak pies

cierwu, bom äßollüftiing.

Befreunben, v. a. spokrewni, spowinowaci,
(burd) gamilienbanbe), sprzyjani; fid) mit einem

befreunben zaprzyjani si z kim.

S3efreunbet, spowinowacony, zaprzyjaniony,—
fein by z kim w przyjani.

83efrcunbuug, f. (bie) spokrewnienie, spowino-
wacenie, sprzyjanienie.

S3efriebigen, v. a. zaspokoi, uspokoi, zadowa-
la, dogodzi komu; zadosy uczyni, zapa-
ci, zadowolni ober ukontentowa. 2) zagro-
dzi.

(Sj. zadowolni rozum, N. P. It. nieotrzymat
stosownej do swych da odpowiedzi,
(a). Ciekawo czyj nasyci i uspokoi, Krs-

SSefriebigenb/ zaspakajcy, zadowalniajcy.
S3cfriebL|er, CJSnrt. zaspokojony, zadowolniony,
uspokojony, uagodzony.

S3efriebipung, f. (bie) zaspokojenie; cf. zadowo-
lenie, cf. dogodzenie potrzebom, Krs. nasyce-
nie. (Sg. dogodzenie dzy podoba im si, Krs.
PP. 426. Befriebiqung ber Seibenfdjaften nasyce-
nia lepych namitnoci SAvoich szuka.

S3efriebigung ber gorberung zaspokojenie nale-
noci. 2) zagrodzenie, zagroda.

S3efrieren, v. irr. n m. f , Imperf. id) —, er be»

fror, Conj. ia^ id) — , er befröre, Part. Praet. be=

froren obmarzn.
Befrohnen, v, a. paszczyzn obarczy.
S3efrud)ten, v. a. zapodzi, upodzi, zapodni,
uyni (rol).

S3efrud)tung, f. (bie) zapodnienie, upodnienie.
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Befugen, v. a. umocowa, upowani.
Befugnifj, f. (bie) moc, prawo, upowanienie.
Befugt, mocen; befugt fein mie moc ober prawo,
wadze co czyni, by upowaniouym, umoc-
nionym, umocowanym;
Gj. Plenipotent cakowity majtek odebra mo-
cen bdzie D o c.

Befüf)lbar, dotykalny, a, e.

Sc fili) (en, v. a. maca, obmaca, dotyka si
czego, bon allen Seiten — wymaca.

Befunb, m. (ber) wypadek, prawda, 3. Gj;., ber

Stecifion&befllllb b. nalazek rewizyi (?), wypadek
et. sprawdzenie przez rewizy, am beftcn stan,

3B(S-> i- 6$- — ber Äaffe sian kässy, ffij.

Befurchten, v. a. obawia si czego, lka si,
*stracba si.

Begaben, v. a. obdarowa, obdarzj, udarowa,
darzy, cf. nada kogo czem.

Begabt, *uliczbiony, nadany, obdarzony. Gj. na-
potyka zdarza si czsto modzieca uliczbio-
nego w przymioty, które do rozmaitych ga-
tunków aplikacyi sposobnym go czyni, Dant.
f. auSgeftattet, gelüftet.

Segaffen, v. a. inv h., ciekawie oglda, oglda
Z otwart gb.

Begängnifj, n. (ba) obchód, obchodzenie. 35a8

Seichenbegäiigiiiß obchód pogrzebowy , Czar-
n y s z.

Begatten, v. a. et rec. czy si, parzy si;
cf. spólkowa (dla podu); — bón Bogeln per-
ka si.

Begattung, f. (bie) spókowanie, czenie si
w parze, B.

Begattung 8 jeit, f. (bie) czas parzenia si> —
spókowania.

Segeben, fid) roofjin — , v. Irr. rec. ni. h., Praes.
io) begebe mich, bu begiebft bid), er begiebt fid) roo=

hin, Imperf. id) begab mid), er begab fid) wohin,

Conj. bafj id) mid) begäbe, er fid) toohin begäbe,

Imperat. begieb bid) roohin, Part. Praet. fid) hjo-

hin begeben habenb uda sie dokd; przej.
Sich auf bie Steife begeben puci sie w drog;

[ich in ©efahr begeben narazi sie na niebezpie-
czestwo: wystawi si na n.

2) fich begeben = roirflich roerben, gcfchehen, sta
si, zdarzy si, przyda si; impers. eö begab

fid) wydarzyo si. 3) — bon crroa8 abftehen,

fein ©erlangen barnach fahren laffeu puci, porzu-
ci, zrzec si czego, zaniecha, wyzu si z
czego. Gr,. ja raz wyzuwszy si z sucego
mi do tej summy prawa adnego sobie i synom
moim niezachowuj zwrotu (Stegrcfj) Doc. Sich

einer Sache begeben ustpi, odstpi od czego-
Segebenheit, f. (bie) ba8 S-gebnijj, zdarzenie,
przygoda; *przypadek wypadek, g. dkuj G$.

na pónocnych drzwiach brzozowych wyrobione
s sztucznie wypadki z Pisma w. (a) audj

dzieje, g. — ów.
Segebung, f. (bie) udanie si; odstpienie.
Segegncn, v. n. m. f., auf bem SBege antreffen, un«

berniuthet entgegen fonimcn potka, napotka, spo-
tka, potyka kogo ober — si z kim; 2) — fig.

aI8 eine äkränbcrung, bon ciufjen erfahren, imberfona*

liter, spotka, zdarzy si, przytrafi si.

3) — fich gegen jemanb betragen obej si z

kim, postpi.
4) — SBiberftcinb lciften,_ einer Sacl)e abzuhelfen

fucheu zapobiedz, zaradzi. Gj;. adne si ich

niesczcie, aden upadek j niemoe, Dmbr.
Scgegnung, f. (bie) spotkanie, potykanie, obej-

cie si. Gr erfuhr eine unangenehme Scgegnung
nieprzyjemnego z sob obejcia si dozna (a).

Bcflcgilifj, f. (bie) zdarzenie, przypadek, pogoda.
SScgchen, v. irr. a. 111. I)., Impert'. ich - , er beging,

Conj. baft id) - , er beginge, Part. Pract. began=

gen obchodzi, obej} 2) — wici.
3) - tf)un, ausüben, bod) nur im nad)tt)ciligen

Serftanbe bonbofen unb fehlerhaften .ganblungeu
zbroi, popeni, dopuci si czego, przewini.
Gj. onierstwo najwikszych wykrocze prze-
ciw — dopucio si. [a]. 5Ba8 hat er begangen
(berfchulbet) co on przewini?

Begehr, n. (ba8) danie, pragnienie, ch, g. i,

dza. 92ad) SSolle ift großes Begehr o wen
mocno si krztaj (a). 33.

Segehren, v. a. da, poda, domaga si,
yczy sobie, chcie, pragn; gm Ghe begehrenda rki czyjej do lubu. Bw. Gj. nachbem
ber aifer erfahren, r»a8 ihr Begehren fei, fagte er:

Sei ruhig Cesarz wysuchawszy o co jej idzie,

rzeki: uspokój si (a) 91ach etft>a8 — , v. n. pra-
gn, zachciewa si czego.

2) — eine begehrte" äöaare towar pokupny.

S eg ehr lid), ad. begehrenb, begierig dny, podli-
wy, chciwy.

Begchrung6bermogen, n. (ba8)_ dza, wadza
chcenia, Szan. mono dania. 8.

Segebung, f. (bie) obchód g,"u.

Scgehungöfünbe, f. (bie) grzech czynny, Bw. —
dopuszczenia, cf. am heften nach Sfij. grzech
uczynkowy.

Segeifern, v. a. zelini, olini ; fig. osarka.
Segciftern, v. a. natchn, zapali gorliwoci,
zaj czem , oywi, rozczuli. G$. uczucia
które we mnie natchne, (a). Uczucia cnotliwed naturalnie do natchnienia mioci sawy,
do pogardy przepychu i bogactwa, do za-
chwycenia si tern wszystkiem, co jest praw-
dziwie szlachetnem i wielkiem, Pot. Namitnoci
które sdziom natchn naley, SP.

Begeiftert, natchniony, zajty, zapalony gorli-

woci. Gj. Muza zdjta duchami wieszczemi,
Krsk. zachwycony.

Segeifterung, f. (bie) natchnienie zapa cf zachwyt
poetycki.

Scgiebeln, v. a. zawierszy, wierzchem za-
kry, L.

Scgier, f. (bie) ober Segierbe, f. (bie) dza, za-
do, podliwo, chu , chciwo (nad) ffiuhm

sawy).
Begierig, adj. podliwy, pragncy, chciwy,
dociwy. Gj. O! wiem ja, e wy na to, jak
na lato, L. 5 begierig mad)cn nabawi chci, —
dzy, — chciwoci; begierig jU ruiffen ciekawy
wiedzie.

Begießen, v. irr. a. m. h., Imperf. id)—, er begoß,

Conj. bafj id) — , er begoffe, Part. Praet. begoffen

polewa, pola, obla, zla.

Begießung, f. (bie) polewanie, oblewanie.

Beginn, m. (ber) ber Slnfang pocztek, zaczcie
Si.

Beginnen, n. (ba8) zaród. Gj. rewolucy w jej

pocztkowym zarodzie przytumi; przedsi-
wzicie.

Beginnen, v. irr. n. 111. h., Imperf. id) — , er be-

gann, Conj. baß id) —1 er begönne, Part. Praet.

begonnen zacz, zaczyna, pocz, poczyna,
przystpi do czego.

Segipfen, v. a. ogipsowa.
Segittem, v. a. kratk opatrzy.
Seglauben ober beglaubigen, v. a. udowodni,
wiadectwem stwierdzi';, cf. uwierzytelni, cf.

legalizowa.
Beglaubigend wiarodajny ober wiarodatny, L.

Beglaubig u ng, f. (bie) stwierdzenie, udowodnie-
nie, zawiadczenie; jur Beglaubigung beffen dla

wikszej wiary.
BcgfaubtgungSeib, m. (ber) przysiga na uwie-

rz3'telnienie czego.

Bcglaubigung6fd)ein, m. (ber) zawiadczenie.
Beg!aubigung6fd)reiben, n. (ba8) list wiarodaj-

ny, L.; cf. list *kredencyonalny, beffer list wie-
rzyteiny; zawiadczenie zawierzytelniajce.



SSeglflubtflt - $8tQtäbni%. 141 aSegtä'Imiflf. — äSeartff.

beglaubigt, wiarogodny, cf. zawiadczony, B.,

upowaniony wierzytelnoci.

SSegleiten, v. a. odprowadzi kogo, przeprowa-
dzi kogo, towarzyszy komu, przyczy si
do kogo, assystowa komu; cf. eskortowa,
konwojowa; mit ben Slugen begleiten prowadzi
oczyma. Gg. begleitet bon imferen S3licfen gel)t er

ab odchodzi wzrokiem naszym ledzony, Go-
debski. Die Äaiferin begleiteten bie Segnungen

beö S3olf§ Cesarzowej towarzyszyy bogosa-
wiestwa ludu [a]. Odjeda, a nasz szacunek
bdzie mu towarzyszy, [a]. 3Sd) bitte, mid; jU

begleiten prosz z sob.

2) mit SDufif — przygrywa, L., przywtarza,
wtórowa begleitet, prowadzony, a, e. Gr. noc od
lekkiego wiatru prowadzona, P.K 394. It. Pa-
sterze Alpejscy zgromadzeni tumami przywtar-
zali pieniom modziey Niemieckiej, Orz. b., cf.

L. przypiewywa, przynóca accompagiiiren mit

©efang.

Segle iter, m. [ber] odprowadzajcy, towarzysz,
kompan; cf. assystent, towarzyszcy, *przy-
Stawa L., cf. konduktor, 3. Gr. Anioa ci Bóg
da za przystawe, stróa i obroc, Dambr.
383. It. konduktorowi transportu towarów wy-
daj si dwie ceduy.

33 e gleit er in, f. |bie] towarzyszka.

Begleitung, f. [bie] odprowadzenie, przeprowa-
dzenie, prowad, L. assystencya, orszak, es-

korta, konwój, g. oju, konwojowanie, przy-
stawa, L.; unter Begleitung ber 3ünfte przy as-

systencyi cechów z chorgwiami. Sie Beglei=

tung auf einem Snftrument wtórowanie, Gg. wa-
ryacye z towarzyszeniem orkiestry, [aj, IS30.

Begleitfchein, m. [ber] list konwojowy [aj, cf.

cedua, [aj.

Beglotjen, v. a. oglda z wytrzyszczonemi o-

czami.

Beglüdfeil, v. a. uszczliwi.
Beglutfung, f. [bie] uszczliwienie.
Beglütfroünfchen, v. a. skada komu yczenia;

[poj winszowa.
Begnabigen, v. a. uaskawi, ycie darowa,

2) ask udarowa, obdarzy czem; przyj do
aski.

Begnabigung, f. [biel uaskawienie, udarowanie
ask} cf. 'aggracyowanie, przyjcie do aski,
pardon g. u. *

BegnabigungSbrief, m. [ber] patent darujcy y-
cie; uaskawienie.

Begnabigungtsrecht, n. [ba%] prawo aski, — u-
askawienia.

Begnügen, (Id) — , v. rec. mie dosy na czem,
by kontent, przestawa na czm, kontentowa
si czem, cf. wystarcza. Gg. niewystarczao
piknej duszy jego to osobiste dla dobra po-
wszechnego wylanie si, Orz. b. It. gdyby
kady przestawa na tem, co posiada, nieby-
oby nikogo coby chcia pracowa, (a).

Gr mujj fid) mit" ber Cßenfion begnügen musi za-
przesta na dawnj pensyi. (a).

Begnügfam, adv., Dberbeutfd) ftatt: genugfam kon-
tent, nie wiele pragncy, spokojny.

Begnugfameit, f. [bie] ftatt: ©enügfamfeit konten-
towanie si, uspokojenie umysu; zadowolnie-
nie, SBj.

Begraben, v. irr. a. m. fi., Praes. id) begrabe, bu

begräbft, er begrabt, Imperf. ich — , er begrub, Conj.

bajj id) — , er begrübe, Imperat. begrabe, Part.

Prt. begraben, cf. ebler: beerbigen, pr erbe beftatten

pochowa, pogrzeba, *pogrze; cf berbergen

zanurzy, zagrzeba. Da liegt ber «£)iinb begraben,

baS jft bie ^auptfacfie, barauf fommt e8 an to sk.
83 e gr ab ni

fj,
n. (ba8) pogrzeb, g. u 5 cf. grób, g.

u. (alö Drt).

Begräbnifjfeierlicfifeit, f. (bie) pogrzebiny, $1.,

Woronicz, in feiner Seichenrebe am ©rabe Slle»

janberö. Gg. grzebic umarte swoje (a).

Begräbnifj toften, $1 (bie) koszta pogrzebu.
Begrctbnifjmafil, n. (ba§) stypa, Krs.
Begräbni§platj, m. (ber) miejsce pogrzebowe.
Begräbni§tag, m. (ber) dzie pogrzebu.
Begrabung, f. (bie) pogrzebanie. — sepultura, 9S.

NB. sepultura ift eig. ber Begrabnifjfrhein, SBj.,

fo roie metryka ber Jauffdjein.

Begrafen, v. a. traw spa, zern sierpem,
skosi.
<Sid) begrafen traw sie okry, cf. berafet wy-
sany muraw, Mick.

Begreifen, v. "irr. a. m. fi., Imperf. id) —, er be=

griff, Conj bafj ich — , er begriffe, Part. Praet. be=

griffen ,_
= ergreifen , angreifen unb fefthalten po-

chwyci, uchwyci, uj.
— fig. antreffen, ertappen zdyba; 3. Gg. auf

frifcher Jfiat — na gorcym uczynku zdyba;
im Ghebruch — (4 9JZof. 5, 13) zasta;

2) — oft an etroaS grei en omaca, pomaca, ob-

maca.
— fig. ftefi mit etroa8 befd)dftigen, nur ba6 $art.:

begriffen fein, bepnblid) fein zajtym by, znajdo-
wa sie wanie przy czem.

3) — mit ber |>anb umfaffen, umfpannen obj.
— fig. eiiifdjliefjen zamkn, zawrze, zawiera,
obj, niewyczy, umieci.

Slud) ibir finb in biefem Vertrage mit begriffen,

i my tym traktatem objci jestemy ( f.
be*

griffen bf.).

gerner: mit SSorten umfaffen, 3. Gg. biel mit roenig

SBorten aufibriiefen wiele kilkoma sowy ogarn,— wyrazi.
SJcit bem SSerftanbe begreifen poj, zrozumie,
docieka, dochodzi, pomieci w gowie, przy-
puci do gowy, do myli, cf. S[$r. * ^Joln. po-
zbadn. Gg. Jako bdzie móg rozum twój
ogarn drog najwyszego, Gfra 4, 11. Da8
ift leid)t — fd)tcer 311 begreifen atwa, trudna rzecz
do pojcia.
Gr fiat bie <Sad)e balb begriffen, erlernt on t rzecz
od razu poj, pozbad. Seijt begreife id), roie e8

möglid) tbar teraz pojmuj ,
jak to byo mona;

id) begreife nicht, roaö er roili nie rozumiem, nie-

wiem, czego on chce. Gg. w gowie mu si
pomieci nie mogo, aby dug narodowy mia
by tak wielki 3 cf. to si gowy mojej j nie
moe etc.

Begreiflid), adj. pojtny, atwy do pojcia, zro-
zumiay.

Begreifung, f. (bie) obejmowanie, objcie.
Begrenjen, v. a. ograniczy, okreli.
Begriff, m. (ber) myl, f. g. i, pojcie. Gg. wiat
poj naszych; wyobraenie; cf. koncept, ob-
jcie, ogarnienie, mylenia sposób; negatibe Be«
griffe wyobraenia ujemne, Dowgird; bofiibe
— wyobraenia dodatne, Do wg. Diefe Begriffe

umfchreiben roir te mylenia sposoby omawiamy
przez etc. Kpcz.
Äurjer Begriff krótki wypis, rys. cf. krótkie 0-

garnieniej

flcfi einen Begriff _
machen powzi wyobraenie,

= utworzy sobie zdanie o czemj cf. skombi-
nowa,

2) — bie bollige Bereitfchaft 311 bem Anfange einer

freiwilligen .fjanblung in ber 3*. = ST. ;_ im Begriff fein

w gotowoci by; cf. gotowa si, 3. Gg. miecz
jak szalony porwa i z wozu skoczy si go-
towa, P. Koch.; zacieka si, mie wol co
uczyni, zamyla, by na samem skinieniu,
na punkcie, by bliskim; Gg. jestem na samym
wyjedzie (im Begriff ab3ureifen) , okrty byy
ju na wypynieniu (im Begriff ab^ufegeln). Flota
Fr. jest na samym skinieniu ober w gotowoci
do wypynienia, (a). Powozy dla kancellaryi
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wojennej s bliskie wyruszenia (a). Cnblid)

burch: Mie*, 5. 33. 3d) ftoub im Scgriffe 0110311=

geljen miaem wanie wychodzi. — SOcon mar
im S3egriffe anzugreifen , ju miano uderzy na
nieprzyjaciela, et. chcie wanie.
Sie ääegriffe aufflären objania czyje pomysy,
Ptck.; cf. id. niemasz jzyka, coby posiada
waciwe kademu pomysowi sowo, etc. po-
mys, cig. boö ßrbachte, ber ©ebanfe. Son ben

neueren ^hilofobhe» mirb bem beutfd)en „ Begriff
"

entfprerbenb pojecie gebraudjt.

Segriffen, adj. "pojty, a, e; mit bnruntcr begriffen

fein nalee do czego; mit errooS begriffen fein za-
jtym by czem, zatrudnionym by czem. $Jkl'=

fonen , bic in biefen Sßrojejj begriffen finb osoby do
tego procesu wchodzce, 9(S.

SSegriinben, v. a ugruntowa, fundowa, uza-
sadni, wspiera, udowodni. Sr. ben Slntrog

begrünben ganj befonberc Umftcinbc ten wniosek
wspiera si na osobliwszych okolicznociach.
It. oskarenia jego okazay si niezupenie
uzasadnionemu (a).

SRegriinen, v. a. zazieleni, pozielenie.

SBcgrüfjen, v. a. pozdrawia, przywita, pozdro-
wi, powita.

SScgriifjung, f (bic) powitanie, pozdrowienie.
33 cg u den, v. a. oglda.
33cgünftigen , v. a. sprzyja komu, protegowa,

go, mie kogo w asce; cf. faworyzowa, po-
suy komu do czego, dogodnym by, cf.

wspiera, gj. ©choneö SBetter begünftigte bie geier.

Pikna pogoda posuya temu obchodowi etc.

(a), cf. zachca i uatwia handel, (a), cf. po-
mocnym by, pomaga czemu.

33egi'tnftigung, i', (bic) cf. verb urn, korzyci f.

$1. i, wzgldy. (?£. zbyt szczodre wzgldy
królów na wlacieielów krolewszczyzn, Krs.
pp. 398.

S5egutad)tcn, v. a. zdanie ober opinia wyda
wzgldem czego; zaopinowa.

SSegütern, v. a. niby umajetni, majtnym uczy-
ni, nur 018 ^ort. übt. f. begütert majtny.

S3egütigen, v. a. befiinftigen, beruhigen umierzy,
uspokoi, cf. udobrucha.

33egütert, adj. majtny.
83 cg bp fen, f. begib jen.

SSerjoaren, v. a. wosami okry.
SBehaort, wosem, ober sierci obrosy, kosmaty.

S3 cl) o ben, fid), = fid) benennen, ©ein Schoben ift

Oltftöftig, jego obejcie sie nie przyzwoite.

S3el)OCten, v. a. odzioba, ociosa; cf. obci, ob-

cina; 2) bemallen obsypa, okopa (motyk).
S3 el) oft et, adj. = beloben, fig obarczony, obci-
ony, bon firanfheit itnb llcbcl napadnity, zdjty,

3. 93. cf. B. napadniony czem; cf. opanowany,
ogarniony, zaraony, nawiedzouy, ukarany,

utrapiony.
33 ff) ag cl t, adj. gradem zasypany.
23ei)ogen, v. n. m. 1)., cine buntcle, lebhafte 3ufi'ic=

benbeit erroeefen, biemcilcn für: gefallen, anfteben,

jutraglid) fein ( j. 33. bo8 befjngt mir to mi si
podoba), bogie uczucie wznieci, bawi, po-

doba si.
33ci)agen, n. (bo6)oi)ne PI. upodobanie, przyjemno.
33eI)Oglid), adj. bogi, a, ie, miy, luby, a, e, do

smaku, dogodny.
33tl)oglid)fcit, f. (bic) lubo, f. g. 15 wygodno,
sodycz, f. upodobanie.

Schalten, v. irr. a. m. r). , Praes. id) bcl)0ltc, btt

bcholtft, er behält, Imperf. id) — , er bcl)iclt, Conj.

boji id) — , er behielte, Imperat behalte, Part, Prt.

befjalten zatrzyma, zachowa, zostawia sobie

co, mie; 8led)t — mie racy ober prawd; cf.

przy swojm obstawa; bie Dbcrfjonb — gór
otrzyma; przewag mie; jtt ERittog — zatrzy-

ma na obiad; im @ebad)tnifj — zatrzyma w
pamici, zachowa w pamici, pamita; etronö

bei fid) — u siebie zachowa, niewygada; rooI)l*

bel)flltcn ocalony, dobrze utrzymany, zachowany,
w dobrym stanie, zdrów.

33e()älter, m. (beri (bef. ein gifd)bel)t(ter , sadz),

miejsce do schowania lub pomieszczenia czego;
niby miecidlo, skad; cf. skarbiec, schowalnia,
pokrowiec. SBoffeibefjolter wodozbiór, g. u. cem-
browina, Techn.

33efjttltnijj, n. (bo8) schowanie, miejsce, miejsce
do przechowania, — zbierania, zamykania cze-
go; schowalnta, Eh., — milber Jhiere knieja; cf.

ostp, B, zbiór.

33 ef) all fam, baS ift' fähig etma§ im ©ebachtnifj 31t be=

halten pojtny, pochopny, szczliw pami,
majcy. (Sat. tenax.)

33el)ämmern, v. a. motkiem oklepa.

33 el) a nb ein, v. a. traktowa co, zajmowa si
czem, obrabia, co, chodzi koo czego, obcho-
dzi si z czem, postpowa z kim jak; übel

bet)onbeln le si obej, le traktowa; luol)l

I)onbeln dobrze si obej gj;. Dobra zgnia
febra, skoro z pocztku jest zaniedbana, lub

niezrcznie traktowana, zamienia si w jado-
wit, Dziennik z dr. SSom 2£l'5te: leczy. 2) u-
targowa, stargowa, zgodzi sie.

33ef)anblung, f. (bie) obejcie si, traktowanie,
uatwianie; Gj. staj si celem szyderstwa i do-

znawaja niemiego obejcia si (a), manipulacya.
25ie aSehanblung b. >£>opfenö obejcie si z chmie-
lem, P. Jan, cf. 33cgegnung. Sj. jecy dozna-
waj jak najlepszego obejcia oI)lie si, (a).

2) u targowanie (kupna).
33e()onbigcn, v. a. einhonbigen , übergeben w rce
odda, wrczy, dorczy.

33el)önbigungöfd)eiu, m. (ber) dowód wrczenia,
dokument wrczenia, 8t©.

33el)Oitgen, v. a. zawiesi, obwiesi, obwi, okry,
wybi czm, obsoni czem; ein 3?ctt behängen
ogarnirowa óko firankami, B. poobwiesza.
2) fid) mit

_
etmo8 bedingen ( bcräcbtlid) ) wda si

wdawa si z kim, konszachty utrzymywa,
*para si z kim ober z czem, zwizki sko-
jarzy, — sklei, przyczy si do kogo; cf.

er f)at fid) mit einer g-rou bedingt" opartoli si;
cf. przyczepi si do kogo. (?j. ber N. roirb fid)

roeber mit ber Sftutter, nod) mit bem <3obn bedangen
molten, b. i. er, biefer unnatürliche SSoter, roirb fid)

roeber bie fflcaitreffe, nod) ba8 unefjelidje Ätnb auf
ben £wi8 btirben molten. N. niebdzie si ani
matk ani synem obcia, nieprzyjmie ich Ober

N nieprzypnci ani matki ani syna do siebie

cf. niezaambarasuje si ani matk ani synem.
33e!)ornifcbt, adj. pancerny f. bebändert.

33el)orfeil/ v. a. zgrabi, ograbi.

33er)Orren, v. a. zostawa, obstawa przy czem,
na czem, wytrzyma w czem, wytrwa, do-

trwa. 6j. obstawa przy swoim uporze; zo-
stawa w jednakowem przedsiwziciu;
auf etmoö beharren uwzi si na co, na czm
stan, niepoprzesta czego.

33el)arrlid), adj. stay, ustawiczny, trway, wy-
trzymay, natarczywy. @£. z natarczyw cier-

pliwoci, Krs.
33el)arrlidjfeit, f. (bie) stao, dotrwao, wy-
trzymao, ustawiczno, trwao 5 j. df. cier-

pliwa dotrwao.
33ef)orfd)en, v. n. m. f., Ijort roerben, befonberö bon

fiüffigen ober feuchten Dingen, menu fie burd) Slii8 s

büiiftiing eine harte fliinbc befommen, ober auch gc*

friere», okrzepn; bie SBunbc ift bebarfcht rana
si zasklepia

, powleka sie skórk; cf. rana
obewrzaa; cf. zasklepi si skórcczk, DD.

33cl)orjen, v. a. ywic pocign; — naciera.
S3 e 1)0 u ben, v. a; czepek woy komu (sobie

fld)); oczepi.
33cl)aud)CU/ v. a. ochuchn, chucha na co.
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SSef>aue», v. irr. a. nj. h., Prs. irf) bcljaue, bu be=

häuft, er bebaut, Imperf. id) — , er belieb, Conj.

bafj icl) — , er beliebe, Imperat. behoue, Part. Prt.

behauen, obcina, ociesa, ociosa, okrzesa,
obrba. (fj. belki opuszczone toporem na
ostry kant bez obonu, Aut.

Behauung, f. (bie) ociosanie, obcinanie', obcicie,
obrbanie.

SSe häuf ein, v. a. okopa, okopywa, cf. ba§ Äaf-

fubi|d)e ogarn.
85e()aupten, v. a. utrzymywa, utrzyma; cf. SJk.=

Sfioln. dokaza czego, ©id) behaupten (u) trzy-

ma si. Sj. postanowi utrzyma si konie-

cznie na t3'm stanowisku, (a). $)en eingenommenen

S3erg behaupten obroni gór zajt. Den 'platj

—
,
placu dotrzyma. 2) mit SSorten utrzymy-

wa, twierdzi, zapewnia; cf. dowodzi.
§3e()(Ulbtung, f. (bie) utrzymywanie, twierdzenie,

dowodzenie, dokazywanie, cf. powie. (Sj. tak

przed tem bywao albo niebywao jest powie-
ci, ale nie racy, Krs. pp. @. 77 cf. prawda,

j. 58. ber Snljalt ber crfen SSehaubtung tre pierw-
szej prawdy, bobulir gebrochen.

SSefiaufen, v. a. beherbergen przyj w gospod.
2) v. rec. fid) anfctfftg mad)en osie.

S3ef)aufung, f. (bie) mieszkanie, zamieszkanie,
dom, c"f. staneya.

S3 eh elf, m. (ber) bie Sluöfludjf, Qrntfchulbigtmg wy-
bieg, g. u, wymówka, Cßl. wybiegi, wykrty.

SSehelfen, v. irr. rec. m. I), Prs. id) bchelfe mid),

bu be()ilfft bid), er behilft fid), Imperf. id) betjatf

mid), er — fid), Conj. baji id) mid) — , er fid) bc=

I;ü(fe, Imper. behilf bid), Part. Praet. bcholten o-

bej si (bez czego), oby sie, cf. nie t-
skni si za czem cf. nie nudzi si bez czego.

6r. Polacy obyli sie bez nas (a) 31. gy. man
I)ätte fid) tonnen oljne fie bchelfen bez niejby si
byo obeszo? »cf. Cßr. = Sßoln. obywa si bez
czego, cf. kontentowa si czem, przestawa
na czem; er mufj fid) fd)tnal bereiten cienko, sk-
po, chudo, koto niego L.; cf. bied klepa;

fid) mit Sügen behelten kamstwem narabia, po-
maga, poradzi sobie czem.

SSe f) eilig en, v. a. obcia kogo, naprzykrza si
komu, natrtnym by, nagaha kogo.

S3 ehelligung, f. (bie) naprzykrzanie si.
SSefjelmt, adj w szyszaku.
Söehen, m. roeifjcr wypin, -ögn.; — siatkowaty,
Jndz.; kukuba, mak pienisty, <£)gn.j Sal. cu-
cubalus behen.

SSebennüffe ziarna behem, 3$-
SSeljenbe, adj. prdki, szybki, zwinny, rczy,

chutki, wawy, L.

SSehenbigfeit, f. (bie) rczo, szybko, zwinno.
^Beherbergen, v. a. gospod komu da, mie kogo
w Stancyi; cf. jak gocia przyj, w gospod
kogo przyj, w swoim domu da gospod, u-

mieci, pomieci.
SSeherrfchen, v. a. panowa nad czem, rzdzi,
opanowa; befierrfdje bie Slufroaflung be§ jorneg
panuj wzruszeniom twoim, Staszyc.
— górowa, przewodzi; Gr. jednakowi nie-

daj nad sob przewodzi rzeczom zwierzch-
nim" b. i.^bie ©ltid)müthigen raffen fid) nicht bon äu=

fjern Umfiänben leiten ober beherrfd)en, Krs. pp. ©. 194.

(Sr. Forteca Sylistrya, (beherrfcht bie SDonau) gó-
ruje nad Dunajem; It. sów potga umysy lu-

dzkie podbija, SP.

S3eherfd)ung , f. (bie) panowanie, opanowanie,
pastwo, rzdzenie.

SSeherrfcher, m. (ber) rzdzca, panujcy, Pan,
wadzca.

83eherfd)erin, f. (bie) Pani, wadczyni.
S3 ef) er jig en, v. a. bra ober skada do serca,

(Sereraia 12, 11) cf. mie na co baczenie, cf.

osucha si , wzi na piln uwag , w sercu
uwaa, wej w rozpoznanie, j. S3, wejdzie

w rozpoznanie potrzeb waszych , (a); rozmy-
la, rozwaa, zastanowi si nad czem, przy-
puci do serca, zwróci swe myli, J. Qtx- 3e=

manbeg Sehren befyerjigen ku uwagom czyim; 3e«

manbeö SBitfe beljerjigen przychyli si do proby
czyjej.

SSeherjigung, f. (bie) przypuszczenie do serca,

wzicie na uwag, pilne rozwaanie.
S3 C f) e 1"

3

1 , adj. odwany, miay, ochotny; adv.
odwanie, miao. Sr. (Grnefti Jjóanbbuch) ein jeber

4pahn ift auf feinem §l'uefehrid)t befjerjter, als auf

einer frembeii £f)ür (©d)lage) kady kur na swych
mieciach mielszy ni na cudzych wrotach.

S3 eher$ their, f. (bie) miao.
SSefjeren, v. a. oczarowa.
S3 evening, f. (bie) oczarowanie, — burd) baö bßfe

Slugc, przy rok.

S3ei)inbern, v. a. przeszkodzi, przeszkadza.
SSehner, m. (ber) ein Äorb beim ©ärtner podlugo-
waty okrgy kosz pleciony z witek

S3 el) ob ein, v. a. m. 1)., obheblowa, ostruga, ze-
struga, wyheblowa; fig. okrzesa kogo.

S3eI)ol)nlrid)eln , v. a. szyderczo najgrawa si z
czego.

S3 e 1)0 1 jen, v. a
n
eine äöalöung — , ben Anflug beö

«jpoljee barin beforbern zadrzewi, zaleni, drze-
wami zagai, zamai, JU; zapuci na las; cf.

Gjc. poorane grunta zapuszcza?
2) fid) behoben, ftarf in bau .giol,} roadifen roz-

rasta si, grubie, puszcza gazie; cf. L.
zadrewnie, zalenie.

S3 cl) ör, f. 3ubebor.

S3cl)ord)en, v. a. podsuchiwa, przysuchiwa
sie tajemnie.

S3ef)órbc, f. (bie) waciwy urzd; cf. instaneya,
urzd, cf. magistratura. @j. we wszelkich ma-
gistraturach o to plenipotent urzedownie czyni
mocen, ex doc. wadza, zwierzchno.

S3ef)ó'rig, oberbeutfd) unb nieberfäcbfifd) tur gehörig,

adj. naleyty, przyzwoity, przystojny.
S3 e

t)
fet, w spodnie ubranj', — odziany.

S3ehuf, m (ber) bie Stothburft , SPequeinlicfjfeit po-
trzeba, poytek, wygoda; pin S?el)ttf biefer ©aebe.
b. i. ju ihrem Stufen, gu ij)rer_ SSeforberung ku po-
ytkowi tej rzeczy, k'woli tej rzeczy,

ft.
(Sp.

na rzecz skarbu;. SSebufS, c. gen. dla czego,
z powodu, celem —

.

S3el)ufen, v.a. oku (konia). 35ef)uft,ukopycony,3Bj.
S3 ef) ülf lid), pomocny, posikujcy. — fein dopo-
maga.

S3ebüten, v, a. broni, strzedz, zachowa, chro-
ni, uchroni, B. ; behüte ©ott! bro Boe! ucho-
waj Boe; cf. niedaj tego Boe! L.

SSehuter, m. (ber) obroca, stró.
SSehutfam, ostrony, baczny.
SSehutfamfeit, f. (bie) baczno, ostrono.
S3el)titung, f. (bie) obronienie.

SSei, eine $rabof. , welche mit bem Dativ berbtinben

roirb przy, u, koo : bei jebem ©djrirt za kadym
krokiem; bei guter ©efunbheit przy zdrowiu by,
L.; bet ber '.fjanb co si pod rk znajduje,
Dziark.; bei jifd)e fi^en za stoem oildf) u stou,
przy stole siedzie.
3d) _t)abe tein ©elb bei mir niemam pienidZ3r przy
sobie.

33ie ©d)Iad)t bei 2eib3tg bitwa pod Lipskiem; be»

I)Ulte baft bei bir otrzymaj to przy sobie , milcz
o tern, zachowaj cise milczenie; bei jemanb
einen Sifd) f)aben mie u kogo stó i

bei einem in SMenften fein by u kogo w subie;
bei einem einfeljren do kogo zajecha, —wstpi;
bei einanber roohnen mieszka z sob; jemanben
bet ber ^anb faffen uj kogo za reise; bei ben
paaren jiehen za wosy cign, fig." przesadza
w czm; cf. niedorzeczno, zdrono; cf. nie-
pojte rzeczy powiada, co si niechce stoso-
wa ,

—
- klei; einen bei feinem SJamen nennen
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zwa kogo po imieniu ; bei Sichte lefen przy
wiecy cz3ta; bei alle bem z tern wszyslkim
ober mimo to ; bei SSerftanbe fein by przy rozumie.
Sr if fdion bei fahren on ju w latach 5 bei Äräf=
ten fein by w silach; gut bei Seibe fein by do-
brej tuszy b. przy — — ; cf. mie tuszy cf.

Ross. by dorodnym; bei btr roili ich anfangen

od ciebie zaczn; er bleibt babci on przy tem
zostaje ober obstaje; bei einem .£>aar na wiosek;
fie famen bei Q3aaren oni szli parami ober po pa-

rze; ich fchroöre bei ©ort przysigam Bogu; cf.

jak Boga kocham; bei meiner Seele, — freu na
moje dusz,— wiar; cf. M\v. na moje wierno;
bei ©träfe' pod kar; bei SBaffer unb SSrot lebeny o chlebie i o wodzie, L.;

bei fchonem SBetter przy piknej pogodzie ober

w pikn pogod, Volh., cf. za pogody; bei

SRenfctjen ©ebenfen za pamici ludzkiej ober do-
póki ludzie pamitaj; bei ©elegenheit z powodu,
przy okazyi; bei ^eittii zawczasu; e& roaven bei

301)0 byo ich okoo trzech tysicy. S6 fteht

bei bir, w twojej to mocy.
SBejahen, v. a. potakiwa, tak mówi, twierdzi
potwierdza, przyznawa.

S3ejahenb, twierdzcy; eine bejahenbe ober bernei»

nenbe Slntmort odpowied zezwalajca lub od-
mawiajca. Sr otrzyma! odpowied przy-
zwalajc; philof. twierdzcy o pp. przeczcy.

33ejahrt, podeszy (w leciech). — w lata; stary,

sdziwy, stateczny. Gin bejahrter Sölann czo-
wiek ju w latach, cf. *leciwy (a).

^Bejahung, f. (bie) twierdzenie, potakiwanie, po-
twierdzenie.

SSejammern, v. a. lamentowa nad czm, litowa,
narzeka, ali si. aowa czego, ubolewanie
swoje wyrazi. Sr. jemaubeä ülrmuth bejammern
litowa si, Ober ualenie mie nad czyjem u-

bóstwem. * 3Ba8 bie Slugcn nicf)t fehen, ba8 bejain»

mert ba§ Ige nicht czego oczy nie widz, tego
sercu nie al.

SSejammernStrjürbig, politowania godny; poa-
owania —

.

SSeian, adv. — nebenan, obok.
SSeibehalten, v. irr. a. m. h., Praes. ich behalte,

bu behältft, er behält bei, Imperf. ich — , er behielt

bei, Conj. bafj id) —, er beibehielte, Imper. behalte

bei, Part. Praet. beibehalten, = mit fid) in S3e*r=

binbung behalten zatrzyma, zatrzymywa, za-
chowa.

S3eibiegen, v. irr. a. m. h., Imperf. id; — , er bog

bei, onj. bafj id) — , er beiböge, Part Praet. bel=

gebogen przygi; cf. beifügen, beifchliefjen in ben

Äanjelleien zaczy.
JBeibinben, v. irr. a. m. h.

, Imperf. id) — , er

banb bei, Conj. bafj ich -, er beibänbe, Part. Prt.

beigebunben przywiza do czego, razem z czem;
oprawi jedno przy drugiem.

SSeiblatt, n. (ba8) dodatek, karta dodatkowa (do

gazet).

S3 e i bring en, v. irr. n. m. I)., Imperf. id) — , er

brad)te bei, Conj. bafj ich — , er beibrächte, Part.

Praet. beigebracht, = herbeibringen, herein bringen

przynosi, donosi.
3eugen — stawi wiadków; einen .£>ieb — za-

da cios; Slrjenei — da lekarstwo; ©ift — za-
da ober da trucizny; Sr. kto nie ozyszcze
Cs. ozyska) od szkoy lenej wiadectwa na-
bytych znajomoci lenych (a).

Sine Sollmacht beibringen popisywa sie plenipo-
tency, ©. £)., cf. upowanienie ma póniej
by dostawione, i)(S.

2) mirthcilen, einflöfjen stawi, cf. B. namieni,
przytoczy, opowiedzie, ostronie oznajmi,
zawiadomi; Schrcn — , wpoi w kogo, przele-

wa w uczniów— gust, zapa, (a), wyuczy kogo;
Seinanbcn gute ©runbfaljc — wla w kogo dobre
senlymenta , zasady moralne. Wlay w nie

wiele nauki nauczycielki, Niemcewicz; oby-
watelskie cnoty w synów swych wpajaj,
Nieme.

Seichte, f. (bie) spowied, g. i; jur — gehen, fein

do spowiedzi i ober pój, u spowiedzi bj7,
na spowiedzi by, au8 ber — fommen od spo-
wiedzi przyj; — flrjen , hören spowiedzi su-
cha.
Dhrenbeichte, f. (bie) spowied 'uszna, taje-

mna, — do ucha, L.; cf. om beftcn — uszna.

SSeichten, v. a. spowiada si; figurl. przyzna
si, wyspowiada si z czego.

Skihtformel, f. (bie) spowied powszechna; for-

mua spowiedna. *

Seid)tgänger, m. (ber) spowiadajcy si; idcy
do spowiedzi.

23eid)tgelb, n. (ba8) SSeichtyfennig, m. (ber) spo-
wiedne g. ego.

Seid) tig er, m. (ber) f. 23eichtbater.

S3eid)tfillb, n. (ba8) spowiadajcy si, konfitent;
cf Ross. duchowny syn, duchowna córka, du-
chowne dzieci.

S3 ej cht ft u 1)1, m. (ber) krzeso spowiednicze, cf. am
Übt. konfessyona, g. a; *spowiednica.

S5eid)tbater, m. (ber) spowiednik, duchowny oj-

ciec, *duchownik; cf. ksidz spowiednik.
S3eid)tjettel, m (ber) wiadectwo z odbytej spo-

wiedzi.

S3 et be, adj. $1. obaj ober obydwa, obie, obydwie,
oba, oboje; bon beiben Seiten z obudwuch stron;
feiner bon beiben aden z dwojga, aden z obu-
dwuch. Sino bon SSeiben jedno zdwojga; Siner o.

S3, jeden z dwuch. Söcibeö i to i owo, oboje.
S3eibe ftnb habfüchiig tak temu da, jak tamtemu,
i ten bierze i tamten, L.; auf beiben Slugen blinb

fein na oba oczy (by lepym; höflid)er:) niewi-
dzie; beibe grofj unb flein jak wielcy, tak mali.

SSeiberlei, adj. oboje, g. obojga; beiberlei ©efrhled)t6

obojej pci.
SSciberfeitig, adj. bon beiben Seiten obustronny,

(z) obopólny, cf. wzajemny.
SSeiberfeitö, adv. bon beiben Seiten, beibe z obu

stron; obustronnie, (z) obopólnie.
SSeiblebig, adj. bon Shieren, roelche foroohl im äBoffer

al6 auf bem Sanbe leben fönnen wodnoziemny. ( i

w wodzie i na ziemi yjcy.)
SSeibrucfen, v. a. przydrukowa, $ut. —kuje.
SSeibrücfen, v. a. neben etroas brücTen, j. 65. ein

Siegel — przycisn obok, przyoy piecz.
33ei einanber, przy sobie; cf. obok siebie; razem

z sob.
SSeieffen, n. (ba8) przystawka na stole, cf. po-

trawka, B.

Seiern, v. a. lauten, bi w dzwon, (sercem, nie
poruszajc samego dzwonu).

SSeifall, m. (ber) bie S3iUigung ber SBorte ob. <£>anbt

lungen eincö Slnbern pochwaa, aprobacya, zado-
wolnienie, wzito, upodobanie, przychylne
zdanie, Aut.; dank, askawe wzgldy, potaki-
wanie, ukontentowanie; cf. szacunek; cf. po-
klask, cf. pochlebstwo. Sj. wynalazek strzelby
parowej pozyskuje coraz wicej pochwa znaw-
ców (a); cf. powodzenie, j. Sj. powodzenia li-

terackie (a).

Sr,. atl8 Naruszewicz: to przedsiwzicie w
tenczas tylko^dank odbiera moe, kiedy si
zici (Sat. Tacit hoc consilium non potest lau-
dari nisi peractum ); Si;, zgromadzona publi-

czno przesadzaa si w wyraeniu tej sa-
wnej piewaczce zadowolnienia swojego , O.b.

Sin Äünftler, ber allgemeinen SSeifall finbet Sj. Ar-
tysta majcy powszechn wzito. Sr finbet

überall S3elfall, wszystkim sie podoba.
— geben oklaskami okry kogo, przyzna po-
chwa, pisa si na co ; cf. wdziczno owiad-
czy, [aj; czy pozyskam przychylne zda^
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nie czytelnika, czy nie? Przyzwolenie
które Oemostenes wyrywa jest zawsze dla

przedmiotu, o którym rzecz czyni, nie za dla

mówcy, Pot.
dr. Publicznego szacunku ten tylko bezpie-
czny, kto cnotliwie pracujc ludziom poyte-
czny, Nieme. PP.

S3 ei fa l( en, v. irr. n. m. f., Praes. id) falle, bu fäflft,

er fällt bei, Imperf. id) — , er fiel bei, Conj. bag

id) — , er beifiele ,
Imper. falle bei , Part. Praet.

beigefalleii = in ba8 ©ebächtnijj fommen przyj
na myl, przychodzi na myl, przychodzi na
myl , do gowy, na pami, do myli; cf.

przypo;
eG roili mir nicht beifaflen, ob e§ mir gleich auf ber

3unge fchroebt nie przypada mi na myl, cho mi
si wikle |cho ju na kocu jzyka jest]

S) — , Seifall geben pochwali," f. beipflichten B.;

przysta na co Ober przypada na czyje zdanie.

3) —, SlemanbeS Partei thätig ergreifen przysta
do kogo.

Scifällig, adj. wyraajcy zadowolenie, przy-
chylny; adv z upodobaniem.

Seifallflatfchcn, n. |ba§] poklask, oklaski fi.
Seifallsjeidjen

,
n. [ba8] znak zadowolenia, u-

podobania.
93 ei fang, m. (ber) polów przydarzony, t, j. co si
razem z czem innem zowio.

Seifolgen, v. n. m f. by zaczonym do czego)
bci'olgcnb — przytem.

Seifügen, v. a. m. 1), przyda przyczy, za-
czy.

Seifugung, f. (bie) przydanie, przyczenie, za-
czenie, przydatek.

SB e i fu 9/ m - (Sat. artemisia) bylica, (Sat. — vulgaris)

bylica pospolita (gemeiner), .§gn., Jndz. , Al.;

bittner — f. SSauvenrüermuth) römifcher — (Sat. —
pontica) bylica woska, .fjg.; Jndz.

Seigeben, v. a. irr., Praes. ich gebe, bu giebft, er

giebt bei, Imperf. id) gab bei, Conj. bafj ich bei*

gäbe, Part. Pri. beigegeben, Imperat. giebbei przy-
da, doda; zataczj'c.

Seigeben, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er gieng

bei, Conj. bag id) — , er beiginge, Part. Praet.
beigegangen = fid) — lajfen dopuci si czego;
lafj biv'8 nicht beigeben niech ci si nie zachcie-
wa. Stach Slbelung ift e8 ein glimbflid)er 2(u6brucr

für: fiel) unterfteben omieli si, odway si.
Seigehenb, jart. zaczony, a, e, przyczony,

przydany, cf. w zaczeniu, zalcznie.
Seigenannt, z przezwiska, z przydomkiem.
Seigeorbneter Sßormunb przydany Opiekun, 9c@.
Seigefd)inacf, m. (ber) ein ©efchmacf, ben eine ©ache

nod) aufjer ihrem eigentümlichen ©efehmaefe ange*
nommen bat trcenie czem, — haben trci czem;
obcy smak.

Seigefellen, v. a. przyczy do liczby ob. to-

warzystwa czyjego; cf. policzy; beigefeilt roer=

ben wchodzi do liczby, rzdu i. t. p. ben erften

Stebnern, pierwszych mówców.
Seigiefjen, f. jugiefjen.

Sei her, adv. nieberf. für neben her przy tem, na-
wiasem.

Seihülfe, f. (bie) bie Unterftü^ung , borjügtid) mit
(Selbe pomoc, posiek, zasiek.

Seifarte, f. (bie) karta niska; miodka.
Seifirche, f (bie) przykocioek, g. ka, B., ko-
ció filialny. 2) kaplica.

Seif od), m. (bei) kucharz przydany, kuchta, äßj.

Seifommen, v. irr. a. m. f., Imperf. ich — , er

fam bei, Conj. bafj id) — , er beifame, Part. Praet.
beigefommen ,

= beigefügt fein przyj ,
przycho-

dzi, przystpi; nur im Part. Prs. gebraud)lid),

* (Sr,, beifommenbe Rechnung zaczony; cf/ przy-
czony rachunek

2) —
, feinblich nahe fommen zbliy si, zej,

dosta si do kogo. ©id) etroa8 beifommen laffen,

Mrongovins, Deutsch -Poln, Wörterbuch. L

f.
beigehen. 3) —

,
gleich fein, gleich, fommen rów-

na si komu, wyrównywa, podobnym ty,
zdy komu.

Seil, n. [ba8] topór, g. a. toporek, g. ka.
Seilabe, f. [bie] skrzyneczka, szufladka przy
czem, B.; cf. $ßreufj.= $ßoln. przytworek.

Seilage, f. [bie] roae beigelegt roirb dodatek, przy-
danie, skad, zoenie, depozyt, pokad, rzecz
zwierzona ku schowaniu; cf. rzecz dodatkowa,
— zaczona; ct. eig. Annex, g. u, 6$. komys-
sya owiadcza przy Zwrocie doczonego an-
nexu, SR®, cf. 2 Jim. 1. 12. 14. co si powierzy.

Seilager, n. [ba6] bie SSennahlung bornebmer Sßer=

fonen wesele |ksiece ober Paskie].
Seiläufer, in. (ber) berjenige, ber bisweilen bie Stelle

eine§ orbentlid)en Sebientcn oertritt unb gelr>ö[)iilid)

nur gum Äkvfdjicfen gebraucht roirb posannik, za-
stpca sugi, przydatkowy suga, fig. pistolet,

goniec, latawiec, — biegas, biegalec, cf. przy-
staw;

2) — , bon Dingen, bie geringer finb al§ anbere
ihrer Slrt dodatek, przydatek; cf. uboczna rzecz,
ordynaryjna, cf. brak.

Sei lä u fig, adj uboczny, potoczny. 3n beiläufigem

©efpräd)e fragte bie äRutter w potocznym dyskur-
sie pytaa mi matka. Krs. adv. bei ©elegenheit

mimochodem, ubocznie, nawiasem, dodatkowo,
cf. okazyonalnie, nawiasowo; (Sj. myli nawia-
sowo rzucone, (a). 6j. pisarze Polscy hodu-
jc wiekowi swojemu po acinie pisali i jakby
tylko dodatkowie trudnili si wasnym jzy-
kiem, (a)) cf. z boku; Sr,, obaczmy tu nawia-
sem potrzeb i uytek krcskoAvania samogoski
e, Kop z.

2) al8 eine Sfcebenfadbe, ungefähr prawie, mniej
wicej, okoo.

Seilbiief,_ m. (ber) wiadectwo cieli wzgldem
budowy i adownoci okrtu.

Beilegen, v. a. eine Sache neben eine anbere legen

przydawa, przykada, przyoy, przyczy,
zaczy, doczy;

2) — , etroaö bon einer ©ache behaubten przypi-
sa, przypisywa, przyznawa; man legt ihm
biel SSerftanb bei wielki mu rozum przypisuj:

3) — , bei ©eite legen, 3. gj. ein ©chiff gegen ben
SBinb brehen, fo bafj c§ (augfamer geht, welches aud)

beifredjen ober beibreben genannt roirb b. sztacho-
wa, zastanowi okrt: cf. B. agle wcign
przeciw wiatrowi; cf. Hoss. drejfowaj

4) — , fammeln nnb berroahven odoy, odka-
da; id) lege nicfjte bei nie odkadam niczego;
uciua;

5) -, enbigen, j_Sj. 3h>iftigfeiten uatwia spo-
ry, godzi — ; it. nieszczliwe porónienie
zaatwi, (a); ben ©treit burch SSergleid) beilegen

spór przez ugod zaatwi. It yczy uoy
interes ten po przyjacielsku, (a); zatrze,
zarówna, L.; cf. abmad)etij cf. zaspokoi, po-
godzi.

Seilcib, n. (ba§) ber ©chmerg, ben man bei bem Itn«

falle ober Unglücfe eines Slnbern embflnbetj cf. Situ

theil aowanie, wspóubolewanie, kondolencya;
cf. kompassya.

SeileibSbvief , _m. (ber) —fchreiben, n. (ba8) list

z owiadczeniem alu.
Seiliegen, v. irr. n. m. h. , Imperf. id) — , er lag

bei, Conj. bajj ich — , er beiläge, Part. Praet. beU
gelegen lee ob. znajdowa si przy czm; by
zaczonym.

Seiliegenb, zaczony, przyczony.
Seilfetofel, f. (bie) bilar, g. ü.

Seilfnecht, m. (ber) siekierka.

Seilfraut, n. (baó) koniakówka, wytrych, klucz,

podkownik; cf. ciecioreczka upstrzona, Al.,

Jndz.; cieciorka róowa, — upstrzona, <§gn.,

Sat. coronilla varia; cf. miesiczek.
Se im, ft. bei bem.

10
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Se im en gen, f.
beimifchen.

Seimeffen, v._irr. a. m. I)., Praes. ich nieffe , bu

miffefr, er mifft bei, Imperf. ich — , er map bei,

Conj. bafj ich — , er beimäfje, Imperat. mtjj bei,

Part Praet. beigemeffen, 3ured)tien, alö ben Urrjeber

angeben skada, zwala na kogo co, j. G£. wi-
n; cf. przyczyta;

2) — , beilegen, bon einem ÜMnge beraubten przy-
znawa, przyzna, przypisa; einem ©lauben bei«

meffen wiar da komu. cf. dowierza komu,
przywiza wiar do czego, (a); wiarj^ do
tej icli powieci nieprzykadam. Dantisc.

Seimifd)en, v. a. mit etmaö mifchen przymiesza

Sein, n. (bas) 1) ber Stöhrfnodjen im gujjc äföifchen

bem Änie unb bem Sßlattfufje gole, g. i; cf. pi-

szczel, g. i; cf. *giza;

2) — ber ganje gufj noga; ein SSein brechen nog
zama.

3) ba$ Dicfbeiu sunachft am Unterleibe, ber <Sd)en=

fel udo, *ud, *hudj

4) ein jeber Äuochen ko, g. i, Sßr.^ßolu. gnat.

ginem ein SSein unterfchtagcn nog podstawi i

przerzuci kogo; cf. fig. doki kopa pod kim
Die SBeine bon eincmber fpreisen rozkraczy, roz-
czepierzy nogi, L. 2Me Seine ftredfen cf. alle

bier bon fid) ftrecfen nogi zadrze. Gr.. grad kul
sypali — ale za kadym razem trzech nogi za-
daro, Mick, id) fann mir ba8 nid)t au8 bem SSein

fcbneiben wszak sobie tego z uda wyrn nie-

mona; cf. niewiem sobie da rady; cf. gruszki
na wierzbie nierosn; flet) auf bie Seine mad)en,

ba8 ift, fid) auf ben Sßeg mad)en puci si w
drog, wzia nogi za pas, Dambr.; cf. *no-
gapan; id) roitl bir Seine machen, b. i., bid) 511m

©eben bemegen, bir helfen, naucz ja ciebie cho-
dzi, dopomog ja tobie, dodam ja ci nóg; cf.

naucz ja ciebie gwizda po kociele; einem

auf bie Steine helfen postawi kogo na nogach,
wznosi, podnosi go L.; einem .ftranfiii roieber

anf bie Seine helfen, b. i., il)m feine ©cfunbheit ber=

fchaffen choremu zdrowie ocali ober przywróci,
Ober Hoss. u. J)lU. chorego na nogi postawi; cf.

pomódz komu na nogi: auf bie eine fommen
niemoe si z biedy wygrzeba, niemoe wskó-
ra, niemoe powsta na nogi, Sßj. G£. chop-
czyk skoro si na nogi podniesie, za lat par
gotowy pastuszek, P. Jan.

Stuf bie Seine fommen," b. i., gefunb roerben, in bcf=

fern SBohlftanb gerathen ozdrowie, wykierowa
sie; ein Äriegöh'eer auf bie Seine bringen, b. i., an=

roerben , oufridjten wojsko zebra , wystawi,
sztyftowa, zacign: biel SSotf auf ben Beinen
haben, unterhalten utrzymywa liczne wojsko; e8

ift
<

nichts alÖ_ .frant unb — an ihm niemasz nic
wicej na nim jak skóra i same koci} cf. bo-
kami wieci; baS bringt mir burd) SJcarf unb —
to mi wskro przenika; cf. tknitym do y-
wego.

Seinahe, adv. faft prawie, blisko, niemal, ledwie
nie, o mao, bez maa nie; er IDcire beinahe gc=

ftorben ledwie nie umar, B., cf. *dobrze, 5. Gr,.

dobrze si nie wcieka, PK. 411.

Scinamc, m. (ber) ber Sienne, ben jemanb aufjer fet=

nem Sauf« unb ©efchlccht&namcn bon gemiffen Um.-

ftfinben erhalt przemianek, L.; przydomek, prze-
zwisko. (Sr. Kuryer Hunter zasuy sobie na
przj-domek telegrafu stanu (a).

Seinafcbc, f. (bie) popió z koci.
Seinbrecher, m. (ber) (c. Slblciart) amikost.
Seinbrud), m. (ber) zamanie nogi.
Schieben, n. (baö) nóka, udko; cf. kosteczka.
Sein bied) 6 1 er, m. fber) tokarz.
Seinem, adj. kociany, kocisty.
Scinfolter, f. (bie) ystcianki drewniane na ka-

tuszy, alt, SBj.

Seinfrafj, m. (ber) próchnienie koci; zgnilizna

koci; Gj. Dziark. : Ta choroba sprawia ze-
psucia koci.

Seingcrippe, n. (baß) kociotrup; aud) szkielet, 9Bj.

Se ingerüächö, n. (ba6) kostka.

Seintjarnifd), m. (ber) nagolenice, $ß(. cf. 1 Sam.
17, 6, nakolanki miedziane; cf. B. nabiodrki.

Seinharr, twardy jak ko, kociany.
Sein!) a u 8, n. (ba8) konica.
Seinf)autchen, n. (baö) bonka na koci.
Scinholj, n. (ba6) dere widwa, .frgn. , Jndz.,

ftl. ; góg drzewo, .frgn.; Sat. comus sanguinea.

2) wiciokrzew przewiercie , Al. ; wisienka,
suchodrzew, <frgn., Sat. lonicera caprifolium.

Seinid)t, adj. kocisty, na ksztat nóg ober koci;
kociasly.

Seinig, adj. nogi majcy, nur in 3ufammenfe^ungen
alSijroeibeinig dwónogi.

Seintleiber, $1. spodnie, g. spodni, cf. niebriger

portki, majtki.

Seintabe, f. (bie) ein höljerneö SBerfjeug ber SBunb=

arjte, gebrodjene SSeine barin ju befeftigen, bamit fie

gerabe liegen unb bellen ubki, $( , 203.

SB ein to 8, adj. unb adv. bez koci.
Seinmarf, n. [baö] szpik, g. u.

Seinröhre, f. (bie) f.
Sein u. 1).

Seinfd)ellen, $1. kajdany, $1.; cf. okowy na nogi,

pta Sßl.

Scinfchiene, f. (bie) ubka na nog lub rk za-
man; 2) -harnifch cf. nabiodrek, g. rka: cf.

nagolenica, *pleszki, L.

Seinfchnalle, f. (bie) podwizka.
Seinfehraube, f. (biet ystcianki na katuszy.
SSeinfchroarj n. (baö) sadze z koci.
Seinfbath, m. (ber) ochwat (u koni).

Sei um cli, n. (fßattmurj) ywokost CSat. Symphy-
tum);
—

, gemeine8 ywokost lekarski, Al.; — pospo-
lity, Jundz; kosztywa, ywy gnat, .frgn.;

Sat. Symphytum officinale;

fleincö SSeinmctl miodunka pospolita, At., -frgn.;

plucnik wskolici, Jndz ; Sat. pulmonaria an-
gustifolia.

SeinlKtinbe, f. (bie) rana u nogi; uszkodzenie
koci.

Seiorbnen, przyda 3. Gr, opiekuna; przydzieli
do pomocy.

Seibacf en, v. a. przy pakowa.
Seibfcrb, n. (baö) ko luny, — na przyprzceJBj.

Seibftid)ten, v. n. m. h., einem, b. i., ihm Seifall

geben pisa sie ober przypa na czyje zdanie,

potakiwa komu, zgadza si z kim; cf. 11.

przystawa na czyje zdanie, cf. przyzwoli.
Schlichtung, f. (bie) zgoda, zgodne zdanie,

przyzwolenie.
Seiretheu, v. a- umieci w jednym rzdzie z czm.
Scifaat, l', (bie) przysiewek, g. wku. Gr,. gdyby
komorniki przysiewki brali lub ki dla siebie

sprztali, St@.

Seifammen, ndv. ss bei einauber razem, wespó,
pospou, wraz.

Seifajj, m. Cbcr) $1. bie Seifaffen komornik (pa-
szczyzn pieszo odrabiajcy. Trój. 2) mie-
szczanin nie majcy wszystkich praw miej-
skich, f. Scififjer.

Scifat3, m. (ber) przystawka. — in ber SJiifdjung

przy mieszanie, przydatek.

Seifcbaffen, v. a. dostawi, dostarczy;
f.

beibringen.

Seifcl)laf, m. (ber) spókowanie, cielesne obco-
wanie.

Scifchlifer, m. (ber) natonik, g. a, $ßl. i. cudzo-
onik.

Scifchluferin, f. (bie) naonica.
Seifd)lag, m. (ber) eine falfdje, nadigefdjlagene äHünje
faszywa moneta. 2) — , eine flit Sil tau ober auch

ein ftcinerncv 6itj bor ben *£>aii8tl)ürcn an einigen
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Orten, 3. S3, in JXinjig portyk; eig. eine ßolonabe,

L,., przysionek, g. nka. Crr,. f. 16r Jhcil Pamit-
nika 1804 wszystkie prawie domy w Gdasku
maj z ciosowego kamienia przysionki; cf.

przedsienie, am heften wystawa przedsienna,

przedsionek} cf. Hoss. wschód przed domem,
przyawki.

3) — ein beim |>afpeln burd) äkrfehen über eine

•gmfbeljacfe gefallener gaben przymota.

83eifd)liejjen, v. irr. a. m. %., Imperf. id) — , cr

fchlojj bei, Conj. bafj id) — , er beifchlöffe, Part.

Praet. beigefdjlojfen, = beifügen zahaczy, przy-
czy.

33eifd)luf}, m. (ber) bo8, toaS einer onbern Sadje bei»

gefügt tft Anexa, $1. przydatek, dodatek, przy-

oona rzecz, zaczona rzecz.

Seifchlüffel, m. (ber) drugi klucz? cf. Ross. za-

pasny klucz; i) zodziejski klucz; wytrych.

S3eifd)macf, m. (ber) f. SSeigefchmatf.

©eifchreiben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — / er

fdjrieb bei, Conj. baj} id) -„ er beifd)riebe, Part.

Praet. beigefd)ricben, neben etrcaö fchreiben przypi-

sa, dopisa, obok czego napisa.
SSeifcbrift, f. (bie) przypisek, dopis, dodatek.

S3eifd)ütten, v. a. neben ettoaS fd)ütten przysypa,
obok czego nasypa.

SBeifegel. n. (ba§) agiel pomniejszy; cf. garuga.

Seifein, n. (bab) bie ©egennjart przytomno, obec-

no.
3m — w obec; Sr,, rewizya w obec urzdnika (a).

SBeifcit, adv. bei Seite na ustroniu, na stronie,

osobno, na stron, na bok, precz.

23eifci3en, v. a. neben eine onbere Sadje fe^en cf. po-

stawi, posadzi obok czego; podle czego; einen

Jopf — garnek przystawi do ognia; 5U einer

9)ttfchung — doda, przymisza. 'i) auf bie Seite

feijen, 3. Sr,, eine Seiche wstawi zwoki (do gro-

bu) , *przystawi ciao umarego , L. 3) bie

Segel — , auSfpannen agle rozpuci.

SBcifife, m. (ber) siedzenie poboczne; zasiadanie
poboczne; zasiadanie (w sdzie).

Sefihen, v. irr. n. m. h.
,

Imperf. id) — , er faj}

bei, Conj. baj} id) — , er bcifaf}e, Part. Prt. beige»

feffen = neben einer Sadie, bezüglich mit im @e=

rid)te fiijen siedzie przy kim, zasiada.
33 c if i t3 er , m. (ber) berjcnige, ber mit in einem Äolle»

gio ober ©erichte fiijet, Seifatj Assessor, asesor
zasiadea, nod) Gm. 4jllbb. awnik.

S3 eifovge , f. (bie) bie §3eforgni& staranie, troskli-

wo, f. g. sei, cf. obawa.
SSeifponn, m. (ber) przyprzg. g. cgu.

Seifpiel, n. (ba§) ctrnaö, bog 3ur ßrläuterung einer

Sache angeführt im'rb przykad, g. u. 3u>ii S3ei=

fpiel, (3. S3.) na przykad (np.). 2) -, ba§, roa8

man 3iir SSorfdjrift feines 33erhalten§ nimmt przy-
kad, wzór. — rooran nehmen bra przykad z
czego, kaja si czem, L.; böfe Söeifpiele berberben

gute Sitten kto podle ssiada chromego mieszka
1 sam chroma si nauczy, L.

S3eifpielIo8, ad. bezprzykadny.

SJeifpringen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er

fprang bei, Conj. baj} id) — , er beifprangc, Part.

Prt. beigefprungen, Reifen, unterftü^en przyskoczy,
przybiedz na pomoc, dopomódz; cf. nadskakiwa.

33eijjen, v. irr. a. u. n. m. I)., Praes. id) beij}e, bu

beifjefr, er beij}t, Imperf. id) — , er bij}, Conj. baj} ich —

,

er biffe, Part. Prt. gebiffen ksa, gry; uksi,
ugry, in bie 2(ugeu beiden w oczy gry; bie

3al)iie jufammen beij}en zby cisn; in§ @ra§
beijjen ziemi gry, umrze, pa ofiar; cf.

*pochrzn; "fich auf bie Bunge ober auf bie Sippen

beijjen wargi gry, przygryza, bf. um ba% Sa*

chen 3U unterbringen, miech dusi; in einen fauern

Slbfel beijjen muffen w gorzkie jabko zaksi;
nid)t8 311 beijjen noch 3n brechen haben, b. i, SDkngel

an ber bocjhften Sjtothburft haben bied klepa,
ostatni bied cierpie; cf. niema czm psa
z pieca wywabi.

Sich beijjen b. i. fid) janfen kóci si z kim,
gwarzy sie z kim, koty drze. Sprid)iu. nicht

jeber beij}t ber ba bellt nie kady ksa co wsem
trzsa, cf. nie tak djabe straszny jak go ma-
luj?, m-

83eij}en, n. (baö) ksanie, gryzienie.

S3ci 9 CH b, adj. gryzcy, ksajcy; fig. przymawia-
jcy, przygryliwy, przycinajcy, L.; dokuczli-

wy, L.; cf. uszczypliwy, z przeksem; cf. *do-

sadny; bn8 SSeffjenbe biefer Slllegorie uszczypliwo
tej allegoryi, Ph.

SSeifjig ksajcy; jadowity, zy, zoliwy, gry-
liwy.

SSeijjfer, m. (ber) piskorz, Sat. cobtis fossilis, L.
S3 e i § for b, m. (ber) kaganiec, g. ca.
SSci9jabn, m. (ber) kie, g. ka; cf. B. zb przedni

szeroki, — miechowy.
33eij}3ange, Äneipjongc, f. (bie) kleszcze, $(., obc-

gi, *I.

SSeiftanb, m. (ber) ^fllfe pomoc, ratunek, assy-
steneya. Sr,, najlepsza pomoc pienidze w wo-
reczku, w mieszku. Eh.

2) — , eine Sßerfon, bie einer anfcern beiftefyt, po-
mocnik, asystent, adwokat, B. poradnik, Bo-
husz.

Seifte den, v. a. neben eine onbere Sadje fecfcu we-
tkn obok czego, Avsadzic, woy, schowa
na bok, do kieszeni.

2) — inS ©efemgnij} roerfen wrzuci, wsadzi,
wtrci do wizienia.

SBeifieljen, v. irr. n. m. f)., Imperf. id) — , er ftanb

bei, Conj. baj} id) — , cr beiftinbe, Part. Praet bei=

geftanben = neben einem 2Mnge ftehen sta przy
kim.

2) — , einem beifteben, b. i. ihm <&ülfe leifteu by
komu na pomocy, pomaga komu ober za kim
(obecnie).

S3 eifteu er, f. (bie) ber «Beitrag an ©elbe, ©clbplfe

skadka, wsparcie pienine.
Seifteuern, v. a. skada si na co, przyoy si

do czego.

S3eiftimmen, v. n. m. I)., einem — , b. i. ifjm SSeifall

geben, f. beipflichten przyzwoli, sprzyja cudzemu
zdaniu, przysta na czyje zdanie, in Mem —

,

potakiwa komu, zgadza si z kim.

SSeiftimmting, f. (bie) zgoda, przyzwolenie, S.P.

©ciftrid), m. (ber) przecinek, g. nku, cf. kreska.

SSeitifch, m. (ber) stoliczek osobny, drugi.

S3eitrog, m (ber) ber 3ufa^ przyoenie si, skadka,
kontyngens, kwota zoona, skadkowa ofiara;

danina: Sr. zbogaca danin swoj nabyte wia-
domoci (a)

(?£. skadka na wypacenie dugów, Bohusz
cf. skadki od których mieszkacy nieodbie-;

gaj (a).

— , bie thatige £ulfe ober llnterftul^ung pomoc,
zasiek, zasób. Wan fammelt SSeffräge zbieraj
skadki.

beitragen, v. irr. n. m. b., Praes. id) trage, bu

tragft, er tragt bei, Imperf. ich - , er trug bei, Conj.

bajj ich — , er beitrüge, Imper. trage bei, Part. Prt.

beigetragen = mitroirfen 311 ettoaS, pi-zyoy si
do czego Ober przyczyni si do czego, wpy-
wa do czego; Gj. ile tysicy przyczyn wpy-
wa na osabienie zdrowia naszego, Dzie. zdr.

It. oddalenie tych ludzi przyoy si do ulwier-

dzeniaporzdku(a). 6r. do utrzymania zdrowego
stanu ciarnych wiele nader wpywaj umiar-

kowany ruch ciaa i spoczynek, Dziark.
gerner : — , -&#lfe leiften, uutcrpfeen pomódz, po-

maga, znosi, skada, przyda, przydawa;
cf. B. skada si na co; magazyn sienny za-

palony granatem obok magazynu prochowego

10*
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lecy niemao sie przyczyni do poddania for-

tecy ftlaniui, (a).

SSeitrageub, skadkowy, 3. g. Akcyonaryjny (SBj.)

skadkowy.
Seitreiben, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er trieb

bei, Conj. bofj id) - , er beitriebe, Part. Praet. bei=

getrieben = herbeifreibcn, gufammentreiben eig. przy-
pdzi, fig. 311 bejaljlen jroingen exekwowac, wy-
biera, wyciga, pobiera, cf. ciganie nale-

noci, (a), wybiera przez exekucya. öeitrci»

bung beS ÄcipitalS poszukiwanie kapitau w drodze
prawnej 9t.©.

33eitreiben, n. (ba§) im Sagbtoefen dojeda zwie-
rzyn, B.; cf. nagania.

^Beitreten, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) trete, bu tnttft,

er tritt bei, Imperf. id) — , er trat bei, Conj. bafj

id) —, er beiträte, Imperat. tritt bei, Part. Praet.

beigetreten, beiftimmen, SSeifaK geben przystpi;
SernanbeS ajjeinung —

,
przypa na czyie zdanie;

cf. skoni si do czego; cf. przyzwoli. Bit.

— , Jbeit nehmen, przysta na co ober do kogo,
przysta na czyj stron 5 — einem 33tUlbllifj —

,

przystpi do zwizku ober — do ligi.

SJeitritt, m. (ber) bie |>anbljmg be8 Skitreteng przy-
stp, g. u, cf. przystpienie, przystanie, cf. przy-
chylenie si. Sr. Sr berfngt feinen SSeitritt odma-
wia przychylenia si swego.

SBeirocigen, m. (ber) im Poftrocfen berjenige SBagen,

ber bióiceiteii aufjer bem orbentlidjen SSagen belaben

roirb dokatkowy wóz (a), wóz zasobny, zapasny;
cf przydalkowy wóz, osobny wóz; cf. ß. wóz
drugi.

SJeimaht,
f.

äkinroefl, gemeiner.

S3 ei meg, m. (ber) ein SBeg, ber neben einem liaubr«

rocge gel)et, ober ein SBeg, ber aufjer bem gemöhnli»

d)en SBege nad) einem Drte führet przydroe, przy-
lega droga, uboczna droga; cf. B. manowiec,
g. wca.

SSeiroobnen, v. n. m. f)., bei ober neben etmaS r»of)=

nen mieszka przy czm, mieszka z kim. 2) —

,

ben SSeifd)laf bod3ief)en cielenie obcowa, spó-
kowa, L. Sr. kade zwierze po spókowaniu
smutne (Sat. omne animal post coiturn triste);

chdo3' kobiet, obapia, L
Sj. ©prid)lü. kto pije, ten yje, a kto obapia
ten zdrów. 3) —

,
gegenwärtig bei etroa8 fein by

przytomnym, obecnym; ber «jpocbjeit beirooljnen

stawi si na wesele, Sin. >§anbb.

aSeitnort, n. (ba) Sat. adjectivum, t>a% Sigen=

fd)aft8roort prz3'miotnik, g. a.

SBeijahlen, v. a. liczy, policzy do czego. Sr
roirb ben eifrigften Patrioten beigesäfytt policzony
jest do (midzy) najgorliwszych patryotów.

S3 ei 3 C, f. (bie) bejcowanie, moczenie w bejcy,

bejca g. y, zaprawa, przyprawa gryzca i niby
bajcowado, cf. kwas garbarski, *tan; 2) — po-
loAvanie; cf. mylistwo ptasz z sokoami.

S3 ci 3 etl, v. a. bejcowa, *besowa, *becowa} cf.

kwasi skóryj cf. B. dbi skóry; cf. macero-
wa, moczy. 2) polowa z sokoem na ptaki.

SBeijenb, bejcujcy, gryzcy.
S3ci3immer, n iba§) pokój poboczny;

f. SRebcns—

.

SB

e

ijf u f c, f. (bie) kad kusznierska (do wyprawy
futer).

SSeijinittel, n. (baS) rodek gryzcy, kaustyk.
SScijtigel, m. (ber) lewy cugiel.

SSeijronffcr, n. (ba6) rozczyn do bejcowania, Trój.
33efa(fen, v. a. wapnem obrzuci.
äJefänibfen, v. a. zwalczy, zwyciy, zawo-
jowa, pokona.

aScfambfung, f. (bie) zwalczenie, pokonywanie.
SBcfannt, adj. znajomy, wiadomy, znany. Sr,, po-
czciwo twoja nadto mi jest znana; er ift be=

rannt mic ein fd)limmer ©djiitlng, znaj go wsz-
dzie jako zy grosz ober szelg. üDiein 83cfanntcr

mój znajomy.
SBefannt machen zaznajomi} cf. B. obznajomij

cf. ogosi, obwieci. Sj. Semanben mit ben ber»

fdjietenen Sitten ber JMdjtftmft betannt marfjen obznaj-
mi kogo z rónerai gatunkami poezyi, cf. oswoi
si z czm, (fid) mit etroaS — , obezna si).

SSefannt merben znanym zosta; S$. sztuka pa-
lenia wódki w Europie znan si staa w wieku
XIV; ton Sßerfoneu (rüfimlid) — ) zasyn.

ffltit 3lfmanbem befannt merben zapozna si z kimj
mit etmaS —

,
pozna co.

ffiefanntlid), adv. jak wiadomo.
Befanntinadjung, f. (tit) uwiadomienie, obwie-

szczenie.

§3efanntfd)aft, f. (bie) znajomo; mit 3>emanbe;n
— macfjen zabra znajomo z kim, zaznajomi
si z kim.

äkfäbben, v.a. einen SSatim — wierzchoek drzewa
obcina, drzewo ogoli, — okrzesa.

üöefebren, v. a. nawróci, nawraca, (kogo, si).
Sin Starr ift fchroer ju efebren gupiego trudno

wynicowa, J. Kochan.
SSefebrer, m. (ber) nawracajcy, nawróciciel.
SSefei)rte, m. (ber) nawrócony-
33efebrung, f. (bie) nawrócenie, nawracanie.
SSefefjrungöeifer, m. (ber) gorliwo w nawra-

caniu.

S3 ef eh rung 6 f ud) t, f. (bie) pasya nawracania.
aSefennen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er be*

tannte, Conj. bafj ich — , er befennete, Part. Praet.

befannt wyzna, Avyznawac; garbe befennen, im
Äartenfbiel do maci odrzuca, ©id) 311 einer 9ie»

ligion befennen wyznawa religi jak, fotlft: przy-
zna si do czego, zeznawa.

SSefenner, m. (ber) wyznawca.
SSefenntnifj, n. (bag) wyznanie; zeznanie (®e=

ftanbnifj).

SSeflagen, v. a uskara si, skary si, ao-
wa kogo; fid) über etroug'beftagen ali si na
co przed kim, uala si.

S3eflagen8roürbig, godny poaowania, opakany.
SSeflagter, m. (ber) oskarony,- obaowany, Sittb.

poln. cf. pozwany, (do sdu).
SSeflotfdjen, v. a. okrywa oklaskami (a); 3. S.
wszystkie zastosowaniu ulegajce miejsca okry-
wane byy oklaskami; cf. przyklaskiwa} 2)
plotki rozsiewa o kim, cf. obgadywa.

S3 e flau ben, v. a. oduba, —bywa.
aScfleben, v. e. oblepi, oblepia.
S3eflebung, f. (bie) oblepianie, oblepienie.
aSeflecfen, v. „a. m. I)., *pokieksowa; in (netterer

SSebeutung : befledfen splami, spluska, 3. S. papier
powala.

S3efleiben, v. a. oblepi; 2)— v. n. fortgeben uda
si; 3) bon jflai^en *kocha si, *puy; cf.

przj^j si.
SBefleiben, v. a. m.t)., ubra, ubiera, przyodzia,
przyodziewa , odzie opatrywa, fig. spra-
wowa; er befleibete ba8 Stmt eineö SßriefterS urzd
kapana sprawowa; ein Stmt, eine ©telle furje

3eit befleiben urzd jaki piastowa przelotem (a).

2) — übei'3iel)en obwlec, ocembrowa, powlec
czm, przystroi, 3. S3, bie Sffianb mit Sabeten —,
cian obiciami; flg. Sinen mit einer SBüibe be=>

fleiben godnoci obdarzy kogo, urzd komu
poruczy.

SScflcibung, f. (bie) odziewanie, odzie, f., ubra-
nie, obleczenie, przyodzianie, cf. 2) — obsadze-
nie, obicie; cf. uburtowanie; 3) — eineö SImteS,

piastowanie urzdu.
33efleiftern, v. a. pokiajstrowa.
S3cflemmen, v. a. cisn, ciska.
SSeflemmung, f- (bie) cinlenie, tskno, nud-

. no, 3. S. — serca, duszno, f.

S3efIommen, irreg. partie, b. beflcmmcn; adj. cl-
niony, przytumiony, ©tir ift bcflommen duszno
mi jest; mir ift fo — tim'fl >&er3, ciasno koo serca.

33eflobfen, v. a. oklepa.
S3cflügcln, v. a. mdrkowa nad czm.
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S3 ef omm en, v. irr. n. m. h., Praes. id) befomme, bu
befömmft, er befommt, Imperf, ich —, er befam, Conj.

bafj ich — , er befäme, Imper. bcfomme, Part. Praet.

befommen wzi ober wzi, odebra, dosta;
einen SSefehl befommen odebra rozkaz i <5d)lage

befommen wzi ober dosta w skore; gebern be»

fommen pierze puszcza, L.; er befommt einen

fücixt puszcza mu si ober sypie mu sie broda,
L ; tynt befommen "zbów dostawa; ein gieber

befommen febry dosta; <8d)roinbel befommen chorzy
doznaj znacznego gowy zawrotu, upadaj,
iakoby zadurzeni na ziemi, Dziark.; cf. do-
stpi czego, otrzyma co; einen (Sohn befommen
b. i. gebähten powi syna; ju befommen fein mona
dosta, dostanie, mona kupi; cf. naby.

2) unpeifömid) m. f. suy; e§ befam ihm gut

to mu posuyo; eó befommt ihm zdrowo mu,
suy mu, 5RSI- ; roorjl befomme e§ bir! Boe daj

zdrowie! mol)! befomme e6! na zdrowie, beffcr aI9

ea zdrowie; beim liefen, profit, fagen bie §ßolhi)iiier

setnych lat, unb ber anfenbe fcigt: Prosz na
pogrzeb; biefc SBerroegenfjeit roirb bir «bel befommen
ta miao na ze ci wyjdzie.

SSefommen, n. Cba8) dostpienie, otrzymanie.
Sefofttgen, v. a. stoowa; fid) beföftigcn stoowa

si, (felbft za swoje).

S3efoftigung, f. (bie) stoowanie.
SSefotjcn, v. a. zrzyga, oblu, fid) — , si.
SSefrciftigen, v. a. utwierdzi, umocni, umacnia,

potwierdzi, stwierdzi; j. g. — kupnof
33cfräftigung, f. (bie) potwierdzenie, stwierdzenie.
33efran3en, v. a. uwieczy, wiecem przyo-

zdobi.
S3 e fr ä n ä ung, f (bie) uwieczenie.
SBc

f

raijctl, v. a. odrapa, drapa po czein.

SBcti a^en, n. (baö) odrapanie.

SSefrcttjen, v. a. krzyem ober krzyykiem ozna-
czy; ftd) — ,

przeegna si, egna si.
23efriechen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er be=

frod), Conj. bafj id) — , er befrodje, Imper. befriedje,

Part. Praet. befrocfjen oble, wie na co; azi
po czem.

SSefriegen, v. a. zawojowa; cf. B. *wojowa
kogo; wojn prowadzi z kim.

aSefritteln, v. a. krytykowa kogo, co.

SBef lifo ein, v. a pogryzmoli, obazgra.
S3efionen, v. a. uwieczy, ukoronowa.
SBefummern, v. a. troszczy, cf. zafrasowa, za-
smuci, troska, — nig v. recipr. fid) befümmein
troszczy si, troska si, — roegeu einer <&a&)t,

kopota si o kogo, o co, gry si, gry si
w sobie; suszy sobie gow, troskliwym by,
dba o co, stara si o co, Sprichroort : Tyle
dbam o to, jak pies o pit nog, L. gg. W
kadym chorze syszaem gos jaki chropawy
brzmicy udzielnie i nie troszczcy si bynaj-
mniej o inne, (a).

83efiimmernifj, f. (bie) kopot, troska, troski, sj$I.

troskliwo, frasunek.
33 e fitmmert, stroskany, sklopotany, frasobliwy,
obawiajcy si, niespokojny; — fein um cfroaö/

troszczy si o co.

33elad)eln, v. a. umiecha sie na co.

©dachen, v. a. omia, wymia, rozmia si z
czego, z umiechem zby. — przyj.

SSelaben, v. irr. a. m. h., Imperf, id) — , er belub,

Conj. bafj id) — , er beiübe, Part. Praet. beloben

nakada , uadowa , wyadowa. gj. gaary
uadowane, Contr. It. galar pszenic wya-
dowany, JRS.— obadowa, objucza} najuczy, ojuczy,
obcia , obarczy, gj. objucza podprowa-
dzone stpaki zwierzyn, F. W. gin mit ffieijen

belabener ©aller galar pszenic wyadowany, JR@.
Gj. er ift mit ©chulben belaben obarczony dugami.
Gin belabener SBagen wóz adowny. W\t Letten
—, oku w kajdany.

SSela&Ulig, f. (bie) uadowanie, j. g. galara,

SSelagerer, m. (ber) oblegajcy.
S3elagern, v.' a. oblec ober obledz, oblega, f.

obiegn; cf. otoczy, opasa.
SSelagert, oblony; bie belagerten, pi. obleni,—ecy.
33elagemng, f. (bie) oblenie.
35elagerung8arbeiten ober — roerfe, prace obl-
nicze, cf. roboty oblnicze postpuj pomy-
lnie (a).

33elagerung8gefd)ürj, n. (ba®) dziaa oblnicze SBj.

S3 e I a g e r u n g e f o v J) ö , n. (,ha$) korpus oblegajcy;
korpus oblniczy.

SSelagerunggfunft, f. (bie) szluka oblegania ober

dobywauia twierdz.

9Selagerurtr|8(jU)ftnnb, ro. (ber) stan oblenia,
in — erflären, ogosi w stanie oblenia (miasto).

§3e(ang, m. (ber) wano, waga, znaczenie.
SSelangen, v. a. oskary, zaskary kogo, cf.

obaowa. 2) pozwa, pozywa, zapozwa;
id) bin nie gerichjlich belangt roorbn do sdowej
odpowiedzialnoci pocigany nie byem, JR@.
©erichtlich belangt roerben" by pocignionym do
sdu, Bhsz.

3) — al8 v. n. tyczy si, ciga si do
czego.

SSelangunc], f. (bie) oskarenie, zaskarenie; 2) —
pozywanie, pozew.

S3elcingenb, tyczcy si, co si tycze.

SSelappt, mit hangenben Dhren uszu zawiesistych,
wiszcych, kapouchy, L.

S3 elafen, v. a.,
f. belaben obciy, obadowa,

obarczy, obrzemienia, j. g. ciarem s<hv
obrzemienia pami swoj, (a). g£. wiksze
dolegliwoci obrzemieniay kozaków, Nieme.
ffltit <3d)ulben belaftet (kamienica) obciona du-
gami, JR. <3.

33elaftigen, v. a. obcia, przykrzy si, atld)

obarczy, fig.

SSelaftigung, f. (bie) obcienie, obcianie, przy-
kro, obarczenie, fig. gj. Próne pamici za-
prztnienie, Krsk.

S3elatfen, v. a. atami obi, np. dach.

SSelauben, v. a. zalici, liciem zamai, L., cf.

rozlicienie drzew, Sylwan, Ober liciem okry;
belaubt roerben zalicie, ober liciem zarosn, L.

gr. kiedy si drzewo okryje liciami, S. P.

S3e(aueru, v. a. uczatowa, podstrzega; 2) pod-
suchiwa, zej kogo; 3) odrwi kogo, oszo-
omi.

SSelauf, m. (ber) in ber 33ebeutuug bon SMbrebier
objazd, Doc. Kocierzyn. 1ÖÖ3. gj.\ którego
ograniczenia objazd zaczyna si od rzeki Wda
nazwaney cignie si naciosami szesnast, ex
privilegio Kiszeviensi 1746 renovato.

2) aSetauf, SSetrag kwota, ilo, suma, ogó, j. g.

podatków.
S3 e laufen, v. irr. a. m. h., Praes. id) belaufe/ bu

beläufft, er belauft, Imperf. id) — , er belief, Conj.

bafj id) — , er beliefe, Imperat. belaufe, Part. Praet.

belaufen = auf ober gti etroaS laufen, begeben unb

befichtigen obiedz, obiega, przebiedz; cf. oblata,
— tywa.

2) — ättr Sortbflanjung befruchten, bon bem mann*
lieben ©efchledjie einiger jbiere upodni, j. g. ber

^)tinb beläuft bie |)ünbiu pies sprzg si z suk;
bef. recipr czy si, goni si, B.; cf. cie-

ka si, biega si, grza si, sprzga si,
wiza si; bon @d)roeinen kiernozie si ober

buka si, L., krzeka, lini si; — bon ber

Äub, rinbern krowa poluje, pobiega si, bydli
si, L.; cf. $r.=$0ln. latuje.

3) _<Sich —
, fid) erftrecfen, auömad)en wynosi,

czyni.
SSelaufchen, f.

belauern uczatowa, zej kogo.
S3eleben, v. a. oywi, orzewi, cf. zaywia

nnb zagrzewa, gr. gamrat rozwesela i za-
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ywia posiedzenie cale, Nieme. Gr. mo-
wie zagrzani szlachetniejszym duchem la),

58 e eb en b, oywiajcy, oywczy, a", e, j. 6. oy-
wcze haso, Szan.

SSelebt, adj. oywiony, dziarski, ywy, wesoy,
peen ycia np. obraz; belebte SBefcn istoty yjce.

S3elebung, f. (bie) oywienie.
SSelecfen, v. a. obliza, oblizywa.
S3elecfung, f. (bie) oblizanie.

33elebern, v. a. skór oblepi, obi, techn.
33elege, n. (ba8) ober 'ber S3eleg, m. g. — eS, $1. — e,

momit etfoaS belegt roirb , eine SSeroeiefdjri't , ein

Schein, eine Quittung dowód, dowody, $1. udo-

wodnienie; cf. alegata, pl.

S3elcgen, v. a. m. h., oboy, wyoy, wyka-
da, osadzi, zasa, zaciela unit Stroi), fcliafen,

darni, som) i mit einein Saume -, obszy; cf.

B. oblamowa, ogarnirowa, fig. — einen Drt mit

Solbaten u. f. ro. berfchcu, jutheilen, auflegen, grofj-

tentheilö bon unangenehmen ©ingen zaoy, nao-
y, nakada, cf. woy zaog, zimowe lee
wypisa dokd i mit 2hreft — ,

pooy areszt

na co; cf. mit gafchincn —
,
gaci.

— nada, nazwa; mit einer Strafe belegen na-

kada na kogo kar, ober obkada kogo kar,
L.; mit bem ä?anne belegen kltw rzuci na kogo.
äJcit Schimpfnamen belegen, zelywie przezwa,
haniebne nada nazwisko, mit Sd)impfiüorteil —

,

ly kogo, beszta, cf. z botem miesza.
2) — jur gortpflanjung be trachten,

_
bon einigen

ithieren, cf. befchälen chowa, przypuci, upodni,
— bom -£>engft unb ber Stute spuci ober obsta-

nowi klacz z ogierem (a), klacz obslanowia
sie, pojeda, (a), — bom ^unbe sprzgy si
psy; ber Dd)6 belegt bie Äu() byk skacze na krow;
cf. goni, latowa, L., poluje krowa, pobiega
si, buka si, pogna siej bie belegte Stute klacz
rzebna.

3) — eine Stedmung «• f« to. mit S3eroci8fd)riftcn

berfehen, beurfunben udowodni.
S3 e I eg en, adj. eig. Partie, bom ungebräuchlichen 33e=

liegen = liegenb; belegen fein lee, by pooo-
nym (nur bon Dcitlichfeitcn) ; ba8 am Snbe ber

Strafje belegene ^>auö, dom na kocu ulicy poo-
ony, lecy.

Selegung, f. (bie) oboenie etc.

S3 cl et) men, v. a. glin wylepi, oboy.
S3 elegii en, v. a. m. h.", einem ein Sehn erthcilen len-

nictwo komu nada, SB3. , w lenno dawa, L.j

cf. lenno nada komu; nada prawem lennem,
lennoci kogo, B.

S3 c l cf; nuncj, f. (bie) nadanie Iennoci, cf. nadawa-
nie prawem lennem.

SSelehren, v. a. m. I)-, Unterricht, befonberS in ein«

jclncn gällen ertheilen, naucza kogo
, pokaza

komu jak ma co zrobi, zain formowa kogo,
owieci w czem; Semanben eineS beffern belehren

przekona kogo inaczej; fid) fiber etlnaö —, wy-
wiedzie, przekona si o czem; fid) be(cl)reii

laffen przyjmowa nauk, da si nauczy.
S3e(cl)rcnb, adj. po — , nauczajcy, naukodajny.
S3elchrung, f. (bie) nauka, inforroacya, owiece-

nie, nauczanie, uwiadomienie. r. powinien
kaznodzieja przywizywa si nadewszystko
do nadania pocigu nauczaniom swoim, S. P.

S3eleibt, ad. cielisty, wiele ciaa majcy, misisty,
Uusiy; roof)l beleibt otyy, spasy, dobrej tuszy.

S3eleibheit, f (bie) otyo, syto.
S3elcibigen, v. a. m. I)., einen beleibigen, miber feine

^flidjtn gegen iljn hanbcln unb baburch Scib anfügen,

ober eine unangenehme Gmbfiiibting bei ihm crinc'cfen

urazi, obrazi, skrzywdzi kogo; er irjirb fid)

baburd) beleibigt flnben on si za to urazi; obrazi
si czin.

3)icfc SHufif beleibigt bie Obren, ta muzyka razi
ober obraa uszy. — _£eid)t 311 beleibigen obraliwy,
atwo obraajcy si.

S3eleibigenb, $art. krzywdzcy, zelywy, uszczy-
pliwy, uraliwy; 2) adv. zelywie.

SSeleibiger, m. (ber) obraajcy, obraziciel, krzy-
wdziciel.

SSeleibigte, m. (ber) obraony.
Sieleibigung, f. (bie) uraza, obraza, obraenie,
krzywda, skrzywdzenie, ukrzywdzenie. GillC

S3elcibigung juiügcn obrazi kogo.
SSelcimen, v. a. oklei.
SSeleiften, v. a. listw opatrzy.
Selemnir, m. g. be8 — en, $1. —en, eine berfteinerte

ungerounbene Sd)iiede, ihrer gorm tnegen aud) Sßfeü»

ftein, bon bem groften Raufen Donnerfeil, Donnerftein,

genannt, piorunowa strzaka, Vol.; (cf. ^{5i>$0ln.

Boy prtek) piorunek, gromowy kamie, L.,

aud) belemnit, SBj.

S3elefen, v. irr a. ni. I)., Praes. id) belefe, bu be=

liefeft, er belieft, Imperf. id) — , er belaS, Conj. bafj

id) —, er beläfc, Imper. beließ, Pait. Praet. belefcu

obiera.
SSelefen, Cßart. adj. oczytany. Ctriftfehr — , bardzo

oczytany, wiele czyta; c f. wiadomy pism,

literat.

SSelefenheit, f. (bie) biego z czytania wielu
kiek nabyta, oczytanie, znajomo literatury.

S3eleuchten, v. a. hell machen, erleuchten owieci,
przywieca; fig. wywieci, objani, wy-
jani.

S3elcud)tung, f. (bie) owiecanie, objanienie,

wiato.
S3 elfem, v. n. m. h., bag grequentatibum bon bellen,

oft unb biel bellen szczeka.
S3 e

l
gi en, n. Belgia; cf. Krasicki: Belgium, jetjt

ift Bt-lgija üblich.

93elgifd) belgijski, adv. po bel^ijsku.

S3 e Igr ab, cine Stabt Belgrad, g. u; cf. Biaogród,
g. u. adj. biaogrodzki.

9)can überfeht Biaogród burd) ffieifjenbnrg ,
allein

ber iuebrncf bel bebeutete cl)emal8 im Slabifdjen fo*

biel roie pikny fchön, tute nocl) im granjöfifdien bel

unb Sat. bellus, a, um. Sie Äafchubcn tyrcchen

nocl) belny Pan, belny dziewus; folglid) bebeutet

Biaogowa nrfprünglid) einen fd)ouen Aopf, welches

1 e 13 1 in ber 33ebcutuhg bon grauenjimmer üblich ift,

cf. ba8 Deuffche roohj.

Moja biaka bebeutete alfo urfpriinjjlid) : meine
'

Sd)öne, unb jetjt beim gemeinen SRann : mein SBeib.

SSeliebcn, v. a. n. n., ©efallen an etroae tragen, MtU
gting 511 etltuiö haben lubi, podoba si, mie
ochot do czego, chcie. äßaS belieben Sie?
czego Pan sobie yczy, co Pan kae. T)aö be=

liebt mir gar nid)t to mi si wcale nie podoba.

SSelieben Sie ihm p fageii racz ober chciej Pan
jemu powiedzie; im pers. eó beliebt mir flu ftehen

podoba mi si ober wole sta. SBie e8 hnen
beliebt jak si Panu podoba, jak P. zechce.

SSelieben, n. iba8) podobanie, upodobanie. 9cad)

— , do upodobania swego, podug upodobania
— , do woli.

SSeliebig, doAvolny, I,.; cf. podobajcy si, jeber

beliebige jakikolwiek; adv. polubownie, jak ober

ile si podoba.
S?clicbt upodobany; j. (S. ba8 beliebte SBiencv Jränf»

cl) en tak upodobany Wiedeski (runek, l)z. zdr. :

cf. podobajcy si, luby, ulubiony, ukochany,
miy, wzity. Sr. maskarady nocne byy wsz-
dzie bardzo wzite. Autor dobrze pooony
(gut geftellt) u dworu, (a). Sid) beliebt niadjen

przymili si, pozyska czyj przychylno.
(Sr mcifj fld) beliebt ju machen umie si przypodo-
bali, §.<&?, cf. fig. wszdzie 011 si poywi; bie

bclkbteften Didjter poeci najupodobasi, Mick.
33eiicbthcir, f. (bie) wzito; ulubienie cf. r =

^Poln. prask, j. 6. ta dziewczyna ma wielki
prask.

S3 eilen, v. n. szczeka.



SßcUctt — 35emüI)Ctt, 151 SSemüljMiö "- ascttctbctt.

S3e(Ieil, n. (bag) szczekanie. <

SB eile tii ft, m. (bei) beletrysta, adj. beletrystyczny;
bic SSelletiiftif beletrystyka.

SScloben, v. a. pochwali.
Sei o bung, f. (bie) pochwala, pochwalenie.
33elobung8fd)reiben, n. (ba8) pismo pochwalne, —
pochwalajce.

S3 el o hit en, v. a. nagrodzi, nagradza, wynagro-
dzi kogo za co. 68 belohnt bie ÜDcühe nid)t nieo-

paci si, nieoplaci si praca.

23elohnung, f. (bie) nagroda, nagradzanie. SBie

bie libeit fo bie —
,
jaka praca taka paca; wy-

nagrodzenie.
58 e 1 f <t>fü itj, eitt Dorf in Dftpreujjen Biaowiec, cut§

beut Sßoln. fd)önc8 roeijjeS Sicht

S3 el tig en, v. irr. a. m. b , Imperf. ich — , er belog,

Conj. bafj ich — , er belöge, Imperat. belöge, Part.

Praet. belogen skama, naga komu, przed kim.

2) skama na kogo, obgadywa.
aSelttftigen, v. a. m. h. ucieszy, bawi; fid) belu=

ftigen ucieszy si, ubawi si.
33cluftigung, f. (bic) uciecha, zabawa, zabawka,
rozrywka.

SScloebere, n. (baó) ein SItifbau, bon bem cuts fid)

eine fchöiic ober freie SUiSficht eröffnet, belweder, g. n .

S3 em 3 cht igen, v. rec. m. h., fich einer Sadjc bemaeb*

tigen, betneiftern, fie in feine ©eroalt bringen opano-
wa co, zabra, zaj, einer Cßerfon — , schwyta
uj kogo. <Sj. rozpacz ozionta serce. Zadzi-
wienie ogarno nas (a).

£6 e ni 3d) t i g u n g, f. (bie) opanowanie, dobywanie.
SSemafeln, v. a. wady wyszpera, krytykowa.
SSemalen, v. a. (Sat. pingere) mit gemalten giguren

bebedfen obmalowa, pomalowa.
S3 eman neu, v. a. mit SRonnfchaft befefceii (nur bon

«Schiffen üblid)) ludmi osadzi, — opatrzy? cf.

B. *uzbroi.
S3em3ntcln, v. a. fig. eine böfe Sache mit einer bef=

fern pbeefen, ihr einen guten Schein 511 geben fucheu

paszczykiem okry, w papierki obwija, okry-
wa, pokrywa co, barwi, pokrywk dawa;
w bawen obwija, cf. befd)önigen.

S3em3ntelung, f. (bie) barwienie, pokrywka, pa-
szczyk, wybieg zasonka.

S3 e 111 a ft e u', v. a. mit einem ©tafie berfehen masztem,
masztami opatrzy, masztowa.

©emauern, v. a. obmurowa.
S3 email fen, v a. okra, okrad, gut. okradnie.

S3emeiftern, fief), v. a. unb rec, mit bem gen. etroaS

in SSeflh nehmen, ftd) beinaerjtigcn opanowa.
S3emelbet, sjjart. rzeczony, wzmiankowany.
SSemengeu, fid) mit etiuatS bemengen, v. recipr. wda-
wa si z kim w co.

33emertba>', znaczny, widoczny, cf dostrzegliwy,
comp, dostrzegliwszy. 6j. czowiek niedo-
strzeglivva prawie czstka w onie natury, Szan.

S3enierfen, v. a. rcahrnehmen uwaa, spostrzega,
dostrzedz ober dostrzega; 2) ermähnen, boitragen

napomkn, wzmiankowa, namieni, zamieci.
(Sr. nadmieni tu jeszcze z swej strony uzna po-
trzeb,Doc. Stoch mil'bbemei ft nadmieniasijeszcze.

S3einerf enSluerth, uwagi godny, zastanowienia
godny, 3%

S3 em ertlich,
f. bemerfbar.

S3emerfting, f. (bie) uwaga, postrzeenie, zasta-
nowienie, gj. zastanowienia nad literatur
polsk (a).

S3 e mi ft en, v. a. mit Sflift berfehen pognoi, zagnoi,
wygnoi.

SSemitleiben, v. a. aowa kogo, litowa si
nad kim.

SSemittelt, mit geitlicfjen ©iitern berfehen majtny,
zamony.

SSemoofen, v. n. m. f. omsze, mchem obró.
SSemooft, omszony, mchem okryty, omszay, fig.

stary, siwy.
SSemuhen, v. a. SJUihe berurfachen,. fatygowa, tru-

dzi, turbowa kogo, zada trudno, naprzy-
krza sie komu czem. Sich bemühen usiowa,
stara si, trudzi si, pofatygowa si, posta-
ra si, zada sobie prace. SBetnÜht fein Ulli etroaS,

stara si, zabiega si o co.

S3emühung, f. (bie) usiowanie, staranie si; 2)
fatyga, utrudzenie, turbacya; cf. zabiegi, pi.

S3enad)bart ssiedzki, ssiedni, ocienny; bie be*

nad)barten 9J?3d)te mocarstwa ssiadujce, ssie-
dnie, ocienne narody.

S3enad)i'id)tigen, v. a, 9tad)rid)t ertheilen donie
komu, uwiadomi, zawiadomi kogo o czem,
Niem.

S3enad)rid)tigung, f. (bie) doniesienie, uwiado-
mienie, zawiadomienie, awizacya.

S3enachtl)ei(igen, v.a. poszkodowa kogo, o szkod
przyprawi, cf. krzywdzi.
din S3enad)theiligter m. , poszkodowany; ukrzy-
wdzony.

S3enageln, v. a. mit §R3geln berfehen obi godmi
(podbi g. np. boty).

S3enagen, v. a. an etitmS nagen ogry, ogryza,
*ogloda.

S3en3l)en, v.a. über eine anbere Sad)e nahen obszy,
obszywa.

S3enamen, benamfen, f. benennen v. a. nazwa, na-
zywa.

S3enarbeu, fich
—

, v. rec. zasklepi si skóreczk,
(o ranie).

SSenarbt, bliznami okryty; 2) zasklepiony skó-
reczk.

SSenafchen, v. a. bon etluaS nafdjen akomi sie

czem; cf. *zasuni, *asowa, uje czego, za-
kosztowa.

S3 en eb ein, v. a. mit einem Sltebel umhüllen, zamgli,
mg okry, zaspi, zamroczy, 3. (£. gow,
rozum, L. , zaciemni. Sich benebeln, betraten

upi si, podchmieli sobie, obla sobie nosi
cf. napruszy si; cf. odurzy si (winem), cf.

zala sobie pak, SBj.

SSenebft, ft.: liebft z, ze; cf. razem, wraz, oraz,
przy tem.

S3 en e bei en, v. a. breifen bogosawi, przeegna,
wielbi.

S3enebiftenfraut, n., Sat.geum, kuklik, gelbe8 —

,

S3enebiftenrotirj , Sat. geum urbanum, kuklik
godzikowy, .&gn., Jndz , Al.; benedykt, .£>gn.,

arzyczka, L.

SSenebif tiner, ni. (ber) Benedyktyn, zakonnik re-

guy Benedyktyskiej. —Elofter, n.(ba§) klasztor
Benedyktynów.

S3enefM, n. (ba) Sat. beneficium, dobrodziejstwo;
— borftellung, im Sheater, benefis. 2) ein igeiftlicheS)

S3eneficium, b. i. Cßfrünbe benefleyum, prebenda.

33enehmen, v. irr. a. 111. h., Praes. ich benehme, bu
benimmft, er benimmt, Imperf. ich — , er benahm,
Conj. bafj ich — , er beiuihme, Imper. benimm, Part.

Praet. benommen = roegiiehmen zabra, zabiera
co komu, uj, odj, ujmowa, odejmowa}
ben Slthem — , oddech tamowa, zaj. Der Dttnft

hat ihn benommen, swd go odurzy, zmysów
pozbawi.

Sich benehmen, betragen sprawowa si, post-
powa; obej, obchodzi si z czem; benimm
bid) bod) gut sprawe si dobrze; fid) gut beneh»

men dobrze si prowadz mieszkacy (a), einem
ben fdlfd)cn Sßahu benehmen odj komu faszywe
zdanie, ober wybi komu faszywe mniemanie z
gowy, z bdu wyprowadzi, wywie.

Säenehmen, n. (ba8) sprawienie si; obejcie si,
sprawowanie si; cf. (in ^Briefen sposób wycho-
dzenia), branie si, postpowanie, (jj. niezrczne
branie si tego ministerium (a).

S3 eneh mutig, f. (bie) zabranie, ujcie, odjecie.
SBeneiben, y. a. Sceib gegen eine Sache blicfeii laffen,

zazdroci, zajrze komu czego. Dobrym za
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ywota zajrzemy, a zmare slawiemy, Grnefti

.£>anbb. *zawista, zawici, L.
SSeneibet roerben mie zazdro, zazdroci dozna-
wa.

SBeneibenSroertb, zazdroci godny.
SBeneibung, f. (bie) zazdroszczenie, zazdro, f.

g. ci.
SBenennen, v. irr. a. m. b., Imperf. ich — , cr be=

nannte, Conj. bafj id) — , cv benenneie, Part. Praet.

benannt, = einen Stamen beilegen, bcftimmen nazy-
wa, mianowa. 2) wymieni, oznaczy (be=

ftimmt angeben). ^Benannter nazwany, wyra-
ony; benannte 3"^en liczby oznaczone.

SSenennung, f. (bie) nazwanie, cf. nazwa f. g. y,
imiono-slowo, i (a); nazwisko. S3rüche unter gleid)e

SSenennung bringen (aritbm.) uamki sprowadzi do
jednakowego mianownika.

Senefcen, - v. a. naft madjen pokropi, zakropi,
odwily, zmoczy; cf. rosi, zrosi, (a). Gr,.

zy alu zrosz lice iego, (a); cf. L. twarz
Izami pisze. '

Sen gal en, n., ein Sanb in §orber = Snbien Bengal,

g. u. -

Senget, m. kij, drag; 2) — ein grober ungefitteter

junger SJienfd) mokos, drgal, chystek, prostak,

czop, ciapa; cf. niezgrabny. Gin jtibifcber

bachur.

SSengelbcifi adj. grubiaski, prostacki.

SSeniefen, v. a. stwierdzi kichnieniem; kichn
na co.

SBenippen, fid), podchmieli sobie.

SBenötbigt potrzebnym ben5tl)igt fein potrzebowa.
S3 en u en, benüijen, v. a. ben Stufen bon etroaö ge=

nicfjen poytków a, korzysta z czego, u3'tko-
wa z sposobnoci, cf. zay (a). Gr benutjt alleS

z kadego drzewa wgle pali, L. Rzemienik
dni dugich zay chce, Dambr. 353.

SBenttijung, f. (bie) uytkowanie z czego, korzy-
stanie.

SSeobachten, v. a. roabrnehmcn, obserwowa, uwa-
a, postrzega, przestrzega, L.; cf. wglda,
zastanawia si nad ozem. Gr,. «wglda
w wszelkie postpki tak nauczycieli jak i

uczniów. Orz. b.

2) Sin ©entige leiften dochowa, zachowa, obser-
wowa, pilnowa czego, 5. G. powinnoci.

SSeobachter , m. (ber) dostrzegacz, obserwator,
(Slftronom) uwaajcy, pilnujcy. Gj. Towa-
rzystwo dostrzegaczów czowieka (a).

S3 eo bad) ttt lig, f. (bie) postrzeenie, obserwacya,
uwaga, uwaaniu, spostrzeenie; cf. S3efolgung

dochów, zachowywanie, 5. G. O nastpnych prze-
pisów iak najcilejszy dochów stara si po-
winny, UD. cf. ze chowanie zalece ojco-
wskich, Nacz.

SSeobachtungegabe, f. (bie) — geift, m. (ber) bystro
w uwaaniu, dar dostrzegania.

33cobad)tiingo[)cer, n. (baó) korpus obserwacyjny.
SSeorbern, v. a. SScfchl ertl)cilcn nakaza, rozpo-
rzdzi; mobili —

,
posa kogo dokd cf. da

rozkaz do udania si gdzie. Sie finb bcorbcrt

odebrali rozkaz do stawienia si.
SSebacfen, v. a. mit ©cpcicfc berfchen obadowa, opa-
kowa. Sßferbc — , najuczy, objucza. Gj;. po-
jazd ciki i pakowny (bebatft) (a).

JBepcin jem, v. a. pancerzem opatrzy, okry zbroj.
SScbailjert w pancerzu, pancerny.

SB c J) f v I c 11, v. a. perami przyozdobi.
SScpfa'hlen, v. a. mit Sßfählen berfeben opalowa,

palami opatrzy, palami ogrodzi j cf. B. tykami
ober tyczami obsadzi, jj. G. winnic.

S3 c p f c 1 ci) e 11, v. a. hurtowa na polu z owcami, B.;
ober zamierzwi rol hurtowanicm.

SB c
p

[i a n 3 c n, v. a. pflaiijcnb mit ctluaö befetjcn zasa-
d/ii, zaplantowa,

fl. G. grunt tytuniem zaplan-
towany (a)j cf. osadzi, np. wal armatami.

SBepflaftern, v. a wybrukowa. 2) plastrami obka-
da, oboy.

SBepfltigen, v. a. überaß pflügen zaora, poora.
SSepiffen, v. a. oszcza co, obeszcze.
SSebubern, v. a. opudrowa, zapudrowa.
SBequem, ben Slbfictten gemcij), fid) ju einer Slbficht

fd)icfenb wygodny, sposobny, dogodny, zrczny,
rany.

2) — SBemiHjtmgen ober SBefchroerlichfeiten fcheumb
wygod lubicy, leniwy, opieszay; fid)'8 bequem
machen rozgoci sie, aber and) : nie trudzi si,
nie zada sobie fatygi.

SBequemeu, v. a. bequem machen przysposobi, spo-
sobnym uczyni. 2) rec. fieb nad) etlr>a§ richten,

fid) etroag gefallen laffen przysta na co; cf. do-
gadza, stosowa si (do drugiego), ulega, cf.

folgowa imd)geben. G. folgujc czasowi i lu-
dziom wiele opuszcza w biografii, Aut.

S3equemlid)feit, f. (bie) wygoda, sposobno, do-
godno; cf. ulego, j. G. dla tumu; cf. acco-
modation i 2) — bie Steigung SBemübungen jeber Slrt

3U fcheuen opieszao, lenistwo, wczas.
3) — ba6 heimliche ©emad) wychodek, prewet

retyrada, sekret.

S3 er ahm en, v. a oprawi w ramy.
SSeranben, v. a. (w mennicy) brzegi zrobi u

czego.
SBerappen, v. a. (u mularzy) wyrzuca rozczynem
wapiennym przed tynkowaniem.

SBerafcn, v. a. darniowa, cf. darnin okry, obra-
zowa, L. 2) — v. n. m. f, muraw obrosn.

S3 e rai et wysany muraw, Blick.
SB e r a fp e I n, v. a oraszplowa.
SBerothen, v. irr a. m. b. , Praes. id) berathe, bu

beräthft, er bera'tb, Irnperf. id) —, er beriet!), Conj.
bafj id) — , cr berietbe, Imper. berathe, Part. Praet.
berathen obdarzy , opatrzy. 2) — Scmanbem
vatl)en doradza komu

; fid) beratfjen, berathfcblagen
naradza si (z kim o czein)

S3erat()fd)lagen, v- a. ratbfdjlagen naradza, radzi,
obradowa, 5. G. obraduje o wanych intere-
sach (a); uradzi.

SB erat bfeh lagung, f. (bie) narada, g. y; 3. G. na-
rady odbywaj si jedna po drugij, (a) cf. na-
radzanie, ss SBercttbung, cf. obrady.

SBeraubcn, v. a. roiberredjtlid) wegnehmen, roaö jemanb
befitjt odziera, odrze, zrabowa, ztupi. 2) —
auf irgenb eine Sirt entheben wyzu z czego, po-
zbawi czego, ogooci, uj, ujmowa komu
czego.

SBeraubitng, f. (bie) zrabowanie, zupienie, pozb
wienie; cf B. ujma, upie, f. g. y.

S3eraud)en, v. a. okopci, odymi.
S3 era u ctjer 11, v. a. okadzi, nakadzi. 2) okurzy
obwdzi.

SB er a u eher u ng, f. (bie) nakadarenie, okurzenie.
SSeraufen, v. a. oskuba.
S3eraufd)en, v. a. trunfen mad)en upoi, opoi, roz-
marzy. Gr,. kochanek rozmarzony winem co
wprzódy niemia spojrze nawet na swoj
lub, teraz g rarko i zuchwale jak bochatyr
teatralny owiadcza swoje gorce uczucia i pada
jj do nóg (a). S3eraufd)enbc ©erreinfe upajajce
trunki, äöj. Gj. rozmai zonych gorzak cho-
pów haasy, Krs cf. rozmarzony napojem, (a),

trunki pojce, Krs. (5id) -, upoi si, fig. uno-
si si (radoci).

SSeraufchr, adj. podpiy, pijany; rozmarzony; cf.

uraczony (a).

S3 erb crib, f. (bie) SBerbe. beeren (2al. berberis vul-

garis) kwanica kalina woska ffl. <£>qn.; ber-
berys, >fógn.; — pospolity, Jndz.; piwnik, cier-

nie biae, $(\n. L.

SBcrcdjncn, v. a. obliczy; . G. berechnete tinb be»

l'id)tigtc iScbuIbcn dugi obliczone i zaatwione;
wyrachowa, obrachowa, rozrachowa; j. G.

wiele na kady dom wypada onierzy, (a); cf.
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S3

rejestrem poda koszta lub wydatki przy
wyprawie pszenicy, Contr, ginem etou6 berechnen

porachowa komu co.

S3erechnung, f. (bie) wyrachowanie, porachowanie,
obrachunek. Gr. Po obrachowaniu sie z debi-

toranii, SB j. ; cf, obliczenie.

berechtigen, v. a. Stecht 511 einer ©ache ertbeilen,

upowani, nada prawo; uprawni, upeno-
mocni; berechtigt fein umocowanym, upowanio-
nym by, prawo mie na co.

erechtigung, f. (bie) prawo, upowanienie.
er eben, v. a. burd) Sieben jtt etroa§ betoegen na-

mówi, namawia kogo i perswadowa, wyper-
swadowa; 2) fid) mit Semanb bereben, ober oerab=

reben rozmówi si, umówi si; 3) berleumben

ogada, obgada, obmawia; cf. osawi.
SSerebt, adj. wymowny, rozmowny.
S3erebfamfeit, f. (bie) wymowa, krasomówstwo.
33eregnen, v. a. bom Regen nafj gemadit roerbcn

deszczem zmoczy, zla, zlewa, opada. SSc«

regnet merben na deszczu zmokn.
S3 er ei ben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er berieb,

Conj. bo9 id) — , er beliebe, Imper. bercibe, Part.

Praet. berieben otrze, oczocha, oskroba.
83 c reich, m. (ber) = SSejirf, ein beftimmter 3tatun,

Äreiä obrb $1. obrby, okrg. 2) — , SBcite

rozlego, obwód, granica, miejsce, zakres,

fig. wpyw.
Gr. 3Ba8 in meinem SSereiche

_
liegt co w moim

okrgu jest, do póki si rozciga moja wadza.
Gr. im — feiner Slmtóffihrung w miejscu urzdo-
wania. Gr. bie in if)ren fommen ci którzy
przyjd w Ich granic, w styczno z nimi.

Daä "liegt aufjer bem SSereid) meiner Gräfte to prze-
chodzi moje siy, — granice mojej wadzy;
aufjer bem Sereidje poza obrbem.

SSereichern, v a. reich machen zbogaci; fid) bereis

ehern zbogaci sie, majtek zrobi. Die ©|) reiche

— , ubogaci jzyk.
SS erei f en, v. a. oszroni, ronem okry; bon Steifen

obrcz, ein %a§—
,
pobi beczk, obrcze da na co.

SBer eifen, v. a. roo!)in reifen objecha, objeda;
cf. odwiedza, 3. G jarmarki; cf. jedzi na jar-

marki, bywa na jarmarkach; cf. zwiedzi kraje,

podróowa po kraju.

33ereifung, f. (bie) objazd, cf. objadka , zwie-
dzanie; — berÄlßfter objadka klasztorów, SPp.

83;ereir, adj. fertig etroaö ju berricfjten gotów, goto-

wy, przygotowany; ficf) bereit halten by w po-

gotowiu ober na pogotowiu (SÖ3.), by w goto-
woci; 2) — roiflig gotów, chtny.

S3 er ci ten, v. a. jtt irgenb einem" ©ebraud)e gefchirft

madjen gotowa, nagotowa, przygotowa, przy-
sposobi. Gr. bereitet ben SBeg bem ^»errn gotuj-

cie drog Panu. Ginem Äummcr bereiten, zmar-
twienie komu sprawi ober zgotowa.

SBereiten, v. irr. a. m. 1)., Imperf. id) — , er beritf,

Conj. bafj ich — , er beritte, Part. Praet beritten =
an einen Ort reiten, ihn 311 befehen objeda, obje-
cha konno; ein $ferb buvch Steiten abrichten, gtt«

reiten, einleiten ujedzi, beritten f. bf.

SSereiter, m. (ber) objedacz koni, ujedacz;
berejter, *kawalkator, L.

S3 er et t6, adv. ftatt fchon ju.
SSeieitfcrjaft, f. (bie) ber 3"ftanb, ba man ju etfoag

bereit ift gotowo; in — , na pogotowiu, na po-
dordziu.

SSereitungöart, f. [bie] sposób robienia.

S3ereitroillig, adj. miliig einem anbern ju bienen

gotów ober gotowy, chtny, ochotny, atwy.
öereitruilligfeit, f. [bie] gotowo, ch, ochota,
atwo; cf. *chutliwos, L.

S3erennen, y. a. eig. auf etroaö (oSrennen, uiieig. ein*

fd)lie9en obiedz, opasa; cf. obskoczy, cf. obe-
gna. Gr. Nieprzyjaciel obegnany P. Kchn. 580.

SBerent, eine ©tobt Kocierzyn, g. a, ober Kocie-
rzyna, f. g. y.

S3

S3

ss

eretten, v. a. Stette ioortiber cmbfmben, aowa
czego ober za co; cf. grzechów si kaja, L.:

bu roirft e8 bereuen poaujesz tego; fein 83erfbre*

eben bereuen aowa obietnicy* danego sowa;
cf. *rozkaja sie, L.
ereuung, f. [bie] skrucha, al, g. u.

erg, m. (ber) góra. lieber - unb Jfjal przez góry
i doy. Die $aare ftanben ihm gu Serge wosy
mu wstay do góry. Ginem golbene — e berfpred)en

zote góry obiecuje, a nie ma i oowianych, L.

©b vi ehm.: -e unb ^ügel fommen nicht pfammen,
aber SDJenfthen fommen jtifammen góra z gór si
nie zejdzie, ale czowiek z czowiekiem czsto,
sgnter bem Serge mit etroaä halten, b. i. berljenn>

liehen nie wyda si, kry sic z czer. Gr ift

über alle Serge ju on daleko, Bóg wie gdzie.

ergab, adv. ftatt: hinab, z góry na dó. G8 geht

mit ihm — , coraz gorzej z nim.

erg ab er, f (bie) ya kruszcowa.
ergahorn, f. roeifjcr Slhorn klon jaworowy.
ergafabemie, f. (biet akademia górnicza.
ergeiltefte, m. (ber) starszy górniczy,
ergamotte, f. (bie) bergamotka (gruszka).
ergami, n (ba) urzd górniczy, *olbora, B.

erg an, bergauf, adv. pod gór, na gór.
erganbor,

f. grauer, rother Slnborn.

ergarbeit, f. (bie) robota górnicza, — górnicka,
— arbeitet-

/ m. (ber) górnik
ergart, f. (bie) rodzaj kruszcu, ziemia krusz-
cowa.
ergbalfam, m. (ber) nafta, B., olej skalny.

ergbau, m. (ber) górnictwo; cf. budownictwo
podziemne, L.

ergbeamte, m. (ber) urzdnik górniczy.

ergberoohner, m. (ber) góral, 'pogorczyk, L.

ergbingelfraut, n. (ba§) szczyt- trway, HJK.
Sat. mercurialis perennis.

evgblati, n. (ba§) bergblau, (3otl = £arif, Techn.)
bkit górny, S3.; lazur; cf. farba górna mo-
dra, L.

evgbohrer, m. (ber) wider do (wiercenia) ska.
erg bo te, m. (ber) posaniec górnicki.

ergbratin, n. (ba§) umbra (farba).

erg buch, n (bctSi inwentarz kopalny.
ergbtltter, f. (bie) tusta linka górnicza, Trój.
ergegelb, n. (bag) ba§ S3ergeloI)H, ba8 (Selb meldjeä

für am ©tranbe gerettete ©titer befahlt mivb nagroda
za ratowanie towaru z okrtu rozbitego lub
osiadego na mielinie, wykupno; cf. Hoss.
wochra.
ergelfter, f. (bie) serkosz, f. SMrger.
ergeifen, n. (bad) perlik. B. u. L.
ergen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) berge, bu birgft,

er birgt, Imperf. id) — , er borg, Conj bafj id) —

,

er bärge, Imper. birg, Part. Praet. geborgen = au8
einem @d)iffbrud)e an'8 Ufer bringen unb retten, in

Sicherheit bringen wyratowa, ocali; 2) oerbergen

ukrywa, fig geborgen bezpieczny.
ergebbich, f. Slugeninurg.

ergerbfe, f. (bie) groch zajczy gówkowy, Al.,

4?gtl.; orobek gówkowy, Jndz., Sat. orobus
tuberosus.

ergerj, n. (ba§) kruszec, g. szcu, ruda surowa.
evgeule, f. (bie) puhacz ober puchacz.
ergfall, m. (ber) zapadnienie si góry, — ko-
palni, B.

ergfeftung, f. (bie) twierdza na górze, forteca
na górze.

ergfett, n. (ba§) ziemne sado,
ergfeuer, n. (ba8) ogie na górze zapalony,

ergfla ci) , m. [ber] amiant, len dziki, Sat. linum
catharticum.

ergfloefenblume, f. [bie] chaber frygijski, Al.;
— pierzasty, Jdz., Sat. centaurea phrygia.

ergfveif)eit, f. [bie] wolno zakadania kopalni.

evggang, m. [ber]
f,

S3eigaber.
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SSerggcgcnb, f. bic, okolica górzysta, -kraina gó-
rzysta.

S3ergge flffce , ro. ber, koniczyna czerwonawa,
fil., Jndz.; — purpurowa, «fpgn. , Sat. trifolium

rubens.
SS erg g e i fi, m. ber, duch w górach zamieszkujcy.
S?erqgelb, n. ba8, okra.

33erggerid)t, n. ba8, urzd górniczy, *olbora, Bw.
23erggipfel, m. Der, wierzchoek góry.
S3evggo ttheit, f. bie, bóstwo ober boek góry.
SSerggvün, n. baö, berggryn, g. u, Techn., aud)

ziele górny, Sföj., cf. L. zota rdza, boras.

SBerggünfcl, m. ber, (Sat. ajuga pyramidalis) g-
dziel zloty, fil., Jjjqn.; dbrówka, iwinka; iwa
>5gll ; iwa pyramidalis, Jndz.

S3 c v g l) a r

t

[) e it , n. ba9, (Sat. hypericum mon(anum)
dziurawiec górny, Jndz.; . Jaskie ziele

górne, <£>gn., f e f> 1 1 fil.

S3ergharj, n. baö, bitumen, nach 3Bj. , ywica
ziemna, l>.

SSergbaubtmann, m. (ber) iniendant górniczy.
SSergherr, m (ber)waciciel kopalni, cf.*gwarekS.
S3 ergi) 1) e, f. (bic) wysoko góry.
SJerg höhle, i. bie, pieczara w górze.
S3 erg böiger, gum Schiffbau, eig. 311 ben 9tanbern beö

8Serbecfc8 bienenb, ineld)c Söcher haben jum Slbflufj

be8 SBaffcrö warcbulce.

S3crgjafionei, (Sat. jasione montana) Jasionek
górny, -5pgn., Jdz., fil., kolnik, rzepa dzika,
pawiniec, i£>gn.

SSergig, adj. górzysty, górny.
S3 e v g j o f) a n n i ö f r a u t , n. ba8, f. SSerghartfjeu.

S3ergjuuge, m. ber, chopiec górniczy, B.

S3 erg fabpc, f. bie. czapka górnicza, B.
SSergfcttc, f. bie, pasmo gór, acuch gór.

S3 erg fid) er, m. ber, (= Sat. lathyrus heterophyl-
lus) cieciorka dzika, — górna, ^gn. ; Jndz,

S3e vgf iefel, m ber, gaz, g. u.

S3erqflce, m. ber, (Sat trifolium alpestre) koni-
czyna lena, >£>gn. , Jndz., fil.; (Sat trifolium

montanum) koniczyna górna, ,§gn , Jndz., fil.;

grofjer —
, f. Siergcióflce , brauner —

, f.
SSergfiee,

(Sat. — alpestie).

33ergf nappe, '"• ber, *gwarek, L, górnik mody.
SSergförbel, m. ber, (Sat. chaerophyllum hirsutuni)

blekotek kudaty, fil.; czechrzyca kosmata,
Jndz.

SSeigtrauóbeere , f. bie, (Sat. ribes alpinum) po-
rzeczka górna, Jdz. ^»gii.i rozynki drobne, .jjgu.

SSergfrcffe, f. bie, (Sat. turritis glabra) wieycz-
ka gadka, fil., Jndz.

S3 erg fil; (fall, ni. ber, kryszta górny.
23ergftlppe, f. bie, czub góry, wierzchoek góry.
S3 er glaub, n. baß, podgórze.
SSerglaud), m. ber, (Sat. allium carinatum) czos-
nek rynienkowaty, Jndz.

S3ergleute, $(. górnicy, g. — ników.
S3 erg lilie, f. bie, (Sat. liliurn mnr(agon) lilia za-

wojek, .£)gn., Jndz, fil., maleszka, ,£)gn.

S3crglinbe, f. bie, (Sat. lilia microphylla) lipa ma-
olistkowa, .£>fjn.

SBergluugenfraiit, n. f. Seintoett, fleincr.

SJergmann, m. (ber) góral, g. a; cf. górnik, g. n.

ffiergtnäuntbcn, n. (baö) baö 83evggcfpenft pokuskaL.
Siergininnifd), adj. górniczy.

Sicrgmeifter, m. (ber) przeoony nad górnikami
lub winnic.

83-crgnhjnphe, f. (bic) nimfa górna, cf. oreada.

©ergSl, n. (ba6) klej, L. beffer olej skalny, Techn.
I! ; cf. nafta.

Sergoi billing, f. (bie) ustawa górnicza, urzdze-
nie górnicze.

Scrgpcdj, n. (baö) smoa skalna, asfalt.

Sicrgpeterkin, n. / r a.

Söcrgpctcrfilic, f. i ['
«"»«»»«

SDcrgpfab, m. (ber) cieszka przez gór.

93 erg |3

f

eff er, m. (ber) (8. daphne mezereum) wil-

cze yko. .§>gn. i

pospolite, fil.; dafna wilcze yko, Jndz; wa-
wrzynek, .§qn.

93eigjjfnuje, i', (bie) rolina w górach rosnca.
a3ergplatterbfe,_f._f. S3ergficher.

SBergpolei, m. siwiosnka, L.

SSergprebiger, m. (ber) kaznodzieja górniczy.
SJcrgprcbigt, f. (bie) kazanie miane na górze.

Siei'

g

quell, m. (ber) — quelle, f. (bie) ródo z gó-
ry wytryskujce.

©cigratl), m. (ber) radzca górniczy, *olbornik, L.
Bergrecht, n. (baö) prawo górnicze, ustawa gór-

nicza.

33crgri8pengra8, n. (baö) (Sat. poa compressa)
trawa wieeuowa spaszczona, fil.; wiklina spa-
szczona, Jndz.

S3evgvitterfpom, m. (ber) (Sat. delphinium elatum)
ostróka wyniosa, Jndz., fil., <£»gil.

SBergroth, n. (baö) sandaraka
f. 9taufcbgelb.

S3crgvücfen, m. (ber) grzbiet gór, szczyt góry.
S3erqnihrfraut, n. (ba8) (Sat. gnaphalium dioi-

cuin) kocanki dzielnopciowe, fil.; kocianki —

,

— mae §(\\\.h szarota oddzielnopciowa, Jndz.;
koeczki czerwone, biae, .|jgn.

SSergfalj, n. (baö> sól kopalna.

S3crgfcabiofe, f (bie) (Sat. scabiosa columbaria)
dryakiew górna fil. Jndz.; wierzbnica górna,

•6fln -

. . .

SSergfcharte, f. (bie) (Sat. serratula tinctona) sier-

pik farbierski, fil. Jndz.; jeleni trank farbier-

ski, 4pgn.

S3ergfd)iif, n. (baö) (Sat. arundo epigeios) trzcina
górna, fil., Jndz.

23 ergfchlofj, n. (baö) zamek na górze.

S3eigfd)lud)t, f. (bie) przepa midzy górami.
SSei gfchmieb, m. (be) kowal robicy narzdzia

górnicze.

33erqfd}nnbe(fraut, n. (ba6) [Sat. geranium san-
guineum] nosek dziciolowy , fil. bodziszek
wielko-kwiatowy, Jndz. i gobia noga, 4jgu.

S?cvgfd)veibev, m. (ber) pisarz górniczy.

S3crgfd)Ule, f. (bie) szkoa górnicza. — fdjülei" m.
(ber) ucze górnictwa.

35crgfd)üJ|"ig, adj. bon 613, z ziemi mieszany.
SScrgfohlC, f. (bie) spód góry.

SSergfpifee, f. (bic) czub góry, cf. fioppe, fiuppe.

SSergftabt, f. (bie) miasto w górach lece ob. do
którego kopalnie nale.

S3ergftern, m. ber, [Sat. galium sylvaticum] przy-
tuli lena.

S3 ci g ft ront, m. ber, potok z góry spadajcy.

SBergfturj, m. ber, f.
SSergfatt.

S3ergtl)eev, m. ber, ziemna smoa, L
S3ergtrad)t, f. bie, ubiór górniczy.

SBerqtrcöpe, f. bic, LSat. bromus teclorum] sto-

kosa dachowa.
S3 er gubi i eh, adj. we zwyczaju bdcy u górni-

ków; adv. po górniczemu.
SSergunter, f.

SSergab.

S3crgbolf, n. baö, ogó górników; lud góralski.

33ci g>pad)8, n. baö, gagas ober gagatek, L.j ropa
L. iSubenpcd)) smol ydowska).

SSergiimlb, m. ber, ins na górze.

SSergmalbbirfe, f. bic |Sat. melampyrum sylvati-

cum| krowia re lena, fil. <£)gtl.; dzwoniec
leny, Jndz.

33erqhjcibenroed)en, n. baö,
j
LSat. epilobium mon-

SScrghniberid), m. ber, ' tnnum] wierzbówRa
górna.

SScrgtucrf, n. ba8, ein Ort, tbo (frjc ttnb SDliueralien

gegraben tnerben kopalnia L, "bonia, *góry krusz-
cowe, "minery.

S3ergmer fögcfcllfd)aft, f. bie, *gwarectwo, L.

SSergrocrrBflolie, f. bie, Sauf, ©aug, biegnia, bie-
nia j cf. L. kaszta, stolnia SBj.
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BergroerF8roiffenfd)aft, ober Bcrgroffen, n. baS,

górnictwo.
Bergroetter, n. baS, powietrze szkodliwe w ko-

palniach cf. ©d)roaben, SBetter.

Bergroicfe, f. bie, große. (Sat vicia sylvatica) wyka
lena, <£)gtl. Jndz., Ä1.; — wielka górna, ^>gn.

SBergjinnober, m. (ber) cynober samorodny, Hw.
Bw. b. rodzimy.

S3 c v i d)

t

, m. (ber) bie frjcihfung einer gefchehenen

©ache relacya, oznajmienie, doniesienie, cf. ob-

mowa. §j. P. K, 374. obmow czyni do Het-

mana aud) przemowa, Krs. 1, 17. 6$. w ao-
snej przemowie gosz. Krs.

2) — bie Mntroort auf cine gefchehene anfrage zda-

nie sprawy? cf. raport, odezwa, relacya, einen

©erid)t abfratten über etwas, zda raport ob. spra-w z czego.
©erichterftattung, f. (bie) sprawozdanie, zdanie

sprawy. (?{. suchali zdawanej sprawy (a).

Berid)terftatter, m. (ber) sprawozdawca, m. g. y,
zdajcy spraw.

Berichten, v. a. 9tad)richt ertbeilen oznajmi, uwia-
domi, donosi, donie (komu o czem, co.) ra-

portowa, relacya uczyni, bedeutet fein sysze
co o czerni unrecht berich'et le- uwiadomiony,
B- cf. übel berichtet. 2) — fo toie bereiten, j. (ij;.

einen ©terbenbcii — wity wiatyk da konaj-
cemu, Bw. niby przysposobi lub przygotowa
do podróy, na drog do wiecznoci? le infor-

mowany.
Berichtigen, v. a. berbeffern poprawi, sprosto-

wa; j. (Sj. wie, omyki (ein ©erücbr, gehler).

2) — gu Snbe bringen uatwi ; zakoczy; 3)— bejahlen zapaci, zaspokoi, zaatwi, (a);

§j. wszelkie dugi maja by obliczone i zaa-
twione, (a).

Berichtigung, f. (bie) poprawienie, sprostowanie.

(?£. co do sprostowania dawniejszych doniesie
suy moe; (al, poprawka. Berichtigung, für

unifdjreibung przenisanie
;

0?r. Sn bie Berichtigung

beö tituli posessionis für .£>. 8t. ju Willigt n na
przepisanie tytuu wasnoci na rzecz J. W.
Wernsdorfa zezwoli, ex translato Doc. 1829.

Berid)tfteller, m. (ber) referent.

Berichtung, f. (bie) dysponowanie na mier [ko-

najcego).
SB er i ed) en, v. irr. a. m. h., Praes. ich beriedje, bu

beriechft, er beriecht, Part. Praes. beriecfjenb, Imperf.

ich — , er berod), Conj. baß id) — , er beröche, Im-
perat. berieche, Part. Praet. berod)en obwcha,
wcha kolo czego.

Beriefeln, v. a. zrosi, zrasza [o pyncym po
czem strumyku] ? sprowadza wod na co np.

k, dla melioracyi.

Beritlben, [ich, kory dosta, kor si pokry.
Beringen, v. a. piercieniem ob. w piercienie
opatrzy.

Beritten, konny, cig. Part. b. bereiten, ujedony.
Beritjen, v. a porysowa [co polerownego]
Berfan, m. (ber) barakan, g. u, Techn.
SSerlin, n. eine ©tabt Berlin, g. a.

berliner, in. (ber) Berliczyk, g. a.— rin, f. (bie)

Berlinka.

Berlinerblau, n. (ba§) bkit Berliski, [a] iinb

Techn cf. bkit Pruski," [a] 1826, Aut. cf. L.

krochmalili; "cf. 3oK=, 2:arif, reo e§ bcrlinerblau

beißt.

S3 er lin i fd), adj. Berliski, a. ie.

Bern, eine ©tabt Bern, g. u, Böhm, Berna. g. y.

,Bernf)arb, m. Bernard.
SSerufjarbiner, m. Bernardyn, g. a. (bcu3) — f(o=

fer, klasztor bernardyski.
SSemitjfefraut, n. ba8, [Sat. vaccinium vitis

idaea] borówka kamioneczka, -Ögn., Sil. ; bo-
rówka brusznica, Jndz. ; — czerwona, .fjgn.

Bernftein, m. ber, bursztyn, g. uj cf. Hoss. jan-

tar.

Bernfteiuarbeiter, ob. — bred)6(er, m. ber, wy-
rabiajcy z bursztynu; tokarz.

Bemfreinen, adj. bursztynowy,
Bern[teinfang, m. ber, owienie bursztynu; —

fanget", m. ber, trudnicy si owieniem b.

Bernfteinol, n. baS, olej bursztynowy.
Bernfteintbinb, m. ber, wiatr sprowadzajcy do-

bre zbiory bursztynu [zachodni i pónocny].
Beroben, v. a. okopywa.
SBerohreii/ v. a trzcin obrobi, okry, poszy,

B. j cf. L. trzeinowa.
Beroften, v. n. zardzewie.
Berften, v. irr. n. m. f.,

Praes. ich berfte, bu bil
-
*

fteft, er birft, [ob. regelmäßig] Imperf. id) —/ er

barft, Conj. baß ich — , er .örfte, Imperat. birft,

Part. Praet. geborften ,
= auSeinanbev [bringen

rozpkn si i cf. rozpukn si pukn, roz-pkn si, pada si, bor Sactjen —,
pka ze

miechu.
SLßenn bu gleich berften fotlteft, fo Wirft bu boch ntchtö

ausrichten choby spk, niedokaesz tego.

Berftig, popkany.

Berftung, f. (bie) rozpuknienie.
Bertram, mv, ©beichelwurj zebownik, L., Sat. py-

rethrum; Jndz. cf. ( Sat. anthemis pyrethrum]
rumian zbne ziele ; bertram, At., zebne ziele.

Bertram, m. beuifdjer rt)ilbcr_ SBiefenbertram (fiat.

achillea ptaimica) zocie kichawiec ÄI., .§gn. ;

eniszek kichawiec, Jundz. ;
jkrwawnik, ^gn. i

Wohlricd)enber — [Sat. pyrethrum parlhenium]
maruna prawdziwa, ^>gn.

SSertramrour jel, f. bie, korze bertramowy.
Beriid)tigjen, v. a. in Übeln 8luf bringen osawi.

Ser berüd)tigte— znany ze zej strony; [a] osa-
wiony, okrzyczany.

SB e

r

liefen, v. a. = öaö 9lets über ein Jhier rüden unb
e3 baburd) fangen siatk zapa, usidli, uowi.
2] — unbermtithet überfallen usidli, podej, pod-
stpu uy, zdrad kogo zay.

fig. — mit Sift betrügen ober hintergehen oszuka,
odurzy, zawrie, zawód uczyni, podej ko-
go, odrwi, ochytrzy, zay kogo.

SÖerüifer, m. ber, podchwytacz.
Berucfung, f. bie, podstp, g u,B.; cf. uowienie,

usidlenie, odurzenie.
Berücf fichtigen, v. a. wzi na wzgld, wzgld
mie na co

; bie Umftänbe berücffldjtigeii cile
wejrze w okolicznoci, Kras.

Bevücfft djtigung, f. bie, wzgld, *uwzgldnienie.
Beruf, m.ber, ba§ Berufen, bei- SRuf p einem Slmte
powoanie, wezwanie, innere — mam Bo wo-
l, I., zawód. 2) baS 2Cmt felbft powoanie, za-
wód cf. powinnoci, obowizki; urzd. Äeinen
Beruf ju etwas fühlen, nie czji powoania, nie
mie ochoty do czego.

Berufen, v. irr. a. ni. h., Imperf. id) — , er berief,

Conj. baß ich — , er beriefe, Part. Praet. berufen= ju etwa§ rufen powoywa, powoa, zwoa,
wezwa, wzywa;
[ich berufen odwoywa si do kogo ober czego,
apelowa. Cj. Poemata przyznawane Homero-
wi s jedynemi pomnikami historycznemi na
kkór e si powoa mona: cf. wywouje
dowiadczenie, zdrowy rozsdek [a].

Ber uff raut, n. baS, (1) Sat. antbyllis vulneraria)
solnik wenica, Ä1.

, |)gn., przelot pospolity,
Jndz., ^>gn.

2) — (Sat. erigeron acre) stare ziele ostre,

Sil., <&gn. j przymiotnik ostry, Jndz.; — grono-
wy, szlachtawa, chlaslawa, ,§gn. 3) — |Sat.

inula dysenterica) oman biegunkowy, Äl.^gn.;
— serduszkowaty, Jndz.

Berufung, f. bie, powoanie, apelacya.
Berufung§fraut, n. ba8 , (Sat. erigeron) stare

ziele, ÄL, ^>gn. ; przymiotnik, Jndz. j gemeiiieö —
f. Beruffraut,
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2| SanabifchcS — |2at. — canadense] przy-
miotnik wiechowaly, .jjgn./ Jndz.

S3

e

ruf) en , v. n. mit rjnbcji, ruhen bleiben fbibl.] zosta,
odpocz, Sue. 10, Ö. Sm .fcodjbeutfdjen roirb eS am
hauflgften mit bem «£>iiifömorte In ff en gebraud)t

przesta ober przestawa na czem ; ruir sollen

e6 babci beruhen Ibcluenben] laffen zostawimy to

jak jest, uspokojemy si przylem, it. puci
mimo ober puci bezkarnie, nieuwaa, cf. da
pokój czemu , odoy co , zostawi co przy
czem, Bw.

2] ben ©rttnb in etmae haben, mit bem SSortDorte

auf zalee na czem ober zalee od czego;
cf. zawisn od czego. 68 beruht barauf za-
wiso od tego, zasadza si na tern.

83eruhigen, v. a. ruf)ig mocfjen koi, uspokoi, u-
koi, zaspokoi ; utuli.

S3erubigung, f. bie, uspokojenie, pociecha. B.

SSertibmen, v. recip
, fid; einer ©ad)C benignen, ba=

mit prahlen chwali si, chepi si czem.
S3eiühmt, adj. rähinlid) befannt 'sawny, synny,
zaszczycony, gony. 6j. Lud ten synny
z cnót swych, Wyk, berühmt fein syn, by
synnym z czego. SSerühmt machen wsawi
(kogo, si czerni. 6j. Ateny zawoane
z dawnych lat Muz siedlisko, Narusz.'

S3 e r fi h m t h e i t , f. bie, sawa.
S3erühmuiig, f. bif, chluba, chepienie si.
SSeriibren, v. a. anrühren, an etroa8 ftofjcii trci,
dotyka, dotkn, rusza, tyka si, 2] — , mit

toenigen äBorten ermahnen namieni, wzmianko-
wa, napomkn.

Seruhrfam, adj. dotkliwy, ruchawy.
Jöerührung , f. (bie) doikuienie, tykanie sie, cf.

styczno, cf. stosunek. SSenn fein Sntereffe nur

nicht in Berührung fommt Aby tylko jego interes

niemial w tem adnej stycznoci Ca). 3fn 33c=

riihrung fommen zetkn si, styka sie z kim,
in 58ev — ftehen mie z kim styczno, zwizki.

SSerübrungölinie, f. (bie) linia dotyczna, B.

SBerüfjrtingöpunft, m. (ber) punkt dotyczny;
punkt zetknicia.

6j. Dwa rónorodne systemata, które adnej
stycznoci (feine S3eriihrung8pnnfte) z sob nie

maj, (a).

crüfjrungSlvinfel , m. (ber) kt dotyczny, B.

erupfen, v. a. rr on etmaS rupfen ober burd) $11=

pfen fal)l mad)en oskuba fig ogoli kogo.
erufjcn, v. a. okopci; sadzami posmoli.
erl;ll, ni. (ber) beryl g. u.

efaamen, f. unten.

cfarfen, v. a. workami opakowa, obadowa,
fid) — oporzdzi; dobrze kiesze, L.

efien, v. a. mit ©namen beftreuen obsia, obsie-

wa, zasia, zasiewa. Daö §clb befacn posia
pole, np. jczmieniem.
efage, adv. podug.
efagen, v. a. opiewa, opowiada, wiadczy
2) znaczy.
efagt, rzeczony, pomieniony.
cf a i t e li , v. a. strony naciga na co.

efalben, v. a. omaza, osmoli, cf. oklajstro-
wa.
cfamen, v. recipr, fld) — , burd) ©amen fortpftan*

jen wydanm z siebie nasieniem krzewi si,
cf. B. zapodzi, zapieni; ein ftclb mit ®cvfte

befamen zasia pole jczmieniem.
SBcfciuftlgcn ,

v. a. fanft niadicn uagodzi, uspo-
koi, agodzi, baga, gniew ukoi, udobru-
cha';, przebaga, cf. B. umierzy. 6j> baga
i wiatry i morskie powodzi, P. K. cf. m i k-
c z y . 6j. im bardziej Honorata mlkcz, tym
zjadlój si sroy, K r s.

JBefnftigting, f. (bie) uspokojenie, uagodzenie,
umierzenie.

S3 c fon ma ft, m. (ber) ber fjliitcrftc SJlaft auf einem

<Sd)tffe tylny may maszt, cf. Hoss. byzan-
maszt,

S3efanfegel, n. (ba8) agiel na tylnym maszcie.
SBefanftange, f. (bie) reja na maszcie tylnym.

S3efa$, m. (ber) bramowanie, bramka, obwódka,
laczek obrb.
©er Sßerlenbefatj, m. obszycie perami, *perlan-

ka, L.

SSefcifcung, f. (bie) bie SSebecfung eines Orte8 bttrch

eine Slnjafjl ©olbaten unb biefe ©olbaten felbft za-
oga, osada, garnizon.

S3 ef a u en, v. a. zewini, powala.
SSefaufen, fleh, v. irr. m. f)., Praes. id) befaufe mich,

bu befaufft bid), er befäuft fid), Imperf. id) befoff

mich, er — fid), Conj. bag id) mich — , er fleh be=

föffe, Imper. befaufe bid), Part. Praet. befoffen :=
fid) bon ©innen trinfen upi si, spi si

S3efäufen, v. a. tniufen machen spoi, op^bi, upoi.
85 ef ci u men, v. a. obrbie, obszy.
aScfciung, f. (bie) zasiew, g. u. odsiew.
SSefdjaben, v. a. an etmaS fd)aben oskroba. 2)

mit etmaS — , naskroba czego na co.

S3efd)abt, oskrobany.
SSefchabung, f. (bie) oskrobanie
S3efci)dbigen ;

v. a. ©d)aben juffigen uszkodzi,
szkodzi, cf. B. zepsu, cf. skaleczy, zrani,
porani; uranie (a), 3. 6j;. Dozwalamy by kto
uranial publiczne pomniki, Potocki.

3Sefd)äbiger , m. (ber) uszkodziciel, szkodnik.
S3efd)äblgung , f. (bie) uszkodzenie, szkodzenie,

zepsucie, skaleczenie, zranienie.

3Sefd)affen, adj. by jakim, w (pewnym) stanie.

©o befd)affen fdn by takim, by w takim stanie,

tak usposobionym.
68 ift bamit fo befdjaffen wanie tak to jest

z tern, B. cf. sporzdzony, uprzymiotowany.
6$. awki w kociele tak byy sporzdzone, i
etc. Krs. P o d s t. 58. 3Me ©ad)e ift fo befd)af=

fen rzecz wykazuje si w tym sposobie, 9t©.

S3efd)affenf)eit, f. (bie) ba8 SBefen, bie 6igenfchaft

einer ©ache natura, wasno, f., cf. przyrodze-
nie, 3. 6£. — przedmiotów, które do wymowy
nale, SP., cf. gatunek, 3. 6j. pszenicy, 5R©.
— rodzaj , swojstwo, waciwo, przypa-

do, kwalifikacya, jako, cf. przymiot, istota

skia»:, stan, posta, krój, jakowo, oko-
liczno, 3. 6j. natura gruntu i miejsca (a);

natura choroby, Dziarks; natura Rzdu krajo-
wego szczególniejszych wyciga obowizków,
Krs. P o d s I. 55; cf. pooenie, 3. 6$. skar-
bu, (3). — be6 itórpet'8 stan "ciaa, Dz. zdr. 6r,.

nad) inbibibueller SSefchaffcnheit be8 SBcrgefyenS dla

szczególnego rodzaju popenionego wykro-
czenia, ®.=D. Stad) 33efchaffenheit ber Umjtanbe,
stosownie do stanu okolicznoci.

S3efd)aftigen , v. a. mit ©efd)äften bcifchen zatru-
dni, trudni kogo czem.

©id) bcfdjaftigen zajmowa si czem, zaprz-
ta si, zatrudnia si, bawi si. 6$. cho-
dzi koo uszczliwienia i dobra ludu. (a).

S3cfd)dftigt ,
zaprztniony, zajty, zatrudniony.

83efcl)äftigung , f. (bie) zaprztnienie, zatrudnie-
nie, interes, zajcie si, cf. SJuffifd): wremia
prowodenie.

S3efd)alcn, v. a. w okadki oprawi, f. berftfialcn.

S3efd)ilen, v. a. ber ©cf)alc berauben obupi, cf.

obra.
2) —

, (bon ^»engften) befruchten pojeda z=
befpringen stanowi, 3. 6r. klacz, B., cf. przy-
puci do klaczy, (befd)(ilcn laffen) odstanowi
klacz z ogierem (a).

— recipr. stanowi si, stadniki si z kla-
czami chowaj, spuszczaj si, stanowi si.

S3efd)äler, m. (ber) ogier, g. a.

33cfd)iWgelb , n. (baö) zaplata za stanowienie
klaczy.

S3efd) älung, f. (bie) stanowienie klaczy,



SSefcfiäljett— SSeffjerett. 157 SBefdjetctt— ä$eftf>I«ö.

S?efd)aljeit , f. (bic) czas stanowienia klaczy.

33ef tarnen, v. a. machen bafj fiel) jemanb fdjämt
zawstydzi.

aSefcbamung, f. bie, zawstydzenie.
S3efd)avven , v. a. zagrzeba (co w ziemie).

SBefdjatten, v. a. mit ©chatten bebecfen zacieni,
ocieni, zasania.

S3 e f d> a 1

1

u n g , f. bic, ocienienie, zasonienie.
S3efd)atjcn , v. a. naoy ober nakada kontry-
bucy, podatki.

83efdja"uen, v. a. Dberbeutfcb für: befchen oglda
co, obejrze co, przypatrzy si czemu, cf.

uwaa.
SBefchnulich, adj. (Soi. contemplativus) ?ßoItJ. ogl-

dny, ogldalny.
2)— uwaajcy, rozmylajcy, dumajcy,

zatopiony av mylach, bogomylny, L., zasta-
nawiajcy si.

aSefchaulichfeit, f. bie, bogomylno, rozpami-
tywanie.

83efd)auung, f. bie, obejrzenie, ogldanie, cf.

uwaanie.
S3efchuimen, v. a. pian okry.
aSefcheeren,

f. befcheren ostrzydz, ogoli,
SJffcheib, m. ber, bie Mntraort, befoubevö eines 8Fticfj=

terö, beffcit tfuefbrud) odpowied, rezolucya . od-
prawa, wyrok, dekret, *odkaz. 6r. Atoli prze-
cie daa odka tak askawy posacowi, e si
zda by wesó z odprawy, Oil. 51. ©ie gab
folgenbeö ätllll 33efcheib te spraw dawaa Zofro-
nia PK. 37. SSefcheib, b. i. Slußfunft über etroaS

geben da objanienie, wytumaczy komu co.— tnieb.) Srroieberung im Srunfe spenianie, 3. G.
trunku; roarum thun ©ie mir nicht JBefcheib? A.

czemu mi Pan nie speniasz? 3) — Äenntnift

biego, wiadomo; 23efdjeib roiffen, bornit befatmt

fein zna si na czm, znajomym, wiadomym
by, wiedzie jak si czego chwyci; cf. umie
sobie postpi; fie roerben euch ohne SBefdjeib ctb=

fertigen odprawi was z niczem.
Sefdjeiben, v. irr. a. m. h., Imperf. ich —, er be«

fdfjieb, Conj. bafj id) — , er befdjiebe, Imperat. be-

fcljeibe,Part. Praet. befebieben = jutheilen udzie-
li, uyczy, przeznaczy. 2) — , burd) einen

SBefefjl roofjin rufen naznaczy miejsce stawienia
si, kaza i ob. przyj dokd, wezwa; 3)— , belehren wyrok dawa, zainformowa, nau-
czy , rezolucya da komu; i) fid) befrfjeiben

przesta na czem, przysta na co. Slber : fld)

nid)t — laffeil obstawa przy swojem.
SBefcheiben, adj., mäfig in Seibenfchaften nnb 93e«

Sterben, fittfam skromny. SBefcheiben Sheil co do
potrzeby, wyznaczona czstka.

ffiefcheibenheit, f. (bie) ©itffamfeit skromno.
35efci)einen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er be«

fcijien, Conj bafj ich — , er befdjiene, Part. Prt. be*

fdjienen = ben ©djein auf etroat} fallen (äffen o-
wieca, objania. SSefcheinen, befdjeinigen, v. a.

mit einem ßfugniffe beftä'tigen na pimie zawiad-
czy, kwitowa, pismem udowodni. 2)ie SBeU
gerung befdjeinigen udowodni opór, @. D.

33efchejnigung , f. (bie) kwit, zawiadczenie, cf.

rozpiska 8t©.

aSefcheifjen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er be*

febijj, Conj. bafj id) — , er befdjiffe, Part. Prt. be=

fdjiffen (^einrici) osra, okala, ufejda, cf. oklaj-
strowa, alte Autor. fig. nieb. oszuka.

83efchenfen, v. a. ein ©efchenf ertheiten obdarzy,
obdaroAvac, udarowa.

SSefcfjentung , f. (bie) obdarowanie.
S3 ej rberen , mit einer ©chere glatt fchneiben, v. irr. a.

m. h., Imperf. id) — , er befdjor, Conj. bafj ich —

,

er befchoie, Part. Praet. befd)oren ostrzydz, strzydz,
ogoli, 3. 6. gpwe; przystrzyga i

2) befdjeien, 3nthel(en, beftimmen reg. v. a. uy-
czy, udzieli, obdarzy, darowa, sposobi; cf.

B. da na gwiazdk, na imieniny, na wiza-

nie, zwiza czem; tt»a8 hat Sfjnen bag (Jfjriftfinb*

d)en befchert? coe dosta na gwiazdk? có ci

(Panna) gwiazdka przyniosa? Bw.i (fjr. Eli.

wenn mir bag Ghriftfinblein etroaS befcfjeren rcirb

ieli mi gwiazdka co woy ob. ieli *godowy
podarunek dostan i ©ott hat e8 befchert sposobi
to Pan Bóg; bibl. befchert uyczany, darowany.
NB. Slllgemeiner ift in Polen bie ©itte, bie Äinber
am @t." Fticolaitage 311 befdjenfen, roe&halb e6 bann
fjeijjt- Co ci przyniós S. Mikoaj? Sßa§ fjat bir

©t. sRicolauö befchert.

S3 e f d) e r e 11 , n. ba§, ostrzyenie.
SSefcherung, f. (bie) uyczenie; cf. B. wizanie,

(Panna) gwiazdka; eine fchöne a5efdjerung, bu haft

luaö fdjonee angeftellt piwa nawarzye, pasztet
pikny z tego bdzie; otó narobie bigosu.

23efd)icfen, v. a. an jemanb — fchiefen obesa, ob-

sya kogo, posa do kogo dokd. 2) — orb=

neu, fügen opatrzy, oporzdzi, zaatwi, uat-
wi, sporzdzi ©ein ^>au8 befdjicten rozporz-
dzi dom swój, cf. dom dobrze ogarn Nieme,
rozrzdzi domem.
Da8 SSielj befdjicfen doglda bydaj doziera, doj-,

re, dopilnowa; bie (ÜT3e befdjicfen kruszce mie-
sza, zaprawi, Bw.

Sefchicfung , f. bie, posyanie; cf. B. wyprawa;
cf obesanie, oporzdzenie etc.

33efd)ielen , v. a. zyzem patrze na co.

SSefchienen, v. a. w ubki wprawi, np. nog
zaman; oku, (koo).

S3 ef Chiefjen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er be*

fdjofj, Conj. bafj ich — , er befeboffe , Part Praet.

befchoffen, auf etuaö fdjiefjen strzela na co, bi z
dzia ober armat. 2) e. ©emehr — ,

próbowa
strzelb.

II) v". n. m.
f.

mit ett»a8 befdjiejjen, b. i. übei'30*

gen roerben powlec, okry si czm.
83efchiefjung , f. bie, bicie z dzia, bombardowa-

nie.

S3efd)iffen, v. a. auf etmaö fdjiffen zwiedza morze,
eglowa, okrtem po morzu pyn.

aSefcfjilft, part. mit ©chiif bemachfen" trzcin za-
rosy.

S3efd)immclt, opleniay.
S3 ef eh im mein, v. n. m. f.

oplenie, zaplenie.
83efdjimrjfen, v. a. einen ©d)imj)f jtifugen zniewa-
y, osromocl, zely, obelg komu wyrz-
dzi, zhabi, na obelg wystawi.

aSefdjimbfung , f bie, zelenie, obelga, zniewaga.
SBefchinbeln, v. irr. a. pokry gontami.
S3ef chi üben, v. irr. a. Imperf. ich befchunb, Part.

Praet. befchunben, Conj. bafj ich — , er befchünbe,

otrze, obedrze (ciao komu fid) — sobie).

aSefchirmen, v. a. mit einem ©chirm bebecfen za-
soni.

2) — ,
fdjuijen, befdjufeen broni, obrania. Gr.

Bóg, którego dobro nas otacza, Sßrin3 Czart,
zasoni.

SBefchirmter , m. ber, obroniony.
aSefdjirmer , m. ber, obroca.
S3efd)irmting, f. bie, obrona, cf. opieka.

aSefchlafen, v. irr. a. m. i)., Prs. id) befchlafe, bu
befchläfft, er befchläft, Imperf. ich — , er befchlief,

Conj. ba^ ich — , er befchliefe, Imperat. befchlafe,

Part. Praet. befchlafen, hoflid) ftatt fchroangeru wej
do niewiasty, spa z niewiast, $r.=$oln. unb
Ross. przespa kobiet; cf. spókowa z ko-
biet; ^)iob, 31, lU. niech si nad on moj
inni schylaj-, ein äftabdjen befdjlafen z pann
mie do czynienia, L. bbenek przyprawi.

©bricht». Man foli ein "Ding — ehe man fich ba3ti

entfchliefjt, przespawszy si wzi na uwag,
odoy rzecz do jutra, nim sie przystpi do
dziaania.

aSefchlag, m. ber, obijanie, obicie, okucie, podko-
wanie, oków, g. u, L.
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1) — okówka, oprawa (an ber gliute)
;
podko-

wa, podkówka; — skówka (an ©töcfen).

2) zapowiedzenie bafjer: zapowiedziany dzier-
awca, gt©.; ,ein ^achter auf beffcn $ad)tgelb —
gelegt ift): iii —— nehmen prawnie zaj, zatra-
dowa, areszt pooy, sekwestr, ambargo (auf

©d)iffe) przytrzymanie, cf. tradycy sdow za-
j, L.

S3 e f d) lagen ,
v. irr. a. in. I)., Praes. id) befcblage,

bn befdjlägfr, er befchlägt, imperf. id) — , erbefd)(ug,

Conj. baft id) — , er befdjlüge, Imper. befchlage,

Part. Praet. befd)(agcn obi, okowa, podkowa,
oku czem. 2) aresztowa, przytrzyma, pra-
wnie zaj, B, cf. fantowa, zagrabi, zajmo-
wa.
Sefdjlagen, $art. okuty. Einten tmb boru bcfrfjla*

gen fein kuty na wszystkie cztery; nie bito go
w ciemi, szpakami karmiony. Gr. umys
rzutki na wszystkie strony, szczwany, L.

3) v. n. ni. f. mit geudjtigfeit überwogen roerben
zapoci si, potnie, cf. plenie, cf. par, ple-
ni zachodzi.

93efd)lagnabnie,
;,

f. (bie) zabór urzdowy, za-
S3efd)laguet)mung

, ?
jcie sdowe, sekwestracya.

33efd)leid)en, v. irr. a", m. i)., Imperf. id) — , er

befd)lid), Conj bafj id) — , er befd)liche, Part. Praet.

brfd)lid)en = fdileidjenb iibcrrafdjen zej co ober
kogo, uczatowa, skra si do czego; cf. B.
nadyba, nadej, podej.

33efchleid)en, n. ba9, zejcie, podejcie, nadyba-
nie.

23efd)leifen, v. irr. a. Imperf, id) -, er befd)liff,

Conj. bafj id) — , er befchiiffe, Part. Praet. befd)lif=

fen obszlifowa.
S3 e f crj le u ni g en, v. a. przypieszy, przypiesza;

cf. przysporzy, j. Gj. kroku.

9Sefd)leunigung, f. bie, przypieszenie.
S3efd)liefjen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er be*

fdilofj, Conj bafj id) — , er befdjloffe, Imper. be«

fd)liefje , Part. Praet. befd)loffcn , = mit einem

Schlöffe Deriualjren zamkn, beffer: berfdiliefjen.

2) — ,}ii Gnbe bringen^ enbigeu skoczy, uko-
czy, zamkn. Giuen 3ug befchliejjcn na kocu
i. 2)aö Skben befd)liejjeu ycie zamkn,
Nieme.

3) — einen Gntfd)lufj faffen postanowi, umy-
li, uchwali, uoy, uradzi; eö mar im .£)im=

mci anbetS bcfd)loffen o tym wyrok inszy byl na
niebie, P. K. 247. Der Ärieg war befd)loffen woj-
na uchwalona, Krs.

S3cfd)liefjcn radzi. Cr,, inaczej o nim (Trojda-
nie) radz Bogowie, Poj. Gö tear im <£)immel

anberö über fle befdjfoffen inaczej o nich na nie-
bie przejrzano, P. K. 2b8.

Cokolwiek w przedwiecznych wyrokach u-
klada Bóg.

S9efd)loffen, ukoczony; postanowiony, uchwa-
lony; eine befd)(offctie Steife zamylona droga,
Orl. sz. .

SScfd)licfter, m. szafarz.

S3cfd)liefjeriii, f. (bie) klucznica, szafarka.

ffiefdjlufh m. ber, bas 33cfd)licfjen einer 6ad)e za-
mknicie;

2) — ba6 Gnbe ukoczenie, koniec, g. ca;
3) — ber gefafjtc Gntfdilufj postanowienie, ukrad,
uchwala (luimlid) ein (onclufum) cf. ustawa; jum— na dobitk, L. eig. na zakoczenie.

JBefd)maud)cn, v. okopci.
S3ef dimaufen, v. a., einen befd)inaufen, b. i. if)ii ba*

burd), bafj man bei ihm fdjmauft, soften berurfachen

biesiadowa, wyjada u kogo.
SSffchmcifjen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er

bcfdjmifj. Conj bafj id) — , er bcfd)iniffe, Part. Prt.

befd)liliffcn opryska, obrzuci. 2) -
, Don ben

Snfellen, menu fle ihre Siei tuohin legen opaskudzi,
zepstrzyó.

S3efd)tnieren, v. a. mit gettigfeiren beftreicrjen nama-
za, posmarowa.

2) — befnoeln zmaza, zbruJzi, posmoli,
zbruka, zwala.

SBcfdjmiijen, befchmufjen, v. a. fchmufojg machen ze-
smoli, posmoli, zbrudzi, powala, zbruka,
ubrudzi, pobrudzi, ganj — , zawala, zabrudzi.

23efd)iiabfen, fid), wódk si upi.
©efchnauben, befdmüffeln, befchnttbpern, v. a obwa-
cha, obnincha.

ääefchncibebrert, n. (ba6) deska do obrzynania
papieru (u introligatorów).

äkfdineibehobel, ra. (ber) —meffer n. (ba6) nó do
obrzynania; obrzynadlo introligatorskie.

ÜBefchneiben, v. irr. a. in. 1)., Imperf. id) — , er be*

fchnitt, Conj. bafj id) — , er bcfdjnitte, Part. Praet.

befchnitten, = abfd)neiben oberzn, okroi, obrze-
za (dziecko), struga, obci, obcina; befebneibe

ba& üörob nicht nie okrawaj chleba. Ginem bie

Hoffnung — skróci ob. odj komu nadziej.
©efchneibcbreffe, f. (bie) prasa do obrzynania

(introligatorska).

S3efd)nciber, m. (ber) bei ben Suben, obrzezacz.
S3efd)iieibfel, n. (bae) obcinki, obrzynki, Pi.
ÜBefchiieibung, f. (bie) oberznicie, okrojenie, ob-

klejenie; eineö ÄinbeÖ obrzeska, obrzezanie.

S3 efct> neien, v. a. mit Schnee befallen niegiem o-
kry, — popruszy, oniey.

SBefcbneiteln, v. a f. ©djneireln.

SBefchnittener, m. obrzezau3', rzezaniec, g. ca.
83 cf Clinofem, befdmüffeln, befdmubbern, f befcbnatiben.

S3efd)nüren, v. a. obsznórowa, sznurami obwiza
SSefd} o cfell, v. a. z kopowizny podatek naoy, B.

Säcfdionigen, v. a. h)eld)e§ ein Sntenfioum bon be*

fchoncn ift , burd) einen fd)cinbnren SSorroanb ent»

fd)itlbigen ubarwi, barwi; cf. w bawen ob-

wija; dawa pozór; G£. domowi umieli nie-

które z moich awantur tai, drugie jeeli nieu-
sprawiedliwia, przynajmniej dawa im pozór
obojtny, Krs. Do w. ©. 15. alte Slllög. cf. u-
pozorni, upozorowa (a); cf. zamówi, j). Gr.

paskie bdy kady zamawia,
f. bemänteln.

SJefdjöiiigiing , f. (bie) ubarwienie, upikszanie,
barwienie, upozornienie.

83efchoren, Sßart strzyony.
S3 cf cf)vän fen, v. a. mit ©djranfen umgeben okreli,

ograniezj-, cieni.
83efd)ränft, ograniczony, cieniony; ein befdjrnfter

Äopf ciasna gowa; inieudolny. cf. szczupy
(domek).

33efd)runftj)fir, f. (bie) ograniczenie, cienienie,
szczupe obrby; ograniczono, szczupo-
ciasno (gowy).

ä3efd)iänfung, f. (bie) ograniczenie, okrelenie.
S3efd)reiben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er be*

fdirieb, Conj. bafj id) — , er bcfdiricbe, Imperat. be«

fdjreibe, Part. Prt. befd)ricben, — oollfdjreibcn, za-
plsa np. arkusz. 2) —, beutlid) mod)en, erfiiren

opisa, napisa; c8 ift nicht ju bcfdjreiben nie do
opisania. 3) S" ber ©eonu einen Äreifl — , opisa
koto, ein "Dreiecf— , wykreli trójkt; zakreli.

5Sefd)reibung, f, (bie) opis, opisanie."

S3cfd)reien, v. irr. a. m. I)., Prs. id) befd)ieie, Prt.

Praes. befd)rcieiib , Imperf. id) — , er befd)iie,

Conj. bafj id) — , er befd)iic, Imper. befd)reie, Part.

Prt. befd)iieen okrzycze, okrzykn, okrzyka.
2) — besaubern oczarowa, urzec.

aSc[d)reifraut, n. (baö) (Sat. stachys recta) czy-
ciec prosty, SHU, ^>gu.» ywiczka prosta, Jndz.,

S5efri)reiten , v. irr. a. m. !)., Imperf. id) —. er be*

fdjritt, Conj. bafj id) — , er befdjritte, Imper. be*

fd)reite_, Part. Prt. befd)iittcn , auf ctluaS fteigen

wstpi:.
S?ffd)Voten , v. a. przeszrotowa; obci, obe-
rzn; obgry.
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S3efd)ttl)en, v. a. mit ©chufjen berfehen; obu, opa-

trzy w obuwie; oku np. pal. cf. oorfd)ut)en

przyszy, przyszywki da.
SSefd) ulb igen ,

v. a. al8 fdjutbig angeben winowa.
obwinia, posdza, da win komu. gj. Ern.

4jcmt)b kucharza wic rad winuje, gdy kto go-

ci le czstuje. (?fnc6 S$erbred)Cn8 — obwinia
o zbrodni.

SSefd) U l big t ,
obwiniony. Posdzi: go o zdrad

Nieme (Sj. pikna maniera zadawa swej
Damie mani, Teatr.

SBef d) ulbigung, f. (bie) obwinienie, posdzenie.

83efd)timmeln, f, betrügen, v. a. okpi, oszwabi,
oszachrowa kogo , szachrajstwem narabia.

33efd)uppen, v. a., f. (ibfd)Ubben, fig. okpi, oszo-

omi, hefd)Uppt, adj. uskami opatrzony.

S3efd)flrjt, fartuchem opatrzony, bon befdjurjen,

v. a. fartuch przypasa.
S3 c fd) ii 1 1 e n , v. a. boli fdjutten zasypa, obsypa,
nasypa na co; cf. B. rozsypa co na co.

33efd)üttet, zasypany, osypany, przysypany.

SSefcbn^en, v. a. jum ©chutje gereichen ober bienen

broni, obroni, obrania, etil), czego; strzedz,

ochrania; cf. opiekowa si czem, 3. Q. nau-

kami, (a).

SSefcbüijer, m. (ber) berjenige, ber jemanb befehlt,

obroca, protektor, opiekun np. nauk.

SBefd)iit3ung, f. (bie) obrona, protekeya, opieka.

S5efcr>rnäg ern, fid), v. recipr. pokrewnie si z kim,

spowinowaci si « kim. a3efd)lvagert fein by
spowinowaconym z kim.

SSefchroängern, v. a. febroanger machen brzemieniem

któr obciy; fig. j. bbenka iej podbi; cf.

Hoss" obrzemieni, cf $r. -- Sßoln. przespa be«

frbtafen. f. fd)h.ningern.

SBefdjrcdnjt, ogon ob. ogonek majcy, z ogonkiem.

Sefchrocttjen, v. a. burd) ©cbmotjen beluegen namó-
wi, nabechta komu.

S3efcbmeift, ogoniasty.

*S3efd)roeimen, v. n. m. f.,
omdle.

SB e
1"

er) 10 e

i

9 c n , v. a. spoci, potem zbrudzi; bei

ben Sägern: mit SSlut befubeln krwi zbroczy,
pokrwawi, zjuszy.

S5efd)roerbe, f. (biet baöjenigc,_ beffen Seifhmg fchroer

fällt uciliwo, ciar, ciko, przykro,
mozót, trudy; cf. B. niewygoda, (tr,. bie beim

§Ipellation&gerid)t eingereichten S3efchmerben ucili-
woci do Sdu Apellacyjnego podane, Docum.
— , alle8, roaö unangenehme gmpfiuöuugen herbor»

bringt uciliwo, przykro; dolegliwo, sub-

jekeya, przykro, trudy, niewygoda 3d) rojll

3bnen feine «efdiroerbe madjen, niechce Panu robi
subjekcyi. 2) —, filage skarga, zaalenie} —
führen ali si, skary si na co; cf. "aoba.

SSefd) roerbefüfyrer, m. (ber) skaryciel, g. a.

33efchroeren, v. a. fdjrner machen obciy; 2)
—

mit etrea belegen, beffen Seiftung fdjmer fällt: obar-

czy, obciy, trudno zada, trudzi 3. 6.

gowy ludzkie sarnemi marzeniami, Dowgird.
3) — , unangenehme gmpfiubungen berurfachen przy-
kroci nabawi, przykrzy si, dolega komu;
4) fid) befd)tueren über etroaS, b. i. Äiage über etroaS

führen skary si, nie zaalenie, ali si na co.

©efchroerlid), adj., roaS SSefchroerbe berurfad)t u-

ciliwy, przykry; befcbroerlid) fallen naprzykrza
sie komu.

S3efd)roerlid)feit, f. (bie) bie gigenfdjaft einer ©ache,

nad) roeicher fie befd)ft>erlicb ift przykro, uci-
liwo, trudno; 2) — , bie befd)roerlicbe Sache

felbft przykro, niewygoda, trudno.
aSefcbroernijj, f. (bie) n. n. (baS) f. SSefchroerbe.

33cfd)roerung, f. (bie) obcienie; ciar.
SSefcbmicbtigen, v. a. do milczenia przywie,
uciszy; fig. uspokoi, ukoi np. al.

SSefchroicbtigung, f. (bie) uspokojenie.

SSefd) roitjen, v. a. spoci. v. n. m. f. spotnie (okna).

SSefdjluoren, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , ev be«

fchroor, Conj. baft id) — , er befdjroöre, Part. Prt.

befdjrooren = mit einem gibe befräftigen przysig
stwierdzi, 8t©.; cf. zaprzysidz, zaprzysiega,
poprzysiega ,

przysiga na co; g}\ Sapieha
zaprzysig t ugod, Aut.

2) — "bermittelft efn-e© SdjltmreS _ju etroaS ber»

pflid)fen zaklina, przysig obowiza. 3) —

,

bringenb bitten baga.
S3efd)in6rer, m. (ber) ber einen anbern burd) joube*

rifdje SHittel 311 etiraS beipflichtet zaklinajcy; za-
klinacz, eksorcysta.

S3efd)h>orung, f. (bie) bie ^anbltmg be6 S3efd)rooren6,

fo mieaucb bie ©orte, in rocldien man befdjroört po-
przysienie, poprzysiganie; zaklcie, zakli-
nanie, (duchów), baber:

Die S3efd)li)orung6forme(, formua zaklcia, do
zaklinania.

S3 eft eleu, v. a. mit Seben bergen oywi. 2) —

,

lebhaft, anmuthSbotl madjen oywi, zachci, za-
grza; befreit fein zajtym by gorliwoci; be<

feelt non einem SSunfcb," bem berbeevenben Äriegeein
(Silbe 31t machen przejci jednostujnm yczeniem
klski niszczcej wojny ukoczy.

S3 efe e lung, f. (bie) oywienie; zachcanie.
33efegeln, v. a. mit ©egeln berfehen "aglami opa-

trzy. 2) — mit ©djiffen befahren eglowa gdzie,
morza zwiedza.

SSefehen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) befefje, bu be*

fiehft, er befieht, Imperf. id) — , er befah, Conj. bafj

id) -, er befähe, Iihp.er, befiel), Part. Prt. befehen,

= genau auf etroaö fe()en obaczy, oglda, obejrze.
g£. Król Saski uda si w poniedziaek dla

przejrzenia robót Pani Dawid, (a); gut befehlen,

b. i., gute Singen haben dowidzie. ©id) im Spiegel
— przeglda si w lustrze.

SSefebenSroerth, godny ogldania.
S3efcifen, v. a. pomydli.
S3 e fei len, v. a. w liny opatrzy (okrt).
SScfeiten, v. a. stronami opatrzy. 2) przystroi.
23 e fettigen, v. a. usun, uprztn, zaatwi,

uchyli, zapobiedz, przeama, 3. g. zawad, (a).

SScfeitigung (bie) ber midjtigften ^inberniffe usunicie,
uatwienie najwaniejszej przeszkody (al.

SSefeligen, y, a. m. I)., glücllid) machen uszczli-
wi; zbawionym uczyni.

SRefemfraut, n. (ba§) 1) (Sat. sisymbrium sophia)
rukiew zofia, MU, <f?gn.i rukiew wielpdzielna,
Jndz. 2) — (Sat. spartium scoparium) arno-
wiec miotowy.

3) — (Sat. artemisia campestris) bylica polna,

•fpgn., Jndz., ÄL; matka zielna, ^)gn.; cf. pro-
szczek ? ?;

flein — (Sat. lepidium ruderale) pieprzyca psia.

S3 e fen, m. (ber) ein nu8 Ruthen berfertigteS SSert=

jeug jum Äefjrcn miota, ©prichro. neue 33efen

fehlen roobl nowa miota czysto umiata, t. j. z
pocztku suby lepiej si pilnuje.

S3 efenbinber , m. (ber) berjenige, ber S3cfen berfertigt,

miotlarz.

Säefenben, v. a. e'lien befenben, jti if;m fenben posa
do kogo, obesa kogo.

33efengen, v. a. przypali, *o<rgn, opali,
osmali, SE3.

SSefeurei8, n. (ba8) rózgi (Sßl.) na mioty.
©efenftiel, m. (ber) trzonek ober kij od mioty'}

83öhm. dzierado mioty.
S3efeffen, adj. (bom bofen ©eift) optany, cf. §36hm.

SSibel djabelniki, cf. Stuff, biesnowaty,
f. beffen

opanowany, B.

SSefe^en, v. a. auf etlna8 fetjen osadzi, zaj; ob-
sadzi (einen Drt), oblamoAvac, obszy, obgarni-
rowa, (ein^leib u. f. ro. mit ©pi|en — ) koron-
kami ugarnirowa sukni etc. Dywizya N. zaj-
mie cze brzegów. Dywizya osadzi brzegi (a'.

Den Sffieg beferjen opanowa drog. Cztery miej-
sca zawakowane osadzone bed(a). Den Sifch mit

©peifen befe^en zastawi stó" potrawami L. SUle
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Slemtcv fmb fd)0il bcfeijt wszystkie urzdy s juz
zapenione (a).

_
SDicfe 9?oIle mar nicht" red)t befetjt

rola la niewaciwie obsadzona byla. Gilien äßeg

mit SBäumeil — zasadzi drog drzewami, einen

Jeich mit gifd)en — , zarj-bi staw.
SS e f e 15 1 ,

zajty, a, e, SJSart. cf. Bw. obsadzouy,
oblamowan3', obszyty.

SS e fetjung, f. (Die) osadzenie. Gj. — bev Sfemter

rozdawnictwo urzdów, Kon. 3. cig. S?efc^ung8»

recht.

SBefeufjen, v a. feufjenö betlagen wzdycha nad
czem, westcbn na co, jcze na co.

S5efid)tigen, v. a. in Slugenfdjeiu nehmen oglda,
*gledywa, przeglda, obejrze.

SSefid) tlgung , f. (bie) ogldanie, amtliche — ob-
d ukeya.

S3eficben, v. a. posypa czem siejc przez sito.

S3 e fi e g e I n , v. a. mit einem Siegel berfehen przypie-
cztowa ,

piecz przyoy; cf. zapieczto-
wa (berfteg).

t

aSefiegen, v. a. fiber jemanb flogen zwyciy, prze-
zwyciy, pokona, zwalczy, przeama, 3.

G$. zawad; cf. kruszy zawady, (a).

S3efieger, ni. (ber) pogromca, g. y, (a); — Sparty,

Dni. 49. — zwycizca.
SSefiegung, f. (bic) pokonanie, 3. Gj;. silne poko-

nanie przesdu, Dantisc. Pohamowanie na-
mitnoci, Ptck.

S3 e f i n g

e

, f. (Sat. vaccinium myrtillus) borówka
czernica, At , Jndz.; — czarna, jagoda czarna,

33efingen, v. irr. a. m. I;., Imperf. id) — , er befang,

Conj. bag id) -, er befange, Part. Prt. befnngen,

£= in einem ©efange ober ©eoiehte erbeben opiewa,
cf. nuci, Krasicki.

SSefinnen, v. irr. m. b. ,
Praes. id) befinne mid),

Imperf. id) befann mid), er — fid), Conj. bag id) mich

— , er fid) bcfdnne, Imper. befinne bid), Part. Prt.

befonnen — ftd) erinnern, fid) auf erroa8_ — przy-
pomnie sobie co; przypomina sobie; 2) —

,

ä)cüf)e anroenben fid) einer Sache 311 erinnern, über*

legen, entfchtlfjen, 311111 bentlidjen SBeronfjtfein 311010*»

fei)reil namyli si, namyla sie; waha si,
zastanowi sie; fid) eines beffern befinnen wej
w siebie (a), inaczej ober lepiej si rozmyli,
namyle — ,pomiarkowa si, upamita si, cf.

pój do gowy po rozum.

S3efinnung, f. (bie) namylanie, upamitanie, na-

mys, 3. G£. zbawienny — , Szan.j G}\ godzina
czasu do namysu (a).

3ur — bringen do przytomnoci przywie, ocu-

ci. Sr. kara przywróci do namysu zachwia-
nych, cf. naprowadzi do rozwagi nad sob,
(a). 3 ur — fomincn przyj do siebie, ocuca
si, obaczy, fig. wej w siebie, upamita si.
Die — berlieren wpa w bezprzytomno, Mi-
ckiewicz, zmysy straci, B.

S3 e f i U nu lig S lo 8, bez zmysów, bez przytomnoci
(bdcy).

S3 e fi nu u n g 61 o fi g fei , f. (bie) bezprzytomno.
SSefitj, m. (ber) ber 3uftcuib, Iro man eine Sad)e al8

fein Gigenthuin betrachten faun posiadanie, posia-do
,

posessya , dzierenie, cf. mienie; 3. G.

równo mienia i bytu, (a).

Su S3efit3 nehmen zaj. SSefty ergreifen bon ctroaS

wej w posesy czego; posi.
S3efil5cn, y. irr. a. m. I)., Imperf id) — , er befafj,

Conj. bajj id) — , er befafje, Part, Prt. befeffen, ==

oft obev_ biel auf einem Orte ober einer Sad)e fitjcn

nasiedzie; cf. B. siedzie na jajach;
'l) — , eine Sache al6 Gigcntbttm ober in feiner

bölligcn Weroalt haben posiada, mie, dziere;
:$) — , mit rlimiö brrfeben fein posiada. SSefeffen f. bf.

S3efit}cr, nr. (ber) bcijcnige, ber cine Sadje im S3efilj

l)a; posiadajcy, posiadacz, waciciel, cf. posesor.
fflefiljcrgrcifiing, f. (bic) zajcie, objcie.

S3efit3nal)ine, f. [biel zajcie w posiado, till«

rechtliche — zabór. 2B3.

SSefltjtbuin, n. Cba6) posiado.
S3e filling, f. (bie) ba8 S3efit3en einer Sache posia-

danie, posiado; 3. G. posiadoci w Indyach
(a). 2> — ein ©nmbfiucT, ba8 jemanb

_
befitjt po-

siado, siedziba; cf. posesya, dzierawa, eig.

Sßacbt.

SSeSmer, m. [ber] cf. bie Schncitroage *bezmian, g.

u, ober beffer przemian, g. u, waga rzymska,
Sat. sta tera, Bystrzycki.

S3efoffen, Sßart. pijany,
f. befaufen.

33 e f o I) l e

n

, v. a., mit Sohlen berfehen podselowa,
podsylowa, podzelowa, L.; da podeszwy,
podeszw opatrzy, podszy boty.

33 ef o 1 b cii , v. a. mit Solbe berfehen od paci,
pensy paci komu, pensy, "jurglelt — ; opa-
ca; befolbet werben bra od, pensy, pac.

S3efolbet, patny, 3. G. utrzymywa stale i dobrze
patne wojsko. Przybra patnego buchaltera
[a]. Gin befolbeter Sobrebner *jurgieltowy chwa-
lacz, Krasicki.

SSefolbung, f. [bie] bas S3efo(ben unb 2] — ber

Solb pensy, od, *jurgielt; cf. beim $otn. SDli*

litair aud) traktament, cf. paca.
SSefonbere, [ber, bie, baS] adj. eigentlid) osobny

labgefonbertj; osobliwy, szczegulny, a, e; cf.

rzadki; 2) —
, fettfam dziwaczny; cf. rzadki,

3. G. czowiek, dziwny, osobliwszy, szczegól-
niejszy.

3)a8 SJefonbcre szczególno.
S3efotlber8, adv. osobno, osobliwie, mianowicie,

szczególnie, zwaszcza.
SSefonncn, adj. rozmylny, determinowany, przy-
tomny, uwany.

S3efonnen, v. a. befcheinen, bon ber Sonne owieca.
befonnen laffen, wystawi na soce.

SBefonnenbeit, f. (bie) bas SSermögen, bie tlufnierf*

famteit feines ©eifteS 3U lenfen, roobin man toil!; cf.

Raffung berlieren rozmys, g. u; cf. determinacya,
przytomno umysu; cf. Slltbolnifd) *rozrywka;

cf. baczno, zastanowienie si, baczliwo,
roztropno.

Befolgen, v. a. burd) Sorge etroaS 311 erlangen fu*

d)Cll postara si, wystara si, wyrobi co,

przysposobi co; 3. G. przysposobi wiele zota
do Bzpltj Babiskiej, [a]; jjembui. ©elb befolgen

wystara si komu pienidzy; = 2) tür etliv.6

Sorge tragen zaj si czem, patrzc czego, pil-

nowa, zaatwi | interes] uatwi, obmyli,
opatrzy co w co, B.; cf. szafowa; cf. zaopa-
trzy; cf. dostawia, dostarcza; mie na pie-

czy; bie Siffecuraii3 befolgen wyrobi assekuracy,
Contr.; 2) —, in Sorge ftehen, baj) etroaS Urninge*

tiebmeB gefebche obawia si, by troskliwym;
ba si

83eforglicb, adj. bas, toaS 311 befürchten ift, dorozu-
miewany.

2) botl Sorge, zbyt troskliwy, obawiajcy siej
niby obawny,

Söeforglichfeit , f. (bie) zbytnia troskliwo, nie-

spokojno (wzgldem rzeczy mogcych nast
pi ).

S3 e f o 1 g n i 9 »
f- (bie) bit SMorgung einer Sache sta-

ranie si; 2) — , bie SBcfürdjtung einer Sadje tro-

ska, obawianie si, obawa.
S3 efor gt , adj. obawiajcy si; troskliwy, czuy;

cf. pieczoowity. Gr,. Monarcha okazuje jak jest
czuy na dobro swoich poddanych, (a),

lim ettoaS befolgt fein troszczy si, kopocie
si o co.

©cförgtheit, f. (bie) troskliwo, staranno, pie-

czoowito.
acforgung, f. (bie) postaranie si; trudnienie si
czm. cf. dozorowanie bon Sachlbalteitl, 8S. cf.

chori/enie koo czego.

S3 cf pa nn en, v. a. mit einem ©efpann berfehen sprz-
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ajem opatrzy,- einen SBagen begannen zaprdz
do woza ober pojazdu; eine Srommel befpannen

bben napi, eine ©eige — struny nacign na
skrzypce.

S3efponnttng, f. (bie) uprz, f. Cr. chcia jedn
uprz konn i trzema uprzami wolowemi
wszelkie roboty na roli uskuteczni (a) ; zaprzg,
cf. dziaa zaprzone ©efdjütje mit — Skrznck.

83efpeien, v. irr." a. m. h., Imperf. icfj — , er be=

fpie, Conj. bajj id) —', ev befpiee, Part. Praet. be=

fpieen, = mit bem t>ao mnn atigroirft befubeln oplu,
oblu. li.; cf. uplwa, opluwa; fich befpeien wo-
mitowa, oplu si.

S3efpeiung, f. (bie) oplucie, uplwanie
S3efpicfen, v. a. gehörig fpicfen naszpikowa, cf.

szpikowa co sonin, poprzetyka , *szpilko-
wa. Die SBóUe roaren mit Äanonen befpicft waiy
byy najeone dziaami.

S3efpiegeln, fich, v. rec fich im Spiegel befebcn

przeglda si w zwierciedle; alö v.' a. fig. pro-
mienie rzuca, blask — na co.

S3efpinnen, v. irr. a. m. fi., Imperf. ich — , er be*

fponn, Conj. bafj ich — , er befpcmne, Part. Praet.

bcfponnen oprz; befponnener Änopf oprzedzony
guzik, szmuklerski guzik. cf. osnu

SSefpornt, w ostrogach, przy ostrogach.
Sefpötlelll, v. a. urga si nad czem, *prze-

d warza. Dantisc. braucht biefeS SBort attS uk.
Gorn; naigrawa si z czego.

ÜBefpötteln, n. (ba§) urganie si nad czem. Gr.

miech i urganie si nad ojczystym krajem,
Mick.

83efprechen, v. irr. a. m. b., Prs, id) befpreche, bu
bejprichfr, er befpridit, Imperf. id) —, er befpracb,

Conj. bafj id) — , er befpradje, Imper, befprid), Part.

Praet. befprochen, =r beftellen *obstalowa, zamó-
wi, umówi co

j

2) -, mit SBortcn bejauberu zamawia, j. S3.

choroby, strzelb, L.; cf. zaegna; cf. urzec
(przez urok; 3) — , fid) mit jemanb befprerhen, fich

mit jemanb unterreben um einen (Sntfchlufj 511 faffen

umówi si z kim, rozmawia si —

.

SSefprecher, ra. (ber) zaegnywacz.
S3efprecberin, f. (bie) zaegnywaczka.
83efpred)ting , f. (bie) zamówienie; umówienie,
rozmówienie; zaegnywanie.

83efprengen, v. a. fprengenb nafj machen pokropi,
skrapia. popryska.

S3efpringen, v. irr. a. m. I;., Imperf. id) — , er be*

fprang, Conj. bafj id) — , er befprange, Part. Praet.

befprungen, = auf etroaS fpringen skoczy, skaka
na co.

2) — , befrud)ten , (hon einigen Shieren) cf. be=

fchälen, belegen chowa, upodni; cf. pokada,
poka; cf. 'gamratowa, nad) L. o kiernozie i

baranie, pojeda, L., kiernozie (b. ©cbroeinen).

83efprifeen, v. a. fpritjenb beroerfen obryzga, po-
bryzga , popryska, spluska; mit Äoth —

,

ocuasta; mit ber ©pritje, sika na co.

Sefputfen, ?v. a. oplu, optwa.
83efpülen, v. a. oblewa (o rzece lub morzu).

83effer, ad., ber ßomparatib bon gut lepszy, a, e;

cf. adv. lepiej; beffer fein lepiej si mie; wicej
znaczy.

Seffern, v. a beffer madjen poprawi, poprawia,
polepszy, polepsza, naprawi. 2) — v. re-

cipr beffer roerben, mit fich, poprawi si, polep-

szy si.

S3efferung, f. (bie) bci6 S3effern poprawa, polepsze-
nie, naprawa, melioracya; 2) — , ber äufwnb, in

roelcbem eine ©acfye beffer roirb poprawa, polepszenie.

§3efferung§bau9, n. (ba6) an einigen Orten foicohl

al6 3ud)thau§ dom poprawy.
S3efta'f)len, v. a. zastall, ostali.

S3 eft allen, v. a. instalowa, wproAvadzic na urzd.
S3eftallung, f. (bie) bie SSeftetiung 51t einem Slmte in-

stallacya, wprowadzenie na urzd. 2) = fgb.

Mrongovius, Deutsch -Poln, Wörterbuch. 1.

S3eftaIIung§brief, m. (ber) patent, g.u. nominaeya.
S3eftanb, m. (ber) bie ununterbrod)ene gortbauer einer

@ad)e trwao, trwanie; — haben trwao
mie, St©. SNU §3eftanb be Stechte, nie narusza-
jc prawa.

"
2) — , baSjenige, tt>a8 bon ber giunabme nad) Slb=

311g ber 2Cu8gabe übrig bleibt superata, g. y. 3. (f.— z pozostaych sum (a); cf. ilo, kwota, po-
zostaa, pozostao, zapas pozostay, skad,
reszta pozostaa, remanent ober blofj zapas, 9t©.
©obiel im SBeftanb haben mie czego tyle a tyle
w gotowoci, Bw. Der erforberliche S3ebarf bon
SSier mufj ftetg in SSeftanbe fein kadego czasu i-

lo dostarczajca piwa na zapasie znajdowa
si powinna, Si©. 3) = $ad)t m. f.

93 ep ä n big, adj., roaS eine ununterbrochene Dauer hat
cigy, trway, ustawiczny, stay, cigle trway;
beftinbigeS SBetter staa pogoda; adv. cigle, stale.

S3eftinbig, b. i., nicht flatterhaft fein, statkowa.
S3eftäubigfeit , f. (bie) bie Qngenfchaft, nad) roeldjer

etroaS befränbig ift trwao, stateczno, stao.
§3eftanbtheil, m. (ber) bie Sheile, au§ roelchen ein

Äßrper jufammengeferjt ift, §3eftanbtheile czci ska-
dowe (elementa) (a), 3. Sr,. — stylu gotyckiego
(a), cz skadajca co L.; cf. D. *istota; Sj.
powietrze oczyszczone od obcych istot jest je-
dnorodne, Osiski; cf. b. *zasada, 65. gdy
zasada powietrza czy si z jakim ciaem za-
mienia si na istot kwan, Bystrz. 1, 228,
cf. skad 5. Sj wody tuste których skad
nie jest wiadomy, Byst.; cf. pierwiastek, pier-
wiastki w skad (wody mineralnej) wchodzce,
id. Furj: cz skadowa (a); czstka.

S3 e ft ä r E e 11 , v. a. = machen,_ bafj jemanb auf etroaö

beharret zmacnia, umocni, utwierdza, po-
twierdzi, cf. fig. podsyca.

S3eftdrtung, f. (bie) umocnienie, zmocnienie, po-
twierdzenie.

S3eftttigen, v. a. bauerbaft machen, für gültig aner*

fennen, utwierdzi, potwierdza, umocni, *ro-
borowa, uchwali. 2) —

, ein 3cugni9 bon ber

äBahrheit einer <Sncr)e ablegen zawiadczy, stwier-
dzi.
©ich beftitigen sprawdzi si. Die Sftachridjt hat

fleh nicht beftdtigt ta wiadomo nie sprawdzia
si, Ober nie potwierdzia si.

SSeftatigung, f. (bie) potwierdzenie, utwierdzenie.

SSeftcriten, v. a. begraben, eine Seiche jur ffrbe be«

flatten pochowa ciao.
JBeftauben, v. n. m. f., mit ©taub bebeeft merben
okurzy si, zaj kurzem, fj. 65. zasze ku-
rzem klawisze omiata (f. organy Wgierskiego).

SSeftciuben, v. a. mit ©taub bebeefen okurzy, przy-
kurzy, zakurzy, zapyli.

§3eftauben, fich, v. recipr. ©tauben befoinmen roz-
krzewi si.

S3 eft a un en, v. a. podziwia (co).

SSefte, ber, bie, bag, adj., ber ©uperlattb bon gut, ber

ben bö'chfren ©rab be8 ©uten bezeichnet najlepszy, a, e;

baS S3efte najlepsze, najlepsza rzecz, co naj-

lepszego; cf. dobro, g. a, poytek, g, tku; cf.

tre. Da8 gemeine S3efte pospolite dobro. 3'inr

93eften dla dogodnoci obywateli otworzy
ksigarni (a). Dein eigenes SSefte hat mich bie=

her gebracht twa mie tu wasna zagnaa potrzeba,

P. K. 281. Da§ gemeine SBefte spólne dobro, P.K.

377. GS fehlte am 93efteu nieraz sposobów i

wtku niestao, Krs. 6r. dla dobra ogólnego
poytki ztd wycign zdoa. (a).

Sm beften Slrbeiten, Gffen 2C. w najlepszej robocie,

przy najlepszem jedzeniu etc. Bw. cf. w najlep

sze je, pracowa; jum SSeften ber Snbaliben na
rzecz Inwalidów; aufS befte, ant beften najlepiej,

jak najlepiej; nicht
_
biel jum —

,
5U leben haben

by ubogim charakiem.
3um SSeften geben, $rei§ geben, bamit e§ bon anbern

berfdjmaufet merbe wyznaczy co na poczsto-

11
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wauie lub wygodzenie komu; Semanben jum
Skften I)aben, b. i., ihn aufhieben, feine Seidjtqlaubigfeit

mifjbraucben natrzsa sie ober drwi ober kpi
z kogo, za nos wodzi kogo, artowa z kogo.
3um beflen feljren zamówi, zamawia, na dobre
tumaczy; 6$. paskie btdy kady zamawia,
ubogiego cnoty rzadko kto" widzi, L. Sein S3e=

fleS tbun, b. i., alle feine Äiäfte aiiftrengen cz3-ni
co mona; ef. B najwicej przyczyni sie do
czego; cf. — przyoy si do czego.
35er erfte befte lada kto (któfy). £)a8 erfre befte lada

co. G8 giebt fein Uebel, roeld)c6 nicht jum 83eften

geveid)en follte niemasz tego zego, coby na dobre
niewyszlo. (a).

S3efted)en, v. irr. a. m. f;., Prs. id) beftedje, bu be=

ftichfr, er befticht, Imperf. id) — , er beftacb, Conj.

bafj id) —, er befracfje, Imper. bcfticb, Part. Prt. be=

ftocfjen. = im SRahen bie Gnben mit fleinen ©ticbeu

umfd)lingeil obetka 1 obszy, cf. B. przyfastrzy-
gowa; obrzuca.

2) — , burd) ©efd)enfe 511 eiuer unerlaubten <&anb=

lung bewegen przekupi, *przenaj kogo. P. K.
102, cf. przedarowa, podsypa komu co, Stuff,

fig. ©ein 21eufjere6 beftidjt febr, jego powierzcho-
wno bardzo uwodzi (b. uwie), uludza, prze-
mawia za nim.

S3efted)er, m. (ber) przekupca, g. y, cf. przeku-
pujcy-

S3efted)lid), befted)bar, adj. przekupny, przedajny.
§3eftecblid)feit, f. (bie) tie SSeftecbbarfeit, f. prze-
kupno, przedajno.

33efted)nabt, f. (bie) fastrzyga, B., szew obrzucany.
S3efted)ung, f. (bie) przekupienie, przekupstwo

(a), przedarowanie, 'przekabacenie, fig. dowody
srebrne, ydowskie najmocniejsze, Adag., cf.

*korrupcya.
S3 c ft e cf , n. (ba8) ein gutterat, in ir>elcf>e6 geroiffe 3U=

fammengebörige SBertjeuge geftetft »erben futera,
pokrowiec, sztuciec, puzdro, pochwy. 2) —
biefe DBerFaeuge fetbft puzdro, puzderko.

SeftecTen, v. a. ctroaS in ober auf etruaS ftecfcn opi
czem, B., cf. poobtyka, poobsadza.

SJeftehen, v. irr. a. m. b. u. f., Imperf. id) — , er

beftanb, Conj. bafj id) — , er beftänbe, Part. Praet.
beftanben, = übertoinben zwyciy; gegen einen

befteben adu doj z kim, zdy ober nady
komu, dostarczy komu, zdoa z kim, podoa
komu; ben Äampf befteben przetrwa walk, Orz.
bia; cf. wytrwa niewczasy i rone przygody
P. K. 403; cf. zwiód walk; eine Prüfung be»

fteben zoy eksamin. 2) — al8 v. n. mit

fein, eigentlich fteben bleiben, befonbere bon flüffigen

Äörpern, gefrieren, gerinnen cina si, zamarza,
krzepn, niby stan. Gj. Wisa stana
JR. S. ; 3) — , uneigentlid) aushalten, befonbcrS

nad) einer angepeilten Prüfung erfunben merben;
cf. mobl ober übel befteben dobrze albo le wyj
z czem ober w czem ober z kim; $ßr.=$ßoln. 0-

stoie, osta sie, sta w sprawie, beffer popisa
si» gut beft- okry si z chwaa, utrzyma
si; kroku dosta, znalezionym by zdatnym,
obsta, Gj. Wyrok Trybunau a quo uznajcy
Gaczkowzkiego za niechccego wykona przy-
sigi, obok powyszego stanu rzeczy tym sa-
mym obsta nie moe, JR.S. äßer Wirb bor beinem
©edd)t befteben? kto praw Panu przed srogim
sadem twym zostanie? J. Kochan.; fannft bu
roobl mit bcincr ©crecbtigfeitbor ©ott befteben? al-

bo moesz z sprawiedliwoci swoi przed
Panem Bogiem stan bez nagany? Dambr.;
mit ber Mtedjnung nichj befteben *w kalkulacy
wpa, uiewyracliowa si, na liczbie z,osta, L.j

3) — v. n. bauerhaft bleiben, fein JDafein be»

halten, fflcftanb hoben osta si, utrzyma si,
wytrzyma, by, G$.

_
Dbne »nfeben fonu feine

Dbrigteit — bez powagi oi zwierzchno obej
niemoe, Krs. — cf. yc, ekeystowa. Äeine

Stabt fann befteben? adne miasto ocalone by
niemoe? 25iefe SSorfrbriften befranben bamalS nld)t

te przepisy wtenczas nie istniay. — cf.

istnie.

4) befteben auf eine Sache, beharren nasuwa
na co; bet feinem ©01 haben befteben trwa w swo-
jem przedsiwziciu, cf. obstawa, 3. Gjr. — za
wyzwoleniem katolików (a).

Gj. czyli Ministrowie maja zamiar, nastawa
koniecznie na podatek od dochodów (a), cf.

zosta przy czm, obstawa przy czem, upie-

ra si —

;

(Sr. nie upierajmy si przy tem czego dopi
niepotrafiemy. (a). Rossyauie obstawali przy
swojein daniu, (a).

5) — m v. n. m. b., cm8 geroiffen Sheilen 8U=

fammengefeftt fein (mit ou8) skada si z czego,

in cttt). —
,
polega na czem. G. dochody Rzdu

polegaj na podatkach staych, przychodzie z

kopalni etc. (a)i caa wymowy pikno w
jasnoci, w porzdku, w czystoci i wybor-
noci wysowienia polega, SP. 2) fein SBefen in

etlüao haben (mit in) zalee na czm. Gr. moe
u was ta nauka na sowach zawisa, Krasicki.
33eftebenb skadajcy si z czego, zoony z czego,

eine 311 JRecht beftehenbe Sache staa rzecz. Contr.
SSefteblen, v. irr. a. m. b-> Praes. id) befteble, bu

beftiehlft, er beftiehlt, Imperf. Id) — , er beftabl, Conj.

bafj ich — , er beftähte, Imperat. beftiebl, Part. Prt.

beftohien, = burd) Diebfabl urn etmae, urn baS Seh
nige bringen okrada, okra.

S3efteigen, v. irr. a. m. 1)-. Imperf. id) — , er be»

flieg, Conj. bafj ich —1 « beftiegc, Part. Praet.

beftiegen , = auf etmaS fteigen wstpi , wie,wsi na co.

2)<n Sbjon befteigen tron zasi, osie na tro-

nie, wstpi na tron. Gin Schiff befteigen wsi
na okrt ober do okrtu? 3Me Äonsel befteigen f.

betreten wni na ambon, ob. auch wstpi 5 et«

Sßferb — dosiada, dosi konia.

Sefteigung, f. (bie) wstpienie, wejcie, waenie.
Beftelicn, v. a. mit berfcbiebene^ Dingen befefcen unb

anfüllen, poustawia; zastawi czem np. stolik

figurkami, beffer: befetjen. 2) eine Stelle anmeifeu

naznaczy, kaza komu przyj, obstalowa.
3emb. beftellen, b. i., bafj er roobinfomme zamówi;
—, etmaS ju berfertigeu aufgeben obstalowa np.

par butów. 3) — , berauftalten ustanowi, urz-
dzi. Gin beftellrer Sluffeber ustanowiony do-

zorca, patron, JRS. Gin gericbtlid) beftellter Gurator

sdownie ustanowiony kurator, JRS. aud) po-
stanowiony, id.

galfdje S^uflf" beftetten faszywych wiadków
podmówi; cf. naprawi.

3) — , ein ©efd)ift au6rid)ten obstalowa, zaa-
twi, uatwi. Gin .§>l)pobef beftellen ustawiajc
szczeguln hipotek na tyme kapitale, JRS.

Ginen SSrief beftellen' odda list. Ginen Slcfer be=

ftellen uprawi rol, oprzta; G$. czy oprzta
obfit pasz hojne any, Dm. 22. Sein .£>ctuö

beftellen *rozprawi dom, cf. rozrzdzi, L., ob.

rozporzdzi dom swój, poegna si z domem
swym; cf. ostrzedz, cf. przestrzedz ludzi; be«

ftelle beln |>au6, benn bu mufjt fterben rozporzd,
cf. bibl. *rozpraw dom twój, albowiem umrzesz,
Dmbr. 187.

G.i;. kapela ju bya ostrzeona, Aut. It. ju
przededniem wyjecha stanowniczy obstalowy-
wa popasy i noclegi, Niemcewicz.

S3 eft e( lung, f. (bie) bie £>anblung beö öefleüenß za-

mówienie, obstalowauie. 2) — baö, maS beftellt

toorbeu obstalunek; cf. obstalowana rzecz, za-
mówiona rzecz. — beö Slcferß uprawa roli, oprzet?

S3cftellungöbrief, m. (ber) list handlowy, obsta-

lunkowy. SSeftellung ber ^>l;potl)efe urzdzenie
hipotek, JRS. äßilna.

S3 e ff e

n

Ö, adj. beftumglidjft jak najlepiej.



aSeftevitt— äScftofjctt. 163 aScftopclbcl — aSefudjett.

SSefrernt, gwiazdami okryty np. niebo; fig. or-
derami ozdobiony.

aSefleucrn, v. a. mit Steuern belegen podatki nao-
y, ocli.

83 e freue rung, f. (bie) ocowanie, beffer oclenie, SBg.

S3efteuerung8red)t, n. (baS) prawo nakadania
podatków.

33eftialifd), adj. bief)ifct) bestyalny, bestyalski,

sprony, dziki, bydlcy, adv. po besiyalsku.

S3 e ft i e, f. (bie) jebeó uiibernünftige Shier im berachtli*

cijen äkrftanbe bestya, bydl, g. cia.
S3 e ft i e 1 e n , v. a. trzonek da do czego; ein Seit
— do topora.

S3eftimmeu, v. a. angeben, benamen oznaczy, sta-

nowi, postanowi, przeznaczy, naznaczy,
wyznaczy, wymierzy, okreli, Sj. form
processów opisujc czasu ich trwaoci nieo-
krelili (beftimmen), Krs. PP. ©er <§)immel be=

ftimmt _unb_ lentt bie Sojicffale ber SSölfev niebo sta-

nowi i kieruje losy ludów, (a) 29. — cf. ob-
myli (a) g. Sr. konstytucy (a);

Sr,, obmyliem poddanym na opa kowy spo-
sób. Korzenie citego drzewa dla nich ida,

Krs. PP. 214.

2) — bie SRerfmale einer Sache angeben ozna-
czy, opisa, zakreli; Sr zawar sdownie
kontrakt, którym tak ilo jako te cena 1 ga-
tunek drzewa zakupionego opisane zostay, 91®.

3) — , beroegen skoni, nakoni, B. spowo-
dowa, decydowa. UBer bat ihn gn biefem ©cbritte

beftimmt, co go nakonio ob. spowodowao do
takiego postpowania, ©id) 3U etroa? beftimmen,

nakoni si ober skoni si do czego, rozmy-
li si.

4) — , feftfetjen oznaczy, postanowi, prze-
znaczy, f. befchliefjen przejrze; S};. inaczey o
nich przeyrzano na niebie P.K. 268.

5) — , gu einem geroiffen ©ebrauche au6feben_ prze-
znaczy, odkada, Sr. rano i po obiedzie od-
kada godzin na lekcy, Krs.

SBeftimmenb, (in b. ©ramm.) okrelny.
S3 eft im nit, adj. przeznaczony, naznaczony, wy-
znaczony; wyrany, jawny, stanowczy, pewny,
dobitny, cf. okrelony.
Sr. stanowcze podania, Majewski. Sine be=

ftimmte tlrfache przyczyna mianowicie wyra-
ona, Bohusz. 3d) foeif} e§ beftimmt wiem to

z pewnoci
SBeftimmter, Sombar. adv. dokadniej.

aSeftimmtheit, f. (bit) dokadno, pewno, do-
bitno; cf. L. wyrazisto. Sj. S8 fefylte an ber

.
gehörigen JBeftimmtbeit be§ SluSbrucfeä brakowao
dokadnoci w wyraeniu myli?.

S3eftimmung, f. (bie) bie .gianblung be§ 33eftimmeti8

przeznaczenie, oznaczenie, postanowienie. Sj.

erfcbeinenb und) ber SSeftimmung ober ^Beifügung ob.

geftfefouug in ber Sitotion stawajcy za ustano-
wieniem w pozwie, 8t©.; kosztów ustanowie-
nie do wyroku stanowczego zachowuje si, 9t©.

2) — bag, roaS beftimmt ift przeznaczona rzecz;
cf. *omowa; cf. B. okrelenie, wysowienie,
punkt. 3) — ber %tDe$ przeznaczenie, zamiar,
cel. 2)ie §3eftimmung erreichen speni przezna-
czenie.

33eftimmung§ort, m. (ber) miej'sce przeznaczenia.
ffieftmöglichft, jak najlepiej. Sr. uprasza go w

licie, aeby drzewo sprzeda jak tylko moe
najlepiej, R©.

S3 eft obem f. befrauben.

aSeftotf en, v. n. m. f. unb v. rec. eine ©taube ober

einen ©tamm befommen krzewi si, w odyg
ober w krzew ro; cf. rozkrzewi si. 2) od
wilgoci plam dosta np. ciany.

S3 e ft p f e n, v. a. opcha w koo, poopycha.
S3 e ft o 8 c n , v. irr. a. m. t). , Praes. ich beftofje, bu

beftöjjeft, er beftófjt, Imperf. ich —, er beftiefj, Conj.

bafj ich —, er beftiejje, Imper. beftóCe, Part. Praet.

beftojien, attö einer geroiffen Slbficht an etroaö flogen

poolukiwa, pootrca, poodbija; cf. z grub-
szego -obrobi, — opiowa, — obheblowa, —
os'trugac.

S3eftofiCebeI, m. (ber) hebel osobny do obrobienia
z grubszego; Bh. ubirak; Boss. rubanow.

SB e ft v n fen, v. a. mit einer ©träfe belegen ukara,
kara, strofowa; cf. przypaca. Sr;. Naj-
mniejszy zbytek w uywaniu zmysowm szko-
dliwemi przypaca si skutkami, Szan.

SBeftrafung, f. (bie) ukaranie, kara.

23eftral)len, v. a. _©lraf)len auf etroag fallen raffen

owieci promieniami; cf. B. puszcza promie-
nie na co.

§3eftreben, fid), v. rec. STtühe onroenben usiowa
Ober usiowa si, stara sie, um etil), o co, d-y do czego.

SSeftrebt, Part. zawzity; usilny; beftrebfam, usilny;

33eftrebung, i. (bie) usilno, usiowanie, dno.
SSeftreichen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) —, er be*

ftrid), Conj. bafj id) —, er beftriche, Part. Prt. be*

ftridjrn, einen weicheren Äörber auf einen härtere«

ftreichen pomaza, pomuskn, nasmarowa, po-
trze; mit bem STcagnet beftreidjen magnesem po-
trze 2) — , in einer fchnellen SSeroegung berühren
strychowa (2trtill.), owiewa (wiatr), panowa
nad czem. 6j. baterya strychowaa Enzensdorf,
(a); it. — równiny, (a).

23 eftrciten , v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er be=

ftrttt, Conj. bafj id) — , er beftritte, Part. Praet.

beftritten
, _

ftreitenb angreifen zaprzecza czemu,
spiera si o co, zbiia co, zwalczy; Sj. wia-
tli politycy upieraj si w zdaniu, (a); 2) bie

nöthigen Äiäfte 31t einer @ad;e haben dostarczy,
opdzi, zadosy uczyni, podoa czemu, B.;

ausgaben bestreiten zastpi wydatki ober zaso-
ni; Säebüifr.iffe beftreiten opdzi, opatrywa, za-
spokoi potrzeby. Sj. przez uycie kunszto-
wnych znaków pieninych bylimy w stanie
wydoa toczcym si potrzebom (a).

33 e ft reuen, v. a. auf eträaö ftreuen popruszy, po-
sypa; cf. obsypa (coczem), ein mit S3lumen
beftreuter SBeg kwiatami wysana ( b. wysa,
— ciea) droga. Sr. czowiek ten w zawo-
dzie swoich widoków znalaz zawsze kwiatami
wysian drog. (a).

S3 eft rief en, v. a. mit ©trictiüerf umgeben usidli, u-
wizi, uowi w sieci; cf. uplata. 2) — , mit

SSanben belegen uwizi, fig. — , mit unfldjtbaren

23anben feffeln, bod) nur bon etroa§ SRachtheiligem

usidli, zawika, uwika, beftrieft bon ©ünben
uptany grzechami, P. K. 504.

S3eftromen, v. a. oblewa.
S3 eft itr men, v. a. =: auf efrcag fturmen szturmo-
wa, szturm przypuci do miasta, fig. nagaba,
naciera; dokucza komu o co.

S3eftürgen, v. a. auf etroaö ftürgen nakry pokrywk.
2) — , eine rMötjlidje Unruhe, einen unbermutheteii

©chrect berurfac!)en zastraszy, zatrwoy, prze-
razi; cf. B. zmiesza.

SSeftürgt, adj. zatrwoony, przeraony, zmie-
szany, zdumiay.

S3eftürgung, f. (bie) berjenige 3«ftcinb, in irjeld)en

man burd) einen unbermutheten ©chrecf tierfeijt toorben

zatrwoenie, przeraenie, zmieszanie, pomi-
szanie. 3« SBcft— gerathen zmiesza si.

SSefud), m. (ber) bie ^Janblung beö S8efud)en§ nawie-
dzenie, cf. wizyta, cf. uczszczanie, cf. odwie-
dziny, sjjl., einen 33efud) abftatten, ablegen, odda
komu wizyt; gum S3efud) geben, fommen, i,
przyj z wyyt. 3ch erroarte morgen S3efud),

b. i. ©äfte, spodziewam si jutro odwiedzin,
ober goci z odwiedzinami. Der S3efud) ber

©d)ttle, beä Sf)eater§ uczszczanie, do szkoy,
na teatr; — ber Steffen zwiedzanie jarmarków.
SSefuche annehmen odwiedziny przyjmowa.

§3efuchen, v. a, öfters an einen Drt tommen, befoiiberö

11*
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au8 $öflichfeit ober gminbfcbaft odwiedzi kogo,
odwiedza kogo; cf. zwiedzi kogo, uczszcza
gdzie, nawiedzi, nawiedza (chorego). 3Me bei=

ben [enteren: nawiedzi, nawiedza Jangen jeljt on

außer ©ebraud) 3U fominen, »eil nawiedzi auch bie

83ebeutung bon »heimfuchcn« bat? cf. L.? skór
czyj nawiedzi jemanbeS Sudfel heimfuchen; cf.

bywa gdzie, czsto chodzi.
SiBefucher, m. (ber) rewizor, stranik; cf. uczszcza-

jmy-
83efud)t part. adj. uczszczany, odwiedzany.
S3efubeln, v. a. fd)mutjig machen splugawi, spla-

mi, powala, spluska; zwala, pokala;- mit

©lut — , krwi zbroczy.
83 efu belting, f. (bie) splugawienie, zwalanie, po-

smolenie.
Set a fein, v. a. otaflowa, L.
S3 et ag en, v. a. einen Jag anfetjen dzie ober termin
wyznaczy, pozwa, zapozwa. 2) — v. n. m.

f. cerfaUen (bon %\n\m unb Schulben) b. przepa,
zapa.

SSetagt, adj. alt zestarzay, podeszy w latach,

— w wieku, stary, sdziwy, dawno zapady
(dug).

S3etatcln, v. a. uzbroi okrt (w takiela), B.?

cf. okrt w liny ober w rekwizyta opatrzy.
83etaftbar, adj. dotj'kalny, a, e.

83 et a ft en, v. a. begreifen ober befühlen obmaca, po-
maca, dotyka si, maca.

S3etnftting, f. (bie) omacanie, omacywanie.
S3 eta u ben, v. a. taub machen oguszy, zaguszy.

2) — , aller Gmbfinbungen berauben odurzy; opa-
ja. (?£. koysania tym bardziej szkodliwe, e
opajaj dzieci, DD. Sktöltbt odrtwiay (czonek),
osupiay.

SSetaubting, f. (bie) oguszenie, zaguszenie?
2) — odurzenie, zadurzenie, L. ? zdrtwiao,
nieczuo, martwo, otretwienie. ©£. tytu
zachywca HollendrOAV przez otretwienie i przy-
jemny letarg w którym zatapia ich zmysy, Pa m.

S3etciubungömittel, n. (ba8) lekarstwo usypia-
jce, odurzajce.

S3etbruber, m. "(ber) naboni, bigot.

83etefaf)rt, f. (bie) stacya kocielna; L., piel-

grzymka na miejsce wite.
SSeten, v. n. m. h. , modli si [Bogu ober do Boga];

Sloth lehrt beten uczy potrzeba poszuka chleba;
cf. do Boga, gdy trwoga, L.; kto nie umie pa-
cierza, niech na morzu pynie, L.

23ete unb arbeite Boga wzywaj, a rku przy-
kadaj, (Srn. $üb. ober Bogu ufaj, a rki przy-
kadaj, L.

Gin Saterunfer, einen Sftofenfranj beten ojczenasz,
róaniec zmówi. SSor Sifdje beten do stou pa-
cierz mówi. Siad) Jifche beten po obiedzie pa-
cierz mówi ober modlitw mówi.

Steten, n. [ba§] modlenie si.
S3 et e r, m. -[ber] modlcy si, *Bogomodlca.
S3etglocTe, f. [bie] dzwonienie na pacierze, dzwon,
którym si znak daje do modlitwy.

S3ethä tigen, v. a. czynem dowie np. bie §reunb=
fd)aft — przyjani; w uczynkach okaza, udo-
wodni.

S3 et ha u en, v. a. porosi, zrosi, B.? nur im JSart.

ge»öhnl. betbaut b. i. mit Jhau beneljt ros skro-
piony, — zwilony, zroszony.

23etbau6, n. |ba8] dom modlitwy, moditewnia.
S3 et heilen, v. a. rozdawa, obdzieli.
93ctbciligcn, v. a. pocign do udziau w czem;

bei chrmö betheiligt fein," mie udzia w czem. Die
SSetbciligten majcy udzia, zainteresowani w ja-
kiej sprawie, interesenci.

S3etl)cercn, v. a. osmoli, mazi posmarowa.
»et hen u. bie afgfijn.; f. SSctcn, »et-.
23 et be u cm, v. a. aufrichtig ober herjlirt) berflehern

upewnia pod przysig, *boy si, zarczy,
uroczycie, poprzysiga, poprzysidz.

93etbetierung, f. [bie] poprzysiganie, zaprzysi-
enie.

S3 et I) ör en, v. a. = sum Shoren machen, beifübren

gupim uczyni, odurzy, omami, baamuci
kogo, zwodzi.

S3et[)örcnb zawodny, zdradny.
S3etf)örter, m. omamiony, odurzony, odurzeniec.

S3 et ho rung, f. [bie| zwodzenie, zwiedzenie, odu-
rzenie, omamienie, uwodzenie.

33 et I) ränt, Sßart. zami oblany.
33etbun, fid) — , v. irr. rec. m. b., Praes. id) bethue

mid), bu betbnft bid), er bethtit fid), Imperf. id) betbot

mid), er — fid), Conj. bafj id) mid) -, er fid) be»

tbäte, Imperat. bethue bid), Part. Praet. bethan, 1)

feiten für : fid) benehmen postpi sobie umie. 2)
ofejda si, opaskudzi si,

93 C ti t e In, v. a. tytuowa, nada tytu.

S3etolbeln, v. a. okpi, oszuka.
S3 eto u en, v. a. z przyciskiem ober akcentem wy-
mówi [wyraz lub zgosk].

SSetonie, f. [bie] [Sat. betonica] bukwica, L., Al.,

Jndz.; gemeine, braune Sßiefenbetonie, [8at. beto-

nica officinalis] bukAvica zwyczajna, SI., ^>gn. ;

bukwica pospolita, Jndz.; bukwica lekarska,

,§gn.; betonika, jof. Slbotb.? gelbe — [8at. sta-

chys annua) czyciec roczny, Al., <&gtl.? y-
wiczka roczna, Jndz., <£>gn.

S3etrad)t, m. [ber] bie Rudficht wzgld, g. wzgldu;
in — ze wzgldu, in — fommen uwaa si.

S3 et rad) ten, v. a., aufmerffam an[et)cn, eig. mit ben

Singen _be8 ÄÖrberß przypatrzy ober przypatry-

wa si czemu, przyglda si komu, zapatry-

wa si na co. 2) — fig. mit ben Slugen be6

©eifteS uwaa, rozwaa, zastanawia si nad

czem, rozmyla o czem, duma aud) przypa-

trzy si jakiej rzeczy, Dmbr.
3) — , = Rucfflcbt auf et»a8 nehmen uway,

uwaa, wzgld mie.
33eträchtlid), erheblich znaczny, niemay.
S3etrad)tung, f._[biej bie ^anblung be8 aSetrad)len8

przygldanie si, uwaanie, rozwaanie, uwaga,
rzut uwagi, Szan. $ßbilofof)bifche — filozoficzne

dumania (a); gciftlicbe — rozmylanie nabone,
— duchowne, medytacya, L.; cf. rozwaga, du-

manie, zastanowienie si, (a). §£. znajdowa
wiele godzin, które trawi móg w samotnych
dumaniach, Nieme. Kasi.; zastanowienia nad
literatur Polsk (a).

2) —, »a8 betrachtet »irb, eineSd)ri?t, bie irgenb

eine S3etrad)tung enthält, uwaga, myl. 3) — , SRitcf=

ficht wzgld. 3n Sktrachtung jieben wzgldy mie
na co, zastanawia si nad czm, bra pod
uwag.

S3e tra ci," m. [ber] ber S3elauf, bie Summa suma wy-
noszca, B.; ogu, fj. S. — podatków? kwota,
ilo," suma, niby *wyniosek, 33obm. Gj;. Sr be*

30f)lte ben — bo^elt zapaci podwójn kwot.
S3etragen, v. irr. a. rec. m. 1)., Praes. id) betrage

miel), bu betragft bid), er beträgt fleh, Imperf. ich

betrug mid), er - fid), Conj. bafj id) mid) — , er

fid) betrüge, Imperat. betrage bid), Part. Praet. be*

tragen, = fid) fittlid) benehmen ober beybalten post-
pi sobie, sprawowa si, obchodzi si, (gegen

Semanbcn z kim); zachowa si.

2) — a(8 v. n. m. b-. eine gc»iffe Summe ans»

machen wynosi, czyni.

S3etragcn, n. [ba6] bie flttlid)e SJuffüIjrung postpo-
wanie, postpki, sprawowanie si, obejcie si,
sprawienie si, cf. sposób wychodzenia. Sabfe«

rc8 — waleczne sprawienie si. Sein — barnad)

cimid)ten musiel obejcie si swoje do tego sto-

sowa, Poj.

S3 e trauern, v. a. über et»a8 trauern aowa, smu-
ci si, nosi aob, w aobie chodzi. (Sj.

»a6 man febr geliebt l;at, b«8 betrauert man tun fo
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mef)t', roenn e8 weg if co najbardziej miujesz stra-

ciwszy bardziej poczujesz; Eh. cf. opakiwa.
Beträufeln, v. n. tropfentoeife auf etluas fallen laffen

okapa, pokropi, kropi drobno.

Betreff, m. [ber] przedmiot, Sffij. Sn Betreff, fie&e:

betreffenb w przedmiocie; co si tycze, wzgldem.
B

c

treffen, v. irr a. m. I)., Praes. id) betreffe, bu

betriffft, er betrifft, Imperf. id) — , er betraf, Conj.

ba9 ld) — , er beträfe, Imper. betriff, Part. Praet.

betroffen =: roiberfahren , treffen natrafi
, _

trafi,

spotka, zdarzy si, sta si, trafi si. G8
hat ihn ein Unfall betroffen przypadek sta mu si,
nieszczcie go spotkao.

2) über einer bofen Zfyat antreffen zej, natrafi,

zdyba, zasta. Gr rourbe baba betroffen, ztapano

go na gorcym uczynku (in flagranti), bahjrbaS

Sßavt betroffen fur btflitrgt zmieszany, przeraony.
3) — , angehen, auf ctronö gerietet fein tycze si,

tyka si. G8 betrifft 100 £>ufaten chodzi tu o

100 czerw, zM cf. idzie o co, L. G8 betrifft ba8

SBohl beS &mbe8 idzie tu o dobro kraju. SffiaS

mid) betrifft co si mnie tycze, co do mnie.

Betreffenb tyczcy si. Sich bei bem betreffenben

©triebt melben b. uda si do waciwego sdu
(t. j do którego sprawa naley). SDie Gingabe

betreffenb bie gorberung podanie zaniesione w przed-

miocie pretensji, 5tS.

Betreiben, v.irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er betrieb,

Conj. bafj id) — , er b. triebe, Part. Praet. betrieben

= auf etmaS treiben, j. G. bie gelber mit benSd)aa=

f»n pdzi owce na pole, 2) — tbätig befolgen

zajmowa si czm, chodzi koo czego, trakto-

wa, narabia czem, bawi si czem, z zapa-
em przykada si do czego, cf. slara s' o

co. 9ted)t8angelegenbeiten betreiben interesa prawne
popiera, ®.=SD. cf. uatwia, obrabia. 3) Cßr.s

3>tutfd), auSgelnffen ftin rozpustowa, swawolowa.
Setreibung, f. |bie] chodzenie kolo czego, trakto-

wanie czego, narabianic, bawienie si czem; cf.

poparcie ober popieranie jakiego interesu, do-

pilnowanie.

Betreten, v. irr. a. m. I)., Praes. id) betrete, bil be=

trittfr, er betritt, Imperf. id) — , er betrat, Conj. bafj

ich — , er b>träte, Imper. betritt, Part. Praet. betrc=

ten = auf etroaS treten, mor)in fominen udepta co,

stan na czem, gdzie, wstpi na co, cf. klekta.
Gin betretener SSeg droga utarta, uchodzona, ubita.

2)ie Äan^'t betreten wni na ambon ober wst-
pi, SBj. wystpi; g. G. Aktor Eslair wyst-
puje na scen, (a); bie Stebncrbuhne — , zaj,
mównic; cf. wychodzi na scen} cf. ucz-
szcza gdzie, posta nog; j. G. ein <£>au8 bs-

treten stan, posta w domu czyim; Gj. eine

ftürmifchc Saufbahn betreten puci si w zawód
burzliwy, (a); cf. ucze poczynajcy zawód
dramatyczny, (a); cf. zapuszcza si w drog,
Szan.; Gr. zawód mao co od kaznodziejów

. uczszczany, SP.; Gj. Kras. wyj z stanu
i swoiej dzikoci i wkroczy w lady (bie gufj=

ftapfen betreten) narodów Europejskich.

2) — , antreffen zasta, zdyba, przydyba.
Betreten, $arr., ubity jako gociniec, uczszczany,

utarty; 2) beftüi'ät zmieszany, przeraony.
SctretungSfall, m. [ber] tgo). 3m BetretungSfatte

gdyby (go) zapano na uczynku.
Betrieb, m. [ber] bie fhatige Beforgung einer ©ache,

trudnienie si czem, chodzenie koo czego,

traktowanie czego, bawienie si czem, popie-

ranie czego, staranie si o co.

Bctriebfam, adj. gefchäftig , arbeitfam, skrztny,
czynny: zabiegy, cf. przemylny.

Betriebfamfeit, f. (bie) przemys, g. u, czynno,
zabiego.

Bttriegen, nad) Stbelung, fier)e : betrugen, naeh-öein»

flue.

Betrinfen, fld), v. irr. rec. m. r>, Imperf. id) be*

tranf mid), er betranf fid), Conj. bafj ich mid) -, u

fid) betränfe, Part. Praet. betninfen, fid) trunfen

mad)en upi si; Seitiatibtn — opoi kogo.
Betrocfnen, v. n. tn. f.,

obeschn; obsycha (z
wierzchu).

Betroffen, Part. bon b treffen, fobiel aI8 beftär^f,

zmieszany, przeraony; cf, B. zdumiay, zadzi-
wiony; fid) über etroa3 betroffen finben zadziwi
si nad czem, zastanowi si.

Setrüben, v. a. unangenehme,
_
traurige Gmbfinbungen

erroeefen zasmuci, zmartwi. Gr. Niezmiernie
nas zmartwia wiadomo o mierci naszego
kuzyna(a). Ge. król (emciekosistrapi,Niemc.

SInmerf. eigentl. trübe machen, mci bom SBaffer,

jebocb febon beraltet, nur noch in ber SUSI", er fiebt fo

unfchulbig au8, a 18 roenn er feinSBaffer betrübt l)ätte,

tak niewinnie wyglda, jak gdyby wody nigdy
niezmci.

Betrübnifj, f. (bie) jebe unangenehme traurige Gmbfitu
bung zasmucenie, al, g. u, smutek, g. tku, zmar-
twianie.

Betrübt ad. Betrübnifj embflnbenb strapiony, smutny,
zasmucony, cf. niepocieszony.

2) -
, Betrübnifj erroecfenb zasmucajcy, ao-

sny, smutny.
Betrug, m. (ber) oszukastwo, oszustwo (a), szal-

bierstwo, oszukiwanie, oszukanie, filuterya, ma-
chlarstwoi cf. fortel. Gr. atl8 Kochanowski Or-
land: wymyli niecnota nowy fortel zbawi jg,

zdrowia i ywota; er beimrfte ben — , postrzeg
farby, cf. zna si na farbowanych lisach, cf.

znam ci zióko e pokrzywa, L.

Betrüflen.v. irr. a. m. |., Imperf. id) —, er betrog,

Conj. bafj id) — , er betröge, Part. Praet. betrogen,

oszuka, oszukiwa, szalbierowa, cf. zawie
kogo, zdradzi, zawód uczyni; cf. Grn. ^anbb.

fig. przez nog przewin; cf. odrwi kogo.

3Me Hoffnung hat ihn betrogen, nadzieja go za-
wioda ; cf. oszwabi, ocygani, L.

©ich in etroa8 betrügen omyli si, zawie si
w czem, oszuka si (mit — na czem). Siemahb

urn etroa betrügen chytrze komu co wydrze, po-
zbawi czego.

Betrüger, m. (ber) oszust, szalbierz, oszukaniec,
filut, machlarz, cygan, cf. L. odrwisz, g. a, ober

odrwiwiat, g. a, L.
Betrügeret, f. (bie) szalbierstwo, oszukastwo,

oszustwo, machlarstwo, filuterya, podstp, g. u.

Betrüg erifch, adj., rrjaS betrügt ober jti betrögen fud)t

szalbierski , a, ie, machlarski, Cf. podstpny,
mylny; zwodniczy; adv. podstpnie.

Se trüg li eh, adj .., roaS ttn8 betrügt, ober ben ffierth

tiid)t i)at, ben e8 bcrfpricht zdradliwy, zawodny,
omylny, zwodniczy, mamliwy, L.

Befrügtid)feit,ß (bie) bie Gigenfdjaft, nad) Welcher

eine Sache betrüglid) ift, zdradliwo, zwodniczo.
Setrunfen, $($art. pijany.

Bctfaal, m. (ber) sala do naboestwa.
Setfdjroefter, f. (bie) dewotka.
Betftuhl, m. (ber) klczalnik, m. g. a.

Betftunbe, f. (bie) godzinka, godzina pacierzy, —
modlitwy, pacierze, B.

Bettag, m. (ber) dzie modlitwy, cf. dzie po-
kutny, B.

Bett, n. (ba8) jeber ^latj, roeldpcn ftd) ein lebenbiges

©efchobf jur 9tul)e roafjlt, óko, oe, oysko
(einiger Sfjiere). 2) — ba8 bourne ©efteü nebft ben
sColftein jum 5Rad)tlager ber 33cenfd)en óko, oe,
pociel, tiie.br. tapczan; cf. mafur. wery.

3) —, bie in ba3 pljerne ©efteß gehörigen Sßolfter,

bie geberbetten oe, pociel, f., cf. DD. posciaka,
befonber8 für fleine Äinber, cf. bety eig. geberbette.

Da8 Bett büten óka pilnowa, P. Jan, cf. ba-

wi si ókiem. 3u Bette gefjen i spa, po-oy si spa. 35a8 — machen, posa óko,
posa pociel.

4) -, bie SBtrtiefung, fóorin baQ SBaffer eitua gluffeö,
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Stromes ober 9?ad)c§ läuft koryto, oysko; bei ber

SDfühle: ób, g. u.

Bettag, m. (ber) dzie naboestwa.
Settbanf, f. (bie) szlaban, g. u.

Settd)cn, n. (baó) óeczko, cf. pociaka, DD.
Bettbecfe, f. (bie) kodra (gewöhnlich, ftatt bie Ober»

BetteS bienenb).

Settel, m. (ber) eine geringe Sadje bagatela, fraszka,

lichota.

Settelatm, adj. im Ijodjflcn ©rabe arm ubouchny,
ubouteki, ebracki, a, je, cf. goy jak bizun,

., Ober goy jak Turecki wity.
Settelbrief, ni. (ber) list z prob (o jamun),

list ebracki.
Setteibrot, n. (baS) ba8 Srot, baS fid) einer burd)

Setteln erwirbt ebrany chleb, z jamuny ze-
brany, proszony chleb.

Sette!bti&e, Scttclfnabe, ni., ein Saude ober Änabc,

ber bom Setteln lebt, chopiec ebrzcy, biedny
chopczyna

Bettelei, f. (bie) baö 93etteln, ebranina, ebractwo,
lichota, ndza. 2) eine unbeifchämtc, befd)toerlid)e

Sitte ebranie, natrtna proba.
Bcttclfratl, f. (bie) ebraczka.
Settelhaft, adj. nad) Slrt ber Settler ,_ armfelig, e-

braczy, a, e, ebracki, mizerny, biedny.

SettclhanbWerf , n. (baö) ebrackie rzemioso,
ba6 — — ergreifen puci sie na ebranin.

Setteljube, m. i ber) yd ebrzcy; —junge, cho-
piec (

—

fnabe) po ebraninie chodzcy.
Bettelfram, m. (ber) «raty, rupiecie ndzne pi.

Settelmann, m. (ber) pi. — teure, ebrak, ebracy.
2) ein Äartcnfpiel ber Äinber wózek; gra w wózka.

Bettelmond), m. (ber) zakonnik po jamunie
chodzcy.

Setteln, v. a. ebra, prosi chleba, prosi ja-
muny. Setteln gehen, na dziady pój, L.; cf.

chodzi po ebraninie; er gebt bem Setteln nad)

na letki chleb sic uda, gin. |>anbb.; cf. L. na
dziady poszed.

Settelorben, ni. (ber) ein Drben bon Sttönchen, Wel=

d)er nichts Gigeneö bcflljt, fonbern bon Sllmofcn leben

foli, zakon ebrzcych, bractwo — , z kwesty
yjce.

Sett elfa cf, m. (ber) torba ebracka.
Settelftnat, m. (ber) ber ©taat armer Seute, auch

jeber armfelige ober geringe $urj parada ebracka;
cf. B, ubiór ebracki, galgaski, cf. buczno, a

w pity zimno.
Settelftab, m. (ber) traetg. ber Stab eineö Settlers,

kij ebracki, ebractwo. Sin ben Settelftab bring

gen do ostatniej ndzy kogo przywie, przy-
prowadzi koo do tego, eby z torb Ober o

proszonym chlebie chodzi; zrujnowa go. Sili

ben Settelftab gerathen pój z torb, Bw.
Settelftols, m. (ber) pycha ebracka? cf. buczno

a w pity zimno; adj. pyszny w ndzy.
Betteltanj, m. (ber) cig. taniec ebracki; fig. wrza-
wa, kótnia.

Settelbogt, m. (ber) bcrjeuige Diener ber Dbrigfeit,

ber jur Sfbhaltung imb SUifhcbung ber Settelleute ge=

halten wirb dozorca ebraków, Pw.j cf stranik
nad ebrakami.

Settelbolf, n. (ba8) ebracy, Sßl. ebractwo, Bw.
ScttelWefcn, n. tbaS) urzdzenia ebraków si
dotyczce; sprawa ebracza.

Selten, v. n. m. ()., bnS Sett inadjen, sa óko,
pociea, posa — , gut. pociel, 3fmpr. pociel.

2) — alS v. rec. fld) eine SdJIcifftSfte bereiten posa
sobie óko ober posianie sobie obra.
— uneig. fld) fein ©chicffal bereiten, fleh in eine Sage

weifen; in bem ©prid)W. : wie man fleh bettet, fo

fdiläft man, ein jeber ift feiue6 ©ItirTeö Sdjmib jak
sobie pocielesz, tak si wypisz; cl", kady
swojj fortuny kowalem.

Settgcnoffe, m. (ber) towarzysz ober uczestnik
oa.

Settgenoffin, f. (bie) towarzyszka ober uczestni-
czka oa.

Settgerdtf), n. (ba8) sprzty ókowe.
Settgeftetl, n. (ba&) bas ©eftetl eines SetteS, in tocl*

d)eS bie geberbetten gelegt werben óko drewniane.
Betthimmel, m. (ber) kotara, sufit nad ókiem,

cf. pawilon.
Settlafen, n. (ba8) f.

Betttuch.

Sett läge rig, ad. um einer Äranfheit Willen baS Sett

hütenb lecy w óku, B.; obonie chory, ó-
kiem si bawicy, 9t<S., cf. chorob zoony;
bcttlngrige Jtranfbeit obona choroba, L. (£% kró-
lowa od dni kilku bawi si ókiem, (ift bett=

ligerig).

Settler, m. (ber) Weldjcr bettelt, ebrak, *torbiarz, L.
Settlerifch, adj. fobiel alS bettel()aft, ebraczy, e-

bracki.

Bettlerläufe, (Sat. xanthium struniarium) czepiec
rzepikowy, Al, rzepie pospolity, Jndz.,<f3gn.

Bettlerbadf, n. (ba6) bcräd)tl. fur: Settelbolf, mie-
ci uchy, gagany.

Settpfannc, f. (bie) szkandela; cf. oogrzej; cf.

Ii. nagrzewalnik.
Scttpiffen, n. (ba6) poszczywanie si.
Settpiffer, m. (ber) ryboów w óku} cf. L. za-

szczaniec, m. g. zaszczaca.
Settfaef, m. (ber) tómok; cf. siennik G&eumatratje).

Settftange, f. (bie) pit u óka.
Settftell, f. Bcttgefkll, n. (baS) beffer: bie Settftclle,

óko (bez pocieli) vulgo tapczan, werj'.

Settftollen, m. (ber) noga u óka.
Settftrof), n. (ba8) (Sat. galium verum) przytuli
prawdziwa, ÄI., Jndz.; — óta, .£gn.

Setttifrh, m. (ber) szlaban, g. a

Setttud), n. (ba%) ba8 Juch, welches über baS Unter»
bett gelegt Wirb przecierado, $r.=$oln. pachta.

Settling, f. (bie) posanie. 2) pomost (u balteryi), B.

Bettborbang, m. (ber) firanka u óka; zasona;
kotara.

Seftlinirmcr, m. (ber) szkandela, oogrzej, B.;

cf L. nagrzewalgik.
Settjeug, n. (baö) bielizna do pocieli.
Settjüge, f. (bie) ber Uebcijug eine8 DecfbetteS unb

ter Äopffiffcn eines Setteö poszwa, poszewka; cf.

powóczka; littl). nawleczka.
Setünd)en, v a. potynkowa.
Bettipfelt, pocentkowany.
Betupfen, v. a. z lekka dotyka sie (kocem

czego).

BetWoche, f. (bie) (jWifchcn fflogate u. gpub) krzy-
owy tydzie.

Sefje, f. (bie) bie «gmtibiu suka, sobaka. 2) — eine

tinjüdjtigc SBciböperfon suka.

Seucbbutte, f. (bie) k»d do ugu, B.

Scudje, f. (bie) ug, g. u, ugowanie.
Se u cl) en, v. a. w ugu moczy.
Senge, f. (bie) bie Siegung zgicie, miejsce zgi-

cia; bei ben Böttchern : Meifbtuge zginaczka (na-

rzdzie do zginania obrcz), Trój.

S engen, v. a. einen -Körper aus feiner gerabeu Wid)*

hing in eine fnimme bringen nagi, nagina, zgi,
zgina, schyli, nakoni, krzywi, skrzywi;
2) — , bemittljigeu upokorzy. 3) — , freinfen za-
smuca, znka, krzywdzi, drczy; bie Anie

beugen kolana zgi ober skania, (fj. tu nie-

chaj hardzi zegna pucod nami kolano. Den ©C=
beugten aufiicbien b. uciemionego pocieszy.
Datj Wedjt beugen, b. i. ungerecht herfahren, Unredjt

für 9led)t ciliaren, bibl^ wywraca sd ober pod-
wraca sd, b sprawiedliwo gwaci, niespra-

wiedliwo popenia. Cr,, er beugte fld) unter baö

Sod) poddawa si w jarzmo, czoem bi; (atiS

Sichtung) bor S'cmanb fid) — , schyli gow przed
kim.

S cug fal l, (ber) GaftiS (in ber ©ramm.) przypadek,
spadek, g. dku.
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©en of a m, adj., ma8 flcf> beugen ober biegen läfjt

gitki, gibki.

2) — , folgfam powolny, skonny,
f. biegfom.

Beugung, f. (bie) zgicie, zginanie, cf. zatoka,
zatok, g. u, *przegicina.

Beule, f. (bie) guz, g. a; blaue — , sino; cf. dy-

mienica (ein Bubon, Beule); eine Cßeftbeule powie-
trzna dymienica; eine fdbmerjbafte Beule bolczka.

Beulig, adj. guzowaty.
Beunruhigen, v. a. Unruhe erroeten niepokoi, za-

kóci, cf. rozdrzani, niespokoi, j. (£. cóby
miao niespokoi sen jego? Org. Buszmanowie
znowu zaczynaj niepokoi mieszkaców po-
granicznych (a) — turbowa, kóci, zatrwoy;
beunnihigenbe Briefe, ©eriicbte listy, pogoski za-

trwaajce. äNcm barf fid) toegen beö übrigen nid)t

beunruhigen nietrzeba sobie gowy zaprzta o

reszt, [a] cf. troszczy si. @£ któ znów nad-

chodzi osobnom kóci, Nieme, cf. obchodzi,

dolega, niespokojnoci nabawi, cf. zawichrzy,
wzruszy, zmiesza kogo.

Beurfunben, v. a. mit Urfunbn belegen, dowie,
dowodzi, udowodni, zawiadcza.

Beurlauben, v. a. Urlaub ertbeilen puci na urlop,

da urlop, ©id) beurlauben, b. i. §lbfd)ieb nehmen
poegna si.

Beurlaubte, m. (ber) urlopowy ober urlopnik, f{5C

ürlopnicy, urlopowany, 9Bj.

Beuit heilen, v. a., ein Urtheil über ettraä fällen,

osdzi, rozsdzi, rozezna, ochwali, fef)lt L.,

3. 6. belki przez brakarza ochwalonej — nach

etmaö z czego ober podug czego.

Beurtbeiler, m. (ber) wydajcy sd ober zdanie;

sdzia, krytyk.
Beürtbeilung, f. (bie) sd, sdzenie o czem, os-
dzenie* rozbiór, rozwaga. Steife — , dojrzaa
rozwaga, Feliski.

Beurtheilungöfraft, f. (bie) rozsdek.
Beute, f. (biet alleö, roaö bem geinbe im Ätiege ab=

genommen toirb, zdobycz, g y, up, g. u, plon,

g. u, Kr s.

2) -, Stile , eine Slrt Batftrog dziea. 3) —

,

ein höljcrner Bienenftocf, aud) ein ausgehöhlter Slot}

ber milben Bienen bar, g. i, dzianka, cf. ul ein

Bienenftocf.

Beutel, m. (ber) ein fleiner Sad, ettoao
-

barin ju ber*

wahren, eine 8lrt (Sieb in ben SJcublen worek, wo-
reczek kaleta, kiesa, kieska, sakiewka? in ber

SMtible pytel (we mynie); an tbierifeben Äörpern

torebka.
2) — , eine öffentliche Äaffe kassa. 3) - bei ben

Surfen eine (Summe bon 500 Sotuentbaler kiesa;

einem ben Beutel fegen worek wyskuba, L.j cf.

za kalet kogo wodzi ; cf. wytrzsa komu
kalet, oszukiwa kogo w pienidzach} cf. ch-
doy kogo, ogrywa, cf. musn kogo po ka-

lecie, ogooci, wyszypli. (£j. ©Vricbh). kto ma
worek dugi, znajdzie ochoczych do posugi, P.

Jan
Beutelfaul sknera, skpy.
Beutelformig, adj. naksztalt worka.
Beuteltaften, m. (ber) in b. Soluble, skrzynia py-
tlowa.

Beutelmet fe, f. (bie) remisz, g. a, L.

Beuteln, v. a. burd) ben Beutel laufen (äffen, pytlo-

wa. 2) — , oberb. : fchütteln, floVfen przetrzsa,
klepa. 3)—/ beutelformjge Vertiefungen betommen

kobieli si, buchasto lee, odstawa; cf. $(5r.=

Cßoln. kurbani si.
BeutelVerücfe, f- (bie) peruka z harbejtem, B.

öeutelvahc, f. (bie) dydelf sakwisty, dzieciono,

torebnik (8at. didelphus marsupialis) zwierz
wielkoci kota, samica w sakwie na brzuchu
ku pachwinom przyrosym, dzieci swoje nosi, L.

eutelfcbneiber, m. (ber) berjenige, ber anbern etroaö

auf eine liftige Art entroenbet rzezimieszek, g, szka,

cf. oberwipoe, g. cia, cf. urwipolec.

S

Beutelfieb, n. (ba§) bau Beuteltuch, n. pytel, g. tla,

ex Techn.
Beuteltbier, n. (baS) f. Beutelrafee; SBeuteltrjiere, pl.

b. Jarocki, zwierzta workowate, lat. marsu pialia.

Beuteltucb, n. (ba8) pótno pytlowe (w mynie).
Beuten, v. a.

f.
erbeuten.

Beutefiidbtig, adj. chciwy zdobyczy.
Beutter, m. (ber) ein ,£>anbrt>erf8mann , ber (eberne

Beutel, -giofen
(-
.giatibfchube unb bergt, berfertigt (ka-

letnik, B.) miechownik, rekawicznik.
BeVolferii, y. a. mit Gimtiohern berferjen zaludni;

cf. rozludni, L. ; zaplemleni, L.; cf. Boss. na-
siedli, zasieli.

SSebolfert, ludny, zaludniony.
Bebölferung, f. (bie) zaludnienie.

2) Sie 3abl ber Gtintoobner eine8 DrteS ober San«
beö ludno, f. g. i.

Bevollmächtigen, v. a. mit einer Boflmacbt berfeheti

umocowa kogo, nada komu mocy, da komu
penomocnictwo ober plenipotency, upenomo-
cni; cf. upowani.
93 eb o 11 ill a cht igt penomocny.

Bevollmächtigung, f. (bie) plenipotency, peno-
mocnictwo.

Bevollmächtigte, m. (ber) plenipotent, penomo-
cnik, g, a; cf. powiernik.

Bebor, conj. wprzód nim, póki nie; zanim.
SeVormtinben, v. a. opiekuna nada} cf. — przy-
da, opiekowa si czem.

Be Vormunbung, f. (bie) przydanie opiekuna.
Bevorrechten, v. a. uprzywilejowa, nada pre-
rogatywy.

Bcborftebeu, v. irr. n. m.f., Imperf.id) — , erftanb
bevor, Conj. bajj id) -, er beborftänbe, Part. Praet.
*bevorgeftanben, Von Dingen, bie in Rutifficht auf bie

3ufunft nahe finb nadchodzi, Bw.; cf. zanosi si
na co, wisie nad gow, nastawa, nastpowa
za czm, czeka; e6 ftebt mir bebor przed sob
mam co, . Gcr,. kara go czeka, Mw.

S3cVorftebenb, nastajcy, majcy nastpi. — cf.

nadchodzcy, B,, przyszy, 3. Ge. rada w kar-
melu o przyszej dyspucie, Krs. 3Mr fteht ein

grojjeä Uebel bevor wierz mi, e sie na wielkie
ze bierze, P.K, Ge£. gdj-by — stanli na czele
wynikych i gotujcych si rewolucyj, (a).

It. potomnoci sd surowy wisi nad nami, (a).

It. zanosio si Bzymowi na zle, Krsk.} a*e
czasy niebezpieczne do eglugi nastaway, za-
trzymalimy si tam kilka miesicy, Krsk.

Bevortbeiieti, v. a. burd) Befb'rberung feines eigenen

SßorlheilS einem Slnbern fchaben ukrzywdzi, oszu-
ka kogo, odrwi, okpi kogo.

BeVortheilun»!, f. (bie) ukrzywdzenie, krzywda,
oszukastwo.

SSeVorlüOi'teil, v. a. zawarowa sobie (uprzedni
umow), zastrzedz; 2) befürworten poprze, po-
piera (swoj powag prob).

Beborugen, v. a. pierwszestwo dawa (przed
drugimi).

Bemad^n^ v. a. SBache bei etroa8 halten, strzedz
czego, pilnowa, trzyma pod stra, czuwa
nad czem; cf. stróowa; cf. warowa. 6r.

Genera B. pilnie brzegi waruje, (a).

Be mad) fen, v. irr. n. m. f , Praes. id) belrachfe, bu
bemächfeft, er beroacbft, Imperf. id) — , er berouchS,

Conj. bafj id) — , er beroudjfe, Part. Praet. betrad)»

fen= mit ©emächfen bebeeft roerben obrasta, obró,
zaró.

Beroacbfung, f. (bie) obronienie, zaronienie, za-
rastanie, zarosto.

Betrachte, m. (ber) strzeony.
Bewachung, f. (bie) strzeenie, stróowanie. Gej.

za stróowanie pszenicy na ldzie bdcej ode-
bra, 36 zt. ms.

Betroffnen, v. a. uzbroi kogo.
Beroaffnet zbrojny, orny, Gij. orne narody,
Woronicz.
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©etnaffnete, in. (ber) uzbrojony.

Bewaffnung, f. (bie) uzbrojenie.

Bewahren, y. a. ©orge für etwas tragen/ beWad)en

etrzedz, pilnowa, zachowa, uchowa; cf. stró-

owa, cf. ocali, 3. S. ocali kraj od zarazy
obcych maxyin i obyczajów, SPP.

<Die ©rängen bewahren, bebecfen zasoni, obro-

ni granice, ©ott bewalnt mich bafür Boe roie

tego uchowaj, Budny; cf. bro Boe: ©ott be=

Wahre! (ein Stuövuf ber Semeiiuing). ©incn bor e=

Wa8 bewahren zachowa, uchowa od czego, ©ich

bor etW. beroaljren zachowa, uchroni si od czego.

65. ziemianina wstydu, a gospodarza szkody
zachowa, alte Aut. 2) — berwabjeu schowa.

Bewahrung, f. (bie) stra, strzeenie, obrona, za-
chowanie, pilnowanie.

Bewähren, v. a. beWeifen udowodni, dowodami
utwierdzi; 6ra. >£>anbb.; cf. sprawdzi, uspra-
wiedliwi. SBag bewährt beffer biefe SBabrbeit?

có lepiej tej prawdzie przywiadcza?
2) — , nad) borheigegangener Prüfung alg echt ober

Wahr beftnben dowiadczy, dowiadcza, uwi-
ci 5 fid) — , skutecznym by, skutkowa np. le-

karstwo.
Bewährt, dowiadczony, doznany, uwicony,

3. G. wzór (a)) cf. wiary godny, wywiadczony,
sprawdzony. Gj, uwagi sprawdzone dlugole-

tniemi dowiadczeniami, (beiüätjct burd) bieljäh=

rige Erfahrungen).

Bewahrheiten, v. a. sprawdzi. Slbelung berWirft

jroar biefeg Ser&um a(8 albern, allein eg brücft baS

Cßoln. treu aug, cf. powiadczy.
Bewahrung, f. (bie) zachowanie.
Bewährung, f. (bie) uprawdzenie
Bewai)rungSmitteI, n. (bag) rodek ochraniajcy,
prezerwatywa.

Bewalbet lasem zarosy.
BeWalbrerbten, v. a. drzewo z grubszego ociosa.
Bewallen, v. a. obsypa ziemi; cf. watem opa-
sa, SBg.

BeWanberf, ad. gefd)icft, erfahren biegy, wiadom
czego, obeznany z czem.

Bewnnbt ad. fobie! al8 befchaffen majcy si, in 9l§l.

Bei fo bewanbten Umftanben w takowym stanie

rzeczy, w takich okolicznociach.

Bewanbtnifj, f. (bie) Befchaffenbeit ober Skrbinbttng

mehrerer llmftüube okoliczno, skad; cf. kon-
dycya, natura; cf. Ross. obstojatelstwo. 68 hat

mit ber Sache folgeube Bewanbtnifj rzecz wyka-
zuje si w tym sposobie, 9JS.5 cf. wasno;
nad) Bewanbtnifj ber Umftanbe podug zachodz-
cych okolicznoci. C6 hat bamit eine gang anbere

Bewanbtnifj ma si to wcale inaczej; cf. B. wcale
insza jest w tern okoliczno.

Sich bon ber Wahren unb eigentlichen Bewanbtnifj

ber $hatfad)en berftcbern zapewni si o istotn3'ch

i waciwych okolicznociach czynów, ©O.

Be Waffern, v. a. mit Sßaffer befendjteti, oblewa,
polewa} cf. wod obla, wod spuci na co.

Serce gbar, ad. ruchomy, ruchawyi bewegbar ober

beWeglid) ruchliwy. Sr,, czci wewntrz ucha
wyprone, ruchliwe, Slut.

S3 ero eg en, v. a. ben Drt eines Äörber8 beranbern ru-
szy, rusza, poruszy, wzruszy, dwign,
podnie. 2) — , Gmbflnbungcn bc6 SJtitlcibS, ber

fficuc u. f. te, (intfrfjliefjungen unb Cmbftnbungen her*

borbringen poruszy, wzruszy, rozrzewni, roz-
czuli i 311 etWaS — , skoni ober nakoni po-
budzi do czego. 3n biefer Bebctitung ift c8 gc=

Wobnlid) v. irr. Praes. id) bewege, Imperf. id) —

,

er bcWog, Conj. bafj id) bewöge, Part. Praet. be=

wogen. j. er ift nicht gu bewegen nie da si uy,
nieuyty} fle licfj flcb burd) meine S3itten bewegen,

daa si uy probom moim, Krs. j)ic

Bille l)at bid) nid)t bewogen proby ci moje nie-

obeszy, PK. 337. Gr,. kto si nie poruszy sowy,

tego wzruszy kij dbowy, Grn. £>anbb.; cf. Wer
nidit fjören will. mufj füllen.

BeWegenb ruchajcy, poruszajcy, fig. rozczula-
jcy. B. NB. bag* SJerbum rucha bcraltet. Wm.

Beweggrunb, m. (ber) powód, pobudka; bodziec,

g. bodca.
Bewegfraft, f. (bie) sia poruszajca.
B e w eg I id), adj. boSjenige, beffen Drt man beranbern

fann ruchomy; wzruszony, chwiejcy si; 2)

(feiten) — , waS Gmbfinbungen be8 äRitleibenS, ber

3artlid)teit U. f. W. bewirft wzruszajcy, a, e, po-
budzajcy, rzewliwy, rozczulajcy, czuty, tkli-

wy; cine beweglkbe S3itte rzewna proba; beweg«

lid)C ©titer ruchome dobra; cf. ruchomoci.
33eWeglid)feit, f. (bie) ruchomo; ruchawo.
S3eWegt tknity, poruszony; wzruszony, rozczu-

lony.

Bewegung, f. (bie) bie SSeranberting be8 DrteS ruch,

ruszenie, poruszenie, agitacya. 6j. niepewno
wiadomoci o nieprzyjacielu bya wanym po-

wodem do pomienionego ruchu (a), cf. obrót,

benn ruch heijjt auch Aufbruch cf. «Dcanöubre cf. dla

zakrywania tego ruchu (a). Die Bewegungen
beö ÄorberS poruszenia ciaa; cf. ruchy ciaa.

Gin leid)te — , mgnienie, atwiuchny ruch, L.

Gg. wojska w penym s ruchu do obrony oj-

czyzny, Budny, ©id) in Bewegung fetjen, rusza
si, wyrusza. Sid) Bewegung madjen, uy agi-

tacyi, ruchu.

2) — , bie Betreibung einer ©ache, bie thatige ©orge

für etwas popd, ochota; au8 eigener Bewegung,

3. G illuminacya z wasnej ochoty (a), audj

z wasnej woli, cf. z swojej woli.

3) — , Befragung, Gmbfinbung, Seibenfdjaft wzru-
szenie, — ber ©emüther burzenie sic, buntowa-
nie si, alarmowanie, konsternacya, zachwia-
nie; wybuchnienie, g. G. gniewu.

BeWegung8grunb, m. (ber) pobudka, g. i, cf. po-
wód, g. u. Sr. znam lachetne powody, które
ci natchny (a), 9t@.

BeroegungSfraft, f. (bie) ruch, sia ruchu; cf. sita

mechaniczna; cf. popd.
SSeWegungSlo, bez ruchu, bezwadny.
Bewehren, v. a. powiewa na co (nom SBitlbe).

Bewehren, v. a. uzbroi.
Bewehrung, f. (bie) uzbrojenie.

Beweiben, [ich — , v. r. fid) mit einem SBei&e ber=

fe()cn oeni sie, eni si; cf. on poj, —
wzi. Beweibt onaty.

SBeWeinen, v. a. über etwas weinen, opakiwa,
opaka.

BeWeinenSWÜrbig, opakany, a, e, paczu godny.

BeWeiS, m. (ber) dowód, g. u, cf. wiadectwo,
gum BeWcife bienen suy za dowód.

BeWeiSariifel, $ßt. pisma usprawiedliwiajce, B.;

cf punkta ober artykuy dowodzce; cf. kate-
gorye, wywody.

BeWei8grunb, m. (ber) dowód, g. u; cf. B. zasada
dowodu.

BeWeifen, v irr. a. m. h., Imperf id)—, er bewies,

Conj. bafj id)—, er bewicfe, Imperat. beWeife, Part.

Praet. beWlcfen,_ = geigen, befonberS burd) bie Shat

okaza, wywiadczy; fid) — , okaza si jakim,
okazywa, da dowody czego, stawi si.

(£;-. er bewies fleh gegen feine geinbe gnabig "aska-
wie si stawi swoim nieprzyjacioom, Budny.

2) — , bie SBahrbeit ober Unwahrheit einer ©ache

barthtltl dowie, dowodzi, udowodni, wyka-
za, cf. $ßr.=$ßoln. unb Jlit^oln. nad) L. dokaza.
(Sr hat bie 9tothwenbigfcit einer Sleforin beWiefcn do-

wiód ober wykaza dowodami konieczno re-

formy. SSie e8 feine Rechnung bcweifet, jak jego
rachunek przekonywa.

Beweisführung, f. (bie) udowodnienie.^
BeWeiSlid), ad. dowodliwy, dowiedziony, uka-

zany, cf. Bw. dowodny.
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Sdetoeidmi ttel, n. (baS) rodek dowiedzenia; do-

kument.
SSeWeiSfchrift, f. (bie) pismo dowodzce, wywód,

g. u.

©eloe i^en, v.,a.= mit Jünche Weifj machen pobieli.

S3ewenben, vrirr. n. nur im Infin. mit bem SSerbum

laffen berbunben tmb im Part, bclranbt gebrauch*

lid); i) mit Iciffen, für berufen laffen zostawi przy
ezin; poprzesta na czem. Sie molten e8_ bei

bem Srfenntnifj beWenben laffen stawajcy owiad-
czaj, e zaprzestaj na wyroku, ft£5.

2) —, bemanbt, f. oben majcy si.

ffiewerb, m. (ber) bie S3emübung um eine ©adje sta-

ranie sie o co, konkurencya, ubieganie sie za
czm, zabiegi} cf. V. odezwa ober odzywa
si o co.

Sero erben, v. irr. rec. m. h., Praes. id) bewerbe

mid), bu bewirbft bid), er bewirbt fleh, Imperf. id)

bewarb mid), er — fid), Conj. bafj id) mid) -, er

fid) bewürbe, Imperat. bewirb bid), Part. Praet. be*

Worben, mit ber $rä'bof. um, fid) um etwas bewerben,

b. t. fid) bemühen, ben S3eflk oon etwas 311 erhalten

stara si o co, zabiega, ubiega si za czem
ober o co\ usiowa o co; um ein 9)cäbd)en —

,

zada za on Pann, zaleca si, konkurowa
do — , odezwa si o dziewczyn; doprasza
si, 3. 6. — o urzdy, (a).

SöeWerber, m. (ber) aspirant, ubiegajcy si cf.

B. dziewosb, kandydat.
Bewerbung, f. (bie) berS3eWerb ubieganie si, za-

biegi.

{Bewerfen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) bewerfe, bu

beWirfft, er bewirft, Imperf. id) —, er bewarf, Conj.

bafj id) — , er bewürfe, Imper- bewirf, Part. Praet.

beworfen= wevfenb bebecfen ober befubeln obrzuci,
opryska, cf. obtynkowa B.

§3 e W erf ft el li gen, v. a jur SBirflicbfeit bringen wy-
kona, wypeni, uskuteczni, dokaza , do
skutku przywie, cf. odby.
Sr,, dla odbycia z wiksz letkoci ruchu za-

mierzonego (a).

SSewerfftelligung, f. (bie) wykonanie, uskutecz-
nienie.

83eroicfeln, v. a. 111. h., = wicfelnb bebccfen obwi-
n, obwija, obwiza.

S3 eW ii l Ig en, v. a., |einem etwas bewilligen, b. i. fein

Verlangen nad) etwas beliebigen pozwala na co,

dozwoli, zezwoli, *postpi, przyzwoli, przy-
sta na co, owiadczy, '3 Sr,, ask.
Sr. upominki takroczne od naszych postpione,
Tward. ob. T.

<Den Jribut bewilligen trybut postpi, P. K. beffer

uchwali, zezwoli na co.

S3eWilligting, f. (bie) pozwolenie, zezwolenie,
dozwolenie, pozwolestwo, przyzwolenie. Sj.

przyzwolenia pienine, (a)

S3eWillfommen, v. a", willfommen heifjen, mit höfli=

chen SBorten cmbfangen przywita, wita kogo.,

S3emillfommung, f. (bie) przywitanie, cf. L. po-
wit, g. u.

SSeWinben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er be«

Wanb, Conj. bafj id) — , er bewänbe, Part. Praet.

bewunben = winbeub bebecfen obwin, okrci,
cf. B. obwi.

SSeWirfen, v. a. jur SBirflidjfeit [bringen sprawi,
zaatwi, zrzdzi, przypieszy, uskuteczni,
odby 3. Sr. ruch (a), cf. wyrobi; ben SJerfauf

beS ^oljeS bewirten przeda drzewa zaatwi,
8RS. Ueberjeugung beWirfen trafi do czyjego
przekonania (a).

Sr,, czucia czyli odmiany sprawione w duszy
przez dziaanie zewntrzne jestestw na zmysy,
Dowgird.

33eWirthen, v. a. mit Sbeife unb Sram* berfefjen

czstowa, przyj, ugoci kogo.
S3ewirtf)Ung, f, (bie) przyjcie.

33eWirtf)fd)aften, v. a. zarzdza gospodarstwem,
gospodarowa na czem.

S3eWirthfchaftung, f. (bie) zagospodarowanie, 3.

S3, lasów, Sylw.
S3eWirthung, f. (bie) czstowanie, poczstowanie.

Sr,, moe trunek nadgrodzi zle poczstowanie.
Krs PP.401, cf. przyjcie, ugoszczenie, P.

Jan. cf. uraczenie.

JBeWitjelll, v. a. dowcipkowa z czego.

93eWoI)nbar, adj. do mieszkania zdatny, mie-
szkalny. 3ti bewohnbaren Stanb fetjen do mie-
szkalnego stanu przyprowadzi (a).

S3 e wohnen, y. a. an einem Orte Wohnen zamie-
szka, — iwa.

83emohner, m. (ber) mieszkaniec g. ca.
83 em o l) tiling, f. (bie) mieszkanie, przemieszki-

wanie.
SSewölfen, v. a. mit SBolfen überjiehen zachmurzy,
zami, zaspi.

33eWÓlft, chmurny, chmurliwy, L. zachmurzony.
S3eWOllt, wen okryty.
S3ewunberer, m. (ber) dziwiciel, g. a. 3. Sr. oto-

czony licznym dziwicielów zbiorem; podziwia-
jcy-

83ewunbern, v. a., im hochfteu ®rabe feinen S3eifaK

über etwaS an ben Sag legen dziwi si czemu
Ob. nad czem, dziwowa si czemu ob. nad
czm; cf. admirowa; cf. zdumiewa si na
co; cf. podziwia co; Sr,, podziwia piknoci
pism Macieja Sarbiewskiego (a).

_
— Srftaunen über etwas, Sr. przymioty którym

si dziwi gmin nierostropny, Kraj.

23ewunberung, f. (bie) fowohl baS S3ewunbern, ais

aud) ber ©egenftanb, br bewunbert Wirb zadziwie-
nie, 3. Sr. ber S)cenfft>heit — obnöthigen podbija
zadziwienie rodu ludzkiego, S. P.; dziwowa-
nie si, dziwienie si, podziwienie.

83ewunberungSWÜrbig , zadziwiajcy, cudny,
podziwienia godny.
S$. jake wytumaczy zadziwiajc szybko
wojska porusze, (a).

33eWufjt, adj. Wiffenb wiadomy, powiadomy, zna-
ny, znajomy; id) bin mir biefer @ad)e bewufrt wiem
to do siebie, *jestem sobie wiadomy tego ?? B.;

cf. pamitam to ob. o tym; zna co do siebie;

bie ©ache ift mir nid)t bewufjt nieznajoma mi ta

rzecz; er war fieb feiner fclbft nicht mehr bewufjt

nie by sobie przytomny; auf beWufjie SBeife wia-
domym sposobem.

2) — , erinnernb pamitny, cf. czu do siebie,

czu na si, L. ; cf. w sobie postrzedz i uwa-
a, zna si do czego, L. ; id) bin mir feineS

Verbrechens bewufjt nie poczuwam si do adne-
go wystpku; nie znam do siebie adnego wy-
stpku, cf. pamita dobrze.

S3eWufjtioS, bezprzytomny. Sr,, po jego mierci
staem bezprzytomnie, Mick, cf. bez zmysów,
B., cf. bez pamici, cf. bezpamietny, *bezpo-
wiadomy.

SSeroufjtlofigfeit, f. (bie) zapamitao, bezpa-
mitno, nieprzytomno.

SSewufjtfein, n. (baö)baS SSorftellungSbermögen wia-
domo o sobie; wiedza, przywiedza, cf. ba-
czenie, cf. pami, przypomnienie sobie, ode-
zwa Avewnetrzna , wiadectwo wewntrzne,
przywiadomstwo , poczuwanie si do czego,
przytomno (SJefimutng) Sj. zbyt wielka miara
(wina w kuflu) zalaa ostatek przytomnoci
ochoczego gospodarza, Krs PP. 143 cf. wpa
w bezprzytomuo baS — Sortieren, cf. wewn-
trzne przewiadczenie, Krs.; Sr,, nagroda
cnoty w tym yciu najwiksza wewntrzne
przewiadczenie, Krs.; wntrzne wiadectwo 5

3. Sr,. Nieme, pojcie czyli wyobraenie du-
szy mojej umieci mog pod wadz poj-
tnoci wewntrznej , któr inaczej nazywam
samoznawstwem.
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Gr,. atlB b. $tiftc(nif: zdarzya si scena która
mnie w krotce do przytomnoci SBeiMlßtfcill 00.

SSefiunuiig) przywioda, cf. odzyskiwa przyto-
mno. G$. towarzystwo lo (bractwo miosier-
dzia) nie ma innych nagród nad te, które z
przekonania dobrego uczynku wypywaj
(a). Gr,. poczuwanie si do niesposobnoci w
penieniu tak wielkiego urzdu, (a).

58 et) u. bic jttfainmengef. f. Set.
Sesablen, v. a. ciutijahjen, ben SSevtf) eines 35inge8

nn ©elbe eiferen, fid) feiner Scbtilb entlebigen za-
paci, paci, wypaci, opaca, wyliczy pie-

nidze, uici si; 3. Gr. w naleytoci dla N.
przypadajcej zupenie si uici.
gig. beizeiten, (trafen zapaci, odda wet za wet»
Dafür follft bn mir besohlen, b. i. ich roili bir ba8
bergelten, odpac ja ci za to. (Sr hat e8 mit bem
Seben besohlt przypaci to yciem; 311 theuer —
przepaci. SRicht mit ©elb 31t besohlen nieopa-
cony, bezahlte ©cfjtllb zapacony dug. (Sr,, be*

30hlc roaö bu sablen follft pa co masz paci.
Sejahler. m. tber) üblid)er: %<x\)[tx, berjenige, ber

feine Schulb abträgt paccy dugi; cf. ? patnik,
patca, payca.

Sfjohlung, f. (bic) bie ^anbltmg beö 33esah!en8 pa-
cenie, zapacenie, zapata, 2) bie ©ejahlting, ba8
bep[)lte ©elb fclbft zapata, odpata.

Scjä l)in en, v. a. 30hm inadjen ogaska, oswoi,
okróci. 2) -, mäßigen wstrzymywa, hamo-
wa, poskromi, uskromi.

3) — v. rec. fich — , au fleh roenben, befonberS

in folchen_!Dingen bie bie 9totfjbuvft unb SJeqtiemlid)-

feit betreffen nieaowa sobie, jeboch mir mit ber

^legation nicht, alfo: aowa sobie czego.
iBejahmung, f. (bie) oswojenie; pohamowanie,

poskromienie.
Sejatibcin, v. a. eig. einen --, 3<»uberei au ifjiu

aufeuben oczarowa.
2) fig. einnebmen, 3111- SBetminberung hinreißen,

heftig reißen, jahni ober menfehlich machen, milbern

zaczarowa, oczarowa, zachwyci, uj, ujmo-
wa.

Sejaubert, Sßart. oczarowany, zachwycony, uro-
czony, 3. Gr. — jej wdzikami (a).

S3e3aubcvuiig, t', (bie) zaczarowanie, (a); zcza-
rowanie, oczarowanie, urok, zachwycenie.

Sejaubernb, czarujcy, uroczny.

Sesciuinen, v. a. obuzda, okiezna, SB3.

SÖesäunen, v. a. ogrodzi potem, oparkani, opoci.
© c 5 c d) e

n

, v. a. trunfen machen upoi, spoi kogo.
fid) — upi si.

S5e3eid)nen, v. a. mit 3?id)cn berfehen nacechowa;
2) — burd) ein 3 e id) e" unreifd)eiben, fenntlich mad)en
naznaczy , oznaczy, znamieni, obznaczy;
cf. wytkn, 3. Gr,. palcem ; Gr. ugodzon gra-
nic znakami granicznemi obznaczy, a jeome-
tra takow ugodzon i obznaczon granic na
mapp przeniesie, (a).

gig* ben SJegriff eines DingcS beftimmen, anbeuten

oznaczy, opisa. Do8 bcscicbtiet ihn 3m ©einige

to go doskonale maluje, cechuje.

©eseichliung, f. (bie) naznaczenie, oznaczenie.

Seseigen, v. a. burch bie 5ET)af 311 crfcnnen geben

okaza, owiadczy. Gr. er hot fid) ale ein üBa=

ter gegen iljn bC3cigt stawi mu si po ojcowsku,
Gltl. ^»ailbb. ; cf. czyni owiadczenia (a).

Gr. — T- wiernoci.
SJesettelung, f. (bie) im Steucrrocfen b. bie Sefdjci-

nigung burd) 3ctte(, Rapiere papiery, ceduy wiad-
czce i eig. oznaczenie kartkami.

58esugen, v. a. 111. 1). = mit 3"'flfn .
berfcljcn ; ein

3eugniß ablegen wiadczy, powiadczy, za-
wiadczy 1

,
przywiadczy

JBeseugung, f. (bie) zawiadczenie; oznaki, 3.

Gr. oznaki radoci, — przyjani. G()icnbe»eu =

giingcn oznaki czci, uwielbienia i wdzicznoci
odbiera (a).

fficjicfjtigeil/ v. a. winowa, obwinia, posdza
kogo o co, cf zadawa komu mani.

S3 e 3 i e r) e

n

, v. irr. a. m. h\, Praes. id) besiehe, bu
besicbfr, er bC3ie()t, Imperf. ich — , er besog, Conj.
baß id) — , er besoge, Imperat. beziehe, Part. Prt.

belogen, = ba8 ©ehörige auf eine Sache sieben,

um3iet)en, übersiehe«, bebeefen nacign.
3. G. strony na coj cf. obcign, powlec, 3. 83.

skór, powóczy, nawlec, nawlócz3'.
2) — , in etwas sieben, 3. G. ein .&au8 besiehen

Avprowadzic si w dom jaki; cf. przenie si
dokd; ein Soger bejieOcn obóz rozoy, cf.

obozem stan; äSinterquartiere besiegen na lee
zimowe pój i bie Steffen be3ieben jarmarki od-
wiedza; Sißache besichen, który puk wart daje,

Pustelnik.

3) — , ben ©enuß einer ©elbfumme befommen 0-

debra pienidze ; dosta, dostawa; cf. zaci-
gn; cf. cign. Gr,. kupcy Rygi najwicej
siemienia cign z Litwy, L.; äßaaren — bra
towary skd; cf. zapisywa; Diäten besiehen

wyznaczon dzienn opat pobiera.

m
4) al8 rec — fid) auf etlüäs berufen odwoywa

si na co ob. do czego, ciga si, by stoso-
wnym, wiza co do czego, odnosi si. Gr,.

Dowgird: Te ostatnie czucia do adnj w
szczególnoci nieodnosz si czci ciaa, lecz
do caego jego skadu.
Gj. au8 Dboecki: daj to, eby kto na tym
miejscu chcia sowo N. do sowa X. wiza;
ber .gminnej besieht fid) niebo si zachmurza; cf.

chmurzy si; moe bdzie deszcz.
S3 e 3 i e t) U n g , f. bie, powleczenie, obcignienie, ob-
ciganie; 2) wnicie w co; 3) zacignienie; 4)
odwoywanie si, ciganie si, stosunek; cf.

wzmianka, wzgid. 3n äesiehungen mitSemanb.
ftchen mie stosunki z kim; in SBesiehung auf cr=

roaö ftel)en mie styczno z czem; in biefer 33c-

jiel)UUg w tym wzgldzie, pod tym wzgldem.
Gr. wszystkie zastosowaniu ulegajce miejsca
(olle be3ichung8bolIcn Stellen) okrywano ywemi
oklaskami.
SSesiehungSroeife auf un8 ober mit 58esug auf un8
Uwaamy te jestestwa odnonie czyli wzgld-
nie do nas samych, Dowgird. Gr. nieodpo-
Aviedzia na artyku listów Wac Pana stoso-
wny do ustpienia z fortec i zamków (a).

58 ej ie

l

en, v. a auf etroaö sielen; 2) —
,
jutu enbjtoed*

haben za cel mie, zmierza do czego, godzi,dy do jakiego celu.

58 C3 if fern, v. a. cyframi oznaczy, liczbowa,
ocyrowa. SB3.

S3 e 3 i r f , m. ber, ber UmfreiS eines 35inge8 cyrku,
m g. u, SB3., obwód, okolica, okrg, powiat,
obrb, cf. objazd bon Sanbgütern, ex doc. Gr.
w okrgach naszej llzeczy pospolitej (a).

JBcjirfen, v. a. okreli.
58esoav, m. bezoar, g. u, (kamie).
58e3ogen, f. Verb, besiegen, obcignity,
58esüd)tigeii, f. besid)t.

58esug, m. ber, bie JBesiehung, ba8 Skrhaltniß ci-
ganie sie, odwoywanie si, odezwa, 5Besug Olif

etliHie hoben, ciga si, odnosi si, in Sicjug

auf — wzgldem (czego). 2) — , ba8 , roomit et=

roaö besogen "ifr, ber Uebei'sug powoka; bon @ai»
ten garnitura strun, strój.

JBcjüglid), wzgldny; adv. wzgldnie, odnonie.
S3c jugnal)me, f. tie, odwoanie si, odniesienie
si do czego.

58 esu |) fen, v. a. oskuba.
58csroacfen, v. a. uskuba, odedrze co, obe-
drze, obskuba.

Siejluccfen, v. a. 311111 Giibsloccf haben za cel mie,
zmierza, dy do jakiego celu, cf. upatruje;
Gr,. ja nie modno, lecz wygod upatruj;
Krs. PP. 20b; 2) bei ben ©d)ul)inad)erii wiekami,
ob. kolkami przybi, obi.
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Sejtoeifeln, v. a. in 3to^fd jiehen wtpi o czem,
podawa w wtpliwo, powtpiewa, odrzu-
ci' jako fasz.

aSejroingen, v. irr. a. 111. h. ;
Imperf. icf) — , er

bedang, Conj. bajj ich — , er bejlbänge, Part. Prt.

bedungen, = überroinben przemódz, przemaga,
pokona, zwyciy, zwalczy, podbi pod moc,
znka; cf. da radej

Gj;. podwieczorek byby dostarczy szeciu
osobom, przecie P. N. da mu sam rad, SPp.
— cf. poskromi. ©id) —

,
przezwyciy si.

93ejroinger, m. [ber] zwycizca, pogromca.

93 e j ro i ti g l i d) , adj. = i»aö "bedungen roerben fann

do pokonania atwy.
Sejluingung, f. (bie) przemaganie, zwycienie,

uskromienie.
Sibel, f. (bie) bie heilige ©thrift biblia, pismo
wite.

33 i b elf eft, ad. biegy w biblii, dobrze obeznany'
z bibli.

S3 ibelgef el lfd>aft, f. (bie) towarzystwo biblijne,

(al j cf. Hoss. biblejskoje »bszczestwo.

Sibellefer, in. [ber] czytelnik biblii.

Sibelftelle, f. [bie] miejsce biblijne, z biblii

wzite.
Sibelroerf, n. (bnS) biblija z przypiskami.

Siber, m. [ber] bóbr, g. a.

Sib erbau, m. [ber] bobrownia, L., domek bo-

bra, SBj.

S3 i b er fell, n. [bab] bobrowa skóra.

Siberfett, n. (bag) sado bobrowe.
Bibergeil, n. [t><i] eine jähe SRaterie, toelche bie

Siber in einer Slafe jmifcheu ben .£>interfu|jen tragen

Strój bobrowy, cf. Srbgall esencya bobrowa.

Siberhaar, n. [bab] wos bobrowy, cf. B. wo-
sie bobrowe; cf. kastor; bon Siberhaar kasto-

rowy kapelusz, bobrowy k— .

Siberflee, m. (ber) tSat- menyanthes trifoliata)

bobrek trojlistny, fil., Jndz. ;
— trzylistny, |ign.„

Sibemell, f. (Sat. pimpinella) biedrzeniec; ge=

meine, roei&e, Stein* unb firaug= — (Sat. — saxi-

fraga) — pospolity, Jndz., £>gn.; — zwyczajny,
fil., gro&e, rotfje, falfche, roalfche — (Sat. sangui-

sorba officinalis) krwicig kowy, fil.;— po-
spolity, Jndz.j czarnoglów, sowia strzaa wiel-

ka, <£>gn.

Sibernelle, f.
pmpinelle biedrzeniec.

Siberrafte, f. [bie] (Sat. castor moschatus) bobro-

szczur. L.

Siberfchroanj , m. (ber) ogon bobrowy. 2) —
glactyjiegel, karpiówka ob. obowata dachów-
ka [a].

S3 i bliograph, m. (ber) bibliograf.

Sibliographie, f. [bie] bibliografia.

Sibliograbhifd), adj. bibliograficzny.

SSibliothef, f. [bie] eine 93üci)erfammlung, baö ©e-
bäube, rooriu fie fid) bcfinbet, biblioteka, zbiór

ksig, ksigarnia, ksigi i gmach który je za-

wiera; neu: ksigozbiór; jur— gehörig bibliote-

czny.

S3ibliotbefar, m. (ber) bibliotekarz, ksig do-
zorca, przeoony nad bibliotek.

Sibliothefariat, n. [bag] bibliotekarstwo.

Siblifch, ad.; an« ber S3ibel genommen, ber 93ibel ge=

mojj bibliczny, a, e, beffer biblijny, SBjj.

Sicfbeeren,
f. Seftnge.

93 i cf e , f. [bie] bika, L.; dziobas, oskarda, oskard,

g. u, L.; przysiek (<£»ohlart); cf. Boss. mo-
tyka.

S3 i cf en, bidfen, v. a., mit bem ©djnafrel, mit ber Sidfe

ober einem anbem fpiijen Suflruinente baden dzio-
ba.

Sieb er, adj. rechtfchaffen, tugenbl)aft rzetelny, po-
czciwy, godny. Sieberherjig, adj. dobroduszny,
uczciwy.

Sieberfeit, f. (bie) ber Sieberfinn, ra. poczciwo,
rzetelno.

Siebermann, m. [ber] czowiek poczciwy, po-
czciwiec.

Siege, f. (bie) przegub, g. u; cf. przegicina,

f. Seuge.
Siegeleifen, n. (bag) f. Stigeleifen elazko do pra-

sowania.
Siegen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er bog,

Conj. bafj id) — , er böge, Part. Praet. gebogen =:

bie (iufjerften fünfte eineö ÄörperS eiuanber nahem,

ober roenn fie eiuanber nahe finb, roieber bon einan*

ber entfernen gi co, nagi, nagina, nachyli.

2) — , nad) einem anbrn" Äörper frummen, j. S.
auf bie Seite biegen nagina, nachyli.

II. — al@ v.r. fiel) biegen, gebogen roerben zgina
si, ugina si, kania si, zwija siei j. @£.

tward miedzi odpar e elazo si zwija, Dm.
Dag Sret biegt fleh deska si krzywi, cf. deska
si skosia, äßj. ©ie bog fid) feitlmirtg wygia
si bokiem, Mick, ©id) bor einem fchmiegen unb

biegen muffen ulega, paszczy sie przed kim;
czapkowa, cf. nadskakiwa;

t
hier biegt fid) ber

Stßeg reebtö tu si droga obraca w prawro; gbo*
gen nachylony, zgity, krzywy, zgarbiony.

Siegen, n. [baö] gicie, zgicie.

Siegfam, adj , toaó fid) biegen läfjt gitki, a, ie;

cf. gibki.

2) —
, folgfam powolny.

Sicgfamteit, f. (bie) bie gigenfcfjaft, nad) roeldjer

. eine ©ache biegfam ift gitko, gibko.
Siegung, f. (bie) zgicie, zginanie, zwrot, zwra-

canie si, krzywienie si, cf. obczysto,
cf Siege,

33 i end) en', n. [bab] pszczóka.
Siene, t', (bie) pszczoa, cf. L. herumirrenbe Sie*

nrn bie einen ©i£ fuchen zastroje, Pi. Die Siene

hat ihn geftochen
,

pszczoa go uksia ( u-

szczknea.'.

Sienenbeute, f. (bie)
f.
Seute bar, g. i, dzianka.

Sieneubrot, n. (bag) miód z woszczynami, cf.

perzga czyli pszczelny chleb (a), Witwicki;
cf. id. perzga jest pyek przez pszczoy na
kwiatach uzbierany i w komórkach plastrów
zoony, cf. L. pierzga fh einer anbem Sebeutung.

Sienenbrut, f. [bie] mody rój pszczó.
Sienenbuch, n [bab] dzieo o pszczoach, o pszczel-

nictwr ie.

Sienenbieb, m. [ber] zodziej pszczelny ob. u-
pipszczó ob. L. pszczooupca.

Sienenfreffer, m. [beri ona.
Sie neu garten, m. [ber] baö_Sienenhau§, n. pasie-

ka, L; pszczelnik, ulownica, Sin. <&tlbb.

Siencnharj, n. |baö] zasklep.

Sicnenflee, m. [ber] (Sat. trifolium repens) ko-
niczyna aca, fil., Jndz ;

— rozesana, ko-
wa, $gn.

Sienenfönig, m. [ber] matka pszczó, cf. ma-
ciora.

Sienenforb, m (ber) koszka pszczó, cf. pudlo.

Gj. — tak z gtodn niedwied si rzadko
odwie dopuci od miodu, skoro go jedno w-
chem gdzie w pudle poczuje, albo dopadszy
puda, troch go skosztuje, Orl. 297.

Sienenfunft, f. |bie| bamictwo, pszczelnictAvo.

Sienenrecht, n. (bag) prawo barci, — pszczelne.

Sienenreid), adj. bogaty w pszczoy.
Sienenfaug, m. (Sat. lamium) pokrzywa gucha,

fil., $gn.; jasnotka, Jndz., >£)gn.; toeijjer

(Sat- — album) pokrzywa gucha biaa, fil.,

j^gn.; — — martwa, «&gn,
,

jasnotka biaa,
Jndz; rother — (Sat. — purpureum) pokrzy-
wa gucha purpurowa, fil., 4? gn.; jasnotka
czerwona, Jndz., umfaffenber — tSat. — amplexi-
caule) pokrzywa gucha prt otulaica, fil.;

jasnotka — — , Jndz.
Sienenfchroarm, m. (ber) rój pszczó.
Sienenfpecht, m. (ber) dzicio.
Sienenftad;el, m. [ber] do pszczoy.



SStcncttfticf) — SBtetjeicijett. 172 SSiet'sttxing — SSilt»eti.

93ienenftid), m. (ber) ukszenie pszczoy.
SSienenftocf, m. (bei) ul, g. a, pieniek; cf. ul

pszczelny.
53ienenmabe, f. [bie] robota pszczó} cf. .&onig=

roabe f. (bie) plastr miodu.
S3ietienroarter, SBienenuater, m. (ber) pszczelarz,

L., pasiecznik, dozorca pasieki, bartnik.

SBiciienroolf, m. (ber) pszczolojad, g. a, L.
S3iencnjelle, f. (bie) komórka pszczoy.
93 i e n e

n

3 u d)

t

,
f. (bie) bie 4pcilrung unb Pflege ber

93ienen pszczelnictwo, chów pszczó, chowanie— hodowanie pszczó, cf. B. bartnictwo; cf.

przychówek i polepszenie pszczó i owiec, 9t®.

83ier, n. (ba) piwo. ©prirhroort: gdzie ksia a
furmani pij, tam najlepsze piwo, L. 93ier brauen
piwo warzy. 8eiri)te6, geringes S3ier szlacheckie
piwo j bobbelteö — dubeltowe — . (Sprichro. er

inciß ino 2ud)8 23ier I>olt ma on olej w gowie;
cf. ma on kielbie welbie, probant, frant,'f. S3arthe[.

SSierbanf, f. (bie) *awka piwna; cf. szynk piwa,
szynk piwny, szynkownia.

Sierb ottig, m. (ber) kad, f. g. i.

^Bierbrauer, m. (ber) piwowar, m. g. a.

93 i c r b v a u e r i n , f. (bie) piwowarka.
Si er brau ere i, f. [ bie] piwowarstwo, n. g. a. bro-
war, cf. *piwowarnia.

93ierbniber, m. (ber) piwosz? 2) kolega kar-
czemny.

S3iereffig, m. (ber) ocet piwny.
S3 i cif a 9, n- (ba6) kad na piwo, auch od — , do

piwa, beczka piwna.
S3 i er fi eb (er, m. (ber) ein SDhiftfant ber in ben S3ier=

häufern anfuoartet rzepoa, (benn skrzypek ift and)

iii ebler 33ebetitung üblich) skrzypek, karczemny
muzyk, gracz rzpolcy po szyukowniach.

88ierflafd)e, f. [bie] butelka ob. flasza na piwo.
od piwa.

83iergaft, m. (ber) ein ©aft, ber geroöhnlid) an einem

Qrte 311 Söier geht go piwny; go na piwie,
na piwo.

Siergelb, n. (ba8) bie Slbgabe bon bem 23icr poda-
tek od piwa;

2) — im gemeinen Seben fi. Srinfgelb *trynka
im poin. (Sonrr.; befannter ift birgelt, tryngielt,

na piwo; cf. Bohmifd) napiwek.

S3i er g (a 6 , n. (baö) szklanka (od piwa).
23 i er I) ahn, m. (ber) kurek, g. rka.

S3 i er ha u 8, n. (baö) ein .£)au6, Wo S3icr einzeln ber*

fauft roirb szynkownia, szynkowny dom; cf.

^k.^ßoln. dom piwny.
S3icrhcfen, $1. drode piwne.
Sicrfoltefcbale, f. (bie) 83icrmahrte, f. kalteszon
z piwa, SB}., *birambrot.

SBierfanne, f. (bie) dzban ober dzbanek od piwa?
kufel. cf. $ßi\4ßoill. kru piwa.

93icrfarven, m. (ber) ber SMeimagcii, wóz od piwa
ob. wóz do piwa B.

SHerfeller, m. (ber) piwnica (na piwo).

23ierfrug, m. (ber) dzban od piwa, (kru piwa,
Sr.^oln.) kufel.

SB terrnufd) , m. (ber) szum z upicia si piwem.
S3ierfäufer, m. (ber) opacz piwa.

S3ierfd)anf, m. (ber) szynk, g. u.

93 i e r f d) a tt , f. (bie) rewizya piwa.
SB ler f d)cnf, m. (ber) tiiebcrfäd)flfd) : ber .Kruger, m.
szynkarz ob. karczmarz.

SB ic 1 fdjenfc, f. (bie) szjnkownia, karczma.
93 ierfd) röter, m. (ber) robotnik, co beczki z pi-

wem spuszcza do piwnicy i wydobywa.
SSicrfteticr, f. (bie) czopowe, g. ego; podatek od

piwa.
JBerfuppe, f. (bie) gramatka z piwa, eig. 93icrcn=

broij ob. polewka piwna, eig. Gricrbicr, B3., zupa
piwna, piwo grzane.

S3icrtrinfcr, m. (ber) piwosz, ochotnik do piwa.
SSierjeichen, n. (baö) baö äeiefoen ob. fflcrfmat eineö

as

23

S3icrf)üufcS wiecha piwna; cf. B. krgiel, m. g.

gla, znak e piwo do przedania.

terjroang, m. (ber) prawo szynku i przymus
brania piwa z pewnego miejsca.

iefam, m. f. S3ifam pimo.
icfterti, v. a., nieberfacbftfd) für: in ber 3rre gel;en

bdzi, bka si, zabdzi,
i eft ni i Ich, f. (bie) "bie crfte SDMld) bon ben Äüfjcit,

menu fie gefalbt haben siara, L. modziwo.
ieten, v. irr. a. m. [)., Imperf. ich — , erbot, Conj.

baj) ich — , er böte, Pari. Praet. geboten, = barrei--

d)en poda, podawa, postpi, owiadczy (ce-

n), (f. gdy nikt wicej nad Pana N. za w-
chor niepostpi, 9J®. It. postpi na zotych
Polskich sze — 9f{(3. Gdy po trzykrotnym
przywoaniu nikt wicej nad te cen da nie-

chcia, 918.
— cf. ofiarowa (rk); einem Srotj bieten zu-
chwale sie komu stawi j cf. odgraa, odkazy-
waj einem bie Spitje bieten odpór dawa, ró-
wna si, podoa, wskóra z kim.

2) — , "fagen, anroiinfd)en mówi, yczy j einem

einen guten borgen bieten dzie dobry komu
powiedzie.

3) — , anbieten , ofiarowa, postpi , dawa.
3u hod) bieten, przesadzi , za nadto zaceni,
za wiele da. 6tlini6 feil bieten wystawi na
przeda. Wian bot mir fdjon geftern für meiu jferb
15 Dufateil dawano mi ju wczoraj za konia
15 czerwonych zotych.
ieten, n. (bab) ba8 33ot, n. podanie, podawanie,
oferta, owiadczenie.
igamie, f. (bie) dwójestwo. 6. obwiniony o

dwojestwo.
ig am ift, m. (ber) dwójeniec, g. lica.

ig ott, adj. auf aberglaitbifd)e Slrt onbädjtig unb re«

ligiÖS bigot, przesadnie nabony, zabobonny;
ein bigotter Sftenfd) bigot, witoszek, zabobon-
ny, liziobrazek.

igotterie, f. ibic)witoszestwo, zabobonno,
bigoterya.

ilaiij, f. bilans, g. u. f 93atance.

ii d) ma u 8, f. (bie) eine JCrt großer SDtäufe, auch

S3iüich genannt pilch, g. — a, L.; biel ob. bielka
popielica ftianj. belette. NB. 91ad) Slbelung

fotlen biefe ljiere bie glires ber alten corner fein;

cf. suse, (Sat. mus citellus) bie 3'cfe(mau8.

U lid), (nad) SSlumenbacb) ber ©iebenfchläfer m. f.

illlchpelj, m. [ber] bielina, futro bielczane, L.
futro bielistki, 30^. pilchowe futro, L.
i Ib, n. (ba6) bie finnlidje Sorftcllung cine6 @egen=
ftnnbeS obraz, wyobraenie. 2) — , ft. ^erfoil

ober <3ad)C fig. portret, obrazek.
ilbd)Cn, n. (ba6) obrazek, g. zka.

üben, v. a. einem Äörber feine äußere ©eftalt ge^

ben ksztatowa, (u) formowa. ©olcfje 93etrnd)=

hingen bilbeten
<

beu 4jmiptinhalt feiner 8tebe, takie

uwagi stanowiy (skaday, tworzyy) gówn
tre jego mowy. Die Sllbancfer bilbeteu ob. for*

mirten bie Slbantgarbe Albaczykowie tworzcy
przedni stra (a). (£6 bat fid) eine 9lffecuraii3gc=

fellfdjaft gebilbet zawizao si towarzystwo
assekuracyjne.

2) — , ben ftahigfeitcn bc8 ©eiftcS feine gehörige

8tid)tung geben ksztaci, polerowa, ksztatowa,
wyksztaci, wiczy. 3Me ©bracije bilbeil obra-

bia jzyk, doskonali. Cingebilbeicr äRenfd), Skr»

ftailbK. czowiek, rozum wyksztacony, wiaty.
93 i e l c Cnglanber bilbcn fid) — wielu krajowców
sposobi si w rónych rzemiosach (a), cf. udo-
skonali. Gj;. jzyk Sowiaski musia by
udoskonalony wysoko, dowodem tegtfjest

przctlómaczcnie Pisma witego na jzyk Sla-

wiaiiski przez Cyrylla w IX. wieku [a].

— sposobi, 6r. ony, matki, gospodynie za-
wczasu do obowizków swoich sposobione by
powinny, Krs.
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cf. Pojata: [ul sposobi do wiata für bie äßelt

bilben.

3) —
, fumlicf) nadjabmeii , nbbilbcti utworzy,

wyobrazi, formowa. Ungebilbete Sßollenjjeuge

plocienkowate materye weniane, Techn.
Siibenb, plastyczny, a, e, (bon ber Äimfr, fonfl

kstaccy
f. verb.).

SSilbernnbe ter , m. (ber) obrazomódlea, SDSj.

Si lb er bib e(, f. (bie) biblia z obrazami.

Silberbletibe, f- (bie) nisza na obraz, framuga.

Silberbud), n. (ba6) ksika z obrazami ober —
z obrazkami.

Silberbienfr, m. (ber) bie gotteöbienfilidje Serefjumg

ber Silber ber berfdiiebcnen |>eiligen, nad) B. cze
obrazowi cf obrazoehwalstwo; obrazomódlstwo.

Silbjjrfibef, f. (bie) elementarzyk z obrazkami.
Silberfrei; lib, m. (ber) lubownik ober amator obra-
zów.

Silbergallerie, f. (bie) galery a obrazów.
Silberhanbel, m. (ber) handel obrazami, koperszty-

chami, malowaniami.
Silberbcinbler, m. (ber) handlujcy obrazami,
*obranik.

SilberFram, m. (ber) krain obrazów, — tränier,

m. kramarz obrazÖAv.

Silbern, v. a obrazy oglda, obrazki przewra-
ca w ksice, wartowa.

Silberreich, adj. bogaty w obrazy; fig. -bom ©fil,

obfitujcy w przenonie, w obrazy.

Silberfd)i'ift, f. (bie) eine Schrift, roeldje etroa8 nid)t

mit üBörtern, fonbern mit Silbern bezeichnet, >&iero=

glhbhen pismo hieroglifowe, SÖ3. , cf. hieroglifik,

g. a, Kr s.

Silberfbrache, f. (bie) mowa przez postacie, mo-
wa w postaciach, av przenoniach.

Silberftiirmer, m. (ber) in ber Äirdjengefchichre bie=

jenigen, roelche bie Silber mit ©eroalt au§ ben Air»

chen roegjtlfchflffen fud)ten *obrazobórca, g. y, bcffer

Orz. bia. obrazoburzca.

Silberftürmerei, f. (bie) obrazoburzenie, obrazo-
bórstwo.

Si lb former, m. (ber) plastyk, wyrabiajcy róne
figury z mikkiej massy.

Silbformerfünft, f. (bie) ober Sßlctftif sztuka lepie-

nia obrazów z wosku, gliny i innych odmiek-
czonych mass ziemi etc. Techn. plastyka.

Silbgießer, m. (ber) giser, artysta lejcy posgi,
obrazolej.

Silbgiefjerfunft, f. (bie) sztuka lania obrazów,
Techn.

Silbhauer, m. (ber) ein Äünftler, ber mit einem SJcei*

ßel Silber au8 Steinen berfertigt, snycerz, g. a,

rzebiarz.
Silbhauerarbeit, f. (bie) rzelia, snycerska ro-

bota.

Silbhauerfuttfr, f. (bie) rzebiarstwo; snycerstwo.
Silblich, adj. einem Silbe gleid) ober lua8 ein Silb

enthält figuralny, przenony, b. obrazowaty, em-
blematyczny; cf. Dant. sposób obrazowy kwie-
cenia prawdy uywany na wschodzie, adv. pod
postaci jak, przenonie, obrazowo.

Silblich borftellen figurowa.
SUbner, m. (ber)

f.
Silbhauer; — beS ©eifte§ kszta-

cicie!, ten co ksztaci; nauczyciel.

Silbnifi, n. <ba§> ftatt Slbbilbung, f. (bie) obraz,
kontertet, wizerunek. 2Me Sefurtljeilung im Silbe

wyrok w wizerunku, Bohusz. (Sr. Tabakiera
brylantami wysadzana z wizerunkiem Cesarza
N., (a).

Silbfam, adj. dajcy si obrabia, ktztacij cf.

gibki

Silbfamfeit, f. (bie) gibko, zdolno wykszta-
cenia si.

Sitbfdule", f. (bie) jebe Säule, bie ein Silb borftedt,

Statue statua, Techn., posg, g. a.

Silbfchnifeer, m. (ber) snycerz Ctrudnicy si
wyrzynaniem figur).

Silbfd)niijerei, f. (bie) sztuka snycerska, — wy-
rzynania figur.

Silbfd)Oll, adj. pikny jak obraz, przeliczny.
Silbftecher, m. (ber) sztycharz; bie Äunft, szty-

charstw^o.

Silbung, f. (bie) ksztacenie, uksztacenie; al8 ge«

bilbete §otm, — be8 ÄörberS ksztat ciaa (a);

cf. uroda, cf. utwór,- g u; 6j. rozwijanie sie

tak delikatnego jakim jest pód utworu, liamlid)

im fflhitterleibe, Dziark. dr. a jako pikny
ksztat ciaa uprzedza nas (un8 einnimmt) na
pierwszy widok, nieprzyjemny odraa (s).

2)ic ©eftchtebilbung skad twarzy, S zy m. 2) Sin*

eignuug -geiftiger SSorjüge unb beren Inbegriff wy-
ksztacenie, uprawa, 3. (J. czasu reszt oy
Godebski na upraw nauk i wiadomoci po-
trzebnych, Ph.; wyksztacenie, cf. wychowanie,
utworzenie; er ftrebte nad) höherer Silbung dy
do wyszej uprawy, Ph. — be§ SSerftanbeS upra-
wa rozumu. Gj. ludzie stojcy na najwyszym
szczeblu uprawy umysowej (a), cf. (äußere) oga-
da, wyszkolowanie si, uobyczajenie si, wy-
grzebanie si, musztra, polor; okrzesanie, for-

mowanie. — beg «g»eijenö ksztacenie serca, Sßj.

utworzenie piknego serca, SBarfd) Sr.
Silbungganftalt, f. (bie) zakad edukacyjny.
SilbungS fähig, zdolny ksztacenia si.
SilbungSfähigfett, f. (bie) zdolno ksztatowa-

nia si; zdolno do przyjcia wyksztacenia.
S i Ib u 11 g8 trieb, m. (ber) popd ober dno do
wyksztacenia.

S i loro er f, n. (ba8) ozdoby snycerskie.
Sillarb, n. (ba8) bilar, g. u. — fbieletl gra w hi-

lar.

Sillarbftigel, f. (bie) bila, kula bilarowa, gaka
(ift jebe Äugel).

i Sillarbfbiel, n. (ba8) gra w bilar, B.

ffiillarbfpieler, m. (bet) gracz w bilar.

Sillet, n. (ba8) ein furjer Srief bilet, kartka, kar-
teczka.

Sillig, adj., bem ©efuhle bon Stecht gemäß suszny,
a, e; cf. sprawiedliwy (eig. gerecht). "2) — , mäßig
bom greife pomierny, tani, pomiernej ceny,
skromny. 66 ift billig, baß ich — suszna to,

sprawiedliwa to, ebym — . 2)er billig benfetlbe

Sefer wzgldny czylelnik, wyrozumiay.
Sillig en, v. a. für recht erfläven pochwali, appro-
bowa, uchwali. 2) — bereinigen zezwoli na co.

Silligfeit, f. (bie) ba8 ©efüht bon Stecht unb bie

ft-ertigfeit, bem gemäß ?n hanbeln suszno, f. g.
sei; et sprawiedliwo, etg. ©erechtigfeit. 2) ta-
nio, pomierno (ceny).

Sillig ung, f. (bie) aprobacya, zezwolenie.
Sillion, f. (bie) taufenb mai taufenb SJciuionen bilion,

milion wzity milion razy.
Silfenfraut,"n. (bag) (Sat. hyoseyamus) lulka,Ä(.,

-Ögn., lulek, Jndz.; fchroaraee — , tolle Siife (Sat.

— niger) lulka pospolita, Al.; lulek pospolity,

Jndz.; bielu, szaleniec, szalej, blekot, <&gn., L.
Silj, m. (ber)

f.
$ilj grzyb, g. a.

SimSftein, m. (ber) ein glasartiger, löcheriger Stein
pumex, g. a, uel kamienna, L.; kamie dziur-
kowaty z piany morskiej. Sßl. Sim8fteine pu-
mexowe kamienie, SPp.

Sin, 3. S. ich bin jestem, f. fein.

Sinbaf)Ie, f. (bie) dua iga rymarska.
Sinbart, f. (bie) bindas, L.
Sinbbalfen, m. (ber) sieslrze, nad) 5ffij. siostrzan.
Sinbe, f. (bie) tuomit ettoaS gebtinben ober berbunben

treiben fann binda, nawizka, obwizka, prze-
wizka; cf. DD. obciski, PI. tama; cf. ban-
daa, obwiso, szarpa, przepaska, L.

Sin ben, v. irr. a. m. h. , Imperf. id) — , er banb,

Conj. ba]) id) — , er bänbe, Part. Praet. gebunben
wiza, zwiza; an etlraS binbett przywiza,
uwiza; cf. troczy, stroczy. (fj. cnota i zda-
tno nie s przywizane do zotej kolebki,
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Kraj. Gin 93ixch binben oprawie ksik; eine

Sonne binben pobi obrczami beczk. Slufß ©e=

ID i (Ten binben na sumienie zda, zdawa, cf. za-
leci.

Ginem bie .£>anbe binben zwiza ober skrpo-
wa komu rce i ©aiben binben snopy wiza 5

fftanje binben "(flehten) wiece wi. ©ebunbene
Stebe (metr.) wizana mowa (wierszami).

©id) binben wiza sic, fid) an etroaö binben

przywizywa si do czego, trzyma si czego.

äRcnfchen bie fid) an feine (Sefeije binben toollen lu-

dzie co sie do adnych ustaw stosowa niechc,
którzy si niechc zna do adnej powin-
noci.
Pikno tej tragedyi (Dziewica Orleaska)

wanie dla tego janieje, e si ostremi pra-

widami sztuki nie cienia (binbet) Kro-
dziski.

{Binben, n (ba) zwizanie, cf. oprawa.
SSinber, m (ber) wizarz. 2) bednarz.

{Binberlobn, m. (ber) zaplata od oprawy, — od
pobicia beczki, wiadra etc.

SiinbetDori, n. (bag) bie Gonjunftion spójnik, g. a.

(©ram.)
SSinbca eic) en, n. (i>a§) cznik, g. a.

SSinbejeug, torebka chirurgiczna z narzdziami
cf. sztuciec cyrulicki na rany; B.

{Binbfaben, m. (ber) szpagat, g. u; cf. «ßr.*$ßolti.

bierniak; cf. sznureczek.
Sinbfabcnrolie, f. (bie) sztuczka szpagatu.

{Biubung, f. (bie) zwizanie, spajanie, Techn.
ffiinbroe'ibe, gelbe,

f.
fBanblDeibe, gelbe.

{Binbloerf, n. (tad) ©balier, Bogengänge, Suftgarten,

L. blndarz, bindarzyk, szpaler, wirydarz, ulica

kryta ogrodowa, L.; Of. B. kratka z at.

SBiugelfratit, n. (baß) (Sar. mercurialis) szczyr;
außbauernbeß —

, f.
SSergbingclfrautj jafviigeB, gemei=

ne6 — (Sat. — annua) szczyr roczny, <£>gil-,

Jndz. , AI. i bazanka, szczer leny, <£)gn.; ruälfd)

SBingelfraut SJlfinnlein (Sat. Phyllum Bryon), czy-
nirod, g. u; cf. ziele rodzeniec.

Sinnen, praep c dat. innerhalb w, we, za, wcigu.
Gg. Odpowied oczekiwana w cigu 24 godzin
binnen 24 ©ttinben.

Sinnenlanb, n. (baß) wntrzne kraje, kraj rod-
kowy.

{Binfen, PI. (Sat. scirpus) sitowina, ÄI., Jndz. 5

sitnik, Vol.; rogo, g. y, L.} grofje — (Sal. —
lacustris) sitowina jeziorna, &!., — stawowa,
Jndz ; sitowie sicina, sit wielki, <£>gn.; fleinfte,

nabelfövmige - [Sat. — acicularis] sitowina szpil-

kowa, Al., Jndz.
{Btnfenblume, f. [bie] |Sat. butomus umbellalus]

silowiec okókowy, Al.; — baldaszkowaty, sit

kwitncy, «£>gn.; cze baldaszkowy, Jndz.
SSinf engrnö, n. |baö]

|
Sat. scirpus palustris] sito-

wina botna, Al., Jndz. sitowie botne, Sjqn.

2) [Sat. triglochin palustre] {ßoln. trawa abia
botna, StU, «Ögn., botnica pospolita, Jndz.

{Binfenforb, m. Ibcr] koszaka (mit jlDeien Dhren) L.
Siinfenfeibc, f. |bie| |Sat. eriophonim polystachion]
wenianka wieloklosowa, StU, — szerokolicio-
wa, 4?gn.; welnica wieloklosowa, Jndz,

S3infig, adj. sitowiem zarosy.
olograph, m. Lber] yciopis, g a, biograf.

{Biographie, f. (bie) biografia, ywot; opis ycia,
biograpb'id) biograficzny.

JBirbgraö, n. (baß) (Sat. phleum Boehmeri) Joln.
myszy ber. koci ogon, 4jgu.} Jndz. 5 — ber

Gnglänber (Sat poa angustifoia) trawa wiecho-
wa wazka, Ä1.5 wiklina wskolicia, Jndz.

{Birfc, f (bie) (Sat. betula) brzoza; gemeine, roeifje— (Sat. — alba) zwyczajna K. H. — pospolita,

Jndz.; brzózka, ^ fjn.

JBlrfen, e, cö, adj. bon ber SJirre hergenommen brzo-

zowi, a, e.

Söirfenholj, n. (baß) brzezina, drzewo brzozowe.

Si

SB

irfenrinbe, f. (bie) kora brzozowa.
irfenfaft, m (ber) oskoa, sjjr.^oln. jaskola.

irfentheer, m. (ber) dziegie, g. —gciu.

irfentDalb, m. (ber) brzezina} cf. las brzozowy;
cf. Hoss. Berezina.
irfenroaffer, n. (baß) ein ©aft, ber im ftriibjahre

au8 ben {Birfen rinnet oskoa, L..; sßr.#o!n. jasko-
a, sok brzozowy.
i

r

fi) ahn, m. (ber) eine Slrt {ffialbhuijn, baß fjrh gem
in {Birfenroälbcrn aufteilt cietrzew', g. — wia.

irfhahnenfufj, m. (ber) (Sat. ranunculus lanugi-
nosus) jaskier kosmaty. HJK.
irfheber, m. (ber) (Sat. pica ober garrula arro-
gatensis). {Birfbenue, f.(bie) Sirfhuhn, n.(ba6)
cieciorka.

irftDtirj, f. (bie) (Sat. tormentilla erecta) kurze
ziele stojce, l.j drzewianka, -£>gn.; prosta,

Jndz. 5 ppawa, siedmlist, <§>gn.

irn, {Birne, f. (bie) bie gruebt beß {Birnbaumes gru-
szka: IDilbe — (Sat. pyrus communis) {JSoln. gru-
sza zwyczajna, Al.} dzika, gruszka lena,
•£>gn.; grusza pospolita, Jndz.
imbcuun, m. (ber) grusza, gruszkowe drzewo.
2) eine gtabt im {ßofenfdjcn Midzychód, g. u, L.

irnbaumcbenfraut, n. (bnö) (Sat. pyrola secunda)
CjSoln. gruszyczka iednoboczna, HJK.
irnbaumholj, n. (ba8) gruszczyna, drzewo gru-
szkowe.
unförmig, gruszkowaty.
immoft, ©irnroein, m. (ber) gruszecznik, L.
irnmufj, n. (baß) kompot z gruszek; cf. L. gru-
szczanka; powida z gruszek, äßfl.

irnperle, f. (bie) pera podugowata.
irnfaft, m. (ber) sok z gruszek, gruszecznik.
irnfchale, f. (bie) upina z gruszki.
irnftiel, ru. (ber) szypuka, korzonek gruszki.
irnoogel, m. (ber) eine Slrt ©d)metterringe gruszko-
wi ec, m. g. wca, L.
ig, adv. a, a do, a po; biß jefjt a dotd.
SM&ber dotychczas, dold; Gj. albo le byo do-

td? Nieme; biß hieher follft bu fommen unb nid)t

roeiter poty a nie dalej j er ftanb biß an ben £»alö

im Sßaffer on sta ($r.=$oln. unb Muff, stojal) po
szyje w wodzie ; er flieg bi§ auf bie oberfte Spitjc

wlaz (wdrapa sie) a na sam wierzch (szczyt);

er fchlief biß an ben Mittag spa do samego pou-
dnia) id) mad)te biß_ um Mitternacht niespaem a
do pónocy, przesiedziaem ober czuem — —

;

biß auf weitem {Befehl a do dalszego rozkazu;
biß jilin äßieberfehen a do zobaczenia. 2) Conj.
a, dopóki nie. {Barte, biß er fommt czekaj, do-
póki nie przyjdzie, a przyjdzie. (Uwaga}
Wystrzega si naley dodawania »nid)t« do biß.

Polacy stosujc do swego „dopóki nie" bd
ten popeni pochopni.) SBarte ein roenig biß ich

fomme zaczekaj a przyjd ober póki nieprzyjd.
ifam, m. [ber] pimo.
ifamapfel, ni. (ber) jabko pimowe.
ifamartig pimowaty.
ifam büd) fe, f. (bie) balsamiczka na pimo.
tfambiftel, f. (bie) (Sat. Carduus nutans) oset

pimowy, ÄL, ^ign.j — zwisy, Jndz., ~ po-
chyy, 4?fl«-

ifamfarbig, adj. pimowego koloru.
ifamgerud), m. (ber) zapach pimowy/
ifambahnenfufj, m. f. S3ifamfraut, gemeineß.

i famf atjc, f. (bie) kot zybet.

ifamfnabenfraut, n. (baß) (fiat. orchis bifolia)

storczyk wanilowy, Al., >&gn.; storczyk dwu-
lici, Jndz., -frgn., parlist, dwojist, podkolan,

«Ö9»-
ifamfórner, n. (ßl. pimowe ziarnka.

ifamfraut, n. (baß) bie SBifampflanjc, f.(Sat. adoxa)
pimowe ziele, .Ul-, <&gu., pimowiec, Jndz.,
pimaczek, $ gn., cf. bawat wonny, ©emeineß
—

, (Sat. — moschatellina) pimowiec pospolity»

Jndz., pimowe ziele muszkatoowe, SCi.
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Sifamfücblein, n. (bag) pimowe koaczyki.
SJifamratje, f. (bie) cine Slit 8iarjen, roelche nncf) Si=

fam riechen (Cat. castor moschatus) bobroszczur,

g- a, L.

Sifamrofe, f. (bie) (Sat. rosa moscliata) pimowa
róa.

Sifamtbier, n. (baS) (Sat. moschus) pimowiec,
g. wca.

Sigcfien, f. SSiQcfjeu ksek, troszka.

SSifcbof, m. (ber) Biskup, g. a; ein griecfjifrfjer Sifchof

wadyka, L. 2] eill ©etlätlf biszof, cf. orana-
da, B.

S3 i fet) öf lief), adj. biskupi, ia, ie.

Sifcbofgbut, m. (ber) bie Sifchofornülse, f. eine $flui$t,

bie oben fbiijig jugebt tinö benfiopfbu^ ber römifd)en

Sifdjßfe auSmad)t infua, czapka biskupia, L.;

(biret ein äöirbelfappcben, L.), cf. mitra eig. gür-

ftenhut, L.
2)—, eine 81rt

_
Sßflanje bon oben befdjriebener

§orm (Sat. epimedium alpinum) bezkwiat, L.

Sifchofgmantel, m. (ber) palium, paszcz biskupi.

Sifdjofgftab, m. (bert ein ©tab^ bon ©Über ober ©olb,

als 3tid)en ber bifdjoflichen SSSürbe pastora, laska
biskupia.

SBifd; o f ö ft ein, ein ©täbtcfjen Bysztynck, g. nka.

Sifdjofgroerber, ein Stäbtchen in Dftbreujjen ober

eig. im Dberlanbe Biskupiec, g. pca.

Stgcuit, (fprid) Siefroit» biszkokt, g. u, sucharek,
g. rka. Setitereg ift eig. ein 3'Tiebacf.

S3 i S fj er adv. bis auf gegenroärtige 3fit dotd, a
dotd; poty, do póy.

Siöherig, adj. mag bieder gefebehen ift dotychcza-
sowy, 3. (f. pose (a), cf. B. dotd byy. a, e.

Sj. z dotychczasowych dowiadcze okazao
sie — (a).

28iö tjief) er dopóty, dotd, cf. Sßx. = $ofil. do tela.

65. big hieber follft bu fommen tmb nid)t roeiter cf.

Dmochowski : sztuka rymotworcza ©. 93. Jak
Bóg powiedzia morzu, ta granica szumu twego
zuchwalstwa wstrzyma, cf. Bóg rzek do morza:
niepójdziesz dalej (a).

Sifj, m. (ber) bie <£>anblung beg Seifjeng ukszenie,
ugryzienie, uszczknienie od gadziny jadowitej,
Sirenius, ks, ks, g. ksu. 2) — , bie burd)

einen Sifj beru'rfad)tc* SUrrounoung (rana) foroie ber

Drt, roo ber Sifj gefebehen; id. ©eroiffengbiffe skrucha
zego sumnienia (a), zgryzota, wyrzuty sumnie-
nia (a).

(?j. wolny od wszelkich wyrzutów sumnienia
depce potwarz nogami (a).

Sifjd)en, n. (bag) ein Heiner Siffen ksek, troszka.

2) — adv., fo biel alg ein roenig troche, troszk,
troszeczk, *krta.

S3 if fen, m. (ber) fo biel alg man auf einmal bon etroag

abbeißen fann ks, ksek, sztuczka, kawaeczek.
gin Siffen SBrot sztuczka chleba. Spricbm. aud)

ben letjten Siffen tbeilt er mit ihm i jaja bez niego
niezje ober i jagodby si z nim rozdzieli, L.

35er Siffen ift if;m entgangen spado mu z grzanki,
cf. chucha w gar jak gdyby mu psy obiad
zjady.

Sifjehnirm, m. (ber) gies, g. giesu, ober giez, g.

gzu, cf. gzik, L.
Siffig, zajady,

f. beifjig.

SJifjrounbe, f. (bie) rana z ukszenia.
S3 ist hum, n. (bag) bag geiftliche ober roeltlicbe ©ebiet

eines SSifcfjofeS Biskupstwo.
Sigro eilen adv. ju manchen 3^iten czasem, cf. nie-

kiedy.

Sittbrief, m. (ber) jeberSrief, roorin man um etreag

bittet suplika, cf. B. nota, proba.
Sitte, f. [biej bie £anblung beg Sirteng, bie SBorte,

mit melden man bittet, tnie auch bag Skilangen felbft

proba. ßj. ein äftenfd) aug ber ftebenten Sitte,

b. i. fcblecbt czowiek od siedmiu boleci, — od
którego nas zachowaj Panie.

Sitten, v. irr. a. ni. h., Imperf. id) — , er bat, Conj.

bafj id) — , er bate, Part. Praet. gebeten prosi,
uprasza.

einen um etroag bitten prosi kogo o co. Ginen

5U Sftittag bitten prosi kogo na obiad; zaprosi,
zaprasza. Sinen um SSerjeihung bitten przeprosi,
przeprasza kogo; fich bitten laffen da si prosi,
cf. wprasza si, eig. [ich anbieten. (?£. sam si
Sdziemu wprasza, Mick.

Sitter, adj. mag cine beifjenbe gmbfinbung auf ber

3unge berurfacht gorzki, cierpki; bitter roerben

gorzkn.
— fig. fchmerjbaft gorzki, bolesny, przykry; bit-

tere b i- empfinblid)e SSorroürfe uszczypliwe ober

cikie zarzuty.

Sitterbßfc adj. mocno rozgniewany; rozjady.
Sittererbe, f. (bie) magnezya.
Sitterholj, n. (i>a%) (fiat. quassia) kwasya.
Sitter feit, f. (bie) gorzko, f. g. ci, gorycz, g.

y; cf. rozjtrzenie, eig. Erbitterung.

Sitterfiee, m. f. Siberflee.

Sitterfraut, n. (bag) (Sat. picris) gorycz, m. unb
f. cf. mijówka, L. .gmbichtgfrautartigeg — (Sat.

— hieracioides) gorycz jastrzebiowa, fil., <£>gn.;

gorycz wielokwiatowy, Jndz.
Sitterfreffe, f. (bie) (Sat cardamine amara) rze-

ucha górna, gorzka, fil., Jndz.
Sitterlid) adv. ein roenig bitter gorzkawy. 2) —

,

mit ber Srnpfinbiing eines lebhaften ©d)inerjeg, —
meinen rzewnie ober rzewliwie paka.

Sitterling, m. (ber) (Sat. polygonum hydropiper)
rdest pieprzny, cf. — ostrogorzki, «§>qn.

Sittcrfalj, 11. (bag) sól gorzka, sól angielska.

Sitterfüfj, sodko gorzkawy; 2) n.
f. Sllpranfe.

SSittermaffer, n. (ba8) gorzka woda.
Stttcrrocibe, f. f. Satimroollenroeibe, 2) (Sat. salix

fragilis) wierzba krucha, cf. tresklina, eigentl.

©procfbolj.

Sitterroein, m. (ber) wino piounkowe.
Sütevlourj, f. (bie)(Sat.gentianalutea)goryczka,L.

Sittlich, adv. einer Sitte äfjnlidj proszc, zprob,
przez prob, proszcym sposobem-

Sittfd)i'ift, f. (bie) ein ©d)reiben, in roelchem man um
etmag bittet suplika, petycya, proba na pimie,
gin Sittfchrift einreichen poda petycya, auch poda
not, SBj., cf. prob zanosi.

Sittfteller, m. (ber) suplikant, podajcy, ohne bei!

Seifatj prob. 8tS. proszcy. SBj.

Sitttoeife adv. za proba, proszc.
Sibouaquiren, v. n. m. ()•, biwakowa, pod go-
lem niebem nocowa, lee.

Sjad)felb, n. (bag) bag pach gelb, eine ebene ©egenb
paszczyzna, równina, cf. B. pole otwarte.

Slad)froft, m. (ber) przymrozek suchy.
Slactjmahl, n. (bag) biachmal, g. u, L.

Slacffifch, m. Sintenfifcb (Sat. sepia, loligo) czer-
nica, L.

2) —, Sleibe leszcz.

S la ff en, v. n. m. h. poszczekiwa,
f. bellen.

S.lähen, v. a. burd) blafeu atigbehnen nadyma, wzdy-
ma. 2) — , rec. fich bor ^ochmutb glcichfam auf=

blafen nadyma si czem, L. ; napusza si} cf.d si czm. L.
©ich mie ein Srofch aufblähen nadyma si jak

pótora nieszczcia.
Slabung, f. (bie) bie burd) Slugbehnung ber berfchlutf=

ten ©peifen in ben (Singeroeiben berurfachte Suft na-
dymanie, wzdymanie, wzdcie, nadcie, cf. wiatr.
Slihungen berurfachen sprawia wiatry.

Slafblei ober SBerfblei, n. (bag) nieczysty oów.
S later, m. (ber) ein blecherner Seuchter ohne güfje,

ein SBanb* unb ^jangeleucbter, lichtarz cienny,
lustro cienne, cf. Urs. pp. 211, lustra posre-
brzane.

Slam, m. (ber) niesawa, haba.
Slamiren, v. a. in bßfen 9hif bringen, berleumben
osawi, cf. beffer im Boss, obezsawi; cf. ob-
mawia, obgada, ogada, ogdaka kogo, nj-
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mowa czyjej sawie, L. SBir fónnten Ull8 iii ber

Imputation blamircn kto wie? w dyspucie mo-
em si poszkapi, Krs. ä)cönd)en=Jhteg.

SSlanf, adj. ir>et§ biaty, czysty, goy, "P- miecz.

2)—, glanjenb wieccy si, lnicy sie, — mad)CU
glancowa.

SSldnfe, f. (bie) miejsce niezamarzc, po, SBj ,

okno faszywe.
SSlanFem, v. n. m. r)., uciera si, cf. bldnFeln.

2) — wieci si, szklni si.
S3 la U f fell cit, n. (bnó) brykla, L,
SSlanquett, n

;
(ba6) (fprich: SSlanFett) blankiet, pa-

pier niezapisany, tylko z podpisem imienia, po-
wierzajcego go na czyje rce do zapisania, L.

33lafc, f. (bie) bcrjenige Jheil eines flüffiaen ÄorberS,

ber mit einer ©d)ale bon SBaffer umgeben tinb mit

Sufc angefüllt ift, SSafferblafc bbel, g. bla, baka
na wodzie, dtka, L. SSlafcu auf bem Stßaffer

machen bbli; 2) — , eine buret) SJerbrennttng ober

innere Gntjünbung aufgetriebene ,£)aupt pcherzyk
pryszczel, g. a; Olafen äiehen pryszczy. SSlafen

werfen pryszczy si.
3) — , nerfebiebene mit einer ,£>aut fiberjogene S9e=

hdltniffe bei SDccnfchen tinb Ühiercn pcherz, g. a,

*macharzyna. S£»"e JDefttllirblafe alenibik, g. a.

üölafebalg, m. (ber) miech, g. a, miech kowalski;
e. fleinerer mieszek kuchenny? beffer mieszek ko-
minkowy, Sßarfd). SBolh., cf. L. dymaczek, g. czka.

SB l a f c I> o r n, n (baS) trba, róg do trbienia, trbka.
SSlafeinftrument, n. (ba&) instrument dty.
33lafeloch, n. (ba8) dziurka, w któr si dmucha

np. u trby.
S3(afen, v. irr. a. u. u. iii. h., Praes. ich blafe, btt

bldfeft, er bldft, lmperf. ich — , er blie6, Conj. bafj

ich — , er biiefe, Part. Praet. geblafcn = bie ju»

fammengebnlcfte Stift oon fleh geben (dm, d) d,
Wia, dmucha, nadyma; gra na trbie, trbi i

auf ber glote —
,
gra na flecie; einen Stein (im

Damenfpicle) blafen chuchn ober zabra dru-
giemu bierk (któr zapomnia zbi), L.

SSlafenentjunbung, f. (bie) zapalenie pcherza.
SSlafenhut ober —fobf, m. (ber) gowa u

" alembika.

33lafenfeld), ni. (ber) (Sat. cucubalus) wyzpin,
Jndz., ^)gn.; fehlt Äl.; aufgebunfener —

, f. Setzen

neifjer.

SSlafcnflee, m. (ber) (Sat. trifolium fragiferum)
koniczyna poziomkowa, ÄF., Jndz

Blnfenframpf, in. (ber) kurcz pcherza.
§3tafenfraut, n. (baß) f. Skhen roeifjer.

SSlafenpflafter, n, (bao) wezykatorya, f.

SBlafenrieb, m. (bei) f. SMafenfegge.

SSlafenfdjnitt, m. (ber) punkeya, f. SBlnfcnftirf).

SSFafcnfegge, f. (bie) (Sat. carex vesicaria) tu-

rzyca nadta, ff I. , Jndz.; — wydta, .jpg 11.

SSlafen ft eitlem, (ber) ein Stein in ber" Urtnbiafe ber

thievifrhen ffßrpev kamie w pcherzu, kamie p-
cherzowy ober urynowy, SBj., *machorzynowy
kamie.

SSlafenftia), m. (ber) a ud) SSlafenfd)tiitt, m. (ber)

rznicie pcherza, punkeya.
SSlafen äicbcnb pryszczcy, np. plaster.

SSlaferohr, n. (ba8) ein_9tol)r, bura) n)cFd)c9 geblafen

Wirb dmuchawka, swistua, SBj.

2) ein 8Johr mit bem man fchiefjen faun, inbem
man Äugeln u. bergl. burchbJdft dmuchawka, rura
do przedmuchywania, dudka, trbka; cf. L. rura.

SSlafig, ad., wa8 S3lafen I;at bblisty, bblów pe-
en; cf. B. pcherzowaty, pryszczowaty.

SSlaeinftrument, n. (ba6) instrument dty, bef. im
Pi. instrumenta dte.

SSlnfiud, m. (ber) cf. Felix, Baej, g. eja.

S3la6bhcmie, f. (bie) ©otteeidfteiung blasfemia, blu-

nieretwo.
S3 la ÖpI)Ctni f dl adj. blunierczy, adv. —czo.

SSlafe adj. bleid) bon Mcfldjtöfarbe blady, a, e; er

würbe blaf) wic ein Scla)cntud) zblad jak chusta,
li. adv. blado.

S3

lafjblati, adj, bladoniebieski, niebieskawy.
(äffe, f. (bie) blaffe ©eftd)t6farbe blado, f.

2) ein weifjeö 3cicl>cn an ber Stirn eines Jhiereö

ysina, strzaka, L.; cf. odmiana, kwiatek; cf.

Hoss. pitno
la

fj gelb, "—gnili, — rot!) 2C , bladoólty, bladozie-
lony, bladoczerwony etc., ober ótawy, zielo-

nawy, czerwonawy etc, Weld)e leijtere SSilbiing

jcbocl) weniger bem Deutfchen entfbricht.

latt, n. (baS) bon SSdumen li, . cia; cf. listek,

g. listka; er nimmt fein SSlatt bor8 SDaul w brew
— , miao mówi, gada bez ogródki; cf. nieob-
wija sów w papierki (w bawen).

2) — , ein Stücf papier karla; cf. strona, stro-

nica; beim Schreiben fein leetce SSlatt laffen w ksi-
gach nic na biao niezostawujc, Bohusz.
Sprid)W. ba8 SSlatt hat fid) gcwenbefszczcie si
odmienio, — ucieko od niego, cf. Dmoch.
Homer: Wsta a obacz now posta rzeczy;
baS SSlatt Fatin fla) Wenbfit obróci si koo for-

tuny, L. 3Me öffentlichen S3lätter pisma publiczne.

Gin lofeS SSlatt ober $i. (ofe SSlatter wistki, L.
3) -, üerfd)iebene fünftlid)e fförber, bie Slefmlich*

Feit mit einem blatte haben, 3. 8£ Sifchblatt blat:

cf. bryt, cf. stolnica; cf. blacha, blaszka.
Id ltd) en, n. (baS) listek; karteczka, wiartka.
latten, v. a. listki obrywa.
latter, f. (bie) eine Fleine SSlafe auf ber^aut krosta,
pryszczel, m. zaskórnica, Ern. ^ailbb., eig. eine

SSeule unter ber |>aut.

2) pi. bie Slattern, Sßodfen, ein blafenartiger Slu6=

fdilag ospa, Sßr.-Sßoln. opice, §ßl. , Äafchubifch go-
cieje, bei ben Scf;afen opica.
Idttergebatfne9, n. (ba8) ciasto francuskie.
Idttergolb, n (ba6) malarskie zoto, 2Bj., pa-
tkowe zoto, L.
Idtterig, adj. wa9 SSlatter l)at licisty ober licia-
sty; cf. listny. 2) im Sruche: upkowaty, da-
jcy si upa.
lätterFohl, m. (ber) ksiki wolowe; (trzeci o-
dek) L.
lottem, v. n m. h., in einem 35ud)e —, bieSSkitter

eineö Säucbeö fltirl)tig befehen wartowa w ksice,
przewraca karty; cf. szuka w ksice (a).

2) — , v. a. ber SSlätter berauben licie omyka,
obrywa

3) fief) blättern, j. S3, bon Äuchen odupywa si;
cf. Hoss. sloi si, rozbiera si sojami.
latternarbe, f. (bie) bie bon ben "S3lattern surücr»

gelaffene Sarbe, nad) B. blizna, cf. dziobato,
ospowato, cf, *gradowato.
tatternarbig, adj., SSlatteinarben l)abenb ospo-
waty, *gradowaty, dziobaty Cr. smoli, podzio-
bany.
[atternimbfung, f. (bie) szczepienie ospy.
lätterreia), liciasty, obfity w licie.

lciuerfchmamm, m. (ber) (Sat. agaricus) bedlka
liciowa, cf. syrojeszka, (Sat. agaricus integer)
czartopoch, g. a; cf. Sällbling.

lattertabaf, m. (ber) tytu w liciach ober 2)
w listki krajany.
lattcrteig, m. (ber) ciasto listkowe, francuskie.
iitterroetfe listkami, bon SSudjcrn : kartami.
lattcrrocrF, n. (ba8) licie.

Icittgotb, n. (ba6) ba8 311 feinen SSlattevn gefchlageiie

®0lD zoto w Ustkach, L., cf. zoto bite w pa-
tkach, zoto patkowe, zoto inalarskie,jTeckn.
In Uh liter, m. (ber) kustosz (u dotu karty) '

latt lano, f. (bie) mszyca rolinna, motyliea, L.
lattloS (Sat. sedum acre) rozchodnik pospolity;
wronie maso pospolite, .&gn. , 2) — adj. bezli-

stny = Snt. a p by Hus.
la Uf fite, f. (bie) Sßagina strona, stronica (ksiki).
I a Uf i I ber, n. (ba6) srebro patkowe, srebro ma-
larskie.

lattftinbifl (SSofanifl wyrastajcy z koca licia,

latt (tie l, m. (ber) szypuka licia.
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Slattftücf, n. (bas) nadslupie, Techn.
SSlattftroh, n. (bag) (Sat. galium mollugo) przy-

tuli szerokolistkowa, At., — szerokolicia,

Jndz., — biaa, ^)gn.

33lattbergolbnng , f. (bie) pozota, pozacanie
zotem malarskiem.

S5 1 alt jinn, n. (ba6) staniol, g. u; cyna patkowa.
S3lau, adj. niebieski, blekitny^modry; cf. fdjroars«

blau granatowy. — , bon Schlagen siny, a, e; ein

blauer glecf siniak, siniec; mit blauem Sluge babon

fomnien z guzem uj z czego; blauen Dunft ma»

d)en mami, cf. tumani, mg ober tuman komu
w oczy puszcza, L.j blaue Starte krochmalik,
Techn.

831 au, n. (ba8) bkit np. — beS Himmels, nieba;

kolor niebieski; 2) krochmalik.
S3lauäberig, hekilnoykowaty, 8Bj., z bkitne-

mi ykami.
SB I a u äug ig, blaue Äugen habenb modrooki, a, iej

cf. z bkitnemi oczami.
ölaubartj ra. (ber) sinobrody j. Sj;. Raul Sino-

brody.

S3 laubeere, f. (bie) (Sat, vaccinium myrtillus) f.

Söefinge czernica, g. y, L., cf. ^eibelbeere (8nt.

bacca myrtillorum) SJJr.^oIn. unb DD. czarna ja-

goda, SBj. unb ^ßr.'^oln., cf. czarna jagoda bo-
rowa, borówka; cf 3-£- borówki czernicy.

SSlätie, f. bkitny kolor, bkitna farba, cf. mo-
dry kolor, bkit. -Die Himmelsbläue bkity
niebios. ©£. zaczli rozmow o niebios bki-
tach, Mick.

SSlättel, m (ber) jebes SBer^eug jum Schlagen ki-

janka, klepado, trzepaczka. — , am 35refd)jTeget

bijak, L.
ffihiuen, v. a. ftatt: fd)(agen posini, bi, j. S. ki-

janka, cf. klepa, trzepa. SBafcfye bläuen bie-

lizn bkitno krochmali, modrzy.
Slauente, t', (bie) kaczka dzika.

SStaufarbe, f. (bie) szmelc, L., cf. kobait ober farba
bkitna, Techn.

aSlaufaibenhierf, n. (ba8) fabryka farby bkitnej.
33lauftld)8, m. (bev) marmurki, Vol., cf. piesaki??

(a!8 ^e(j).

aSlaufuC, m. (bei) eine §Ivt SSergfalfcn, ©brnij (Sat.

falco cyonapus, Al.), raróg, L.j cf. a3öt)mifch ra-

rog, modry sokó.
33laue Sorge, f. (bie) (Sat. viola tricolor) Stief*

mt'itterchen brat z siostra, Äl., ^)gn. ; fioek —
z — , Jndz,; wdówki, potrójny fiolek, <§>gn.;

auch bratki, Dzwonk.
SSlaugrau siny, szaroniebieski.

SSlauholj, n. (bas) bct8 |>olj eines Slmerifanifchen

Saumes jum S3iaufarben bienlich kampesz, m. g. u,

SBj., bkitne drzewo, L.; drzewo kampeszowe.
S3laufebld)en, n. (bas) f. SSlauftelje.

S3

[

a u f r ä f) e, f. (bie) kraska, (ptak).

äSläulich, adj. ein roenig blau bkitnawy, modra-
wy, niebieskawy.

SSlaumeife, f. (biel sikora bkitna.
SSlaufaure, f. (bie) kwas pruski. €£. nawet okro-
pny kwas pruski traci swoje si za uyciem
jego (nämlid) Pana Chabert) * rodka (przeciw
trucinie) (a).

JBlaufchimmel, m. (ber) ko jablkowaty, buany,
masowaty.

83 lauftet, n. (bas) blaues Äraftmehl krochmalik nie-
bieski.

SSlaufbiijiger SBeijen, niecista pszenica.
83lauftelje, f. (bie) bkitnopier, g. ia.

SSlauftrumbf, m. (ber) eine fböttifdje SSenennung ber

@erld)t8biener, bie an manchen Drfen blaue Strumpfe
tragen. 2) — , ein Singeber, Skrräther, donosiciel,
zdrajca.

Slaufuchr, f. (bie) sinica (choroba).
S3 led), n. ba8, blacha.

SS I e d) e n, v. a. familiär: zapaci, paci, brzekn.
Saledjern, ad. aus 83led) berfertigt blaszany, a, e."

Mrongoviue, Deutsch -Poln. Wörterbuch. I.

S3led)I)ammer, m. (ber) bie SSlechhtitte f. blachamia,
L., blachownia.

SSlechmafj, n. (ba8) miara gruboci blaszek zo-
tych lub srebrnych (u zotnika).

SBleehmunge, f. brakteat.

S3led)fd)läger, m. (ber) ein Jjanbroerfer, ber in SSled)

arbeitet blacharz.

ffilechroaare, f. (bie) blaszany towar.
S3k-cfen,

f. blöden becze, *ßrf. becz, Sßrät. becza.
S3lecfen, v. a. entblößen, j. 6. bie 3 a ')ue — , z eby
pokazywa, zby wyszczerzy, zby wystawi.

SSlet, n. (tak) oów' g. oowiu; Ross. swiniec
;

Sr,, mit — lötften oowiem zapuci, lutowa, 0-

owiem spaja, zalewa.
S3leiabgang, m. (ber) uel oowiana.
S3 lei a ber, f. (bie) ya oowiana.
SSleiarbeit, f. (bie) rzeczy z oowiu odlewane,

Tr., cf. b. wyrobki z oowiu.
S3Ieiarbeiter, m. (ber) oownik, g. a.

Bleiartig oowiasty, oowisty.
23leiafche, f. bie, popió oowiany.
S3 leib alfa 111, m. (ber) balsam oowiany.
SSleibaum, m. (ber) (arbor saturnl) drzewo dyany

z oowiu (osad liciasty).

33leiben, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er blieb,

Conj. bafj id) — , er bliebe, Part. Praet. geblieben

= fein ©afein behalten, fortfahren ju fein, zosta,
trwa. SBir haben hier feine bleibenbe Stätte nie

mamy tu miejsca trwaego; cf. nie bdziemy
tu wiekowa. 3g er (,öfe ift, bleibt nidjt bor bir

nie zmieszka z tob zonik.
S3leiben Inffen zostawi co, porzuci co, zanie-

cha czego; e8 bleibt babei, bafj ju to przy tern

zostanie, e etc, cf. niech tak bdzie; ef. iemc.
PP. 90. Bzecz ju raz uoona, dzi si nieod-
mieni; e8 blieb babei na tern si skoczyo.

2) -, in einem geraiffen 3uftanbe beharren zosta,
zostawa; cf. B zosta si przy czem, stan
przy czem, zastanowi si; bleibe gefunb bywaj
zdrów; cf. zosta zdrów; bie Uhr blieb flehen

zegarek stan, cf. zastanowi si; im Sefen fle-

hen bleiben zatrzyma si w czytaniu.

3) — , ben Ort nid)t beränbern zosta, zostawa;
leben bleiben zosta przy yciu; flehen, fitjen, lie*

gen bleibeil nie wsta, nierusZy si z miejsca;

flehen bleiben przylna, przylina; hängen bleiben

uwiezn, zaczepi sie. Der äßagen blieb ftecfeii

ugrzz wóz; ftecfen — , in ber Rebe zajknsi.
4) — , ausbleiben dugo si bawi, nieprzyby,

cf. Sßr.=$ßoltl. wyby, wybywa, podzia si;
übrig bleiben pozosta; berfchmiegen bleiben, mit bei,

unter zosta; bleib mir bom Seibc precz odemnie,
niezbliaj mi si.

5) — , fterben, gewöhnlich burd) ©eroatt bon aujjert

poledz, zgina. 6r ift in ber Schlacht geblieben

poleg w bitwie, ©o foli ich bleiben gdzie si
mam podzia (Slltboln. podzie)? P. K. SBo fint»

bod) jene 3 e iten geblieben, ba bie SSratmürfte in ber

SSelt herumflogen gdzie si one czasy podziay,
kiedy kiebasy po wiecie latay, Sm. <£>anb6.

.Sein STtenfd) bleibt lange bei ihm u Pana Haiani-
ckiego aden zudzi miejsca nie zagrzeje, Tea tr.

S3leiben, n. (ba8t zostanie, cf. mieszkanie, byl, g. u

S3leibenb, f.
bauerhaft trway, cf. B. nieodmienny,

pewny. 65. utrwali pami czynów narodo-
wych.

83leibergh)erf, n. (bag) kopalnia oowiu.
üöleibled), n. (ba8) blacha oowiana.
SSleiblumen, (Sat. flores saturni) $1. tre oo-

wiana, kwiat oowiany, B.

SB leid), ad. roeifjlid), blaf blady. Sobtenbleich jak
trup wyglda, zblad jak chusta.

S3leid)e, f. (bie) bleiche garbe blado, f. 2)—, gslai},

roo gebleichet mirb blech; ^r.^oln. bielnik, bie-

lawa.
ffileichen, v. a. bleich ober tueijj machen bieli, cf. ble-

chowa. 2) — , v. n. bleich ober roeifj roerben bladn.

12
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S3 lei ober, m. (bei) berjenige, roeld)cr Bleibt, ober burd)

«friilfc ber Sonne nnb Suft etronö roeifj nwd)t ble-
charz, g. a.

S3 leid) er in, f. Ibie) blecharka.
SBlcid)erj. n (baö) bladokrusz, ff. u, L.
S3lcid)gcib, adj. ótawy, biaro ótawy, *rydza-
wy Eh. : powy, L.

S3lcid)bcit. f. (bie) blado, f.

SUcidiblai}, m. (bei) bielnik, blech.
SSleid) fncf)t, f. (bie) blada choroba, blednica; bia-
aczka.

Bleibecfer, m. (bei) ten oo domy pokrywa oowiem.
SS 1 ci en, v. a. plombowa, napuszcza oowiem.
Bleiern, adj. oowiany, a, e.

ffileien, n. (baö) oowiany kruszec, g. szcu.
SSleieffiq, m. (ber) ocet otowny.
SSlcifarbig adj. oowianego koloru
SB [ c i f c b c

r

, f. (bic) oówek, g. wica.
SSlciflufj, m. (ber) oów krystalizowany.
SSleigelb, n. (baz) blajgiel, blejgelb, L., farba ma-

larska óta z blejwasu palonego.
23leiqeroid)t, n, (baö) waga oowiana.
Sleigiejjer, m. (ber) oownik, co leje róne rze-
czy z oowiu, B.

Bleigiefjerei, f. (bie) oownia, L., oowna huta,
cf. B. ludwisarnia oowiana.

S3leiglanj, m. (ber) kostkokrusz, L., kruszec oo-
wiany, L., ci'. B. galena, cf. oówr siarkowany,
B. , beffer siarczyk oowiu, SB3.

SMciglitte, f. (bie) bialokrusz, g. u, L., cf. B. glejla.

Bie i i) aft, bleiicht ad. oowiasty.
SSletfjaltig oów zawierajcy.
asiei!)c. f., eine Slrt ffiepfdje («nr. cyprinus Brama,

L.) bleja, biaa ryba, bielizna, L.
Bleiljüttte ober SBleigicjjerei, f. (Die) oownia, oo-
wna huta.

S3leiid)t, adj. cf. bietbaft oowiasty, podobny do
oowiu.

S3 lei ig, adj. bleihaltig oowiany.
33leifalf, m, ober ÄrcmniijerrDeifj, n. (Sat. corussa
de Kiemnitz) blejwas kremnitz, 3$'. niedokwas
oowiu

SSleifolif, f (bie) (Sar. Colica Saturnina) b. kolka
oownieza.

B lej fönig, m. (ber) tre oowiana, kwiat oo-
wiany, B.

SSleifugel, f. (bie) kula oowiana.
S3! ej loth, f. SBlcirourf *blejczyk, L.

; cf. beffer oo-
wianka.

BleimUd), f. (bie) mleko oowiane t. j. rozczyn
oowianego cukru.

SMeibulOcr, n. (baö) proszek oowiany,
S3 1 e i q U i cf ,

m. (ber) amalgam oowiu.
58leired)t prostopady, a, e.

S3 1 cif ais, (ba6) f. SSleijtirter.

Sleifcbmiege, f. (bie) miga pionowa (in ber SSau«

fünft) spojenie prostopade, Trój.
SJleifcbnur, f. (bie) oowianka; cf. L. pion, g. u?

cf. *blejczyk, L.; *windodrg, L.; sznurek u
oowianki; f.

Senfblei, cf. Boss. gruzio; niby
grzido.

S3lcifd)rocif, m. (ber) oowiec, g. wca, ÄI.

S3 1 c i f cf) tu c v, adj. ciki jak oów.
SSleifbCltl), m. (ber) "szpar, oowiany, L.
S3leiftift, m. (ber) oówek, g. wka.
Sleiftlftörohr, n. (oa-i) u. futeralik na oówek,

niby nosioowek.
S3Ieifttife, f. (bie) podkop oowiu, B.j cf. Boss.
B h. sziulä - .

S3lci)uage, f. (bie) ródwaga, *moda, B., gruntwnga.
ffilcirocijj, n. (baö) blejwas, g. u, Techn. ober biel

oowna, wglan oowiu in ber Gisernie, SBj.

Bleirourf, m. (ber) oowianka.
BleijeidKn, u. (bao) oów', znak oowiany na

towarach, Bw., plomba.
BleijUfr'er, m. (ber) octan oowiu, 9Bj. ober cukier
oowiany nad) alter 8lrr, äßj.

S3Ici3iig, m. (ber) koo szklarskie do cignienia
oowiu okiennego.

33lenbe, f. Bleubleber, <Sd)euleber kapturek (na oczy

koskie} u szorów). 2) — , zasona, f., zaslo-

nidlo, parawan ; Ross. szyrmy, zastawka, prze-

gródka. 3) — in Belagerung Ross. blenda; cf. B. za-

sona, zrb, rama piaskiem napeniona za któr
kopi szace, H.

4) — , eine Bergart (Sat. pseudo galaena) blenda.

r>) Blenbe, in ber Baufunft ciii blinbeö genfter,

faszywe ob. lepe okno.

Ü) — , eine SSertiefung in bee Sölaucr, 9Ufd)c, fra-

muga, framuka.
Blcnben, v. a. ni. fi-, olepi, zalepi. 2) —

,

razi, przerazi oczy, mi oc7,y; fig. omami,
cf. tumani; cf. zamydli oczy komu; bei ÄÜrfcf)»

nem nnö Färbern, farbowa, zamacza pierwszy
raz w farbie. Techn.

Blcnbcnb, adj. jaskrawy; micy.
BI enbf enfter, n. dat) zasona przed oknem.
Blenbtugel, f. (bie) kula dymem mica fi j. poire

ä feu.

SSlenblaterne, f. (bic) latarnia lepa, Tr., gran.j.

lanterne sourde.

Blenbleber, n. (baö) kapturek.

Blcnbling, m. (ber) wyrodek, odrodek, altyoln.

odmianek.
Blenbung, f. (bie) olepienie, omamienie.

Blenbroerf, n (baö) mamido, blask faszywy,
mara, cf. udarstwo, baamuctwo, obuda; cf.

zawód, g. u, powie bez zasady, ginem ein

Blenbroerf bormachen na powietrzu co pokaza,
I,., cf. gruszki na wierzbie — , dudki na ko-
ciele pokaza, mami kogo, Jj., cf. otumani
kogo, cf. baamuci kogo czem.

S3 len fern, f. blänfern wieci si, szklni si.

Bleffc, f. Blajfe ysina, strzaka.

Bleffiren, v. a. rani, cf. militairifd) plejserowa,
bleserowa. Gin Bleffirter bleserowany, cf. ranny,
raniony.

Blef fur, f. (bie) rana, *blesura.

S3 li cf , m. (ber) spojrzenie, rzut oka, wejrzenie,
wzrok. g. u., fig. oko, mig, g. u, mgnienie oka;
cf. B. promie, bysk, blask, bynienie si.
(Einen Blicf auf etroaö roerfen rzuci okiem na co.

Gg. rzut oka na zabytki staroytnoci. It. po-

ruszenie to tern jest szybsze i skuteczniejsze,

kiedy je pikna do sprawi i elektryczn i-

skr czuego wejrzenia podsj'ci (a). 3Den Blicf

feft
"

auf etroaö beften jak w tcze patrze, L.

25uici)bnngenber Blicf wzrok przenikliwy np. rzu-

co. Stuf ben erflen Blicf, na pierwszy rzut oka.

B liefe, $1. cf. B. wystawno w malowaniu
83licfen, i. b. Sedjnologie pikne jasne smugi, Tech.
SSlicfen, v. n. Ul. f)., bysn, przeziera, patrze?

(ftd)) bliefen laffen da (si) widzie, pokaza
(si), wydawa (si).

2) — ,
fd)nell feljen rzuci okiem, spojrze, spo-

glda, oczami rzuca, spojrze si na co, pa-

trzy si na co.

S3li effeuer, n. (.bai) dawanie znaku spaleniem
prochu, Tr.

SSlicfgolb, n. (ba&) Ross. czyste zoto. 9cad) ber

Seclinologie bleibt ber beutfdje Stamen bei: SSllcfgolb

nnb «licffilber.

Blicffilber, n. (baö) srebro przeczyszczone, B.,

cf. Ból)ill. byskowe srebro.

Blinb, ad. lepy, ciemny, ciemny na oczy, nie-

widzcy, niewidomy, cf. faszywy, pozorny.

Blinb gelabene Sßiftolen pistolety lepo nabite, (a),

cf. B. bez kuli ein blinber ®d)ii9 lepy wy-
strza ober — na wiatr bez kuli, B. Sic blinbc

Au) lepa babka, ciuciubabka, "myk, *zmruek.
Gj. fortuna w lep babk gra z ludmi lubi,

dziesiciu minie, jednego uapi, L. It. niepo-

legoj ze wszystkim na innych posudze, ile

mona sam dojrzyj, lepe oczy cudze (o).
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S3linbgeboren , adj. lepo urodzony, lepy z u-
rodzenja lepy, ciemny.
S3linber ^affagier, t>. lepy passayr, cf. am befen
pokryjomu jadcy.
S3linb nnfommen oszuka si, omyli si w swojej
nadziei; blinb blii()cn jaowo kwitn; blinb roerben

olepn ober ociemnie, SBj., oln, L. P. Jan
Ullb $ßv.«$ßoln., cf. ebler ociemnie; olne, zanie-
widzie. <Dev Spiegel i ft blinb gelnorben zwier-
ciado lepe, olepo, brzydnieje, L.

SSlinbborn, m. (ber) lepa studnia, SBj., *wodo-
dzietna skrzynia, L., "rurmusowa skrzenia, L.

Slinbbarm, m. (ber) lepa kiszka, kamica, ktna
kiszka, .

S3linbe, f. (bie) agiel na sztabie na ukos sto-

jcy, Tr.

Slinbcn*3nftittit, n. (bag) instytut ociemniaych;
instytut lepych, niewidomych.

S3 linbg laubig, lepo wierzcy.
SBlinbr>cit , f. (bie) lepota, ol, 5. <£. Przemy-
saw *ol, beffer lepot z oczu straci (Sta-
8ic in ta); mit 23linbl)eit fd)Iagen zalepi; cf.

S3ol)m. lepot porazi.
SBltnbfohle, f. (bie) wgiel nie dobrze wypalony.
S3linbling8, lepo, zamruywszy oczy, na olep.
ffilinbfd)leicbe, f. (bie) padalec, g. lea, fiafd).: le-
mie; cf. lepak, lipczak, 2lrten baöon.

S3linbfci)iifj, m. (ber) lepy nabój, strzelenie le-
pym nabojem.

Slillbftenge, f. (bie) reja agla na sztabie.

Slinfen, v. n. szklni si, lni si; miga si,
byszcze sie, j. S8. miga si drcy blask ze-
szego morza, Krs. 2) — f. blitljen.

83linjelauge, n. (ba6) mruczek, L., mruek, L.
S3lin jelaugig, blaskooki, migacz, g. a.

SSltlljen, v. n. mruga, mruga oczami, mruy
oczy, miga.

S3 1 inj 1 er, m. (ber) f. SSlinjelauge, rnrugacz.

83life, m. (ber) byskawica, g. y, piorun, g. a tmb
u (ber SBetterftrahl)} boin — erfajlagen od pioruna
uderzony.

S3lifcableiter, m. (ber) konduktor ober przewo-
dnik, niby ocalido od pioruna.

S3 Ul} en, v. n. m. b., byska, yska si; fig. glän=

jen, blant fein byszcze si.
S3 litjcn, n. (ba8) byskanie, yskanie.
SJliifdinell, adj. jak byskawica szybki. 2Me

ffilitjfchnclle szybko byskawicy, mit S3like6fchnelle

z szybkoci b—cy.

S3lifcftrahl, m. (ber) piorun, g, a imb u, cf. L.
piorunowy pocisk.

831 orf, m. (ber) $1. SSlßcfe, eine jebe grofje, rohe unb
unbearbeitete $01}», Stein« ober Sftetallmaffe blok,
kloc, pie, pniak, koda, (drzewa) kawa, ba-
wan np. soli, brya (elaza). 2) wizienie; cf.

koda.
blok, krek; 3"!« i" Blodfetl cyna w winiach,
Vol. w bryach (SStotfäitin).

SSlodabe, f. (bie) blokada, opasanie, obsaczenie,
ostp, g. u.

SSlotfen, f. beffer blofen, v. n. hecze, rycze.
83lotfhau8, n. (ba&) blokhauz ober blokuz, twier-

dza z bloków, stranica, zrb, L.; cf. Nieme,
ostp, g. u.

SBlodfiven, v. a. einfthliefjen, Cperren blokowa, opasa.
S3locffeller, m. (ber) piwnica pniakami sklepiona.

Troj._

83lorfmórfer, m. (ber) modzierz na klocu osa-
dzony.

S3lorf pfeife, f. (bie) piszczaka z jednej sztuki.
S3lod8berg, m. (ber) ysa góra, . Krs.
SBlocrfdjiff, n. m&) okrt bateryjny, cf. tratwa.
S3 loa* taube, f. (bie) grzywacz, g. a
83lotfroagen, m. (ber) wóz na niskich grubych
koach, do ciarów.

S3lobe, adj. saby, mdy, niedony. 2) fchfich*

tern, —, niemiay, bojaliwy, "wstydliwy; ein

blöbeö ©efid)t, saby wzrok. 6r. niemiay jak
kozio w kapucie.

SSlobigfeit, f. (bie) sabo, f., mgo, niedo-
no, f. g. ci. 2) — , bie Schüchternheit, unjeitige

Sd)aom_ im gefellfchaftlichen Umgänge niemiao,
f. bojaliwo, f., wstydliwo, f. g. ci.

SSlobfichtig , sabego wzroku, niedowidzcy) —

«

feit f. (bie) sabo wzroku.
Sio bfinn, m. (ber) SSlöbigfeit beä Sinnes, b. i. be8

SJerftanbeö ober ber SSeurrfjeilungefraft sabo umy-
su, rozumu, — rozumku, cf. 9iuff. durnowa-
to, L., niedonoe, gupowato.

S3lobfinnig, upoledzony na umyle, Nieme,
cf. bezwadny na umyle (a). SBaljn» unb 33lob=

finnige osoby pomieszane i niezupenych zmy-
sów, © O. — cf. pomieszanego rozumu, (a),

cf. gupawy, sabego rozumu; niedony; cf.

gówka by makówka, a rozum by napiwa.
S3lofen, v. n. becze, bekn; S3lofen, n. (baS)

bek, beczenie.

S3l0llb, ad. blond, powy, cf. L. unb Ross. bia-
okurowaty; bladoótawy, zotawy. 6in S3l0llber,

Slonbin (frj.) blondyn.
ffilonbe, f. (bie) eine Tivt feiner Spi^cn, blondyna

(koronka).
SBlonbilte, f. (bie) blondyna, blondynka, L.
S3lo6, adv. tylko, jeno, jedynie.

S3[ofj, adj. goy, otwarty, odkryty, nagi; (£j. ko-
meta nieby goym okiem (mit blofjem 2tuge) wi-
dzialny; cf. goemi oczyma; fid) blofj geben goy
bok ober sabo swoje pokaza, wyda si;
cf. Ross. cze ciaa swojego wystawi któr
przeciwnik rani moe, sabe miejsce odkry;
blojjgefteüt Werben by wystawionym, by nara-
onym na co. 2) — sam, sam jeden.

SSlofje, f. (bie) nago, f. obnaenie, goota; fig.

saba strona, sabo. S3löfjen geben nie strzedz
si, wystawia si na zapanie, — na zarzuty.

93 1 ö cn , v. a. obnay, obnaa, odkrywa na-
go, 3 SJcofe 10, 6. 3{jr follt eure Häupter nicht

blöjjen gów waszych nje obnaajcie; cf, nieod-
krywajcie.

S3luhen, v. n. kwitn, zakwitn} cf. Jndz. u.

fil. plonowa oom ©etreibe; cf. $r.= unb Silt^oln.
kcie, Praes. kste, Praet. kcia; bom SBaffer:
pokrywa si rzs.

S3 lube lib, Part. kwitncy, bujny.
S3 lii md) en, n. (ba8) kwiatek, kwiateczek, g. czka.
S3 Hi me, f. (bie) kwiat, g. u; gelbe —

f. iltfergolb*

blume.

S3 lumen, v. a. kwiatami ozdobi; geblümt, kwie-
cisty.

33lumenau8ftellung, f. (bie) wystawa kwiatów.
S3 (urn en be eh er, m. [ber] kielich kwiatowy.
^Blumenbeet, n. [ba6] grzedka dla kwiatów; cf.

lecha kwiatami zasadzona, Tr. ; cf. Ross. kwia-
tnik; ober auch grzda kwiatów.

S3Iumenbinfe, f. [bie] [Sat. butomus] sitowiec,
fil., cze, Jndz.; botbenformige —

f. SBinfen*

blume.

S3lumenblatt, n. [ba§J listak kwiatowy, licie
kwiatowe = Sat. folium flo rale, Bot.

ffiluinenbüfchel, m [ber] ki kwiatowa.
S3lumenerbe, f. [bie] ziemia kwiatowa.
S3lumenfabrifant, m. [ber] kwieciarz, g. a, cf.

kwietnik; — tin, f. [bie] kwieciarka.
SSlumenflor, m. [ber] stan kwitnienia kwiatów.
SHumenflur, f. [bie] grzda ob. polko kwiatów, B.
S31umengarten, m. [ber] sadek kwiatowy, cf. 0-
gródek kwiatowy, cf. L. kwietnik.

SBlumeng artner, m. [ber] ogrodnik od kwiatów,— kwiatowy.
S3lumengefilbe, n. [baS] bonie kwiatöami zarose.
SSlumengehange, n. [ba8] girlanda, festony $1.
S3lumengemad)8, n. [ba§] rolina kwiecista'.

S3 lumengöttih, f. [bie] Flora, bogini kwiatów,

12*
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SSlumengra?, n. [bas] flcin —
f. Sltfernelfe. 2| — f.

2fdfemetfengra@
; groff — f. 2fugcntroftgrn§.

Blumenfjänbler, in. [brr] handlujcy kwiatami.
Blumen fc Ich, m. [ber] kielich kwiatowy.
SSlunienfenncr, m. [ber] znawca kwiatów, ober

kwiatoznawca.
Slumenfno6|)f, f. [bic] pczek kwiatowy.
S3 lumenfohl, ra. [ber] kalafior, m. g. u; cf. Boss,
kwietna ka]>usia.

SSlumenfovb, m. [ber] koszyk na kwiaty, — do
kwiatów ober — od kwiatów.

B lumen fi.au 3, m. [ber] wieniec z kwiatów.
Blumcnlcfe, f. [biej antologia, kwiatozbiór, ra.

g. u, zbiór kwiatów.
Blumenliebhaber, ra. [ber] lubownik kwiatów,
amator kwiatów; cl. Blumift.

S3 lumen lieb ha b er ei, f. [bie] kochanie sie w kwia-
tach. Tr.

SSlumenmaler, m. [ber] ten, co kwiaty maluje.
33lumenreich, ad. obfity w kwiaty; kwiecisty.
Blumenrohr, n. [beto] f. Binfenblume.
Blumeufdjeibe, t'.

|
Die] koszulka, L.

Blumenfdjnmtel, ra. jber] f. Binfenblume.
S3lumenfbmd)e, f. [bie] jzyk kwiatowy} roz-
mowa przez kwiaty.

Blumenftaub, m. [ber] pyek kwiatowy.
Blumenfte>gel, m. [ber] prt ober prcik kwiato-
wy, odyga, *pest, m. g. u, L.

Blumcnftitferei , f. [bie] wyhaftowanie kwiatów,
sztuka haftowania kwiatów.

Blumenftraufj , m. [Der] bukiet z kwiatów, ró-
wnianka.

SSlumeufturf, n. [bab] f. Blumenbeet kwatera kwia-
tów.

BlumentFjee, m. [ber] herbata z kwiatów; kwia-
tówka.

Blumentopf, m. |ber] donica ober doniczka z
kwiatami.

Blumenroerf , n. [baS] kwiaty, robota kwiecista,
cf. L. kwiecista ozdoba; Tr. wyrabianie
w kwiaty.

S3lumeti3ieratl), m. [ber], kwiecista ozdoba, kwia-
ty, cf. *kwiatesy.

Blumenjuri)t, f. [biel hodowanie kwiatów.
Slumeuäroiebel, f. [bie] cebulka kwiatowa.
Blumidjt, ad. kwiatkowaty, wzorzysty, podo-

bny do kwiatu, naksztat kwiatu.
S3 1 u mig, ad. kwiecisty, peen kwiatów, okryty
kwiatami.

Blumift, m. [ber] kwiatarz, g. a, cf. L. kwiato-
lubnik, cf. znajcy sie na kwiatach.

S3 1 uf e, f. [biel citfÄleib, 'bluza.

Sälüfc, f. [bie| f. Safe.

S3 lut, n [ta] krew, g. krwi; aufgelöfeteS Blut bon
einem Sobren posoka; beridjtl. jucha; roo mein
©uf, ba ift mciti Blut gdzie mój majtek zostanie,
tam i ja zostan.
Salut laffen krew komu puci; feiti Biur bergic*

fjen, krew przela, [za co für etm.|; mit Sftlut be=

fabeln, bcfpriljcn, skrwawi, krwi zmaza ober

zbroczy. Bio auf'6 Blut atiöfaugen do krwi
wyssa, t. j. ogooci ze wszystkiego.

Blutabcr, f. |bie] ya krwionona; ya niebiijca.

Blutampfer, ra. |ber|
f. Slmbfer, blutabriger.

Blutarm, ad. ubouchny, goy, goy jak bicz., u-
botji jak turecki wity.

SSlutangc, n. [baö] eig'. oko krwi podbiege; 2]
bot. [Sar. comartim] siedmpalecznik, Al., <£>gn.;

palecznik, Jndz.; gemeineö — [Sat. — palustre]
palecznik botnj', Jndz ; siedmpalecznik bot-
ny, Al., .£>gn.

Blulaufcmuif , m. [bcr| plucie krwi, wymiot ze
krwi, B.

S3lutbab, n. [bao] rozlanie krwie, rze, f. g i.

Blutbefletft, krwi zbroczony,
Blutbrcdjen

, n. [ba6J krwotok, womitowanie
krwi.

Blutbufjne, f. [bic] rusztowanie; cf. »kak, g. u;
cf. pitro do stracenia zoczyców wystawione,
Tr.i cf. szafot, auö b. graiij.

Blutbtirft, m. [ber] pragnienie krwi, krwawoer-
no. L. zajuszenie.

Bltltbürfti g , ad. krwi pragncy, krwawy; cf.

krwawoerca , zajuszony , krwawoerny. L.,

krwi chciwy, krwi nie syty.

Blutegel, m. |ber| pijawka; — anfeijetl [przy] sta-

wi komu pijawki, L.

Bluten, v. n. m. f)., ciec, bom Praes. ciek; za-
krwawi sic; fid) ju obe bluten z utraty krwi
umrze, B cf. krwawi si; eö blutet krew
ciecze; nod) blutet fein ^erj teraz jeszcze serce
jego zakrwawione, serca krwi si zalewaj,
I
aj 8$. dzieci nasze; na wspomnienie tych
nieszczliwych zakrwawiaj si nasze serca,

Orz. bral; baö .fterj blutet mir bei biefer 2tuffül)=

rung serce mi przeszywaj te jego postpki;
bic Scafe blutet ihm krew mu z nosa ciecze; cf.

L. krew mu z nosa idzie.

S3luten, n. lba§] pynienie krwi.
S3ltltenb, Part. krwawicy si.
Blutentjiebung, f. [bie] upuszczenie krwi.
Blutergie&ung, f. [bie] wylew krwi.
Blutfarbe, f. [bie] kolor krwi.
Blutfarbig, ad. krwiobarwny; L. koloru krwa-
wego.

S3lutfinf, m. [ber] gil, g. a.

Blutfremb, cakiem nieznany.

Blutflufj, ra. [ber] pynienie krwi, krwotok, L.,

hemoroidy; cf. *zlota ya, *krwawnice.
Blutgang, ra. [ber] f. Blutflufj.

Blutgefäß, n. [baü\ naczynie krwionone.
S3lutgelb, n. (baej pienidze krwawe, Bh.; cf.

bibl. zapata krwi.
Blutgerid)t, n. [bae] sd kryminalny, sd na
gardo.

Blutgeriifte, f. Blutbühne, rusztowanie; cf. Böhm.
dziwado.

Blutgefchluür, n. [ba6] sadzel, g. a, bolak, bol-
czka; cf. wrzód krwawy, Boss.; b. siniak.

Blutgier, f. [bie] pragnienie krwi.
Blutgierig, rozjuszony, zajady, krwi chciwj'.

BlUtgraS, n. [bao| [Sat. digitaria sanguinalis] pal-

cowe ziele, proso krwawe, proso czerwonawe,
.£>gn.; f)at aud) Al., — perzowe, Jndz.

Blut I)arnen, krwi moczy.
Bliithe, f. [bic] kwitnienie, kwiat, kwiecie; —— Oli ben Stageltl biaek paznokci, L.
SB lii 1 1) e ber Sugenb kwiecie modoci, L.
S3ltiti)enfno6pe, f. [bic] pkowie, pczek.
Bltithenftanb, m. [ber] kwiatostan, g. u, L.

Blütbenftänbig, ad. 3. <£. blüthenftanbigeö Blatt

[Sat folium lloralej licie kwiatowe, które ro-
nie pomidzy kwiatami, Bot.

Blüthejett, f. [bie] czas kwitnienia, rozkwitu.
Bluthirfe, f. [bie] f. Blutgraö.

Blut()0d)3eit, f. |bie] jutrznia witego Barto-
mieja, L., cf. wyrnicie Hugonotów w Paryu
1572; gody krwawe, [a].

Blllthunb, m. |bei| tyran, okrutnik; cf. arok
krwi, .; krwioyrca, Naruszewicz; cf. nle-
nasycony krwi pijak, L.

S3 1 u tl) u ft en, m. [ber] kaszel krwawy, z wyrzuca-
niem krwi poczony.

Blutig, krwawy, zakrwawiony, skrwawiony;
— blutig fd)lagcn rozkrwawi, do krwi kogo
porani, L.

Blutigel,
f.
— egel.

SSlutjung, modziuchny.
SSlutfraut, n. [ba6| f. BiberneH, grofje u. f.

ro.; 21

I Sat. polygonum aviculare]. rdest ptoszy, AI.

Jndz.; — ptaszy, wróble jzyczki, mokrzec,
muszec, i)pgn.; 3] [Sat. scleranthus perennis] czer-
wiec trway; HIK. 4| f.

SlehrcmücibertdH 5]f. Berg=

fdjnabelfraut; u] [Sat. geranium rpbertianumj no-
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sek chrucielowy, &{., ^>gn.; bodziszek mier-
dzcy, J adz. 7] llSat. amaranthus blitum] szar-

at rninda, ÄI., amarant minda, Jndz. amarant
pospolity, -fpgn.; cf. Slmarantf), Äof)lamarantl).

_

33ltitlo8, bezkrewny. (Jr.. w bezkrewnym ciele,

P.K. 545.

Slutmahl, n. [bat] siniec, siniak.

Slutmaffe, f. (bie) masa krwi
S3lutmenfd), m. (ber) krwioerca.
Bltitnufj, f. (bie)

f.
SambertSnujj.

S3lutrad)e, f. (bie) pomsta krwi, za krew rozlana.

S3luträd)e|r, m. (ber) pomciciel krwi ( rozlanej,

B.), L.

SSlutregcn, m. (ber) krwawy deszcz.

SSlutreid), adj. krwisty, a, e.

SSlutreinigenb, Part. krew czyszczcy, a, e.

S3lutreinigung, f. (bie) przeczyszczenie krwi.
SSlutricbter, m. (ber) sdzia kryminalny.
SBliitröechen, n. (baS) f. 83ergfd)iiabelfraut.

Sft III tvot I) , czerwony jak krew, czerwoniuteki.
Slutrünftig, *krwaworanny, sinokrwawy, skrwa-
wiony; SSlutrünfttg »erben krwi zaj, L. Slut»

riinftig frf)lagen zbi kogo na miazg.
Slutninftigfeit, f. (bie) krwi zajcie,L 5 siniec,L.

S3lu tftiuei" krwawocieki; cf. gorzko, krwawo;
5. (f. er läßt e8 .flet) blutfauer loerben krwawo pra-
cuje, g (I. krwawoeika praca rolnika, L.

SSlutfauger, m. (ber) am ber SSolfófage: upiór, g.
u. fig. pijawka, gnbiciel.

S5lutfcl)anbe , f. (bie) kazirodztwo, zwizek ka-
zirodzki.

ölutfchänber , m. (ber) kazirodziec, g. dzca, L.

ober kazirodnik, L.

SBlutfchnberifd), kazirodny, kazirodzki.

SSlutfcbeu, f. (bie) wstrt od krwi. 2) adj. brzy-
dzcy si krwi.

83lUtfd)Ulb, f. (bie) wina za krwi rozlanie, mor-
derstwo, zbrodnia; cf. sd krwawy) cf. Bh.
przewinienie gardowe ; cf. spluskanie sie

krwi niewinn.
©lutfchroeifj, m. (ber) pot krwawy.

S3lut8freunb , m. (ber) krewny, koligat, powino-
waty, spowinowacony, (*krewniak, Koacz-
kowski.) pokreAvny.

SBlutfefreunbin, f. (bie) krewna.
Slutefreunbfd)aft, f. [bie] krewno, f. pokre-
wiestwo, powinowactwo

Slutf^eien, n. |ba8j plucie krwi; g. (L er r>at ba8

SBlutfbeien befommen zapad na plucie krwi, [a];

cf. przytrafiaj si im krwi plucia, Dziar~.
Slutftein, m. [ber] (at. lapis haematides) pomoc-

nik, 3 s.

SSlutftillen , n. (bn§) zatamowanie krwi, — u-
miei-zenie — , utulenie krwi.

SBlutftillenb, Part. krew tamujcy, blutftillenbeS

SJtittel krwawne lekarstwo, ober lekarstwo ta-

mujce krew, 3Bg.

SSlu tfotf ung, f. (bie) zatrzymanie si krwi, zg-
stnienie krwi.

ffilutftreif, m. (ber) $1. —en krwi yki, DD.
SSlu tftriem en , m. [ber] siniak cigncy si
wzdu, prga.

SSlutftrpm, m. (ber) potok krwi, f. SSlutflurg.

25lutftröme, Pi. ulewa krwi, wielki krwirozlew.L.
SlutStrobfen, m. (ber) kropla krwi; cf. krwawe

krople pi

ffilutfturg, m. (ber) gwatowny krwi ulew, Dz.
z dr. cieczenie krwi gwatowne, krwiotok, B.;
cf. krwotok, L.; wybuchnienie krwi. Dmo-
chowski umar zalany krwi która nagle rzu-
cia mu si z piersi — (a).

ffilutätröbfchcn, n. (ba8) f, SiberneU. große tt.
f. Id.

SSluttrtetenb, krwi zbroczony, — zalany.
SBlutung, f. (bie) cieczenie krwi.
Siutum la uf, m. (ber) krenie krwi, cyrkulacya
krwi, obieg krwi.

58
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luturtheil, n. (ba8) ba8 SobeSurtbeil wyrok
mierci.
llltbergießen, n. (ba8) krwie przelanie, rozlew
krwi. (Sr. rozlew krwi zatamowany bdzie, (a).

lutberhift, m. (ber) utrata krwi.

lutroage, f. (bie) waka do waenia krwi.

lutroaffer, n. (ba8) limfa (we krwi).,

lutroenig, adv. bardzo mao.
lutrounbe, f. (bici krwawa rana, L.

lutmur ft, f. (bie) *jtrznica, L.; beffer kiszka
krwawa.
lutmurg, f. f.

Sirfrourj.

lutgeuge, m. (ber) ein fficärtbrer mczennik, g a.

I tx

1

3 rr> ci n g , m. (ber) odchód stolcowy ze krwi,
B.; silenie si na slolcu ze krwi, cf. wydy-
manie si, Tr.

oa, f. (bie) poos, krowosys. (a) 29.

o a Gonftrictor,w dusiciel.

o cf . m. (ber) kozio, g. koza ober nad) Kopcz.
kozie, obgleid) kozio fo mie kocio ftatt kocie
l)armonifcI)er tlingt. Sie gorm el entfbrictjt mehr ber

obmifctjen unb SRufflfchcn Slnalogie; et. cap, cf. sa-

miec, g. samca. 3)er Sdame 6er geftung Äofel mirb

au8 bem Slabifchen, $olnifchen kozei erflärt.

2)er ©chanfborf baran, g. a, tryk, cf. maciora

äJcutterfcrjaaf. ©turmbocf "taran. - <Der Äutfcberfttj

kozio, bom SSocfe futfdjiren z koza powozi.
2 1 — , Äreuggeftell ber .fjolghntfer kozy, Pi.

3) — , , ein «alten ober ÄI0I5 gtiin ©plagen ober

Stoßen in einer Stamme baba, niby wbijado;
4) eine ©trafmafchine, koda, kije, (Sinen in ben

Sort fd)lagen, zamkn w kije, w kod; cf. koza,

(beffen SSebeutung bier gu fu eben ift).

5) — , ein gebier, SSerfehcn omyka, sebybienie,

pudo, chyba, L., cf. mydo (iinen ffiotf machen

haka zrobi, ober bka ustrzeli, ex Poj., po-

szkapi si, pokawi, uchybi, podrwi gow.
©pridjro. £>c-n SSocf gum ©arner madjen, fig. feine

©ad)e ungetreuen 4?änoen anbertraueu koza ogro-

dnikiem zrobi, wilka do obory puci.
ócrd)en, n. (ba8) kozioek, g. ka.
orten, v. n. m. l>, bon 3icöen ' nncÖ bem ^°* beVs

langen parkota si. 2) -- nad) bem Sort ftinten

parkotem mierdzie. 3) — ftoßeil, tryka, bó.
Ort fell, n. (ba8) skóra kozowa.
ortflöte, f. (bie) flecik, fujarka.

o tf füßig, kozionogi, majcy nogi kolawe.
ortgeftanf, m. (ber) parkot g. u.

ocfgeftell, n. (ba8) spód koza u karety, B.

orfig, parkoccy si, g. 6. bie %iea.t ift borfig ko-
zie chce «li do koza. -1) parkotny, parkotem
mierdzcy, kozowaty.
Orflamm, n. (ba8) koltko) cf. Boss. baraszek.

orfleber, n. (ba8) skóra kozowa.
ortmuble, f. (bie) wiatrak niemiecki.

orfpfeife, f. (bie) multanki, Sßl. dudy, gajdy. $[.

orfbfeifer, m. (ber) durlarz, gajdarz.

odöbart, m. (ber) (Sat tragopogon) kozibród.

Saucbblättriger — f.
2trtiftmurgcl. 2) -- (Sat. spi-

raea ulmaria) parzydo wizowe,
Al, kozia broda ilmowa, ^igu.

orfSbart, m. (ber) kozia bródka, L.

orfSbecrc, f. (bie) f.
Slblbeere. 2) -

jerzyna, smiodynia, L.

orfSbeutel, m. (ber) ober Sorfóbeutelei

alte hergebrachte ©emobnljcit starodawny tryb, (a),

starodawny zwyczaj, SBg., cf. mieszne, zdro-
ne zwyczaje, g. 6. odstpienie starodawnych
swych trybów, cf. ©chlenbrian.

otfSbohnen, f. $1. kozi groch, yszczyca, L.

orfSbieftel, f. (bie) S3ort8born, m. (ber) ciernie

zamorskie, et. ciernie kole, L.

odfSgerud), —geftant m. (ber) parkot, g. u, L.
ortefjorn, n. (ba8) róg kozi ober koli, cf. róg
kozowy. 2) '—

, ein Äraut ( Sat. trigonella foe-

num Graecum) Boa trawa, cf. fengrek, cf.

kozioroec, cf. krzyyki.

£gn., Jndz.,

f.
tfdfefbeere

f. (bie) eine
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Sn baö — blafen, fig. Sann blafen na trwog tr-
bi, strachu narobi. 3emanb in baö — jagen

ober treiben, fig. ihn in bie Ghige treiben, iljn gagbaft

mad)cn nastraszy hogo, cf. do myszej jamy
kogo wpdzi cf. skry si do myszej jamy,
SBb\, inö SÖcäufclod) friedien, (cf. B. — e zabeczy
baranim gosem), cf. wsadzono go w kozi roek.
ober przyparto go w ciasny kt, L.

SBocföfraut, n. (bne) kolik, L.

S3ocfSmelbe, f. (tie) (Sat. chenopodium olidum)
psia oboda, mcznik obmierzy, ^gtl., cf. m-
czyniec mierdzcy, Jndz.

SSotföfbrung , m. (ber) kozioek, $1. SSocföfbrüngc

kozioki, kozowanie, kapryole; sus, skok nie-

zgrabny; cf. fochy, kaprysy, grymasy.

SSoben, m. (ber) Sßl. bie SSöbcn, überhaupt baö llii=

terftc einer jeben Sache dno, spód, spodek; pod-
oga, posadzka, dolna cz, ber — bei einem

Suchen podeszwa u koacza, L. ;— poziom, g. u, cf. pask, cf. grunt, cf. (?rb=

hoben powierzchnia ziemi, okrg ziemi, ziemia,

auf bem ©oben na ziemi.

cf. 23oben, in Königsberg bie Sucht genannt strych,

poddasze, góra } Äafchilbifd) pitro; auf bem —
na górze; ein — SBad) 8 krg ob. krek wosku;
einen gu — treten, ihn untefbrütfen przydepta do

ziemi, zdepta kogo, potumi, zniszczy, upo-
korzy} ein fetter — rdzina, L.; ein fanbiger —
grunt piaszczysty} Sbridjro or t: baö «jjpanbroerf

bat einen goibenen — , b. i., e8 ernährt feinen SKeiftcr

reidjlid) rzemioso stoi za folwark, L.j wyywi
swego pana; ber — beö 5afff8 dno beczki: ber — ob.

gufj— e. 3immer8 podoga izby, posadzka; gu ©runb

u.— geben, böllig oerberbet roerben wniwecz sie o-

bróci; — , ber oberfte Sftaum einc8 4jaufe3 unter

bem SDachc poddasze strych, góra, ( pitro, Äa«

fd)ubifd)). 2>er — ift herausgefallen dno wypado;
gu — fallen na dó lecie z góry, Pk. 313; gu
— fchjagen powali — , rzuci na ziemi, pora-

zi, uderzy o ziemie; er greift nad) ber Sßiftolc

unb ftreeft ihn gu — porywa pistolet ober chwyta
za pistolet i na miejscu go trupem ciele.

Sobenbrett, n. (ba8) Sßr.#oln. dennica, g. y? fel)lt

im L.

SSobenfenfter, n. (ba8) okno dachowe. Tr.

S3obcngefd)ofj, n. (bau) nadolne pitro.

S3obenf)Ol3. "• (ba8) deszczki do dnów u bedna-

rza; cf. denka.

Sobenfammer , f. (bie) komora na strychu, —
pod strzech.

S3 ob en (08, bezdenny; przepacisty.

SBobeufaC, m. (ber) osad, SBg. sedyment, grzy,
fusy (kawy), us'oiny, mty; cf. ostoina, Sta-

si c; cf. opad, np. uryny. 1>D.

23 obenfebai}, m. (ber) czopowe, g. ego.

58obenfd)luffel, m. (ber) klucz od strychu.

S3obeufee, m. (ber) Bodeskie jezioro.

SBobenftcin, m. (ber) spodni kamie biegacz.

Techn.
fflobenftücfc, PI. bednarka, f.; cf. denka.

S3obcnthüre, f. (bie) drzwi od strychu.

SSobcnteig, m. (ber) spodek ciasta, dno ciasta;

cf. ber »oben bei einem Aiidjen podeszwa u ko-
acza.

S3obcnmrangen, ein eid)ene6 ©chiffSbauholg b. wrga
ober Pl. wrgi.

SSobmerei, f (bie) bodmerya, poyczka pieni-

na, na okrt za cze zysku lub za nadzwy-
czajn prowizy pod warunkiem, e gdy si
rozbije okrt lub zatonie, prelensya upada,

Strang, bomerie.

SSouf a la mode = ©d)inorftiicf sztufata, SBarfd).

SSofift, m. (ber) (Sat. Lycoperdon bovista) pur-

chawka, purchatka; ci', bzducha, bdziucha; cf.

kurzaw U a. L.

SSogcu, m. (ber) uk, lk, kablk, oblk; in tocU

terer SSebcutung für: UmfreiS kolo, koowanie,
obwód, cf. wyk, g G. rzeka wykiem py-
nie; cf. Sriumbbbogen k tryumfalny, Kie mc.
£)en S3ogen fpctnnen napi uk. 2)er giebelbogen
smyk, smyczek. epridjro. roenn man ben *ogcn
gu l)od) fbannt, fo bricht er zbyt silona ciciwa
najprdzej si zerwie, L.; struga, a prze-
struga, chlusta, a konik usta. (ii. zaczy
sie strzelania z potnych luków, Nieme. 2)— papier arkusz papieru; in 23aufd) unb Sogen
Faufeii, überhaupt, ©uteö unb ©chlectjicö mit einanber
hurtem kupowa.

S3ogenbanm, m. (ber) (Sat. taxus baccata) cis
zwyczajny, fil., -£>g"-i — pospolity, Jndz.

SJogenbocf fafer, m. (ber) CSat. cerambyx scalaris)
drabiniarz, L.

äSogenöecfe, f. (bie) puap obczysty, sklepienie
oblczysle.

SSogeu Slabier, m. (ber) arkusz papieru.

23ogcnfenfter, n. (baö) okno (u góry) sklepione.

SSogenfonn, f. (bie) forma obkowaiaj 2) format
arkuszowy.

SSogenf örmig , kablkowaty, obczysty, kolisty,
kaly, zatoczysty, L.

Sogengang, m. (bei) arkada, f. niby ganek skle-
piony, *berso, ulica drzew kryta, podsklepienie,
korytarz, kruganek.

23 o g enge ruft, n. (baS) buksztele, Pl. buksztelu-
nek, g. nku, B.

S3ogengeroölbe , n. (ba§) sklepienie obaczyste,
k, L.

S3ogengröfje , f. (bie) wielko arkuszowa, — in
folio.

aSogeulaube, f. (bie) alea, sklepienie drzewne,
ulica ogrodowa drzewami kryta.

Sogen linie, f. (bie) linia oblczysta, uk.
SSogcnpfeiler, m. (ber) filar zasklepiony, B.
S3 o g e n f ci) n fj , m. (ber) oblkowaty wystrza; 2)
wystrza z uku.

33ogenfd)iifec, m. Cber) ucznik, g. a.

S3ogenfebnc, f. (bie) ciciwa uku.
Siogenftücf Don einem ßirfel luneta, L.
Sogenrocife, adv. arkuszami.
S3ogenroölbung, f. (bie) sklepienie obkowate.
SSogengahl, f. (bie) liczba arkuszy.
23 og eng ci d) en, n. (ba9) sygnatura; znak arkusza

u dou
23ogengirfel, m. (ber) cyrkiel rzemielniczy.
S3 gig, ad. obczysty, kolisty, ukowaty, okrgy.
SSogfprict, n. (baö) maszt may na sztabie le-

cy} Tr.
SSot)le, f. (bie) bal, g. a, tarcica, dyl.

SSoI)len, v. a. dylowa, grubemi deskami, pokada.
S3ol)lfd)au, ein <Dorf in Äafdyuben Bolszewo, bieli,

berroanbt mit bem Muff, ßoiszy grofj-

23obiengelb, n. (baö) targowe od budy, Tr.
S3 öl) me, m. (bei) Czech, g. a.

S3 öl) men, n. czeska ziemia, Czechy, g. chów, PI.

33öhmifd), adj. czeski, a, ie; böhinifdje SBalber
czeskie lasy fig. niemieckie kazanie, L.; cf.

jakby mu o elaznym wilku baja L.
SJobnajt, f. (bie) topór do gadkiego obciesywania

drzewa.
S3 01)11 ci) en, n. (ba6) bobek, groszek, g. szku.
S3of)nc, f. (bie) bób, g. u; «ßr.*$Polii. buber, g. bu-

bru. SBilbc — f. SBeruffraut.

Söhnen, v. a. vulgo bohnern woskiem naciera,
woskowa, cf. polerowa, froterowa.

S3ol)nenacfcr, m. (ber) bobowisko.
S3ol)tunblatt ,

n. (Sat. sedum telephium) rozcho-
dnik wronie maso, Al., Jndz.; zajcza kapusta,

S3ol)nenblutf)e, f. (bie) kwiat bobowy.
SSobnenfelb, n. (baö) bobowisko.
SSohncnfönlg , m. (ber) król grochowy, migdao-
wy; t. j. któremu po rozkrajaniu ciasta, w
ktorem si jedeu tylko znajduje groszek lub
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migda, tene si dostaje } zwyczaj towarzy-
ski sucy do oblania kogo prezesem uczty

lub biesiady. Ciasto takie nazywa si Sob«
nenfudjen. Wm.

Söhnen frant, n. (ba) (Sat. satureia hortensis)

czber ogrodowy, Stlii «Öfl 11 -

Sohnenftange, f. (Die) tycz (po której si bob
albo groch Jub fasola pnie).

Sohnenftrof), n. (Dno) bobowiny, PU g. bobowin}
grob lie — straszny gruhianin.

Sohner, m. (ber) woskujcy, froter, Sffij., poleru-

jcy woskiem.
S3 ö b it I) a a f c , m. (Der) partacz, g. a, niedouczony
krawczyk, uiecechowy.

Sobnlappe n, m. (Der) szmata do polerowania
woskiem.

Sobr, m. (ber) ober beffer nach Slbeiung: ber Sobrer

wider, g. dra, ct. Äafdjubifd) : niebozas ein gro«

fjer SoI)rcr.

S3 o I) r b Q n f , f. (bie) awka do wiercenia lub wi-
drowania.

S3 t>v e if en, n. (ba6_) elasko widrowe.
S3 o l) v C n , v. a. wiercie, widrowa; ben (Sd)äbel

bohren trepanowa; in ben ©runb bohren pogr-y w morzu, zatopi.
Sohrev,m.(ber)wider,widerc-k.2) (enco widruje.

Sohrfifd), m. (ber) wócze, g. wócznia, L.

Soorlod), n. (ba6) wywiercona dziura, dziura od

widra
Sobrmithle , f. (bie) maszyna do wiercenia [du-

ych rur] za pomoc wody; cf. Trój. wiertak.

S5ol) vmufröcl, f. (Die] wierczak | muszla].

Sohrfchmib, m. [beri widrownik.
Sohrfpäne, «ßl. LDie] wywiercone trociny, wy-

wiortki, li, wywierciny.
Sohrfpilje, f. [Die] pióro u widra.
S3 o l)v flange, f. [Die] drg u widra.
Sobrjcug, n. ibaS) narzdzia do widrowania.
Soi, m. baja.

Sófel, m. rosó, m. g. u.

Solarerbe, f. (bie) glinka, L.

85 olc f. oben Socle.

S3 ol eine, f. (Die) lina aglowa do kierowania agli
ku wiatrowi pobocznemu

,
gdy lawirowa

trzeba. Tr.
Solle ober Sulle, m. (ber) byk, g. a, stadnik, bu-

jak, Vol.
Solle, f. (Die) gówka u rolin, cebula, cebulka.

Völler, m. (Dert modzierek (do strzelania).

Sollig, cebulkowaty.
Sollmerf, n. (bnö) bolwark, (baszta, naronik);

cf. ©labifcf): ostróg.

Sologna, (£1abt) Bononia.

Solognefer, m. (ber) Bonoczyk, g. a. gin So*
logneferhiinbchcn, n. bonoczyk, L.

SoltiS, m. (ber) glinka, 3-2-

Sol jen, m. (ber) strzaa; koek, belt, becik. 2)— dusza elazka od prasowania chust, L.;

^r. = Sßoln. bulec od praski ober od prasowida;
cf. dusza od prasowania, DD. 5 3) czop, gwod,
*nitabla.

Sombarbemcnt, n., (ba8) bombardowanie.
Sombnrbier, m. (ber) bombardyer.
Sombnrbiren, v. a. bombardowa.
SombaHn, Somfien, m (ber)boinzyn} Ross. bom-

bazyn.

So mb a fi, m. (ber) ber ©rbroutft in ber Schreibart

nastroenie, szum, nadeto stylu, nastrzpiona
mowa.

Sombe, f. (bie) bomba.
Sombenfeft, bezpieczny przeciw bombom j mocno
zbudowany.

S om mein, v. n. m. I)., dynda, dygota wiszc,
waha si: $ßr.4ßoln. gamga.

Sonn, eine ©tabt, Bon, g. u: Söhm. Bona. g. y.

Sonbon, m. (ber) cukierek, g. rka, karmelek.

SBonifajittS, m. Bonifacy, g. ego.

Soninot, n. (ba6) dowcipna myl, dowcip.
Sooohafen, beffer Sootöhafen, m. [ber) bosak, os-

ka, kruk, (a).

gj. u wójta wisie ma kilka kruków. Tesu do rozrywania dachów. Bohusz; cf. 6r.
rybacy szukali oskami drzewa w Sanie (a).

Majtkowie siekierami odcinaj zaczepione ju
bosaki, Nieme.

Soot, n. baß, bat, bacik, ódka, stateczek.
SooUfnecht, m. ber, majtek, flisak.

Sootómann, m. ber, f. Sothfinann bosman, g. a,

roiman, (majtek, flis) czeladnik okrtowy.
Sorag, ni. ber, (Sat. borago) boraz, Al., borak,

Sorar, ni. ber, borax, boras, zota rdza.

Sorb, m. ber, and) n. bas, burta, cf. awa, j. gr.
prawa — , lewa — (Oil. 39) } czoo okrtowe,
L.} brzeg, pokad okrtowy; liber Werfen
z okrtu wyrzuci, Sin Sorb gehen wsi na
okrt. 2) — Slatlb brzeg, kraj (sukni).

Sorbbalfcn, m. ber, klinburta, L., cf. klemburta,
Do«.

Sorbcll, n. ba§, burdel, g. u, L.; * zamtuz, dom
nierzdny, dom publiczny, SBj., Spr.=<>$oln. ku-
rewski dom; höflicher dom rozkoszy, (greuben»
hauS).

Sorbiren, v. a. m. I)., obrbie, krajem obrby-
wa, bramowa, brzegi wyszywa, — okada}
cf. haftowa, wyszywa, ef. B. galonowa.

Soretfd), m.
f. Sorag, gemeiner [Sat. borago

officinalis] boras pospolity, ÄI., borak modry,
— lekarski, <£)gn.

Sorg, m. ber, wieprz; 2] — borg, kredyt, po-
yczka.

Sorgen, v. a. m. b. borgowa, kredytowa; po-
yczy. 2] wzi na kredyt, na borg, od kogo.

Sorg er, m. ber, poyczajcy, biorcy na borg.
Sorte, f. bie, kora; 2)" — skorupa; cf. strup

(Sd)orf).

Sort tat er, m. ber, kózka (chrzszcz).
Sorn, m. ber, studnia, f g. i. fig. ródo.
So mirt, ograniczony, ciasny, (fj. bie Sobhiften

finb bornirt Sofistów^ pojecie szczupym zakre-
lone jest obwodem (a); przesdy ciasnych i ma-
odusznych rozumów. S. Ptck.

Sornfteiu, m. ber, bursztyn, g. u, cf. SRnff. jantar.
83 ov rago, ber, Sorragen, PI. fehlt, borak, burak;

cf, wolowy iezyk,
f.

Syr. 1289; cf. Ross. ogu-
recznik.

S or, m. ber, okuii, g. nia.

Sorsborfer lbfel, m ber, borsztówka.
Sorfe, f. bie, ein öffentlicher Drr, in melchem bie Äanf»

leute ihrer ®efd)äfte roegen jufammen tommen gieda.
2) — , Seutel woreczek, kieska; sakiewka.

Sorft, 111. ber, ein SHifj rozpadlina, rysa} szcze-
lina.

Sorflbefen, hi. ber, mioteka ze szczecin baba.
Sorftbinfen, PI. (Sat. scirpus setaceus) sitowina

szczecinowata, Jndz. } fel)lt At
Sorfte, f. bie, szczecina; cf. szcze, g. i} cf.

sier wieprzowa.
Sorften, v. rec. najey si, jey si; cf. berften

aufplatjen rozpkn si, rozpa si, popada
si, rozpada si.

Sorftengra«, n. "ba§, (Sat. nardus) narduszek;
fteifeg —,_(8at. — stricta) — prostokosowy, Al.;
— ciniony, Jndz.

Sorftgra, n., bad, (Sat. carex acuta) turzyca
rzniczka.

Sorftig, szczecinowa!}'; cf, najeony} cf. szorst-
ki (jak szcze).

Sorftbinfcl, m. ber, ki, g. i, ober kiciec, g.
kica.

Sorftfdjlningel, m. ber, (Saf. festuca duriuscula)
kostrzewa twarda.

Sorftroifd), cf. Äehrroifd), m. ber, okurzadlo, baba.

f. Sorflbefen.
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Sort, m. ber, f. Sorb.

Sorte, f. bic, burta, pasamon, obrb; cf- galon,

bram ob. bramka, szlak, listwa u szaty, oboga.
Gr. tamy póweniane, burty, frdzle, 3- £•

Gj chustka kaszemirowa z szlakami drukowa-
nemi, 3- $•

Sortenroirfer, m. ber, szmuklerz, pasamonik; cf.

pa&otkacz.

Söö, f. böfe zy, a, e.

S 66 artig, zoliwy, a, e; cf. zjadliwy, np. ka-
szel (ein — ger <£>uflen).

SöSartigfeit, f. bie, zoliwo, zjadliwo, f . g.

ci.
Söfchung, f. f. Slbbadjung , _

stoczystoe
, pocho-

dzisto, pochyo, spadzisto, cf. skarpa.

Sof, adj. zly, zla, ze, cf. adv. le; ein böfeS

©emiffen ze sumnienie» böfe machen rozgniewa
kogo, cf. rozzoci:
bófe roerben cf. fid) bofjen rozgniewa si, cf.

zoci si, DD.; fei nicht bófe nie uraaj si.

(a). Ser'aJcann ift böfe auf mify ten czowiek
jest zy na mnie. (Sr roirb Darüber böfe roerben

on si za to urazi, Bhmlc böfe bon einem fpre«

crjcn le o kim mówi, böfe Sltigeil oczy bolce,
er bat oczy go bola.

Söfe, m. ber, gniewliwy, markotny, szkodliwy,
niezdrowy, B.; ber böfe $eillb, djabe, wróg nasz.

S3 of e, n. bn$, zle g. ego, za rzecz, cf. zo, n. g.

za.
Söfe triebt, m. ber, zonik, zoczyca, otr., cf.

Vol. *zloczyniec, niecnota, niezbonik.
23o 6 r)aft, ad. zoliwy.
SoSaftigfeit, f. bie, zoliwo.
23 08 he it, f. bic, zo, f.

So8beit8fünbe, f. bie, eineStinbe toelcfye niiiSBiffen

unb SBorfaij begangen roirb , im ©egenfatje ber

©d)road)heit6fünbe, roelche in ber 8töm. Äircbe Sob=

fitnben genannt roerben grzech miertelny; (Ross.
(miertny grzech) grzech rozmylny, ciki.

SÖÖIid), adv. zoliwie.
Sonier, m. ber, Boniak, g. a.

Soffiren, v. a. z wosku wyrabia, formowa,
wypuko lepi.

Soffirer, m. ber, formierz, g. a, L.

Soffirerin, f. bie, formierka, L.

Soffirftillft, f. bie, formierstwo, L., cf. kunszt
wybijania obrazów na wosku, gipsie, L.

Sosroillig, zlej woli, adv w zym zamiarze.

Sotanif, f. bie, botanika, zielnictwo, *rolino-pi-
sarstwo.

Sotanifcr, m. ber, botanista, Krs. botanik, g. a.

zioopis, L. zielnik, L.
Sotanifch, botaniczny, a, e.

Sotanifiren, v. n. roliny zbiera, herboryzo-
wa.

S3 ot, n. ba8, bat; f. Soor. 2) SSot, ba« ©ebot poda-
na cena na towar, podawanie ceny, owiadcze-
nie licytantów, Sylwan, cf. podbi, pdzi.

Sote, m. posaniec, posannik, cf. wony, suga
miejski. Sin langfamcr leniwy, powolny,
powolny pose, ów', po mier go posa, L.,

cf. posano jea po drode. <Der binfenbe

b. i. eine traurige, unangenehme Scarhricht smutna,
niepomylna nowina. <Dcr binfenbe fommt
nad) chromego czeka trzeba, nie lada czemu
zaraz wierzy, L.

SSotenamt, n. ba8, urzd wonego.
^Botenfrau, f. (bic) posannica.
Sotcnlohn, m. (ber) zapata za posyk, — za
drog.

Sotenmeifer, m. (ber) urzdnik majcy dozór
nad wonymi.

SBotmctfjifjf cit , f. (bic) panowanie, moc, f. g. y,
wadza, zwierzchnictwo, zwierzchno. Unter

feine — bringen podbi pod swoj moc; opano-
w ad

JBoifdjaft, f. (bic) poselstwo; cf. posannictwo,

(a) cf. ordzie nad) L. beraltet, allein im ©ilgen^

burgifd)en l)ört man e8 nod).

S3otfd) after, m. (ber) posaniec, g. ca, bei ^g»ofe

pose, g. sa, poselstwo sprawujcy.
SotSbafen, m. ber, bosak, kruk, oska.
33ot8fned)t, m. ber, flis, flisak.

Sotömann, m. ber, bosman, g. a.

£ottd)cr, m. ber, cf. Oberb. inber bednarz, g. a.

SSottd)crarbeit, f. (bie) bednarskie wyrobki, 3- X-
S8 o 1 1 d) e v e

i

, f. (bie) bednarstwo.
Sottid), m. (ber) kad, f. g. i, stgiew, g. gwi;

cf. naczynie obrczne, fasa, kufa.

Souquet, n. (ba8) ber ©rraufj ober S3lumenftrau9

bukiet, równianka, wizka, wianek, ^r. = Cßoln.

ruchelka
Souquetroitfe, f. (bie) [Sat. lathyrus latifolius)

groszek szerokoliciowy, &l. .£)qn. ; — szero-
kolici, Jndz.; chobotna wyka, ^)gn.

Soitffole, f. [bie| bie Dcagnetnabel mit ihrem ®e«
l)äufe bussola, kompas magnesowy.

S3 o u teil I e, f. bie, [fprid): Sutelje] butela, butelka,

flaszka.

Souteillenbier, n. ba8, piwo butelkowe.
Soutique, f. bie, budka, sklepik w którym to-

wary przedaja.

SBot), m. f. Soi."

Sotyfalj, n ba§, zamorska sól, gradówka, gra-
dowa sól, krupiasta sól.

SSrobant, n. Brabancya.
Srad), ad. do odogu ober ugoru nalecy, ugo-
rowy.
Srad) liegen ugorem ober odogiem lee.

Srarhacfer, m. ber, Sradjfelb, n. ba8, Sradje, f. bie,

ugór, g. u, odóg, cf. felt, przyog, pole nieora-

ne, przyg, g, L.

Stachen, v. a. ugory pokada; ugorowa.
Sradjfäfer, m. ber, nad) ^einfiuS ber SHiftfafer, ber

im Suniuö jum Sßorfchein fommt krówka, cf. o.

uk.
Sr ad) f orn, n. ba8, jarka, cf. orkisz.

Sradjlanb, n. ba8, ugór.
Srad)lerche, f. bie, skowronek polny, rolnik, L.

SSrocbmonat, m. ber, czerwiec, g. czerwca.
S3rad)bogel, m.ber, |2at. Numenius Arquata] siejka

ober siewka ober siewniczka. 2] — , deszczo-
wnik ober ddownik, [ber Stcgenbogelj.

Srachronrm, m. ber, pamrowie, pomrowie, L.;
cf. pdrak; cf. $u,r. « Cßoln. pandro; cf. Sngerling.

Srachjeit, f. bie, czas ugorowania; cf. czas ora-
nia ugorów.

S3racf, n. ba8, brak. g. u, wyrzutek, odrzutek,
Pi. wyrzutki.

2) — niebcrfad)f. SBracf szcztki rozbitego okrtu.
Sracf biftcl, f.

|
Sat. eryngium planum] mikoajek

paski, Al.» — szerokolici, Jndz., wietrznik
szerokolicl, ^>gn.

Sracfc, f. bie, bie ©prengroage, rooran bie $ferbc jie=

I)en unb anbcrroärtö baö Drtfdjcit an einer ©brenn.*

mage bark wozowj-, orezjk, barki usztelwagi.
Sracfen, v. a. brakowa, przebiera.
Srafcnhaubt, n. ba8, [Cat. antirrhinum majus)
wylin wikszy.

Sratfer, m. ber, brakarz, 9tS., brakujcy czem,
brakownik, cf. brakacz.

SSracfgtlt, n. ba^, brak, wyrzutki.
S3racfbiel), n. tai, bydo wybrakowane.
SBratfroaffer, n. ba6, sodko woda rzeczna przy
ujciu rzeki z morsk zmieszana.

Sr ab ni, m.
f.

Scfemfraut 2|

Sramarbar, id. ber, ber ©rofjfbrcchcr, jral)ler gro«

[jer Sbatcn junak, fanfaron; cf. miaek, smie-

lec, cf. molojec,

Sramarbafiicn, v. n. m. 1)., junaczy; gb do-

kazywat'-.

Sramine, m. ber, ein inbifdjer *sJJricfter bramin.

Sriimfc, f. f. Srcmfe bk, giez, gzik.

Sranb, m, ber, ber 3«ftn» i> iw rocld)em ein Äörber
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brennt ober gebrannt roirb palenie si, cf. pogorzel,
f. 6$. pogorzele wiejskie (a), äßarte big bag

geiier, Sicht in Sranb fömmt poczekaj, a sie

ogie rozpali, — zajmie, a si wieca roz-
pali; befonberg eine geuerebrunft öon großen Stör--

pern ogie, poar, spalenie, zapalenie, wypale-
nie, gorzenie, cf. pooga, cf. spalenizna. 3fn

SSranb ftedfen zapali. 3>n Sranb gerathen zapali
si. It. rong ba brennet ober gebrannt hat ale ein

fold)e§ ©tfidt <&olj gownia.
Sraub, fig. als eine heftige berjcjjrenbe ßeibcnfcfjaft, bc=

fonber Siebe zapa ober ogie mioci.

2] eine ffranfheir, als falte Sßranb piekielny ogie,
zaognienie si jakiej czci ciaa
3)er F)Ci9c Srano gangrena, obumaro zapalonej
czci, Dz. zdr. j cf. zmartwiao. 35er falte

Slätlb ift baju gefcl)lagen przyrzuci si piekielny
ogie, cf. rak, cf. SBeinfrajj brant bieli, rakj
cf. B. ber falte SBranb gangrena zgnia, B.

Der SSranb im ©etreibe [Sat. ustilago] nie, f.

(Sat. rubigo, uredo (9toft) rdza, zaraza na zboe,
L.; cf. *reoga (9)e!)ltbau)$ cf. mszyca rolin-
na, (bibl.)

3) Sin 3ünber zapa; 4) bie Stelle mo man fid) mit

geuer unb fiebenbem SBaffer berbrannt r)at spaleni-
zna, oparzelina, oparzelizna.

S ran

b

aber, f. bie, ya udowa, — goleniowa. 2)— goe miejsce na roli, golizna, cf. Söhin. wy-
gór.

Sranbbettler, m. ber, pogorzelec ebrzcy o

wsparcie.

S3ranbblafe, f. bie, pryszczel, g. a. pryszcz.
Svanbbrief, m. ber, zawiadczenie pogorzeli, list

pógorzelny.

2) — , cf. B. *pochwaka na poóg, list pod-
paleniem grocy.

Sranbcaffe, f. bie, kassa ogniowa, cf. kasa dla

pogorzelców.
Sranbeifen, n. ba«, cecha, f. g. y, ift übt. SOBj.,

cf. pitno.

SSranben, v. n. m. h., bon ben äJceeregroefleu, anftei=

len unb felfigen Ufern mit ©eraalt unb ©etöfe anfto=

fjen unb fid) brechen;

fig. toben, in heftiger SSeroegung fciu o bawanach
morskich, kiedy si burzliwie odbijaj tukc
gwatownie ostry lub skalisty brzeg morza i

kiedy si o ami. 2) burzy si, gwatownie
by wzruszonym, rozhukanym.

93ranbenburg, Brandenburgia; altpoln. Zgorze-
lec, L.

SJranbenburger, m. ber, Brandeburczyk.
Sranbenburgifd), Brandeburski, adv. po B—sku.
SSranber, m. (ber) 'brander, £. u, B , cf. podpal-
czy statek, am befteu nad) 3Bj. statek palny,
zapalnik.

SSranberj, n. (bag) zgorzelica, ruda palua. L.

Sranbfledf, f. 33ranbmahl.

SSranbflecfen, (im SftodC) m. (ber) plama od przy-
palenia, cf. lisa zapa na sukni, L.

SSranbfledHV), adj. plamy od spalenia majcy, cf.

ogorzay, opalony.
S3ranbfud)g, m. ber, ko jasno kasztanowaty, cf.

B. *ko Iwowaty, beffer karo gniady.

S5ronbga|*fe, f.(bie) cianki, cf. przeuek (midzy
dwiema kamienicami, dla lepszego zabezpiecze-
nia w czasie poaru).

SSranbgerud), m.(ber) swd, zapach od spalenizny.

ffiranbgefcfjmacf , m. (ber) przygorzao, przypa-
lenizna.

SSvanbgetreibe, n. (bag) zboe nieciste: bat)ev

SBranbforn, —Ijafer, —gerfte jc. nieciste yto,
niecisty owies, jczmie etc.

SSranbglodfe, cf. ©rurmglodfe, f. (bie) dzwonienie
na gwat, dzwon ogaszajcy poar.

SBranbhafen, m . (ber)
f. geuerbafen.

SSranbf) irfd), m, Cber) jele brodaty, L.

Sranbicbt, ad. przygorzay, przypalony, spale-

nizn cuchncy.
Sr an big, ad reog raony, gangren raony;

cf. niecisty (o zbou).
SSranbfoni, n. (bag) nie, f. g. i.

f.
Sranbge*

treibe.

Sranbfttget, f. (bie) kula palca, brantkula, 3Sj.,

karkassa.
aSranblattid), m. SSranbletfdjen, f. SJtferlattid).

Sranbmal, n. (bag) pryszcz, g. a, pryszczel,

(z oparzenia) 2) pitno pryskowane, pitno wy-
palone, pitno i cecha wypalona zoczycy,
pryskowanie, 1. Simoth. 4, 2;

6$ gin 83ranbmahl im ©emiffen haben pitno-
wane sumnienie mie.

Sranbmalen ober branbmarfen, v. a. (na) pitno-
wa, pryskowa, pitno wypala, L. (Sj. stao
si w Hollandyi 1799 e drukarz manifestu An-
gielskiego i proklamacyów zosta smagany i

pitnowany (a), cf. Sranbma&l kara pitnowa-
nia (a).

SSraubmauer, f. (bie) mur ogniowy? cf. mur po-
owiczny, cf. L. ciana spoina z ssiadem, cf.

Boss. poarna ciana.
ffivanbmeife, f. (bie) sikora

f.
Äofitmeife, Sat. pa-

rus major.

Svanbobfer, n. (bag) caopalenie, ofiara zapal-

na L.

S3ranbbfal)(, m. (ber) sup, pal przy którym zo-
czyc pitnuj lub pal.

SSranbrofjre, f (bie) bie ÜBranbruttje, f. przepalni-
czek , zapalniczek, brantka, L.j cf. szyjka,
rurka do zapau; cf. *wilki, zapalnik, L.

Sranbrofe, f. (bie) róa gangrenna.
SSranbf alb, f. (bie) ma od oparzeliny.

S3ranbfd)abe, in. (ber) rana z oparzenia, — z opa-
lenia si, *opar ober oparzelina na ciele, L.,

cf. 2) — szkoda poniesiona przez poar.
SSranbfcbatjcn, v. a. kontrybucy naoy ober
— wybiera, "opali, L.

SSranbfdjatjung, f. (Die) kontrybucy i naoenie
kóntrybucyi.

Sranbfdjtff, n. (baS) f. S3ranber statek palny.

Sranbfdjlange, t', (bie) bieniec, g. bieca, L.j
czarna mija.

SSvaubfilbev, n. (bag) srebro wypalone.
Sranbfotjle, f. (bie) branzola, SBj, nadpodeszwie,

g ia, Tr. ; cf. L. podeszwa wewntrzna, nad)

anbern: futro, cf. B. podeszwa druga.

S5ranbfol)(enleber, n. (Dag) skóra branzolowa, $&$.

Sranbfbritje, t', (bie) f. geuerfbritje sikawka od
ognia, pryca ogniowa.

Sranbftätte, f._ (bie) f. Sranbftetle, pogorzelisko,
zgliszcze, Mick.
2) komin, miejsce gdzie jest albo by komin.

Sranbftelle, f. (bie) spalisko, L.; pogorzelisko,

cf- S}Jr.=joIn. *pecisko.

Sranbfteuev, f. (biel *konflagrata, Li, cf. skad-
ka do kassy ogniowej, B., cf. skadka dla po-
gorzelców.

Sranbftifter, m. (ber) podpalacz, podkadacz og
nia. Czacki braud)t: sprawcy poogów, folg«

lid) im ©ingul. sprawca poogu.
Sranbftiftung, f. (bie) podpalanie, — lenie.

Sranbung, f. (bie) wzdymanie si morza, bieg
morza z szelestem do brzegów, L., cf. amanie
si wezbranych bawanów morskich, *wao
omna fala, Tr.
3Me betitfche Senennung_ ift berloanbt mit bem $oU
nifd)en wranie, wrzenie morza.

Svanbberfid)erung, f. geuerberficfjerung.

Sranbroadje, f. (bie) stra ogniowa, brandwacht,
g. u; (JEj. grom dzia z okrtów i brandwachtu
(a); SBj. okrt stojcy w niejakiem oddaleniu
od floty na stray Krs.

Sranbroein, m. (ber) ober (nad) Mbelung) Srantroein

gorzaka, wódka. Slbgejogeiier przepalanka,
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niecista pszenica; cf.

Sranbmal. 2) znak

L. 3>er erfte Spirituö bom Sranbroein przodek
wódki ob. pierwszy pocztkowy wyskok, L.,

cf. spiritus wódczany, 3 *£• Srantroein brennen
wódk pdzi, pali. Srantti). beftilliren ob ab=

Sieben przepdza wódk.
Sranblreinblafe, f. (bie) alembik, g. a, kocio

gorzatczan3'. Techn.
Sraiibmeinbrenner, m. (ber) gorzelnik.

Sranbtoein brenne rei, f (biej gorzelnia.

Sranbloeinh atió, n. (ba6) szynkownia wódki.
Sranbroeinfcbanf, m. (ber) szynk wódki.
Sranbmeinfchenf , m. (ber) szynkarz wódki.
Sranbineinfchenfe, f. '(bie) szynkownia wódki,
szynk wódczany (a).

Smnbir>eiii6fajj, n. Cba) beczka od gorzaki,
SBj.

SranbroeinfpirituS, m. (ber) spiritus wódczany,
3-S-; ci', wyskok gorzakzany, Osiski.

Sranbmeinfpülidit, n. (bae) hraba, wywar go-
rzafczanj-, drode gorzaczane. L.

Sranbmeinftäbe, Fi. brantówki D. Sing, bran-
tów ka.

Sranbmeijen, ni. (ber)

czarnodupki.
Sran t> 3 e i d) e

n

, n. (baö) f

poaru.
SSronte, f. (bie) auch Sranfe, f. Japa niedwiedzia

au8 beni Slab. brany, verb, bra nehmen.
Sranntmein, m.f. Sianbujeiu wódka, gorzaka.
Sr gnnthj ein tr infer, m (ber) *goizakopij, g. pi-

ja, alter Slllt. oddany wódce.
Srafilien, u. Brazylia kraina Amerykaska.
Srnfilienfiolj. n. (baö) brezylia (drzewo).

Srafilier, m. (ber) Brazylijczyk; brafilifd) brazy-
lijski, po brazylijsku.

Sratj, m. (ber) $r. = £eutfch: Sraft gromada, kupa,
nawala, f., cf. nawal, g. u., bab borletjte ift bem
Sßreufj. Sßolen geläufiger.

S raffe, f. i bie) (am ©chiffe) lina rejowa.

S3 raf fen, m. (ber) leszcz, g. .a.

Sraff enEarbfen, m. (ber) karpioleszcz, g. a.

* S3 r a ft i

g

, ad. dumny, nady pych; cf. rozparty.

Sratapfel, ra. [ber] jabko pieczone.

Sralborf, m. [ber] wilki kuchenne, na których
si roen obraca; cf. Hoss. nóka na .

Sraten, m. tber) pieczenia, piecze, g. i. (£g.

zastawiona piecze bya wilcz pieczenia,

Nieme, cf pieczyste, g. ego (baß ©cbratenc);

ben traten fernlagen straszy pieczenia, L.

Sratcn, v. a. ehebem irreg.j babon noch baö irr.

Part. gebraten pieczony, piec, Praes. piek,
Pract. piekl, smay (np. kartofle).

— olS v. u. piec si, smay si.

Sratcnfctt, n. (bae) tlusto od pieczeni.

Sratcnflcib, n. (baö) artujc mówi sie o sukni
paradnej, cf. suknia od wielkiego dzwonu Trój.

Sratcnineifter, m. (ber) dozorca pieczystego w
kuchni Paskiej.

S^ratenfchtiffcl, f. (bie) pómisek na piecze.
Sratrntuenber, m. (.ber) koowrót kuchenny, cf.

samohrotnik, L.i cf. b. zegar kuchenny? cf.

roen z koowrotem; koowrotek do obracania

pieczystego.

SratUfd), m. (ber) (2at. capito fluviatilis) ryba

pieczona i ryba smaona, cf. L. jaziec, g. ca.
2) ryba do pieczenia dobra.

Sratljärinq, m. (ber) led pieczony.

Sratfod), m. (bei) kucharz chodzcy kolo pieczy-

stego, kucharz dostarczajcy pieczystego.

Srä t ling, m. (ber) syrojeszka, cf. serowenka,
S6f)m.'unb Üßcnbifd)

_

Siat of en, m. (ber) piec do pieczenia, piekarnik.

Sratpfanne, f. (bie) brytfana, cf. Koss. sko-
wroda.

Srntróhrc, f. (bie) rura do pieczenia; piecyk.

Srafchr, f. (bie) altówka, 5tt>}., wiola, L.

Sr a tf eben jp i eter, m. (ber) alcista, grajcy na
altówce.

Sratfchirm, m. (ber) blaszana zasona ognio-
chronna, kiedy co piek.

Sratfpiefj, m. (ber) roen (do pieczenia). Sin ben
fcefen na roen wsadzi.

Crj. Gaudenty z ronem si uwija, Krs.
Kaczko ber ben SDcónchenfrieg tiberfetjt l)atte, irret

bei biefer Stelle, roenn er fagt Gaudenty bälgt fid)

mit berfdjiebenen herum.

Sratmurft, f. (bie) kiebasa.
Sräftel, f. (bie) obarzanek, g. nka.
Sra u berechtigt, adj. majcy prawo do warzenia
piwa lub napojów.

Sratibottid), m. (ber) kad, f. g. i, cf. browarna
kad.

Sra ud), m. (ber) f. ©ebiaud) zwyczaj, obyczaj,
g. aju, uywanie, uytek.

Srauchbar, ad. uyteczny, zdatny, dogodny.
Sm brauchbaren Staube w stanie uywalnoci.
(Sj;. dla utrzymania sikawek w stanie uywal-
noci (a).

Sraud)barfeit, f. zdatno, zdolno, cf. uyte-
czno.

Sra ud) en, v. a. ju feinen Sebürfniffen amuenben, f.

gebrauchen, fid) einer Sache beöicnen uy, zay,
zaywa, potrzebowa (bebüi'fetl).

Gj. cine Stille brauchen okularów potrzebowa,
— uywa, przez okulary patrze. Sid) bon
einem — gebraueben (äffen da si uy na posug
czyj, suy komu.
Slrjcnei brauchen lekarstwo bra, — a zaywa.
Seine Sequemlid)fcit bratidjen pozwoli sol ie wy-
gody wszelkiej , rozgoci si. Sift brauchen

chytroci narania, fortelu zay. Gvnft brau»

dien serio sobie postpi, zdoby si na ostre

rodki, szczerze o czem pomyli, pilnoci
przyoy. 3^'* 9 enug wirft bu auch unö brauchen

przyjdzie koza do woza, (Sin äBort in ber eU

geiltltdjen Scbcutuug brauchen wyraz jaki w wa-
ciwem znaczeniu bra. Daö brauche ich nicht

to mi si niezda, Bohom.
Sr braucht cö nur ju fagen niech tylko to powie,
nie|iotrzeba nic wicej jak powiedzie. 2) v.

imperf. eö braud)t, = eö bcbaif potrzeba
Srauen, v. a. m. l>, (piwo) warzy; (Sj. Sier brauen

piwo robi.
Srauer, m. [ber] piwowar, g a; cf. Cßr.^oln. bro-

warz.
Srauerei, f. [bie] piwowarstwo, browarnictwo.
Srattcrgilbe, f (bie) cech czyli konfraternio bro-
warzów lub piwowarów.

Sraucrfnecht, ni. (ber) browarczyk, g. a, Piwo-
warczyk, wyrobnik browarny (a) 1835.

Sraunercitr), n. (Mü) statki piwowarskie; cf. 9t.

S. statki browarne.
Sraugered)tigfeit, f. (bie) prawo warzenia piwa.

Sr anbaue, n. (bau) bie Srauerei, f. piwowarnia,
beffer browar, g. u, cf. L. browarnia.

Srau!)err, m. (ber) Pan ob. waciciel browaru.
Sraiifcffel, m. (ber) browarny kocio, L, cf. ko-

cio piwowarski.
Sra u fufe, f. bie, cf. $r.=2)eutfd) : ber Sraiifüfen,

m. kad, f. g. i, cf. browarna kad.
Sraumeifter, m. iber) majster przy browarze.
Smupfaiine, f. (bie) kociot browarny.
Srauii, ad. brunatny, a, e* braune Sutter maso

rumienione; ein brauncö $ferb gniady ko; bratni

tinb blau fd)lagen posini ko;;o, siniaki zrobi
komu. —- iperben brunatnie, braun madjen (bra=

ten) przyrumieni.
Sratinbicr, n. (baö) brunatne —, czarne piwo.
Sraune, m. (ber) gniadosz (ko).
JBräune, f. brunatno au cl) alb .£>alöbräunc im Uz.

zdr. beffer 2) zapalenie garda, SJBj. cf. dawica,
•linogórz, wrzód który w gardle zalega, L.

cf. B. *sk\vinancya.
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©raunelle, f. (bie) SJraunfieil (Sat. prunella vulga-
ris) gowienka pospolita, Indz., ^>gn.

Bräunen, v. a. zabrunatni, brunatno co farbo-
wa, Tr.

2) przyrumieni, Tr.

Braungelb, adj. brunatno óty. — grilli bruna-
tno zielony.

Braunholj, n. (baö) brezylia.

Braunfobl, ni. (bic) jarmu czerwonawy; kapusta
czerwona.

Bl'äuillid), adj.brunatnoczerwony, kasztanowaty
2) — , n. ais garbe braunrot, 3$.

Braunfherfe, m. (ber) kasztanek, ko cisowy, B.

Braunfchimmel, m. (ber) *brunak, ko rydzy,

ko pleniwy L.

Braunfchmeig, n. Brunwik. g. u. — gifch brun-
wicki.

Braunftejn, m. (ber) Schmälstem, ßifenglaiiä (Sat.

magnesia vitriarioruro) braunsztyn; nierlokwas

manganezyi (a), unci) Osiski 213 unb nad) ber

Üechn. : manganezya.

Braunioui'3, f. (Sat. scrophularia) tredownik, ÄI,
Jndz., trdowaciec, $gn., gemeine (Sat.

—

nodosa) trdownik knotowy ; HJK.
SSraiiorbnung, f. (bie) regulamin piwowarski;
ustawa dla piwowarów.

Braurecht, n. (bag) f. Braugetccbtigfcit.

SSrauS, m. (ber) szum, haas, tartas; in Saufe u.

SJraufe leben szumno y, cf. hula, rozgardyas
stroi.

SSraufcbe, f. (bie) eine mit Blut unterlaufene Beule

bon einem Stoße ober galie siny guz, siniak, si-

niec.

SJraufe, f. (bie) kisienie, robienie, fermentacja.

2) sitko u polewaczki którdy woda jak de-

szczem si wylewa.
ffiraufefobf, ni. (ber) gowa zagorzaa, gowa za-

palona, paliwoda, L., szumieb, zapaleniec.

Braufen, v. n. ni. r). szumie, hucze, wiszcze.
e8 braufet mir in ben Dbren szumi mi w u-

szach, B.

S5raufen, n. (bag) — be8 9Jceere6 szum, szumienie,

huk morski. 68 braufen bie SJceere, eg faufen bie

SBinbe wr morza, dm wiairy. Dmoch,
©j. strasznym oskotem cho morze si zyma
Krs.

Sra U fen b, szumicy, huczcy.
Brauferoinb, m. (bet) trzpiot, szaaput.

SSratlfebulber, n, (bae) proszek burzcy (za roz-
tworzeniem).

Braut, f. (bie) narzeczona, panna moda, cf. oblu.

bienica, *pani moda, eifl- bic junge grau.

Stori chro ort: äßer bag ©lücf I)at, liiert bic Braut
l)eim komu szczcie sprzyja, ten drub bywa,
t. j. ten wygrywa.

Brautbett, n. (ba8) oe maeskie, oe nowo-
eców; lubna onica.

Bratitbiener, m. (ber) druba.
Brautführer, m. (ber) druch, druba).
Brautgemach, n. (ba8) f. Brautfammcr.
Brautgeräthe, PI. am beften wyprawa, aBj.; nad)

Tr. *gierada, sprzt narzeczonej.

SJrautgefchenf, n. (baSJ) podarunek oblubieców.
2) podarunek weselny.

Brautbembe, n. (bag) koszula narzeczonej.
Bräutigam, m. (ber) kawaler, g. a, oblubieniec,
*amant, pan mody, narzeczony; (cf. enich, g.
a,- SSöfmi. unb ruffifd).)

SBrcttitigamfleib, n. (tai) suknia lubna pana
modego.

Brautjungfer, f. (bie> druchna. .

Brautfammer, f. (bie) onica, sypialnia nowo-
eców.

Brautfinb, n. (bai) dziecko przedlubne.
S3rautfleib, n. (bag) suknia lubna (panny mo-

dej), suknia nowoeska.

Brautfranj, m. (ber) lubny wianek, ober wieniec
naizeczonej unb im hohem Stbl oblubienicy.

Brautleute, tyl pastwo mode.
Brautlid), podug zwyczaju oblubienicy.

Brautmutter, f. (bie) matka narzeczonej, unb im

höhern Stl)l — oblubienicy.

Brautnacht, f. (bie) pierwsza noc po weselu,
noc nowoeców.

Brautpaar, n. (bae) lubna para, pastwo mode.
Brautring, m. (ber) piercie lubny.
Brautfchaij, m. (ber) posag, g. u; wiano.

Brautfchmurf, — ftaat, m. (ber) strój panny mo-
dej, B.; cf. klejnot oblubienicy.

Brautfupbe, f. (bie) szodo, granj. chaudeau.

Bratitruerber,"m. (ber) dztewosb, g. ba, cf. swat.

Brauttoerbung, f. (bie) swatanie.

Brauroefen, n. (bag) piwowarstwo. cf. browar-
nictwo.

Brab, ad. dobry, epski, cf. prawy, waleczny,
dzielny, odwany, cf. suszny, cf. gracki. Sag
ift ein [naber; red)tfd)affener SJcann bardzo to su-
szny i uczciwy czowiek.

Brabiren, v. n. junaczy, junaczy si, mialko-
wa, odgraa, junaka stroi.

Brabour, f. (bie) mstwo.
Braoouraric, f. (bic) wielka arya.

Bred)bar, adj. co si ama daje, amalny, omi-
Sty, omny.

Brecl)barf eit, f. (bie) amalno, omisto.
Breche, glachebrccbe, f. (bic) tallica ober cieria,

midlica.

Bred)eifeu, n. (bag) bie Brechftange, f. cf. .Kuhfuß

drg elazny, sztaba elazna do wyamywania
czego, niby wyomido.

Bred) en, v. irr. n. m. b., Praes. id) breche, bu brid)ft,

er orient, Imperf. icl> —, er brach, Conj. baß id) —

,

er bräche, Imper. brief), Part. Pit. gebrochen ama,
zama, przeama; er brad) bag Biot ama chleb.

Steine bredjen kamienie ama. g(ad)6 brechen,

üerfnitfen len trze, cf midli. Den .gialS bred)eu

kark skrci, Slut., Ober zama, — strci.
Sen Brief brechen ober erbrechen rozpieczetowa
list, otworzy — . .gialgbietbenb arcyniebezpie-
czny, hazardowny. Sen Sinn brechen rk sobie
zama. 9cotb bricht gifen potrzebie ustawy u-
stpuj, L , cf. potrzeba zakon, piawa i racye
Jamie, L.
Sag bridjt mir bag ^erj, fig. bag erfüllet mich mit

ben lebhafteren Scbmerjen, mit ber größten äßehmutb
serce mi sie od tego rozpuka, cf. serce si ro-

dzicom od alu rozsiada, Dambr. 473, cf. —
kraje, ubolewam nad tern, to mi tyka do y-
wego, to mi do serca przenika, to mi serce
przeszywa; cf. bluten.

Sine Urfadje bon bem 3ciime brechen, einen roichtigen

SSormanb • jit etroag nehmen unb an'übren znaie
przyczyn, pretext wymj'slic, kluczki szuka
na kogo. Sie Bahn biecrjen, bie ^inberniffe in einer

Sache äug bem SBege räumen drog torowa.
StichtS ju beißen nod) *u brechen" haben niemie
ani kska chleba. —

, jufammenlegen zoy, zgi,
zagina, zaamywa. Sie SBolfen brechen fid)

rozchodz si chmury.
Sie Äraufheit bricht fleh choroba si przesilia; ge=

brorbeneg Seutfdj niemczyzna niezrozumiaa. Sen
Sabbath brechen, ihn entheiligen Sabbat gwaci.
Sag Stillfchroeigen brechen przerwa milczenie.
Sen grieben brechen zerwa pokój, naruszy po-
kój, cf. Sen Äontratt, ben fiauf brechen zrzuca
kontrakt, targ, L. Sag BünDniß bred)en zrzuci
przymierze. Streue brechen wierno skazi,
Bard Polski, cf. zrywa przyrzeczenia (a).

Ginen @ib brechen przysig zgwaci. Sie 6he
bredjen cudzooy, cf. wiaroomny. Sßer fein

Sffiort bricht , foli — kto sowa niedotrzyma , kto
si nieuici w danem sowie, kto zawód uczyni;
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cf. nie mona ama przyrzeczenia, nie nadwe-
rajc przez to dobrej wiary i sownoci, (a).

SÖcit 3finanb brechen, b. i., bie greunbfchaft, bie Skr*

binbung mit ihm aufheben rozerwa z kim wszel-
kie zwizki, poróni si z kim ober rozbrat z
kim uczyni.

©ich bvcd)cn ober fid) übergeben, f. Crored^en wo-
mitowaj cf. niebriger: blu, zrzuca; 3Jr. = Sßoln.

buntowa, ama sie ober niebriaer rzyga fotyen.

2) — al6 v. n. m. f. baS (Sio 'bricht lod si a-
mie ober zaamuje. ©ie ffirücfc bind) most sie

zaama Unbermögenb roerben f eine ©cbulbeii 311

besohlen, bou ^nnblungS^äufern podupa, zban-
krutowa.

_
Wit Qblann J 1"" S3orfd)cin fommen po-

kazywa si; cf. odbija si. J)ie SSonne brid)t

burd) bie SBolfen soce wydobywa si z za
chmur. «Dunfel roerben, feinen ©lanj berlieren, bon
ben Slucjen eines Sterbenben mi si, oczy slupem
stan, cf. gasn. 6j. au8 Wybór modlitw 431,

gdy mi si oczy puka bd, poka mi si o po-
ciecho konajcych, cf. L, oczy si konajcemu
zawracaj, ami si, L.

ffircchen, n. (bn8) amanie. 2) — womitowanie,
zwracanie, womit, L. ; wyrzut, 331. y, cf. wy-
miot, DD. — beo Sid)t8, amanie wiata. S83.

©ebrodjene 3<ibl,
f.

JBrud), frakeya, liczba a-
mana, uomek.

S5red)fieber, n. (bnó) gorczka z womitami.
Sre rhmcijjel, m. (ber) dtóto szlósarskie do wya-
mywania drzwi i innych rzeczy, cf, Äubfufj.

SBvcd) mittel, n. (bn8) rodki wzbudzajce Avy-
mioly DD., cf. womitywa, L. ; cf. lekarstwo
na -w oni i ty ober na wymioiy.

SBrechnufj, f. tbie) wronie oko.
S3rcd)bi!le, f. (bie) piguka na womity.
33red)pulbcr, n. (ba) proszek na womity.
äSrechpunft, m. (ber) punkt odbijania si promie-

ni, p. amania si.

SSrecbftange , f. |bic| drg [elazny] do wywa-
ania czego. f. aSrecbcifcn.

33rcchtrauf, m. [oer] f a3rcd)uiittel trunek na wo-
mity.

33 redjung, f. [biej 3. (£. ber ©onnenftrahlcn amanie
np amanie si promieni sonecznych.

33red)ung6lrjinfel, m. [ber] kt amania si.
S3 red) mci be, f. f.

SBitteriueibe 2]
SSrcdiroein, m. [ber] wejnsztejn antimonowy, DD.,
womit w winie.

33red)roeinftein, m. (ber) em etyk, ehem., winian
potau i antymonu.

S3rcd)rour3(eli f. (bie) ipekakuana.
Sred)3nnge, f. (bie) obcgi do amania.
S3red)3aum, m. (ber) krygi, PI.; krygowa uzda,

krygowe wdzido, L.

S3 r e d) j c u g, n. (baB) narzdzia do wywaania.
»regen, m. (ber) cf. ©chifn mózg, g. u.

S3rei, m. (ber) papka, (flkeufj.-flSoln. breja) famua
papina, cf. lemieszka; uud) foohl *kasza, gszcz,
gsto uwarzone jado, cf. lemieszka czyli kluski

praone, ©bridjro. Urn ctiung l)erumgel)en, tbie bie

Äciijc um ben l)cifjen S3rei chodzi jak kot okoo
gorcej kaszy; chciaby, ale si boi, ale niemoe,
Mw. i;. mczne i mleczne famuy, Dz

; 311 SSrei

fd)lagen vulg. na miazg zbi, na kwane jabko
— . r,. urn ben — herumgehen koto potu chodzi,
(a nie mie wej).

S3reinrtig, breiig, adj gsty jak lemieszka; na-
ksztat famuy.

SJrcit, ad. szeroki, a, ie, cf. dostatni, ia, ie. (Sr,.

dostatnia franzla , Krs. PP. 340; etlüCiÖ breit

fdilagen, rozklepa co; fig. ©id) mit etlonö breit

machen, szerzy si z czem, chepi si z czego

(fid) briiften)i mcit unb breit befannt, na cay wiat
zimny. Gtroaö breit auófpimicn rozwlekle roz-

prawia ob. prawi o czem ; (fchriftl.) rozpisa
6i o czm.

SSrettajt, f. (bie) topór szeroki, g. a, cf. Hoss.
topór niemiecki.

23reitbeinig einhergehen rozkracza si.
^reitbruftig, adj. szerokich piersi (ko).
S3 rei te, f. (bie) szeroko, szerzyna, cf. bryt, (a);

in ber — w szerz. G. z cielcych skórek ro-

biono dwojakie bryty czyli karty (a)

S3 rei ten, v. a. in bie Süreite auöbehncn, breit machen
szerzy, spaszczy, rozszerzy, wycign;
fo biel ale ausbreiten, 3. G. bie 4jänbc, wycign rce.

2) — f. auefpreiten rozpostrzedz, rozpociera,
2. Silin. 4, 34. breitgleifiger SSagen pótoraczny
wóz, Vol.

Breitling, m. (ber) eine Slrt flcincr £>eeiinge, bie man
eiii3ufal3cu pflegt, ober nad) §rifd) cine Slrt bon
Sßeijjpfcrjen, bie er 311 t>m Silofen redjnet b. (Sat.

clupea Alosa) led rzeczny, koza, L., b. bre-
tling ober led krajowy.

SB rei tnaf i g, adj. paskonosy.
a3reitfd)tilterig, adj barczysty.

S3reiumfcblag, m. (ber) kataplasma; cf. okadanie
z papki; cf. Ross. przyparka.

S3 rem en, n. eine ©tobt, Brema, g. y.

Sremfc, f. (bie) bk, giez, cf. gzik. 2) — ber

©d)iniebe kleszcze, dudki z elaza w które ko-
niowi wargi albo nos ujmuj, Tr.

S3remfen, v. a. m. h., mit ber SSremfe berfchen w
kleszcze uj, wkleszczy, cisn. @j. eilt

9tob bremfen koto hamowa.
Brennbar, ad. palny, zapalny.
SSrennbarfeit, f. (bie) palno.
Brenbel, ra. (ber) krupnik, cf. SRuff. b. powarucha.
SSrenneifen, n. (baö) kauteryum, egadlo, L. e-

lasko (do wosów 1.

S3renncn, v. irr. a. u. n. m. 1)., Imperf. id) — , er

brannte, Conj. bafj id) - , er brennete, Praet. Part.

gebrannt pali, gore, parzy. Die Steffeln brennen

pokrzyw3' parz; ber Pfeffer brennet pieprz pali,

ber Aalt brennt wapno pali , 33ranntroeln brennt

wódka pali, techn. 3* e9 e l — ? wypala cegy.
Öaare brennen wosy przypieka.

2) Ole v. n. pali si, paa. Sr. ogie nie

pali; a gore, o cuda, L.: er brennt nad) SScibcrn

lgnie do kobiet; fo auch bon SSeibern kobiety
lgn do paniczów dworskich, (a); bor Siebe —

,

paa mioci.
3) v. impers. es brennt, gore, pali siej eö brennt

ihn barnad), pali si do tego.

Brennen, n. (baö) palenie, gorzenie, parzenic.

Brennenb, Part. palcy; cf. paaicy, gorejcy.
cf. parzcy =: Sat. urens, Bot. Brennenbe Kälte

dotkliwe straszne zimno co a szczypie.

Brenner, m. (ber) palarz, g. a, palacz, gorzelnik.

Brennerei, f. (bie) gorzelnictwo; ber Drt miejsce

gdzie co pal; cf. gorzelnia.

Brennglaö, n. (bas) szko palce, szkieko zapa-
lajce.

Brennbattö, n. (ba8) dom w którym co pal np.

wódk, gorzelnia.

S3rennhol3, n. (bo6) drzewo opaowe, ober drze-
wo na opa, cf. drwa, paliwo, browarko.

Brennfolben, m. (ber) alembik.

S3rcnntratit , n. (baö) pryszczeniec, L.; pryskir-
nik, L,

Brcnnfraut, n. (ba6) (Sat. verbascum thapsus)
dziewanna wielka, IIJK. szalba —, <£)cjn. 2) —
I
Sat. clematis erecia] powój motyli niewijcy si,

Al., |)gn ; powojnik prosty, Jndz. 3] — [Sat.

ranunculus flammula] jaskier may.
Brennmaterial , n. [baö] materiay palnej male-
rya opaowy.

£8 v cnn m i t te 1, n. [ba8| kauteryum, rodek palcy
L9flcb3.

1

Brennneffcl, f. |8at. urtica| pokrzywa, cf. c-
gawka. ©ro9e — [Sot — dioica] pokrzywa
wielka, §., J., ALi egawka wielka

.f,).;
fleine

— (Sat. — urens) pokrzywa egawka, Sil,
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Jndz.
;
pokrzywa ober zcgawka mala, drobna,

SSrennofen, m. (ber) piec do palenia, ob. wypa-
lania.

33rennöl, n. (iai) olej do palenia.

SJrennpunft, m. (ber) (Sat. focus) ognisko, L.;

cl. L. rzodpar, m. g. ii.

S3renufpiegel, m. (ber) zwierciado palce; zwier-

ciado do palenia.

23rennftoff, m. (Der) flogistou, flogistyk, ywio
palny. 2) materya palny, paliwo. NB. bie

erfte Sebeutung fällt nad) Sauoificr Entbectung ganj roeg.

Srennrourjel, f. f.
Srennfraut 2).

Sreiijlid), adj. zaprzay, przypalony, przysmalony.
S3refcbc, f. (bie) wyom, szczerbina, szczerba,

bresza, rozwali na. — fcbiefjcii szczerbin wy-
strzela, cf. B na wyoni bi z armat.

S3 ref en, n. ein gifcherborf am Seeftranbe bei Dan jig,

Brzeno.
S3re6lau, eine ©tabr, Wroclaw', g. ia

S3re8lauer, in. (ber) Wrocawianin.
S3re6lauerin, f. (bie) Wroclawianka.
§3re6lauifd), adj. wrocawski.
Säretagne, f. Bretania, prowineya Francuska.
S3rett, n. [ba§] deska, cf. tarcica, dyl.

$>a& 3äl;'ördt, n. liczydeska, »celbrat. Sa§ <&acf=

brett, n. siekalnica, stolnica. Da§ ©cbütjbrett in

ber 9Küble stawido, *zastawka. SUSI. Sei 3e=

mbn. einen Stein im äörette tjabeu , b. i., in ©mift
fein, by w askach u kogo.

SSrettcben, n. \Mb] deszczuka.
53retterbobeu, m. (ber) pomost, g. u, L.
S3retterbarb, n. (ba§) dach z desek.

SSretterbccfe, f. (bie) sufit z desek, puap.
SSretterfelb, n. (ba8) przso, L.

SSrettern, adj. deszczkowy, a, e, L., cf. z desek
zrobiony.

Sretterroanb, f. (bie) ciana z desek.

SSrettmeifter , m. (ber) starszy czeladnik zast-
pujcy majstra u wdowy. NB. 3in 3)anjig 2ßerf=

meiftev genannt.

S3rettmül)le, f. (bie) bie ©cbneibemüble tartak, g. a.

S3vettnagel, m. iber) bratnai, g. a.

33rettfäge, f. (bie) pila tracka.

S3rettfd)iieiber, m. (ber) tracz, g. a.

SSrettfpiel, n. (baö) warcabnica, szachownica ((.

j. deska do gry). 2) gra w •warcaby, w szachy.
33rettftein, m. (Der) warcab, g. a.

SSrctttoanb, f. (Die) auf ben $lufjfd)iffen oszewka.
S3rebe, n. brewe Papieskie.
SSrebier, n. breviarz, g. a, cf. Boss. suebnik,

trebnik.

83 rei;, m. (ber) f. S3rei.

SSrejel, f. (bie) obarzanek, cf. obwarzanek.
S3ria*e, f. (bie) minóg.
S3 r i e

f

, m. (ber) list, g. u, pismo; ein offener — list

otworzysty, — wiadeczny, L. ; SrieMSredfuabeln
papier szpilek } SSriefe toechfeln pisywa listy,

prowadzi listown korrespondency; — itnb

©iegel geben da na pimie i pod pieczci, B.

SSriefabel, m. (ber) nowonadane szlachectwo,
szlachectwo nie z urodzenia ale przez dyploma
uzyskane.

JBriefbote, m. (ber) posaniec listowy} cf. Stuff.

plsmonoszec.
SSriefbud), n. (ba§) ksika listowa, 3Bj.

SSriefdjen, n. (bag) licik, listeczek, g. czka.
83riefform, f. (bie) forma listu ob. listów.

SSrieffaften, m. (ber) skrzynka na listy.

Sörief getb , n. (ba§) listowe, n. 33j., zapata od
listów; cf. porto.

SSrieflicf), ad. listowny, na pimie
,
pimienny,

adv. listownie.

SSrief papier, n. (ba§) papier listowy, pocztowy.
S3riefpoft, f. (bie) poczta listowa.

SSrieffcbaften, PI. papiery, listy, dokumenta i

inne pisma.

SSriefftranf , m. (ber) bióro, g. a; cf. Bh. listo-

schownia.
Brieffeller, m. (ber) wzory listów, pisarz listów,

zbiór listów na wzór pisanych, cf. sekretarz.

SSrief ft ii, m. (ber) styl listowny, Gr ift febr geübt

lim Sriefftil zna dobrze listowno, Aut.
SSrieftabatf, m. (ber) tytu w paczkach.

J8rieftafd)e, f. (bie) pugilares, g. u; pulares.

SSrieftaube, f. (bie) pocztowiec, g. wca, (gob').
SSrieftrager, m. (ber) D. obnosiciel listów, toeil

man bod) fagt obnosiciel afiszów i broszurek
(a), listownik, bryftregier; cf. L. roznosiciel

pocztowy listów, pose listowy? nibyrozno-
nik listów; Bh. listono ober listonosiec; Rs.
pismonosiec, Sroat. listarz, cf. L. pocztarz.

33riefumfd)lag, ni. (ber) koperta.

S3 rief roe d)fel, m. (ber) listowna korrespondency,
korespondencya. (Einen — unterhalten prowa-
dzi listown korespondencya. 3rt — ftebetl

mit einanber pisywa do siebie.

33 rig a be, f. (bie) brygada.

S3rigabicr, m. (ber) Jbrygadyer, komendant bry-
gadj7

,
pukownik br3gady,

örigantine, f. (bie) ein gliig^enmSdmellfcbiff, bry-
gantyna, okrt szybko eglujcy.

S3rigitta, l'. Brygita, Brygi tka.

SSrillant, m. (ber) brylant ober brylianr, g. u.

S3rille, f. (bie) okulary, g. ów. Sllleg burd) bie

S3ril(e anfeben ,
przez okulary na wszysiko pa-

trze, t. j. zbyt cile uwaa, tak i co wi-
kszein lub straszniejszem si wydaje, ni jest.

opp. burd) bie ginger fehen. 2) otwór prewetu.

S3rillenbiigel , m. (ber) strzemionka okulanhv.
Dz. zdr.

S3rillenfutteral, n. (ba&) futera od okularów; cf.

puzderko od okularów, cf. Ross. oczecznik.

S3rilleng(a8, n. (ba?>) szko ob. szkieko okularne.

S3rillenmad)er, m. (ber) okularnik.

S3ril(enfd)tange, f. (bie) okularnik (w).
S3ringen, v. irr. a. m. b., Iraperf. id) — , er brad)te,

Conj. baj) id) — , er brachte, Part. Praet. gebracht,

einen Körper bon einem Ort roeg unb an einen anbem
febaffen, ol)iie bie Slrt unb SSkife biefer SSeränberung

ju beftimmen nie bon nios, nosi, przynie,
przynosi, ponie, przenie, zanie, zawie
bon wioz ober wiod, zaprowadzi, przypro-
wadzi; ba§ ©einige ön einen fiebern Ort bringen

majtek swój gdzie bezpiecznie umieci, na
bezpieczne miejsce zanie ober zawie.
SJcnn tonnte ben ©tun nicht bon ber ©telle — nie
mona byo kamienia z miejsca ruszy; cf.

dwign; (Selb jufammen — zbiera pienidze,
zdoby si na pienidze ober zbija pienidze.
Einen glecfen auä einem Äleibe — plam wywabi
z sukni; cf. wydosta; Cßed) ift fd))t>er bon ber

.gianb ju bringen smo trudno z rki zmy, odmy.
9Dabin — dowie, doprowadzi, dokaza, dopi-

sa; roeit — , bod) — , daleko postpi w czem,
wskóra, wykierowa si, wiele dokaza; er

roirb e8 nicht roeit — 011 nie daleko zajdzie, nie

wiele on dokae; cf. niesporo mu; er bat fein

Sehen bod) gehradjt y dosy dugo; cf. docze-
ka} er roirb e8 noch auf 100 Sabre bringen doyje
on stu lat; herunter — ruinowa; Semanben t>a*

bin bringen, przyprowadzi kogo do czego, na-
koni.
^erborbringen, roirflid) machen, p Staube, ju SBege— produkowa, zrobi, stworzy, wystawi}
cf. sprosta, sklei, uskuteczni, dokaza; Oli

fid), bor fid)
1—, = erroerben naby, kupi; sßerfonen

aneinander — ,
=• berbeijen poróni, ko miedzy

nie rzuci} ein Sftäbcben an einen Sftann bringen

wyda za m; äßaaren an ben Scann bringen

zby towary; cf. Boss, na towar zzyska kupca.

3ur SBelt, an ben Sag, an ba8 Sicht — na wiat
wyda, wyjawi, wyjani, na jani wywie;
ein ßinb jur SBelt — dzieci porodzi; gineu ju
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fidi Bringen, ob. jti bringen flicken, cuci, ocuci,
otrzewi kogo: nn Die Seite — sprztn, skry
w kt, zemkn, umkn; etroaö auf bie 35abn —
naprowadzi na co, napomkn, projekt poda,
-wymyli i cf. wznowi, wskaza co; Sruppcn
auf bie ©eine — , = anwerben zaciga wojsko;
cf. Boss. wojsko nabiera.
GrtroaS auf einen — na kogo co zwali, obwini
ober winowa, pomawia kogo, posdza. Strei-

tenbe Parteien auSeinanöer bringen pogodzi, poje-

dna, porednikiem by.
Ginem etmaö aus bem Äobfe bringen wymówi,
wybi komu co z gowy, cf. einen auf anbere

©cbanfen bringen naprowadzi kogo na insze
myli i in 9ted)iiung bringen w rachunek woy.
Tr.; pisa na rejestr; 3U Sßabier bringen na pi-

mie uoy, napisa.
3n Skrbacbt bringen w podejrzenie wprawi;
in Drbnung bringen — uporzdkowa; in ©ang,
©cmegung bringen uatwi co, w zwyczaj wpro-
wadzi, szyku, adu, ruchu nada, cf. wyszy-
kowa, sßr. = Cßoln. 5 in Stinuerung bringen przy-
pomnie.
Sno Seine bringen uatwi; in Grfobrung bringen

dowiedzie si; etfönö über t>a?> ^erj bringen prze-

raódz ober przewie co na sobie; 3ieinanb urn

ba6 ©einige bringen o utrat czego kogo przy-
wie, pozbawi kogo czego; (nic ci nazwiska
kochaniu u mnie nie pozbawi, Zabocki). Unio

Seben bringen, umbringen pozbawi ycia; fleh
—

— — zabi si.
SBor fid) bringen zarobi co, dorobi si.

Sn engerer ©ebcutung: tragen, um cö einem an=

bern ju überliefern nosi, nie, zanosi, przyno-
si; bringe mir ein Äleib przynie mi sukni: id)

babe ein guber £)o[j gebracht przywiozem fur
drew,- id) roerbe baó $ferb bringen przyprowadz
konia; bringe mir ben muthroilligen 3ungen her

przywied mi sam swawolnego chopca, Eh.; e§

fo mit fid) bringen, — tak chcie, wymaga.
©ringen, n. (baö) przynoszenie.
©ritannien, n. Brytania.

©ritte, m. (ber) Bryiaczyk, Anglik.

©rtttifd) Brytaski.
©rocat, m. (Der) *brokadya, zotogów.
©roebiren (fra.) f. ©rofebiren.

©röcfd)cn, n. (bab) odrobinka, okruszek.

©röcfelig, adj kruchy, drobiony.
S3 r o cf e l u, bröcfeln kruszy, drobi na kawaki.
©roefen, m. (ber) okruszyna, okrucha, okruszek,

krusz3'na, kruszynka, uomek, kawa, kawaek.
c. alt $r. s^Joln. uchelek, krta, krtyna, cf. o-
drobin, szcztki.

©rotfen, m. (ber) ber ©locffiberg, ( = Snt. mons
Bruclerus) ysa góra, góra Broken.

©roefen, v. a.
f. bröcfeln.

©roefenro eife, adv. okruszkami, odrobinami.

©rob, n. (bae) f. S3rot chleb, g. a, dat. u.

Saro Dem, m. (Der) para, dym z wilgoci.

S3robcrie, f. (bie) hafiarska robota.

S3robt, n.
f.

©rot.

©roil) an, m (ber) biae piwo z pszenicy.

©rombeere, f. (?at. rubus) cig. jeyna; cf. malina,

eig. Himbeere, Stothe — (Himbeere) (Sat. rubus i-

daeus) malina pospolita H.JK; krzak malinowy,
.£>gn. Ärjcchenöe — f. Sltferbeeie. Strauchartige — (2 a t.

— fruticosus) malina jeyna, Jundz.; jeyna
wielojagodowa, <§gn.; malina jeyna wieloja-

godowa, ffl.

©rombecrftraud), m. (ber) krzak jeynowy.
©romberg, n. Bydgoszcz, g. y.

©ron^e, f (bie) bronz, *brons, g. u.

Juro n 5 it en, v. a. b. bronsowa, bcfjer bronzowa.
©rofamc, f. (bie) ci'. Aninie orodek w chlebie;

2) — odrobina, g. y, okruszki, kruszyna, g. y;
cf. niedojadki.

©rööd)tn, n. (bab) mleczko cielce.

©rofdjiren, v. a. broszurowa.
©rofebüre, f. (bie) broszura, broszurka.

©rot, n. (baö) chleb, g. a, dat. u. ©brichro. nie

dospa trzeba, kto chce dosta chleba. Salj titlb

SSrot ttnb ein freunblid)e§ ©eficht fielen für baö befte

©erid)t chleb z sol, byle z dobr wol; Polacy
mówi|: chlebem i sol przyia owi i ludzi

niewol; Gg. kto da zby, da i chleb do gby;
kto czj-j chleb je, tego piosnk piewa; cf. na
czyim wózku siedzi, lego piosnk piewa,
chleb ma rogi; cf. nie acno szczcie czo-
wiek znosi. 2) — Unterhalt, wyywienie, utrzy-
manie.
S3rot, melcheö am heil. 3>.ci * Äönigetage berfdbenft

roirb szczodrak , uiibefannt , SBj. L.; brid) bem
hungrigen bein Brot uamuj akncemu chleba
twego; ein Satb ©rot bochen chleba.

©rotau6tl)eilung, f. (bie) rozdawanie chleba.

©rotbauf, f. (bie) chlebowe jatki.

©rotbaum, m. (ber) ber S3rotfrud)tbaum, m. chle-

bowe drzewo.
©rotbrechen, n. (ba6) amanie chleba.

Sur ot b rei, m, (ber) gramatka.
SSrotbieb, nr. (Der) ein unnütjer Sroteffer darmojad,

g. a; cf. pasigba, pasibrzuch. 2) eig. ten co

chleb komu zabiera.

©roterroerb, m. (ber) sposób zarabiania na chleb,

zarobek, zarobkowanie.
©rotfrud)t, f. (bie) owoc chlebowy.
^Brotfruchtbaum, m. (ber) chlebowe drzewo.
SSrotgelb, n. (Da6) chlehowe, g. ego, in ber })oln.

©cbifferfpradje. obbcitca — , cae dwoje chlebo-
wego.

S3rotgclehrter, m. ein, powicajcy si naukom
tylko dla chleba.

SBrotherr, m. (ber) pan (wzgldem sugi), chlebo-
dawca.

©rotfammer, f. (bie) komora chlebowa. 2) fig.

spiarnia.
©rotforb, m. (ber) kosz chlebowy, (do noszenia

chleba). Ginem ben — höher hängen uj komu
obroku, podnie komu korytko.

SSrotfrümcbeii, n. (bab) kruszynka chleba, odro-
binka chleba

33rotfrume, f. (bie) orodek w chlebie, okruszyna,
kromka.

SSrotfrufte, f. (bie) bie 33rotriiibe skórka od chleba.

SSrotftidjen, m. (ber) placek ytni, podpomyk.
SrotloS, ad. bez chleba, bez sposobu do ycia.
SBrotlofigfeit, f. (bie) brak sposobów na utrzy-

manie.
©rotmangel, m. (ber) niedostatek chleba.

SBrotmarft, m. (ber) targ chlebowy, cf. jatki chle-

bowe.
SSrotmcffer, n. (ba§) nó chlebowy, nó do chleba.

SBrotneib, m. (ber) zazdro wrzemiele, — w pro-
fessyi, zazdroszczenie zarobku, nieyczliwo, f.

83 ro tran ft, m. (ber) (fehlt Slbelung) przylepka, B.

S3rotreid), ad. obfitujcy ober obfity w chleb,

chlebny
©rotrinbe, f. (bie) skóra od chleba.

©rotfarf, m. (ber) torba od chleba.

©rotfebeibe, f. (bie) bie SBrotfchnitte glonek chleba,

kromka ober *skibka chleba.

33rotfd)ranf, m. (ber) szafka chlebowa.
©rotftubiutn, n (t>a&) nauku dla chleba.

©rotfuppe, f. (bie) wodzianka, zupa z chleba.

©rotteig, m. (ber) ciasto do chleba ober — na
chleb.

©rotberroalter, m. (ber) (im Äloftev) kanaparz ober

kanalarz.

©rotroaffer, n. (ba6) woda z chlebem.

S3rtld), m. (ber) zamanie, zerwanie,, rozpadlina;— bi'6 ^apierrj skaza ober przerwa w papierze,

80s.; cf. rozam. G8 fam jtoifcheii ihnen jtim —

,

przyszo pomidzy nimi do zatargów, (a); —

,

Durcbbrud) przerwa-, — am Selbe ruptura, uraz,
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wypknienie, kia, przepuklina; cf. ma wad
w kroku, «iter Aut.; — , Deffntmg in ber Srbe, roó

man (Sr^c, Steine, Sait gebrodjen bat am (marmu-
rowy), om kamieni etc. góry kamienne, ko-
palnia} — , im 9tecfmen uamek, uomek, amana
liczba, *frakcya.

SSrud), ii. {bab) bagno, 3. (?. rokicinowe, chrap,

g. u, zarosi bagnista, parowa, zarolina, *ostp.
SSruchbanb, n. (baft) banda rupturowy ober pas
na rupture, ki ober wypuklin ober do kiy,
pas rupturowy.

S3rud)banbmacher, m. (ber) bandaysta.
SBruchig, t». bn§ SBrud), bagnisty, parowisty.
SBrud?

ifl,
ad. omny, kruchy.

SSruchhaber, m. (ber) f. SSartfjnber.

SBruchtnabenfrnut, n. (baS) (Sat. orchis latfolia),

storczyk szerokoliciowy, fil., <£>gn. ;
— szero-

kolici, Jndz.; do chrystusowa, rczki, ,£jgn.

S5rud)fraut, n. (baö) (Sat. herniaria), abie gronka,
fil., 4?Q n -> sporysz, Jndz. 5 dymieniczne ziele,

L.; glatteS — , (Sat. — glabra) abie gronka
gadkie, fil.; sporysz trzeci, 4?gn.; sporysz a-
bie gronka, Jndz.

SSruchlattig, m. (ber) (Sat. hieracium murorum),
iastrzbiec murowy.

83rud)fd)neiber, m. (cer) operator ruptury, kiy, B.
SSruchfUbcr, n. (ba§) uomki srebra.

SSrudiftein, m. (ber) kamie amany ober — omny,
kruszony kamie.

aSruchftutf, n. (bab) uomek, uamek; szcztki,
pi. urywek.

SSrucbmaffer, n. (ba§) woda bagniowa.
SSrudimcibe, f.

f. ffiitterroetbe 2).

SSruchiüicfe, f. (bie) (Sar. lathyrus palustris) gro-
szek botny, HJK.

S3 rud) tour 3, f.
Slgrimonie rzep, rzepik.

S3rücfchen, n. (bci&) mostek, g. tku. *

Sürücfe, f. (bie) most, g. u; eine — fchtagen most
sa, L.; most rzuci, 3. 6. na pontonach, sta-

tkach; bie — abbrechen most zrzuci; eine fliegenbe

SSriicfe, most na predce rzucony.
SBrucfenbalfen, m. (ber) ber SBrücfenbaum tram po-
przeczny w mocie, Tr.

SBrücfenbau, m. (ber) budowa mostu, stawianie
mostu, budowa mostowa.

SSriicfenbogen, m (ber) arkada mostown, unb nicht

frain buga, cf. frambuga pod mostem, Tr.
SBrücf engetb, n. (ba§) mostowe, g. ego.
SBriidf enj od), 11. (ba6) drewniane rusztowanie mo-
stowe ober zrb mostowy, cf jarzmo mostowe,
cf. izbica mostowa, eig. Sidbocf.

33rücfenfopf, m. (ber) szaniec przedmostowy, szaiic
mostowy.

SSrudfenlehne, f. (bie) porcze mostowe.
S3n'icfenpfeiler, m. (ber) slup ober filar mostowy.
S3rücf enfd)anje, f. (bie) cf. SSrüdfenfopf szaniec
przedmostowy.

SBrücf eng otl, m. (ber) mostowe, g. ego.
a3rücfer.3olleinnehmer, m. (ber) poborca mosto-
wego.

Srucfung, f. (bie) pomost, g u, podoga w stajni.

S3 rubel, m. f. Sßntbel para, war, g. u.

äSjeubeln, v. a übt. brubeln popsu, B., warzy,
parowa.

S3ruber, m. (ber) brat, g. a, dat. u, voc. bracie,

loc. w bratu ober nad) Pot. w bracie, PI. bracia.

(Sin luftiger — , rubach, L. ©leiche S3ruber, gleiche

fiappen, f. Schlag. (£in leiblicher -, rodzony brat.

£>er SBaffenbruber, m. towarzysz ora.
SSruberbunb, m. (ber) zwizek bratni, braterski.
33ruberd)en, n. (ba3) braciszek, g. szka, bratek.
35ruberher3, n. (bag) serce braterskie.

SBrubertinb, n. iba8) od brata dzieci, brata dzie-
ci, bratanek, bratanka, synowiec, g. wca, sy-
nowica.

SBruberttnber, stryjeczne dziec

SBrttberfuf), m. (ber) pocatoAvanie braterskie.

SBrfibcrlid), adj. braterski, — , adv. po bratersku.

SBruberltebe, f. (bie) mio braterska.

SBrubermorb, m. (ber) bratobójstwo.

S3 ni bermörber, m. (ber) bratobójca.

S3rtibcrn, fid), brata si z kim.
SBrüöerfchaft, f. (bie) braterstwo. 3« SEru^erfdjaft

ober febr bertraut mit jemanb leben za panie bracie
z kim by, L.; — y. — trinfen, pi z sob
za Panie bracie, na braterstwo pi, brata si
przy kieliszku, Mw. 2) bractwo.

SBrubergfrau, f. (bie) bratowa, brata ona.
SSrubcrfohn, m. (ber) bratanek, synowiec.
S3ruberStod)ter, f. (bie) bratanka, synowica.
SBrügge, eine Stabt Brzeg, g. a.

S8nti)ahn, f. SSroihahn, m. gatunek biaego piwa.
SB ni be, f. (bie) polewka, rosó, g. u, sos, g. u.

Söruhcn, v. a. parzy, naparzy; brüheubeg SBaffer
Avrzaca woda, ukrop, war, g. u.

S3rüf)fafj, n. (ba6) naczynie do parzenia.

58rül)futter, n. (baft) naparzona pasza.

SBrühhcifj, ad. flebenb heifj, bnibroarm gorcy, pa-
rzcy, wrzcy.

SB rüt) I, m. (ber) := ein ftimbftger Drt, befonberS toenn

er mit ©eftrauchen bemachfen ift, ^einfiuS, chrap,
chrapowisko, chrapowina, *topielisko, 'bagnisko.

23nihtDarm, adj. ciepy do sparzenia, fig. Don einer

9achrid)t Aviejr
, wieuteki, (prosto z pieca).

S3rüllen, v. a. unb n. rycze, becze, *buha.
SB iii 1 1 en, n. (ba§) ryczenie, ryk.
SBrummbdr, m. (ber) SBrummbart, m. ber, Sarumm»

fater, m. ber, *skowyra ober *kowera, L.i cf.

mruk, Gdbsk.; gderak, mruczydo, *marcioch,
burczymucha, mrukajlo, zrzda, L. cf. t). 1 ma-
ruda. Trbck., le^tereg bebeutet einen faumfeligen
co dugo zwóczy, S$3.

SBrummbafj, m. (ber) drew-niane piszczaki orga-
nowe jednostajnym tonem basowym idce, Tr.
cf. dudy.

SBrummeifen, n. (baS) dromla, drumla, bromla.
Särummen, v. n. mrucze, odmrukiwa, szemrze,
*markota, szemra, dsa si, mamra, 3.^ (L
niedwied mamrze, cf. L. *skowyra. Zyd
burcza co niewyranie pod nosem, P. Jan.

SSrummen, n (bab) mruczenie, szemranie, mruk.
SB rummer, m.(ber) mruk, gderak, am heften zrzda,
*marcioch

SBrummf liege, f. (bie) bk, g. a.

SSrummig, adj. markotny, zrzdny, cf. L. pomru-
ki iwy.

SBrummfreifef, m. (ber) bk, fryga, SB3., cyga,
g. i, krglica, *wartaczka, *wartaka, wartoka.

SBrummocbg, m. (ber) byk, g. a, buhaj.

SBrunelle, f. (Sat. prunella) gowienka, ©emeine
—

, f. SBraunelle. ©rofjblumige —
,

(Sat. — grandi-
flora) gowienka wielkokwiatowa, Jndz. , $ßl. fil.

SBrunelle, f. (bie)
f. Eatharinenpftaume katarzynka,

liwka Francuska, bruneta, L.; gatunek wiel-
kich liw, L.; cf. gowienki, L.

SBrunettc, f. (bie) brunetka, niadawa, L.
SSrunft, f. (bie) cf. SBrunft bekowisko, bekanie si,
rykowisko, grzanie si (jeleniów, wilków, li-

sów), B.

S3runften, v. n. m. f)., beka si, grza si.
SBrttntren, v. a. polerowa, gadzi.
SBrunireifen, n. (bae) cf. ber SBrunirftabl, m. na-
rzdzie do gadzenia, albo polerowania jako zb,
elazo, kamie, Tr.

23runitfd)fen, (Sat. rubus saxatilis) malina ka
mionkowa, fil., -gtgn. — kamionka, Jndz.

SBrunnen, m. (bet) studnia, zrzódo, zdrój Der
©efunbbrunnen wody mineralne. Ser Iseilbrunneu
dobra woda, Boehm. £>en >§cilbrunnen braudjen,

heijjt im SBöhmifdjen dobre Avody uywati, Dóbr.
poln. wód (mineralnych) uywa.

SBrunnenaber, f. (bie) ya wodna, zrzódo, ponik,
zdrój.
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Sörunnenanftalt, f. (bie) zakrad wód mineralnych.

SJrunncnar jt, m. (ber) lekarz u wód (mineralnych).

*53runnenbetf,cn, n. (ba8) loe studni, cf. Tr.
czasza fontanna, of. L. kotlina.

Srunnenbohrer, m. (bei) 0. wider studzienny.

SSruimenCUr, f (bic) uywanie wód lekarskich;

bic gebrauchen, uywa wód mineralnych
(dla leczenia si).

SBrunnenbe efel, m. (ber) wieko — , nakrycie na
siudni.

Brunneneimer, m. (ber) wiadro studziene.

Sirunnengaft, m. (ber) uywajcy wód (w za-
kadzie).

SJrunnengelanber, n. (bab) skrzynia u studni,

obrb studni, ocembrowanie studni, okrenie
—, *ob\vód studni, cf. baryera studni, kobylico

u studni, SBj.

ffirunnengruber, m. (ber) studniarz, studziennik

SSrunnenfaften, m. (ber) cembrowina, zrb w studni,

L.; cf. B. skrzynia studzienna.

SB runnenf reffe, f. SSrunnfreffe.

SBrunuenlatticf), m. (Sar. potamogeton crispum)

rdestnica kdzierzawa, Ü1 , Jndz.

Srunuenlod), n. (bab) nad) Moszcz.: szyja w stu-

dni unb nad) B. okno studni.

Srunnemncifter, m. (ber) studniarz , *rurmistrz,

s- a -

33runneur obre, f. (bie) rura studzienna.

Sirunnenfchroengcl, m. (ber) oraw' u studni.

SBrunneutriufer, ni. (ber) pijcy wody (mineralne).

Srunnenroalfer, n. (ba) twarda woda, SBj., stu-

dzienna woda, cf. ©pviiigronffev zdrojowa woda,
kryniczna woda, L.

SSrunnenjeit, f. (bie) czas uywania wód (ródla-
nych).

SSrunnfreffe, f. (bic) (Sat. sisymbrium nasturtium),

rukiew rzeucha wodna, HJK.
SBrunnquell, m. (ber) rzódo, studnica; cf. lioss.

kliucz.

Brunft, f. (bie) = &\b,e, upalenie 5. 9Hofe 28, 22. — ber

üBcgierbcn palenie si, paranie, pieczenie, upal, za-

pal, ogie miosny; — ber Jhierc giez, popd
pciowy, bekawisko, bestwienie si, grzanie

si, gorco, chu — , dza obcowania; — lei=

Xim upalenie cierpie, palie* si; cf. Subrunft gor-

liwo.
Brünften, v. n. m. I)., grza si, chcie si beka.
Bninftig, ad. gorliwy, zapalony, strzelisty; j. 6.

strzeliste modlitwy, im fatholtfchen ©eberbudi; —

-

im ©eifre, Kom. 12, 11. duchem palaicy; brünftig

fein, bon Schlueinen krzeka, kiernozie, kierno-

zowa, lini si, bestwi si, L.
ffirunftigfett, f. (bic) gorliwo, gorco, arli-

wo.
Briinftiglidj, adj. gorliwie, arliwie.

Brunftjeit, f. (bie) j. @. ber^unbe, äßb'lfe czas cie-

kania si; — ter <£>h'fd)e bekotania si, — ber

g-ifche tarcia (bon trze). Slllg. parzenia si.

SSvnnä en, v. n. m. i), szcza, moczy, puszcza
wod, odlewa wodo

Briiffel, eine Stabt Bruxella.

83 ni ft, f (bie) eine Seite ber Skufr, eine cttijctne SBnift,

(Singul.) pier, f. cf. (bie gaujc S3ruft), S|l. piersi.

(£8 liegt if)in auf ber - , dusi go na piersiach.

Schlimme SSriifte haben chorowa na piersi, B. Gl.

karmicielki dopuszczaj ssa dzieciom, DD.
(geben bie SSrufl); MSI. Sich in bie S3 vu ft roerfen

wzi na kie, uprze si dumnie.

58 v u ft ä b e r, f. (bie) ya piersiowa.

93 r u ft a r jenei, f. (bio lekarstwo piersiowe.

SBruftbcerbaum, m. (ber) jujuba, L.

SSruftbccre, f. (bic) jujuba, fehlt im Al. unb Jndz.
(Sat. rhamnus zizyphus); rotfte — , wioska go-
yno, fd)loar^c —

,
(Sat. cordia mixa) lepoliwka,

Trój.
IBruftbcin, n. (baß) mostek, ko piersiowa (Sat.

os sleriii).

ffiruftbefrhroerbe, f. (bie) ciko na piersiach.

S3vuftbilb, n. (bab) popiersie, g. ia, *popiernik,
*bust, granj., *pólpose, *piersiosup (|>erme&).

ffiruftblatt, n. (baet) 1) f. SSntftbein. 2) im $ferbe>

gefebirr, ber SBruftriemen podpiersie,
Bruftbohrer, m. (ber) wider, który piersiami na-
ciska trzeba uywajc go.

S*rüftrhen, n . (ba8) pier", f. g. si.

Bruftbrüfe, f. (bie) gruczo piersiowy, cf. Tr. guz
zaskórny u szyi. — am Salbe, mleczko cie-

lce. B.

S3 v Ü ft C 11 , fid), v. rec. pyszni si, kokoszy si,
naperzy si, wynosi si, nadyma si, kr}--

gowa si, fich mit etroaö — , chepi si z czego,
chwali si czem.

Stuften tjunbung, f. (bie) zapalenie piersi, cf. —
plu, B.

SSruftfell, n. (bo.6) ba8 SroergfeU bona ptucna, 8B3.,

osierdzie, cf. L. rodpiersiowa bona.
SSruftfiebcr, 11. Hab) febra katarowa.
Bruftfloffe, f. (bie) skrzela podpiersiowa (u ryb).

S3ruftgang, m. (ber) (Slnatom.) przewód piersiowy.

35ruftgefafj, n. (ba8) naczynie piersiowe.
ähuftgefchroür, n. (baS) wrzód piersiowy.
SSruftbarnifch, m. (ber) napiernik, cf. »pektoral?

zbroja na piersi.

SBrufthohle, f. (bie) jama pucna ober piersiowa,
SB}., *wydraenie piersi, (a).

S5rnftl)0lj, n."(ba8) brykla.

Bruftfaften, m. (ber) klatka piersiowa.
SBruftfern, m. (ber) mostek, g. tku, (u zwierzyny).
S3 ruft fette, f. (bie) eine Äefte om !>ßferbefummet pod-
piersie u koskiego szoru, Tr. Ober acuch u
chomta koskiego cf. Stuff, naszylnik bieli, na-

szyjnik, ubl. naszelnik, 9Bj u. ^r.=$oln. nasznik.
Bruftfnocben, m. (ber) f- SSruftbein.

SSvuftfranf, adj. chory, slaby na piersi.

S3ruftfranlheit, f. (bie) choroba piersiowa, sa-
bó na piersi, choroba na piersi.

S3 v u ft f r a u t, n. f. Slugcntroftgrag.

S3 v u ft fu d) en, m. (ber) bab BruftjcItlein, n. koaczek
aptekarski, L.', cf. koaczek od kaszlu, 3$-

SSruftfiffeti, n. (ba6) poduszka piersiowa.

Bruftlatj, m. (ber) brulac, kaftanik, gorset, *ser-

dak, napiernik 2)— zaoga, zaloka, stanik,

materacyk od ciepa na piersi przykadany.

SSriiftlebne, f. (bie) parapet, (u mostu) przedpier-
sie, mur oporny; opora.

SSruftmu8fel, m. (ber) muszku piersiowy.

ffiruftnabel, f. (bie) pilka (jako ozdoba piersi).

SSruftriemen, m. (ber) podpiersie, g. nia, pod-
piersienie, Grodzicki.

SBruftfchilb, n. (bció) napiernik.
33ruftfd)leife, f. (bic) fonta, g. zia, na szyi).

Bmftfchleier, m. (ber) zasona piersiowa, obsona
piersiowa ift am beften, cf. rbek napierny, cl'.?

podwika mniszek, co si na pier spuszcza, Tr.

Bruftfrbmerä, m. (ber) ból piersi.

©ruft ft tief, n. (baö) mostek, g. tku, (u zwierzt).

2) — napiernik, blachownica.

S3rufttf)ee, m. (ber) zióka piersiowe, herbata na
piersi suca.

Brtifttranf, m. (ber) napój na piersi.

S3 r u ft t ud), n. f. Bruftlal}.
_

SSriiftung, f. (bie) przedpiersie, g. ni.
S3 v 11 ft lu ar j

e

, f. (bic) brodawka piersiowa, — cy-
ckowa, L.; cycek u piersi.

S3ruftmafferfud)t, f. (bie) puchlina wodna wpier-
siach.

SSruftloeI)r, f. (bic) zastp wau, L., cf. przed-
piersie, g. ni, przedpiersik, parapet, przy-
waek, L.; zastawa przednia w obozie i w for-

tecy, nadwalek.
SSruftmerf, n. (ba8) piersi, szyja. 2) — , an ber

Drgel przodek organów.
Bniftlounbe, f. (bie) rana piersiowa.
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SSrtt fllüurjcr, f. (Me) dzigiel, g. elu,- )'. Slngelif,

gvo9e, u. f. to.

58 ni ft i tief er, ni. (ber) cukierki pektoralne, 3$., cf.

B. jczmie w cukrze smaony.
S3 rur, t', (bie) zalg, g. egu, zalek, g. ka, za-
le, zalgy zaród, gniazdo. <£)ótlenbi'Ut, f. wy-
ziew pieka,

f. <£)öllenbrcinb, Dm. 53. (?£. czy
jeden w piekach ukbiony zalg sprzj'siezeii-

cow etanowi cao narodu'? Woron.
Suiige — , modziana, plemi, g. enia, pód,

cf rozpód, g. u, Ober rozpodek, L.j ród, ro-

dzaj, *\vykot, wylg, L.
Die junge 83ienenbrut mody pód pszczó, N za-

pód pszczelny, czerw', L.; beim $ifd)en drób'

rybi, g. drobiu rybiego, narybek, drobiazg,
f.

Slfterbrut, odrodki, pód gnuny, Krs.
S3 ruta I, ad. brutalny, grubi jaski, nieludzki, dziki,

nieokrzesany, ein brutaler SDeenfch brutal.

Brutalität, f. (bie) brutalno, cf. brutalstwo.

Brütet, n. (ba8) jaje (zapodnione) do wysiedze-
nia, jaje zalege.

Brüten. v. a. unb n. (bon Snfeften) 33rut anlegen —
anfeilen czerwi, zapadza, podu nanosi. 2)
siedzie, nasierizie (na jajach), wylga. 3) fig.

liber ©cbanfen brüten, snuje róne myli, Kra-
jewski 175 i siedzie nad czem , lcze, my-
le.

Brüten, n. (bab) siedzenie, wylganie.
Brütente, — ganö, f. (bie) kaczka, ge na jajach,

nasiadka.

Bruthenne, f. (bie) nasiadka, cf. kwoka, kura
siedzca na jajach.

S3 nit in, ad., ein brütigeS -£>uhn kwoka; ein brütigeö

Gi zalege jaje, *zaparek, B.; L. *«aparek, *za-

parstek, *zapar(ek; im Sfireuf}- ^olcn l;at napar-
stek bie Febeutung bon einem berborbenen 6i.

33riitofen, m. (ber) piec lny.
Brutto, n. (bab) bie SBaare, mit Inbegriff beffen, roorin

fie gebaeft ift bruto t. j. towar z pak razem wa-
ony.

SSnit^eit, f. (bie) czas lny.
Bü b dun, n. (bab) chopczyk, chopaczek, cho-
pitko.

Bube, m. (ber) chopiec, pachol, g. cia, tyl eta,

g. t. 2) — im Äartenfpiel ninik, walet; 3) —
hultaj, niecnota, niezbonik, lada co chopiec,
otr, odrodek.

Buben, v. n. m. I)., otrzyc, otrowa, hula, hul-

tai sie, deboszowa.
SSubenftfeid), m. (ber) ba8 Bubenftücf, n , bie Büberei,

f. olrostwo, niepoczciwo, ajdactwo, figiel,

psota, lotrowska sztuka.
SB li b i ii, f. (Bie) otrzyni, zodziejka
S3ubifd), ad. zodziejski, olrowski; swawolny.
Bud), n. (baö) (ein grojjeö) ksiga; (ein geroöbnlicfyetV)

ksika. 6in — papier libra papieru. — ©olb,

©ilber libra zota, — srebra patkowego ober

listkowego ober malarskiego. NB. — alS Stbtf>ei=

lung eineö 5Berfe6, roirb burd) ksiga gegeben; j. B.
Pan Tadeusz, — historya szlachecka we dwu-
nastu ksigach, Mckw.

S3 u d) a bel, m. (ber) szlachectwo uczonych ludzi.

Buchambfer, m. (ber) (Sat. ovalis acetosella) szcza-
wik zajczy.

Bud) ba unii, f.
JKudje.

Bud)binber, m. (ber) introligator, g. a, Ross. pe-

repletczyk.
Bud)binberhanbroerf, n. (ba8) introligatorstwo.

Btid)binberfleifter, m. (ber) klajster introliga-

torski.

Buchbinberlohn, m. (ber) zapata za opraw
k siki,

Buchbiucfer, m. (ber) drukarz, g. a, cf. Boss. ty-

pograf, g. a, SBj.

S3ud)bruderballen, m. (ber) pika drukarska z
trzonkiem, któr drukarz czernido w litery

wbija, Tr. auch SBj. pika.

MronjoYius, Deutsch -Poln, Wörterbuch. 1,

S3ud)brucFerei, f. (bie) drukarnia, Boss. typografia.
S3ud)brucfergehülfe, m. (ber) drukarczyk.
Budjbrucferftinft, f. (bie) drukarstwo, L., sztuka

drukarska.
SSudhbrucferlehrling, m. (ber) ucze drukarstwa.
Bucfjbrucferbreffc, f. (bie) prasa drukarska.
SSudjbrutferftotf, m (ber) winieta B, cf. Tr. listewka

z wyrytemi figurami na pierwszej karcie ksigi.
35 u che ober Budje, f. (bie) (Sat. fagus) buk, g. u,

Al., -§gn.; buczyna, B.; cf. 3ßeijjbud)e, f. grab.
©cmeine —

,
(Sat. — sylvatica) buk pospolity,

(9iothbud)e).

Bnd)ecfer, f. (bie) eig. im <&od)beutfd)en : Bucheichel,

bukiew, f g. kwi, L , cf. buczyna, Sylwan.
Bücheldjen, n. (baeO ksieczka.
Buchen, adj. bukowy.
Bud)en, v. a. wcign do ksig, w ksigi han-
dlowe ober kupieckie wpisa.

Büchenholj, n. (ba§) rotheS bukoAve drzewo, bu-
kowina. äBei[je6 —

,
grabowe — , grabina.

Bu cl) en ma Ib, m. (ber) buczyna, bukowy las.

Buche muffe ber, m". (ber) cf. ber Bibliothefar do-
zorca ksig, cf. bibliotekarz.

Bücher bebaif, m. (ber) zapas ksiek potrzebnych.
Bücherbrett, n. (bas) pólka na ksiki, polica do
ksiek, szafa do ksiek.

Bucberbieb, m. (ber) zodziej ksiek. 2) ksiego-
kradzca, czowiek pldrujcy cudze ksiki lub
pisma

SSucheifretinb, ber, lubownik, ob. przyjaciel ksiek.
Bücbergeftell, n. (ba6) szafa na ksiki

f.
Bud)er=

brett pólka do ksiek.
Bü d) e r f) anbei, f. Buchhanbel.

S3üd)erfenner, m. (btr) znawca ksiek, ksigo-
znawca, SB5.

Bitcherfenntnijj, f- (bie) znanie si na ksikach;
cf. znajomo ksig.

SSüdiernarr, m. (ber)" namitny lubownik ksiek.
S5Ü et) erfctnl, m (ber) ksinica, biblioteka, sala
ksigowa, sala od ksig.

Bücherfammlung, f. tbieV zbiór ksig, zbiór ksi-
ek, ksigozbiór, Aut.

Bücherfchabe, f. (bie) pustosz, g a, L.
Biid)erfd)aff, n. (_ba&) Bucherfcfjranf, m. (ber) repo-
zytoryum, póki na ksiki, szafa na ksiki;
cf. pulpit. Gej. wywróci cztery ksig pene
pulpity, Krs.

Bucherfdireiber, m. (ber) pisarz ksiek, ksiego-
pis, Söj., autor, piszcy ksiki.

Bücberfpinb, n. (ba»)
f" Bücheffchaff.

Bücfyerfprache, f. (bie) mowa pimienna.
S3üd)erfuef)t, f. (bie) chciwo ksiek ober chci-wo na ksiki.
Bucherbcrleiher, m. (ber) wypoyczajcy ksiki.
Büduröerjetchnijj, n. (bab) katalog ksiek, cf.

spis —

.

Bücherröurm, m. (ber) robak, mól co gryzie ober

toczy ksiki. 2) fig. co siedzi nad ksikami,
lczcy nad ks.

Buchermuth, f. (bie) bibliomania, dziwaczne ko-
chanie si w ksikach

S3 üd) erj im mer, n(ba§) pokój ksikowy (od ksig).
Bucbefche, f. (bie) grab.

33ud)finf, m. (ber) ber SSergfinf bukawka; cf. ginf
ziba.

Bttebführer, m. (ber) f. Buchhalter.

Buchführung, f. (bie)
f. 83ttci)halren.

Bud)golb, n. (baS) zoto malarskie albo zotnicze.
Bu cf) hal ten, n. (baS) buchalterya.

Buchhalter, m. (ber) buchalter, g. a, cf. dziennik
utrzymujcy.

Buchhaltern, f. (bie) buchalterya, utrzymywanie
ksiek handlowych.

Buchhaltung, i. (bie) buchalterya. fDobpelte ,

podwójna buchalterya.

Bud)hanbel, m (ber) handel ksigarski, handel
ksikowy; cf. L. ksigarstwo."

13
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Buchhönbler, m. (ber) ksigarz, bibliopola.

Budibanbluug, f. (bie) ber Bud)taben, ni. ksigarnia,
kramnica ksina, L.

Buch fohl, m. f." Brucbiattid).

Sud) in a ft, f. (bit) pasza na bucz3-nie, buczyna.
Su* n u 6, f. (bie)

f. Bucbrcfer.

Buche bäum, m. (ber) bukszpan, g. u.

Sud) 6 ba u men, adj. bukszpanowy.
S3 üd)6 (tjen, n. (ba&j puszeczka.
Sudjfchulb, f (bie) dug z ksigi handlowej; cf.

dug ksikowy.
BiuhfchulDncr, m. (ber) ksikowy kredytor, 8tS>.,

beffer wierzyciel — , 835$

*Bud)8bom, beffer BoctsDorn, (Sat. rhamnus lycioi-

des) bukszdorn, L.

SÜcbfe, f. (bie) puszka, karbona, 3. S. — kocielna;
cf. karbonka, eig Spailuidjfe. 2) muszkiet, fu-

zya, rusznica <Die Söillbbüdlfe wiatrówka. 3) — , in

ber Rabnabe buk?, g. a, L. buksa, g. y, (u koa).
Büd)fetlfugel, f. (bie) kula karabinowa.
Büchfenlaiif, m. (ber) lufa ober rura od fuzyi.

Bücbfenmadjer, m. (ber) S3ürbfcnfd)inib, in. (ber)

'rusznikarz, puszkarz, (co lufy robi); cf. 'strzeli

mistrz, L.

Bücnfenmacberfunft, f. (bie) rzemioso puszkar-
skie, Tr.; cf. puszkarstwo, 3Bj.

S3 ü d) f c tt m e i ft e r, m (ber) puszkarz.
Süd)fenbulner, n. (baö) proch strzelniczy.

Büchfenfchaft, m. (ber) osada fuzyi, kolba.

S3 ii d) f c n f d) ä f t c v, m. (ber) puszkarz.
Sud)fenfd)lofj, n. (baö) zarnek u strzelby.

Buchfenfcbufj, m. (ber) wystrza z fuzyi.

BüchfenfcbülJ, m. (ber) strzelec, SSj., muszklctyr,
fizyler.

Bücbfenfbanner, m. (ber) strzelec do posugi, L.

Bucbfiren, v. a. f. bugfiren, holowa, irelowa; cf.

buchtowa; cf Ross. buksyrowa.
Buchftabe, m (ber) litera, goska, czcionka; Sili'

fangöbucbftabe ii 1 era pocztkowa, (Sonntag&bucbfrabe

litera niedzielna, flüffige Bud)ftaben b. pynne
litery.

S3lld)ftabciired)tiung, f. (bie) algiebra, rachunek
algiebraicznj'.

Budjftabenfdjrift, f. (bie) pismo goskowe, sztuka
pisania.

S3ud)ftabiren, v. a. sylabizowa; sjJr.'Cßolu. (litery)

skada; mobern zgloskowa; cf. B. zbiera
goski.

Bud)ftäblich, ad. co do litery, co do goski, lite-

ralny.

S3tld)t, f. (bie) zatoka, wybrzee, wbrzee, L.

•kobielisto, (a); cf. L. zaom ober zaomek,
zalamek; *buchta, cf. kolano, cf. Saufen ono.

Budjroeijen, m (ber) (Cat. polygonum Fagopyrum)
rdest gryka, Al., Jndz.; cf. hreczka, greczka,
tatarka, «&9 n -5 gryka, Jq. ; Äafd)ubifcb : lotewka,
poganka, ,£)gti.

Buchlfeiflengru^e, f. tatarczana kasza.
Bucbaiinbe, f. (bie) (Sat. polygonum convolvulus)

rdest hreczka, Ä1., -&gt!.; rdest powojowy,
Jndz, <£) g n.

Stiefel, m. (ber) garb, g. u; cf. H. garbato, plecy,

grzbiet, wypuko. — boli Sßriigel betommen
kijami dosta po grzbiecie.

93 u o* e li cht, do garbu podobny, wypuky.
Bucfelig, ad. garbaty, cf. L. *krzesto\vaty ;

— roer=

ben garbacie.
S3urtellinfe, f. (bie) (Sit. lemna gihba) rzasa gar-

bata, HJK.
S3ucfclod)fe, m. (ber) cf. Bifon ubr.
Biirfclroitfe, f. f. S*ouquetn?icfe.

(Süden, fid), v. rec. schyli si, nachyli si,
zgarbi si; ukonie! .*i, pokoni si do ziemi,
czapkowa, L. j unia si.

S3 ii cf c n, n. (baö) kanianie si, uniono.
Bücfltng, ni. (ber) schylenie si; — e madjen ko-

perczaki stroi, ukony pali, kania si 2)

— , m. led suszony, — wdzony, *bydlinek, L.

S3ube, f. (bie) buda, szopa. "(Sprichn). eö roirb ihm

fe()r in bie — lerten pozna on 10 wnet ze szkeri
swoj; poniesie z ld wielkie straty; przyjdzie
na psa mróz, bdzie mu w apy zimno.

Btibenjinö, m. (ber) czynsz od budy.

Büffel, m. (ber) bawó, g. u, fig. czowiek nie-
zgrabny, wól.

Büffelbirfcb, m (ber) bawolec.
Büffelfalb, n. {ba§) bawole, g. ecja.

Büffel ful;, f. (bie) bawolica".

Biiffellcber, n. (ba«) cf. bie Büffelbaut, f. skóra
bawola ober — bawolowa.

Büffeljunge, f. (bie) bawoli ozór.

Büffet, n. (baö) (Tj ) bufei, kredens.
Bug, m. (ber) przegub, g. u, przegicina, opatka.
Bügel, m. (Ber) kabk, 3. g. beim ©eivebr, k,

g. u, palg, pak, g. a, cf. L. obk. 3?cv Steig«

bügel, in, strzemi, g enia, $1. ona.

Bügeleifen, n. (baö) elazko do prasowania (kra-
wieckie).

Bfigelfeft, adj. mocuo na koniu siedzcy.
Bügel 1 06, adj. bez kabka, bezkablkowy, bez

strzemion.

Bügeln, v. a. prasowa, wyprasowa.
Bügelriemen, m. (ber) pulisko, cf. rzemie do

strzemion, Tr.
Bugelfenfc, f. (bie) kosa zboowa.
Sügelftabl, m. (Oer) elazko krawieckie (do wy-

prasowania) 3B$.

SSiigeItafd)e, f. (bie) woreczek z kablczystym
zamkiem, woreczek z klamerk, SBj.

Bügelträger, m. (Der) (rok przy kuli do zwiza-
nia strzemion, gdy jedziec z konia zsiad), Tr.

Buglahm, ad. kulawy na barki tko).
Bugfiren, v. a. holowa, trelowa, cf. Boss.
buksyrowa, t. j. okrt cign na sznurach
w szalupie, SPp.

Bugfpriet, n. (baö) sztaba, cf. Ross. bugspryt.
Bugftticf, n. (ba6) opatka (kawa misa od pachy
wolowej)

Buhlbirnc, f. (bie) kokietka, zalotnica, wszetecz-
nica, kawalerka, L.

Btll)le, m. gach, umizgani, galant, kochanek, za-
lotnik. 2) — , f. (bie) kochanka, lubienica, umi-
zgantka; cf. ber Bublcr, m. it. bie Sublerin, f.

Bul;lcn, v. n. zaleca si, cholewy pali do której,

umizga si, romansowa z kim, cf. lgnie do
kobiet ober — do paniczów. Urn etreaö — ubie-

ga sie o co.

Bu 1)1 er, m. f. Buble.

Bublerei, f. (bie) bie Buljlfchaff, gachostwo, zaloty,

$1. miostki, utnizgi.

Bu 1)1 er in, f.
f.

Buhle.

Buhlerifd), ad. zalotny, miosny, kobiety lubicy,
uniizgajcy sie.

Bu I) l traut, n f." 23orf6melbe.

Sühne, f. (bie) rusztowanie; 2) teatr, scena. SSon

ber Bühne abtreten, eig. zej ze sceny, opuci
scen (o aktorach), fig. przesta odegrywa role

w wiecie, zakoczy swój zawód lub ycie, Wm.
Buhne, f. (bie) eine otiö Bohlen ober Balten gemachte

Beflcibung beö Ufeiö , um baö Gibreich 511 b'cfeftigen,

bie <Sd)älung oiclleid)t = bolwark, ciana z balów
koto brzegu rzeki, aby ziemia nieopadala.

Bühnen, v. a. in. I)., mit Brettern belegen tarcicami
pokada, dylowa, podog da.

Bubnentoerfe, $1. bolwarki."

Bulle, m. (ber) byk, g. a, bujak, buhaj, stadnik.

Den Bullen julaffen bydli si, pobiega si, 3. 6.

krowa si bydli, L.

Bulle, f. (biel bulla, bul, wydatna piecz. Die
golbenc —* bul zota.

Bullenbeißer, m. (ber) brytan, g. a.

Bullcnfalb, n. (bagicielec, g. lea, bysiek, g. ka.
Bunb, m. (ber) zwizek, g. zku; cf, in ber Bebeu»
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§3

S3

ttmg bon Sünbnijj przymierze, alians, sojusz,

liga, konfederacja, cf. ukad, traktat} cf. przy-
mierzestwo, Woronicz. Gj. przymierze-
stwem si poczy, id. Der 9i()Cinifd)C — , liga

Reska, cf. liga Grecka ber ©riecbifcbe —, (a).

(Jineii — mit 3emanb machen, zawrze przy-
mierze} bibl. postanowi przymierze. Den —
brechen, zama przymierze} biblifd) wzrusza
przymierze.
— , beim S3uchbinbev sznur, pas, pasek. SurFifcher

— , zawój. 2) -, f. SSerglilie.

Sunb, n. (b(l9) wizka, wizanka; — ^eii wizka
siana; — ©troi) snop somy; olf). ku somy.
Sbrichm. ein S3tinb Strof) finoet mieber_ ein Siunb

Strof) grubianin irafi znowu na grubianina; —

,

cf. snopek, pk, pakiet, paczka.

Sunbbrncbig, ad. wiaroomny.
S3unbbrüd)igfeit, f. (bie) wiaroomno.
Siünbel, n. (ba8) plika, iomoezek, tomok, pek,

cf. brzemi. Sj. chopek jeden porwawszy brze-
mi chróstu niós i rzuca na ogie, Dambr.
29Ö. Saugbßnbel smoczek, DD.} fascyku, . ®.

listów, wizanka, zawiniecie} j. Cf. zawinicie
to z zioami mocno wycisnwszy wyrzuci, DD.;
zawinitko, snop (j. 6. fladrów). Gj. be§

SBiinbercrö SBünbfein ift bom SBagen gefallen wdro-
wnika ifomoczek z woza spad, (hu. «&anbb. GÓJ.

trzyma w prawej rce plik zbutwiaych par-

gaminów, Orz b.

üllbelchen, n. (ba6) zawinitko, wizeczka.
ünbelförmig, j. 6. eine Sffiur^el korze wizko-
wy (Sat. fasciciilaris) auch Säüfchelmurjet genannt,

iillbeln, v. a. wiza na wizki np. siano.

unbeegenofj, m. (ber) sprzymierzeniec, soju-

sznik, g. a, zwiazkoAvy, konfederat

unbe6genoffenfd)aft, f (bie) sprzymierzestwo.
üöunbeölabe, f. (bie) skrzynia przymierza.

8}unbc6ftabt, f. (bie) miasto do zwizku nalece,
zwizkowe.

JBunbeötag, m. (ber) dzie sejmowy, sejm (zwi-
zkowych).

S3unbe6oerfammlung, f. (bie) zgromadzenie sprzy-
mierzonych. Die Deutfd)e — —

, sejm zwizku
niemieckiego.

©unbfrei^ adj. (ober in Danzig banbfrei genannt)

o klawikordzie , kiedy kady klawisz swe
osobne strony ma.

ffliinbig, ad. zwizy, wzowaty, dobitny} furj

unb btinbig krótko a wzowato.
SBünbigfeit, f. (bie) zwizo, g. ci, dobitno.
JBunbltijj, n. (baö) f. 33tinb przymierze, zwizek,

j. g. zaciga zwizki, 69. (Sin Srtirj» ttnb <3chuk=

bunbnifj przymierze obraliwe i odporne, L., cf.

zaczepne, L. Da8 — brechen, zrzuci ober za-
ma przymierze.

SBunbfteg, m. (ber) linije drukarskie midzy dzie-
lnicami albo kolumnami, Tr.

Sting e, f. (bie) zrób, g. u, zroby, g. ów, p. (im

Sergroerfe) L.

Sunt, ad. pstry, rónego koloru. Cr ift fo befannt

roie ein bunter <£>unb znaj go wszdzie, jak
(pstrego psa), zy szelg." Saunte 8e"ihe machen
w odmiennym Ober przeplatanym porzdku sie-

dzie. Cer macht e§ mir gar ju bunt Xju arg) za
wiele, za nadto sobie pozwala; przebiera miar}
za wiele figlów »wyrabia. Die (Sache ftef)t feljr

bunt — berroorren — au§» e§ ging bunt p wielka
konfuzya; wszystko do góry nogami idzie;

niema ani adu ani skadu, Tr., wszystko Idzie

opak.
83untflecfig, adj. pstry, pstrokaty, Tr., eigentlich

psi ropla misty, nakrapiany. SJuntgeftreift, w pstre

paski, morgowaty, Bw.
83untfd)ecfig", ad. pstrokaty.

ÜBuntfchecTigfeit, f. (bie) pstrocina, pstrokato.
SBuntfbecht, m. (ber) dzicio, g. a. B.

SSunjen, m. (ber) stepel, g. pla.

S3unälatt,n. eine Stabt Bolesaw, L. Sunjlauer
©lit kamienny, j. S. garnuszek, SBarfd).

SSürbe, f. (bie) ciar, brzemi, tomok, Dambr.
27. boj si, mam sumnienie grzechów pene,
tomok bardzo ciki.
Sbrichro. hohe SSürben tragen fchroere SBurben im
kto wysz godno piastuje , tm wikszy
kopot (ciar) uczuje ober im wysza godno
tein cisze brzemi cf. dolegliwo.

85ureau,n. (baS)bióro, L. Da6 Siquibationg — bióro

likwidacyjne; 9JS. — ein Scbreibefefretär biurko.
SBurg, f. (bie) zamek obronny, gród g. u.

SBiirge, m. (ber) rkojmia, porczyciel, rczyciel.
S3 ü r g e it , v. n. m. I)., 33ürge roerben rczj-, w r-
kojmi stawi, zarczy (für einen, etroaS za kogo
za co). SBer bürget, ber rnivb geroürget, kto rczy,
ten jczy ober tego kopot mczy. SSürgen ftel=

len zastawy dawa, Wargocki Oui. (£äf. 10.)

SSurger, m. ("ber] obywatel l@taat@»], mieszczanin
(<Stabt>).

83ürgerau8fchujj, 'n. (ber) wydzia mieszczan, B.
SBurgerbeft, n. Bergebestr, ex Doc.
23ürgerbuch, n. (bai) metryka, spis obywateli

miejskich.

SBürgereib, m. (ber) przysiga obywatelska.
aSiirgerfrau, f. (bje) ona mieszczanina, obyAva-

telka, mieszczka, mieszczanka.
SBurgerfreunb, m. (ber) przyjaciel ludu miejskiego.
SSiirgergerecbtfame, PI. prawa miejskie.

SStirgerin, f. (bie) mieszczanka, obywatelka.
SSürgcrfrieg, m. (ber) wojna domowa. Sj. drrfti*

cfet trenÄürgerfrieg in ber SBiege wojn domowa
rozbijcie na jaju, L.

Säürgerfrone, f. (bie) korona obywatelska. —
frcinj, m. wieniec obywatelski.

35 ärgerlich, ad. miejski, obywatelski; bie burger*

lid)e ©efeflfcbaft rzeczpospolita; cf. nieszlachecki.
2) — nicht militarifcb cywilny; ein bürgerliches ©c=
fdjaft treiben proceder cywilny prowadzi. Da3
bürgerliche $abr rok zwyczajny (o 365 dniach).

35ürgerttche/ m. (ber) mieszczanin. — f. bie mie-
szczka.

33ürgermabchen, n. fba8] mieszczanka, mieszczka.
SStirgermeifter, m. [ber] Burmistrz, g. a.

Säürgermtifteramt, n. (bas) burmistrzowstwo.
SSurgermeifterin, f. (bie) Burmistrzowa; cf. ty\\*

Sßoln. burmistrzka.
SBflrgerpflicht, f. (bie) powinno obywatelska.
SSurgerrecht, n. (ba§) prawo ob3 watelskie, prawdo

miejskie.

SBurgerrolle, f. (bie) rejestr mieszczan.
S3ürgerfd)aft, f. (bie) obywatelstwo, mieszczanie,
obywatelstwo miejskie.

aSurgerfchule. f. (biei szkol miejska, realna.

SSurgerfinn, m. (ber) duch obywatelski.
S3 ürg er 8 mann, m. (ber) mieszczanin, czowiek

stanu mieszczaskiego.
SSurgerfolbat, m. (ber) mieszczanin onierk
sprawujcy.

Säürgerftanb, m. (ber) stan obywatelski miejski.

S3ürgerfteige, f. (bie) trotoar, przybruk.
SSÜrgerffube, f. (bie) izba dla obywateli, areszt

przyzwoity.
33ürgerroa Q)e, f. (bie) stra ober warta obywa-

telska.

aSurggraf, m. (ber) burgrabia.

93urggvafin, f. (bie) burgrabini, f. g.

SSurggrüftid), ad. burgrabski.
Siurggraffdjaft, f. (bie)

{ bur„rabstwo
Säuvggrafthum, n. (ba8) \

burSrab8tW0 -

SJurgbaubtmann, m. (ber) starosta.

S3urgherr, m. (ber) pan zamku.
S3urglef)en, n. tba8) Jenno zamkowa.
S3urgrid)ter, m (ber) kasztelan, g. a.

aSürgfchaft, f. (bie) poreka, zarczenie, rkojmia.
— leiften, ftellen w rk"ojmi stawi (a). "(Ss. Po-

13*
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rka, która maj skada zarzdzajcy do-

brami narodowemi (a).

SSurgunb, li. Burgundyja.
Surgunber, m. (ber) Burgundczyk.
Surgunbcrroein, m. (ber) wino Burgundzkie ob.

Burboskie.
SurgunbifdKö «freu, n. (ba8) (Sar. medicago sa-

tiva) kozioroec lucerna, Jndz.; lucerna sie-

wna, boa trawka medyka, fengrek, «frgil.

SSurgbrrliefj, n. (ba6) lochy zamkowe pi.

Surgbogt, borodniczy, m. g. ego, wójt zam-
kowy.

Surgbogtei, f. (bie) horodnictwo, wójtowstwo
zamkowe.

Surgmache, f. (bie) zamkowa stra.
Sinießf, ad. mieszny, artobliwy, trefny, ucie-

szny, rubaszny.
SBurretfch, m. f. öoretfd).

S3 n if et) , ib. (ber) chopiec, chopak, pachoek; to-

warzysz, kolega, spólnlk w subie, bursz
(w uniwersytecie niemieckim).

S8iivl"d}d)en, ii. (ba?) chopaczek, chopczyk,
g. a.

Sürfdie, f. <bie) polowanie, strzelanie na owach.
Sur fd)enl eben, n. (bab) ycie wolne studenckie

cf burszoslwo.
93 ti v ft ci) e ti . n. (bng) szczoteczka.

Surfte, f. (bie) szczotka.

S8 ii

r

ft e li , v. a. chdoy ob. wychedoy szczotk,
szczotk czesa, — trze.

Sürftenbinber, m. szczotkarz.

S3 U l' 5 C

I

, ni. ^iii'^el, gastrzyca, kustrzyca, guzica,

*rzp', L. , kuper, kuperek, ogonek, g. nka
(zwierzt)-

SSurjelbaum, m. (ber) kozioek, g. ka. (linen

machen, fchiejjen kozioka przewróci.
Surjtclf raut, n, (tia$) kurza nosa (ziele).

S3 tir 3 e l tn i n u ci) c

n

, n. (tia§) skoczek chiski, figur-

ka, co kozioki przewraca.
Surjeln, v. n. m. f.

kozioka przewróci, upa,
powali si.

SBu fc), m. (ber) kierz, krzak.

SStifcrjanemone, f. f.^ibrilblume (Sat. anemone ne-
morosa) zawilec niestrtek.

S3 ü f d) d) e

n

, n. (bai) krzaczek, g. czka.
S3 ü f d) e 1 , n. (bn6) pczek, g. czka. snopek, garstka,
wiechetek, j. (Ir,, somy, F.,.; ${k.=Cßo(n. wiecha-
tek, szczypta, cf L. kpka, kpina, ki, f.

kosmyk np. weny: — .fraare czub.
Süfchelförmlg, adj. kistkowaty, krzewisty, krze-

wiasty.

SStifchelglocfen, f;(., ( Sat. campanula glomerata)
dzwonek skupiony.

Süfchelftrfcbe, f. f. Slhifirfche.

Süfdieitueife, adv. kistkowato, kiciami.
S3 ii f d) e I m ii v 3 c ( , f. korze wizkowy (fiat. radix

fascicularis). Jndz.
Su fd) grat», n. (ba6) (Sat. luzula pilosa) sit wfo-

sisiy, .fogn..

S3 ii f d) i) o 1 3 , n. (ba&) chróst, g. u.

SStlfd)icl)t, ad. krzaczysty, krzakowaty.
S3 U f d) i d) ,

peen krzaków, krzakami zarosy.
Sufdiflebpcr, m. (ber) drapichmst, g. a, (Srraud)*

birb) otr. rozbójnik, drapienik, opryszek, szu-
kajo, L

S3 u f d) f o n f> a 1 1 i e , f. (Sat. convallaria polygonatum)
konwalia kokoryczka, &(., Jndz ; liczydo ba-
bikrówka,

,frg.

S3ufd)fi ötciigraö, n. (Sat. iuncus effusus) sit roz-
pierzchy.

SB Lr f d) n c t f e , f. (fiat. dianthus superbus) gwodzik
pyszny, Ai., igm», — frzlowaty, Jndz , .frg.

S3 li f d) mc i b e , f. (Sat. salix triandra) wierzba oz^a.

Sufdjmcrf, n. (bM) krzewina; (3)icfid)t) *chrap,
cig bioto.

S3 u fen, m. (ber) ono, zanadrze, S$|. zanadra, pa-
zucha; cf. pier, gors, (bcf. ber mclbliche — ) g.

u; Gr,. lepszy jest w w zanadraeh, nieli
gniew w sercu, I)mb.3ö3. Der üDteerbufen zato-
ka, wybrzee, odnoga morska, buchta, and) o-
no j. (Sr,, z Ormus miasta piknym onem Per-
skiego morza w koo obeszego, P. K. 477.

SSufen, für: $i\ serce.

S3ufenfreunb, m. (ber) powiernik, g. a (a), cisy
przyjaciel, przyjaciel od serca, serdeczny, naj-

milszy przyjaciel cf. poufalec.

S3ufenfreunbin, f. (bie) przyjacióka od serca.

Sufenfreunbfcbaft, f. (bie) przyja serdeczna.

Sufenfreif, m. (ber) abotka, L., cf. gors, SBj.

Sufenfünbe, f. (bie) b. grzech ulubiony.

Stifte, f. (bie) bust, g. u, L., popiernik, beffer po-
piersie, SBj., pólpose, L.

SSufjaar, m (ber) myszoów.
8Su§e, f- (bie) pokuta, g. y, cf. Strafe kara.

ti)un pokutowa.
S3 ü fj e

n

, v. a. nnb n. odpokutowa, cierpie, cf.

odpowiada za co, j. (Sr. za wszystkich cho-
pek odpowiada, Krs., win da za co. Seine

Stift büjjen dogodzi chuci swojej. gür feine

Soeheit btifjen przypaci swyrch zoci, ob. za
swe zoci.

Stifter, m. (ber) pokutnik, pokutujcy.
St'i|erin, f. (bie) pokutnica

Snftfertig, ad. pokutujcy, pokutny, cf upami-
tay, pokutnik, cf. skruszony

Sufjgebet, n. (baS) modlitwa pokutna.
ffiufjgeroanb, n. (ba§) ubiór pokutny
S3ufjlieb, n. (baS) pie o pokucie, kazanie po-

kutne.

Sufjpfaim, m. (ber) psalm pokutny.
SSu&tag, m. (ber) dzie pokuty, dzie pokutny,
dzie modlitwy, ietjtercö heifjt eig. S3ettag.

SSufjthranen, $ß(. zy skruchy, — pokuty.
Sufjtegt, m. (ber) tekst pokutny.

Stiftung, f. (bie) pokutowanie.
Süiati, ein Stäbchen Bytowo.
*Sutt, ad. vulgo bott krpy, zsiady. 2) — gru-

biaski, nieobyczajny
Sötte, f. (bie) kad f. g. i, kartka; dzieka, kosz,

g. a

2) — , f. bie (ein gifch), flader, paszczka (Soi.

Pleuronectes platessa, L., rhombus omnium mi-
nimus Ä(.; äJceerbutte rhombus; Steinbutte pas-
ser) cf. L. zowi j te wróbel morski. 3)
Suite, f. .fragebutte.

"

ffiüttel, ni. (ber) stró winiów, siepacz, hycel;
oprawca , kat, ceklarz.

S3ütteiei, f. (bie) wizienie, koza, taras.

S3utter, f. (bie) maso; braune maso rumie-
nione, Dl), aud) rumiane, 3B<(. ; osa ober

oseka masa; im Sluge materya, ropa w
oku.

S3utterainbfer, m. (Sat. rumex obtusifolius)

szczaw' tpoliciowy, Al. 5 — tpolici, Jndz.
Stttterartig, ad. malany, masowaly.
S3ntterbänime, f. [bie] S3ntterbrob, n. (ba6) Sut=

terfdjnitte, f. |bie| kawaek chleba z masem; ^r.
Sßoln. pomazka, pomazanka; bie8 ift fo leicht 0(8

ein etücf —— aufeffeu tak to snadno jak chleb
z masem zje, L.

ffiutterblume, f. (bie) (Sot. leontodon taraxacum)
brodawnik mleczowy, (mlecz, papawa, kaczy-
niec, mirgiel, kniat, L.;) cf. mniszek, wini
mlecz, radyki; podrónik pospolity, .f)git-, mlicz
OCofcner Slprth.), cf. miecznik, in Äafcbuben.

Sutterbreflei, f. (bie) obarzanek z masem, beffer

oharzanek malany.
Sutter br ob, n. f. Sutterbämme.
Shitterbrühe, f. (bie) sos malny.
Sutterbüdjfe, f, (bie) jaszczyk L. , malniczka.
Suttcrfafj, n. (baß) malnica, 'kierznia, *kie-
rzanka. Die jnxi leijtern mit * flnb mir unb SBj
unbefannt, allein bie Äafd)tibeu braud)en fie unb lei-

ten babon kierzniak ber Sutterftöftel ab, ffllr.
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S3uttevgcbarfencS , n. ciasto ober ciasteczko
malne.

SSutterhanbel, m. Tbcr] handel masem.
23utterhänbler, ©ufterböfer, SJutterfrämer, m. [ber]

malarz, przekupnik masem handlujcy,
ßutterhöfiu, f. (bie) bie SButfcif)öfciin, przekupka
mastem handlujca, malarka.

©litter bofe, f. (bie) jaszczyk, na maso, cebesek,
faseczka.

Sutterfraut, n. [ba@| ba§ gctfraut, bie Schmeer*
lruij, (Sat. pinguicula vulgaris) tlustosz zwy-
czajny

Sflu l' erfud)eu, m. (ber) placek ob. ciasto malne.
SButternuuft, m. (ber) larg ua maso ober targ
masa.

S3 u (term i Id), f. (bie) malanka.
Suttern, v. n. maso robi.
Sutterfrijnitte, f. (bie) (f. 23utteibämme) chleb z
masem.

SSutterftempel, m. (ber) krek od malnicy,
toczek.

aSutterflerher, m. (ber) wider do próbowania
masa. 1$.

Sutterftiei, m. (ber) f. S5latrfrvoh; gelber f.

Sciiftrojj.

93utterftÖfjCl, m. (ber) kierzniak, sipe w ma-
lnicy albo w kierzance, cf. stójek; ÄCUffiein,

JButtcrteig, m. (ber) ciasto francuskie.

33uttertopf, m. (ber) garnek do masa ober od
masa.

8?uttcruoge(, m. (ber) biay motyl.

Buttermecf, m. (ber) oseka masa.
SS ii 1 1 h c

r

, m. (ber) oberb. für SSotticber bednarz, g. a.

S3 u (3, m. (Der) ber Sbutjen, etroao ^eruorragenbee, bie

äpifje, bo§ Äeufterfte einer Sache sam koniec, ko-
niuszczek.

2) im ©efchUutr rdze we wrzodzie, Hoss.;

iii brr Scafe, smark, glut, otrby w nosie, L ; im
Dbft ppek, L,.; 'golanka, *gogolka, 'gauszka,
•glowatka, L.; (bie mit bem * fmb mir etnb 28^.

unbefannt unb beBeuten nad) h. ben 2Cnfatj einer

ftrucht, ffler )

, Äerngcfjäufe (Slbelmig) Ross. serduszko,
ogryzek; im Sluge ropa ober materya w oku;
in ber S?ucl)öru<ferei plamy, zalany druk, B.

83tii3fopf, m. (ber) beczka f. Sftorbfabcr (ryba).

SB uj ba 11 ni, m. (ber) f. S3uchbanm bukszpan, g. o.

<$

SSörter bie man unter G beimißt, fmb unter Ä unb 3
gtt fud)cn. Wyrazów nie znajdujcych si pod
liter C szukaj^pod liter K lub 'L.

Gabale, (. (bie) kabaa, g. y, intryga, podstp,
chytre obroty, wykrt-

Gabaleiimacher, m. (ber) intrygant, g. a, podst-
pca, B

Gabalift, ni. (ber) kabalista, g. y.
Gabaliftifch, kabalistyczny.
Gabineit, n. (ba) gabinet, g. u.

GabinettSbefehl, m. (ber) rozkaz gabinetowy.
Gabinett6minifter, in. (ber) minister gabinetowy

Ober tajemnych obrad gabinetu.
Gabtnett?orbre,

f. Gabinetiöbefehl.

Gubinetteprebiger , m. (ber) kaznodzieja na-
dworny.

Gabinettörath, m. (ber) radzca gabinetowy.
Gabine ttsfiegel, n (bab) piecz gabinetowa.
Gabinctteftücf, n. (ba6) sztuka" godna gabinetu,

t. j trafnie wymylona.
Gacao, m. (ber) kakao, n. indecl.

Gaca oba um, m. (ber) drzewo kakaowe.

Ga bance, f. fehlt im Deutfcben ber SluSbrudf spadek
kroku, aflilitair.

SabeilJ, f. (bie) kadeneya, równogosek, Äalfftein.

Gäbet, m. (ber) kadet, g. a. sj}[. kadeci, Gj. ka-
det, szlachcic miody sposobicy si do dziel
wojennych.

GabctencorpS, n. (ba6) korpus kadetów.
Gabettentyaus, 11. (baS) dom kadetów ober dom
kadecki. — fchule, f. (bie) szkoa kadetów.

Gaffee, m. [ber] kawa, g. y. f. Äaffee.

Ga ft an, m. (ber) kaftan, g. a.

Gairo, n. cine Srabt in 2legl;pien Kair, g. u.

Gatamanf, m. kalamajka.
Galamitat, i', (bie) klska, szkoda.
Galcant, m. (ber) f. §3algentretev kalkancista, mie.

ehodmuch, g. a.

Galcinireii,
#
v. a. m I)., m Äa(f berrcanbehi, berta!«

fen kalcynowa, spopiela, metal jaki przez
ogie albo serwaser w popió, proch lub zie-
mie obróci, cf. zwapnia, Techn.

Calculator, m. (ber) rachmistrz, SB3., cf. kalkula-
tor, g. a,

Galculireii/ v. a. kalkulowa, rachowa, pora-
chowa.

Galecut, m. (ber) ober caiecutifcher ^»ahu indyk; cf.

$r.#oln. kalkun, g. a.

Galecutifche |>enne, f. (bie) indyczka, cf. $r.»
joln. katkunka, f. ben {Ruff. Sowar, bielieicht ift

biefeo jr.=$oln. SBort burd) bie $r.»$olen in bie

Stuff Sprache gebrungen, ober umgefehrr.

Ga leu ber, ra. (ber) kalendarz, g. a. machen,

fig. astiologowa, L., cf. zamki na lodzie sta-
wia, SBj.

Gcilefche, f. (bie) kolaska.
Gcilibat, m. (ber) bezestwo, g. a.

Galiber, ni. (ber) kaliber, g. bru ; cf. wagomiar,

Gaiibriren, v. a. kalibrowa, wagomierzy
6 a Im ud, m. (ber)kamuk, g. a. take: sukno grube,

wlosiste.

Galnnib, m. (ber)
f. Äalinug, tatarskie ziele, rajska

trawa, tatarak, L.
Gülniuörourjel, f. (bie) tatarakowy korze, ko-
rze kalmusowy.

Galomel, n. (ba§) kalomel, merkuryusz sodki.
Galumniant, ra. (ber) potwarca, obmówca.
GalOinift, in. (ber) Kalwin, g. a, cf. reformowany.
—

ft i ti , f. (bie) kalwinka.
Gamalbulenfer, m. (ber) kamedula ober kamedu,

Gamafchen, zakolanki biae pócienne, SJtilit., btU

fer kamasze, SBj.

Gamee, f. (bie) drogi kamie wypuko rznity;
dobieraj si kamienie rónokolorowe, celem
wyrobienia figur w odmiennym od ta kolorze

Gamelott, m. (ber) kamlot, g. u, materya z wo-
sów kozj' Angolskiej albo te i z weny.

Gamera obfcura, f. ciemnica optyczna.

Gamerab, in. (ber) kamrat, towarzysz, spólnik,

kompan, g. a

Gamerabfchaft, f. (bie) kamractwo, towarzj-stwo.

Gameralift, m. (ber) kameralista, ksztaccy sie

na urzd administracyjny.

Gam er al fache, f. (bie) bag Gameralroefen, n. admi-
nistracya ober nauka administiacyi, SBj., rzecz
skarbowa, — kameralna, cf. skarb, g. u.

Gameralroiffenfchaft, f (bie) nauka ekonomiki
skarbowej, B., aud) ekonomii politycznej, SS3.

Ga mb ague, f. (bie) kampania, pole.

Gampcfdjeholj, n. (ba8) drzewo kampesz 3- £•

Gampher, m. (ber) kamfora, g. y.
Gampherbaum, m. (ber) drzewo kamforowe.
Gampfyerfraut, n. (baS) jedlinka, L., cf. ziele

kamforowe.
GampherfpirituS, m. (ber) wódka kamforowa,

ober spirytus kamforowy.
Gampiren, v. a. koczowa (a); obóz zakada.
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Kanaille, f. (bie) kanalia, ajdak. 2) motoch.
Kanal, m. (bei) kana, g. u i ein feiner (an

.Körpern) kanalik, cf. äfteerenge cienina morska.
Kanapee, n. (baS) kanapa, g. y
Kanarienfutter, n. (baß) myszy ber kanarkowa

trawa, Si., wróble proso, Jr., Sat. phalaris ca-

nadensis, cf. babka, Äalffteiu.

KanariengraS, n. (Sat phalaris) myszy ber.

Kanarienhetfe, f. (biel ptaszarnia kanarków; cf.

ptaszyniec — ; cf. gniazdo kanarków j cf. ro-

dzina kanarków; cf. *gniedzina.
Kanarienf eft, m. wino kanaryjskie, 3Sj.

Kanarienbogel, m. (ber) kanarek, g. rka-

Kanarienroein, m. (ber) kanar wino, L.

Kanarietijiicfer, m. (ber) cukier kanar ober blojj

kanar, g. u.

Kanarifche Snfeln, kanaryjskie wyspy.
Kanafter, m. (ber)

f.
Äuafter, knaster, g. stru.

Kanbelaber, m, (ber) kandelaber, lichtarz o kilku
ramionach, yrandol.

Kanbeljudfer, KanbiSjticfer, tn. (bei) cukier lodo-

waty, cukier kandyzowany, *kandyscukier; cf.

Kosa. ledeniec.

Kaubibat, m. (ber) kandydat, g. a.

Kanbireu, v. a. kandyzowa.
Kanbirt, kandyzowany.
Kanbiter, m. (ber) cukiernik, g. a. geroohnlicb, Kon*

bitor.

Kaneel, m. (ber) f. 3inimet cynamon, g. u, kora
cynamonowa.

Kanebafj, m. (ber) kanwa, f. Sfig.; cf. dyma, fca-

nafae, tkanka baweniana, a pospolicie bawe-
nianolniana; geföperter dyma sekieska.

Kaninchen, n. (ba) królik, g. a. f Äan-.
Kannibale, m. (ber) czowiek okrutny, dziki,

ludoerca. — Kannibalifd) dziki, okrutny.
Kanon, m. (ber) kanon; cf. okupne, n. g. ego,

j. K. bon einem Sehen gebe er 60 gl. bei Slcqwifilion

beffelben ex doc. Behrent.
Kanone, f. (bie) armata, dziao f. Äanoiic.

Kanonicat, n. (bas) kanonia.

KanonifuS, m. (ber) kanonik, g. a.

Kanonifd), ad. kanoniczny, a, e.

Kanonifiren, v. a. kanonizowa, w poczet wi-
tych policzy.

Kanonifirung, f. (bie) kanonizacya, g. yi.

Kanoniffin, f. (bie) kanoniczk».
Kantate, f. (bie) kantata.

Kanton, m. (ber) ber SffierbefreiS kanton, pewna
okrelona okolica kraju.

Kantoniren, v. a. m. I)., = Kinlager halten, in Drt«

fd)aftcn beifammenftehcn (ooii©olbaten)kantonowa,
na leach czyli na kwaterach sta, rozoonym
by.

Kantonift, m. (ber) kantouista, rekrut ober bicl=

mehr popisowy? cf. wybraniec, g. ca.
Kantonöpflidjtigfeit, f. (bie) powinnno rekru-

cka, (a).

Kantor, m. (ber) piewak kocielny, kantor, g. a.

Kantor at, n. (baS) Kantorei, f. (bie) kantorstwo,
miejsce kantora.

K an je l, f. (bie) ambona, kazalnica, katedra ka-
znodziejska, flehe S.

Kap, d. (bae) przyldek, g. dku, cypel, g. pla.

Kapaun, m. (ber) kapon, g. a.

Kapellan, m. (ber) 'kapan, kapelan, g. a. Wikary,
g. ego.

Kapelle, f. (bie) kaplica. 2) kapela (muzykantów).
2) , bon einem 4jmhn kapella, kuper od

kurczcia.
Kapelleiigolb, n. (baS) zlolo z pod kapelli, I.

Kapcllmeifter, m (ber) kapelmistrz, g. a.

Kaper, m. (ber) kaper; cf. korsarz, rozbójnik
morski; cf. rabu morski.

Kaperbiief, m (ber) list korsarki, SBj., patent na
zabieranie nieprzyjacielskich okrtów kupie-
ckich.

Kaperei, f. (bie) kaperstwo, Hoss.; kaprowanie;
cf. korsarstwo.

Kapern, v. a. u. n. m. h. rabowa na morzu a-
pa, zabiera, apne, capna.

Kaperfd)iff, n. (baS) kaper, owiokrt, albo okrt
krcy i dybicy na nieprzyjacielskie okrty,
okrt korsarski.

Kap i taiu, m. (ber) kapitan, g. a; cf. kapitejna,

. 6j ber «^oljcapitain.

Kapital, n. (tab) kapita, g. u; cf. icizna; 2) —
eine ©aule kapitel, slupogów, L. 3) aISadj. ka-
pitalny, wyborny, glowny gem. nur in jufammen*

gef. j'. S3, ein Knpitalftreich arcyfigiel; b Gapitalberbre*

5>en zbrodnia gówna (Trebck 91) t. j. kar
mierci pocigajca za sob.— adv. Kapital! wy-
bornie.

Kapitalbuchfiabe, m. (ber) litera pocztkowa.
Kapitälchen, n. (baS) kapilalik, g. u, cf. L a.??.

Kapitalift, m. (ber) kapitalista, g. y.

Kapitel, n. (baS) rozdzia, g. u; cf. rozdziaek,
g. ku, DD.

2) — , ba$ Domcapitel kapitua, ginem baß Ka=
pitel lefen kapitule komu wyrn, I.

Kapitularien-

,
m" (ber) kanonik kapitulny, B.

Kapitulation, f. (bie) kapitulacya, poddanie, (ugo-
da, umowa).

Kapituliren, v. n. kapitulowa, poddawa miasto.

Kapriole, f. (bie) ein gefebjäter Suftfprung eines San»
jerS, auch, eines $ erbcö kapryol, sus, skok, pod-
skok; *korwet, wybryku $(51. u machen *kor-

wetowa, 'korwety stroi, L.

Kj. wykieznanej imaginacyi nieporzdne wy-
bryki mieni by gieniuszem, Dntsc.

Kaprice, (frj.) f. (bie) kaprys. Kapricißö kapryny.
Kaptur, f. (bie) wzicie pod areszt; cf. kaptur,

areszt.

Kap u ci ner, m. (ber) kapucyn.
Kaput, gemein für: berloren, jti ©runbc gerichtet do
szcztu w niwecz? er ifL — ,

ponim, zgin,
*pOchrzn, przepad.

Kaputrotf, m. (ber) kapota.

Kapuje, f. (bie) kapuza, kaptur, SSj

Kapuziner, m. (ber) kapucyn, g. a.

Karabiner, m. (ber) karabin, g- a.

Karabinier, m. (ber) karabinier.

Karaffine, f. (bie) karafinka, karafka.

Kaiboiiabe, f. (bie) karbonada, kotlety.

Karbunfel, m. (ber) karbunku, g. u.

Karcaffe, f. (bie) karkassa.
Karcer, n. (ba&) karceres, areszt studencki.

Karb amonie, f (bie) kardamomia. Solh.; cf. L.

kardamoma.
Karbinal, m. (ber) kardyna, g. a. 2) tak Kwany

napój. 3) adj. in 3»fni«i»cnfel}ungcu =, kardinalny

np. <Dic Karbiualtugenbcn cnoty kardynalne.

KarbinalShut, m. (ber) kapelusz kardynalski.

KarbinalStinirbe, f. (bie) godno kardynalska,

kardynalstwo.
K arbo benebif ten, m. (Sar. centaurea benedicta,

L.) kardbenedykt, g. u; cf. chaber kosmaty,
czubek Turecki, bernardynek, oset woski, L.

Kareffe, f. (bie) zaloty, PI. g. zalot, zalecanie si,
pieszczoty, SBj.. umizgi, PI. umizgów, kares.

Kareffiren, v. a. pieci, zaleca si, umizga si,
podchlebia, przymila sic komu.

Kari ole, f. (bie) karyolka.
Karl, m. Karol, g. a.

Karld)en, n. Karolek, g. lka.

Karjuieliter, ni. (ber) Karmelita.

Karmcliteriionne, I. (bie) Karmelitanka. — floflcr,

n. (bafl) klasztor karmelicki.

K armef in, adj. indecl. karmazynowy, a, c; ober

2) alS Subs. m. karmuzyn, g. u.

Karmin, m. (ber) karmin, g. u. (farba).

Karnebal, in. (ber) karnawa, misopust, zapusty,
kulig; cf. gafd;iiifj.
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Gariieof, m. (bcv) krwawnik, karneol (kamie
drogi).

Gar o li neben, n. Karolinka.

Caroline, f. Karolina.

Garoffe, f. (bie) kareia)

6 a r V a

t

i f cf) e ©ebirge, n. (ba§) Karpackie góry,

krpak, L ; cf. Tatry, L.

Garrete, f. (Die) kareta).

Eaivicatur, f. (bie) ba$ 3errbi!b karykatura.
Eorriole, f. (bie) ba8 Gariol karyolka.

(Saniere, f. (bie) zawód ob. *ßl. — y; karyera;
G$. sposobicy do poytecznych w towarzystwie
ludzkim zawodów, LSR.

Garrofel, n. (bab) karusel.

Gar tell, n. (tai) kartel, kartelusz, g. a, 2) wy-
zwanie na pojedynek.

Gartbaufe, f. (bie) baö Gartbduferflofter Kartuzya,
'.. klasztor kartuzyaski.

Gartbiufer, m. (bcv) ber Garthiufermoncb m. Kar-
tuz ober Kartuzyanin.

Garton, ober sßabbenbecfel, srjiejjfpan gadka tektura.

2) pudeko z tektury. 3) karta przedrukowa-
na (majca zastpi bdnie wydrukowan).

GarttifdK, f. (bie) kartusz, g. a? beffer nabój,

beim elfteres ift eigentlich, pas do naboju, SBj.

60 rDe, f. (bie) (Sat. cat um carvi) karolek pospo-
lity, Al., £>gn.; kmin polny, Jndz., <£)gn., (ßüm=
mci).

Gafafin, m. (ber) kazakina ober kasakina.
6 a 6 c a v i 1 1

e

, f. (bie) kaskarylla, f. cf. 3$. szaka-
rylla.

Gafcl, f. (bie) Ornat kapaski.
Gafeinatte, f. (bie) kazamata.
Baferne, '. (bie) koszary, Pi.

Gaópifdje ffiieer, morze kaspijskie.

Gaf fa Hon, f. (bie) f. Gaffirung._

Gaffe, f tbie) kasa, kassa, skarbnica, skladpienieny;
bie Gaffe führen zawiadywa kas, cf. B. utrzy-
mywa kas; 3fll)ltflffe kassa wypacalno.

Gaffenbeftanb, m. (ber; remanent, stan kasy.
Gaffenbillet, n. (baö) bilet skarbowy.
Gaffenbud), n. (baö) ksiga kassy ober — ka-
sowa.

Gaffeilbiebftahl, m.(bci) kradzie kasowa, okra-
dzenie kasy.

Gaffenlücfen, n. (baB) kasowo, Sjlwan.
Ga ffia, f. kasya.
Gaffiren, v. a. kasowa, odbiera pienidze. 2)

zoy z urzdu; zmaza.
Gaffircr, m. (ber)kasyer, skarbnik, *szafarz pie-

niny.
Gaffirung, f. (bie) kasacyn, skasowanie; zoe-

nie z urzdu.
Gaftell, n {bab) kasztel, g. u. zamek, twierdza.
Gaftcllan, m. (ber) kasztelan, g. a. 2) murgrabia,

Trój., dozorca gmachu.
Gaftellanei, t', (bie) kasztelania.

Ga ft or, m. (bei) bóbr, g. a, kastor, g. a.

Gaftroll, n. (baö) ober Gafferolle, f. (bie) radej,

,
*kastrol, g. u, L.

Gaftrat, m. (ber) rzezaniec, trzebieniec, g. ca.
Gaftriren, v. a. czyci, rzeza, wymniszy, wa-
laszy, trzebi i cf. kapuni; cf. *klsn, po-
kada, — byki, — konie, L.

GafualJ)vebigt, f. (bie) kazanie z okolicznoci
miane.

Gafuar, m. (bei) kazuar, g. a. (ptak).

Gafuift, m. (ber) kazuista.
Ga fur, f- (bie) bie 3 ei frf)ieibung ber S3eröfü|)c burd)

SBortfüjje redniówka, cezura.

GafuÖ, ni (ber) przypadek.
Gatabutia, f. (bie) (Seit, euphorbia Iathyris), eu-

forbia przeciwkolistkowa, Al. |>gn.; (SffiolfSmild)).

Gaufal, powodowy, a, e, Dowgird.
Gaufalität, f. (bie) ($hi[.) przyczynowo. Trent.
Gautel, f. (bie) ostrono, przezorno, f.

Gaution, f. (bie) rkojmia, rczenie, kaucya, po-

rka. Gaution ftelten kaucy stawi (a). Gatltion

leiften da ober zoy rkojmi, dapork, cf.

zarczona kaucya, 91S.
Gaurionöleifhmg, f. (bie) zoenie kaucyi.
Cabalcabe, f (bie) kawalkada.
Gaballerie, f. (bie) konnico, jazda, kawalerya.
Gaballerift, m. (ber) kawalerzysta; cf. jedziec?

cf. konny.
©emeiner szeregowy, L.

Gabalier, m. (ber) kawaler, g. a.; cabaliermäfjig

adv. po kawalerska, t. j. letko byle zby.
Gabent, ni. (ber) kawent, rczyciel, rkojmia,

zarczyciel, g. a
Gabiar, m. (ber) kawiar ober kawior, g. u.

Gaoi ren, v. a. rczy.
Gebeut, m. (ber) cedent, cedujcy.
Geber, f. (bie) cedr, g. dru.

Gebernbarj,' n. (baö) cedrowa ywica.
Gebenijjolj, n. (bat) drzewo cedrowe.
Geber öl, n. (baö) olejek cedrowy.
Ge b i ren, v. a. cedowa, 8tS. ; ustpi, zla co

na kogo.
Gelebritir, f. (tie) wzieto, Ph. G£. niewcho-
dzio pomidzy skromne yczenia Godebskiego
trudni oddalone ludy odgosem swej wzitoci,
Ph. Niezmierna wzieto aciskiego jzyka
w wieku 16 uczynia go skadem ogólnym ludz-

kich znajomoci — , Ptck.
Genient, n. (ba6) cement, g. u, hit, Techn.
Genicntiren, v. a. cementowa.
Genientfupfer, n. (baS) najprzedniejsza mied,
Techn.

Genfiren. v. a. cenzurowa, cenzur dawa na
co; 21 osdzi, krytykowa t. j. bdy wy-
tkn.

Genfor, m. (ber) cenzor, ostry krytyk.
Genfur, f. (bie) cenzura, krytyka, wytknicie
bdów i zdanie o nich.

Geni, sto, Gr. fünf procent pi od sta ober pi
procentów, cf. iiblid) pity procent.

Gent aur, m. (ber) *chlopoko, •chloposzkapiec,

L , beffer centaur.

Gentifolie, f. (bie) centyfolia, róa pena.
Gentner, m. (beri centnar, g. a.

Gentnerlaft, f. (bie) centnarowy ciar.
Gentnerfcbroer, adj. centnar wacy, fig. niezmier-

nie wany.
Central, centralny, a, e, rodkowy.
Gentrifugalfraft, f.(bie) *rodkobojny ruch ciaa,

L. beffer sia odrodkowa, — odrodpdna.
Gentribctalfraft, f. [bie] wrodmierny — , L.

beffer sia dorodkowa
Ge ntr um, n (baö) baö Sflitteltreffeu rednie szyki,

centrum.
Genturie, f. (bie) setnia, setnikostwo (a).

Geremonie, f. [bie] ceremonia, obrzd, obrzdek,
PI, ceremonie, korowody, ceregiele; cf. ko-
perczaki, komplementa
Gin S3egräbni|>Gevemonie — obrzd pogrzebowy.

Geremoniell, n. |baö] ceremonia, cay ubiór i

ukad ceremonii zachowywanych przy zdarzo-

nej okazyi.
Geienionienmeiftev, ni. [ber] * ceremoniaryusz,

beffer mistrz obrzdów, SB3 Geremoniöö , ce-

remonialny; lubicy ceremonie, zachody.

Gertificat, 11. [_ba$] certyfikat; zawiadczenie.
Gerbe lat mur ft, f. [biej salseson, g. u, B.

Geffion, f. (tie) cessya, zlewek.
GeffionSbcrfd)reibung, f. (bie) zlewkowy zapis.

Cessio bonorum, ustpienie na rzecz wierzy-
cieli dóbr swych»
NB. aud) wlewek allein, beffer ift zlewek.

G ba grin, m. (ber) szagryn, g. u; capa, L'., Tcbn.
Gr)aife, (frj.) f. (bie) pokaretek, kolaska.
Gl)a(cebon, m. (ber) kalcedon (kamie).
G h a l on, m. (ber) szalon, Tchn.
Gbaluppe, (frj.) f. (bie) szalupo, hat.
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Chamäleon, n. (baö) chameleon, kameleon) cf. .
wiatroyl, g. a, ober nlö f. wiatroya.

6 1) am

i

II e , f. (bie) (Cat. matricaria chamomilla) ma-
runa rumiankowa, (matecznik, .&gn.;) JRömifdje

Ghamillen rumian Rz3ineki, 3$-
Ghambagnerroein, m. (ber) wino Szampaskie;

cf. Szampan, g. a.

Champignon, Cfr^.) m. (ber) pieczarka, *szampi-
nion.

61)008/ n. (baö) chaos, zamt pierwotny, L.; cf.

zamt, odmt, mieszanina, gmatwa, massa
pierwsza zmieszana ywioów.

Ghapeau, frj. m. (ber) eig. kapelusz, im gcfelligen

Seben = mczyzna , kawaler (osobliwie do
taca).

Gharabe, frj« f. (bie) szarada.

Charafter, m. (ber) charakter, cecha; ein Sutann

bon feftem Gharafter czowiek staego charakteru,
cf, znak; cf. pitno, uoenie, L,, cf statek ei=

gtutl. 3»bcrläfiig"feit, ©ruft. Sr. dowiedziawszy
si Ojciec o jego statku i umiejtnoci przy-
da mi go za Dyrektora, Krs., et. znami; Gj.
te instytucye przybieraj oddzielne znami (a).

Gharafterifiren, v. a. charakteryzowa, cf ce-

chowa, znamionowa.
Gharafterifif, f. (bie) charakterystyka.
Gharafteriftifch, charakterystycznj', charaktero
wy, a. e. Gg. gowy charakterowe jfM i ck.
35aö Gharafterififd)e charakterystyezno, ce-

cha waciwa.
Gharafterloö, bez charakteru; Gharafterloflgfcit,

f. (bie) brak charakteru.

Gharfreitag, m. (ber) wielki pitek.
Gbargirung lüofroärtö ogie w ty, Aut. Off.

Gharite, frj. (bie) lazaret, szpital.

Charlatan, m. (ber) szarlatan, kuglarz, pdzi-
wiatr, wietrznik, figlarz, szalbierz; cf. doktor
jarmarkowy.

Gbarlatanerie, f. (bie> szarlatastwo, szarlata-
nerya, wietiznikostwo, eig SBinbbeutelei.

Gfyamier, n. (ba8) nit, wycicie.
Gharpie, f. (bie) szarpija, flejtuch, flejtuszek, mech
chuciany, wyskubane nici z starej chusty,
skubanka.

Ghartefe, f. (bie) ramota.

Gl) ario odje, f. (bie> wielki tydzie, tydzie mki
Paskiej.

Charte, f. (bie) karta. Sie Sanbcharte mappa.
Gbatoulle, frj f. (bie) szkatua, szkatuka.
Ghauffee, f. (bie) *szoseja, beffer szos, gociniec

z kamieni ubity, "droga wirowa, bruk, g. u;
cf. Hoss. mostowa droga, cf. szos, gociniec
bity, droga bita, — brukowana.

Gbauffecgelb, n. (baö) szosowe n. g. ego.

GI)cf, fij. m. (ber) szef, naczelnik.
Grjemie, t. (bie) chemia.
Ghemifer, m. (ber) chemik, g. a.

Ghemifd), ad. chemiczny.
Chenille, f. (bie) szenilla, 3£., szenella, SSarfd).

Gl)erub, m. (ber) cherub, g. a. Gr,. podno mój
czarny cherubie, fpöttifd), bon einem ^riefter (a).

Gl)ieane, f. (bie) szykana, wykrt, matactwo,
•cherchel.

Gbicaniren, v. a. (lico: frhi— ) szykanowa, zo-
liwie nagabywa.

Chimäre, f. (bie) chimera, urojenie, dziwactwo,
kaprys, zy humor. Ghimäl'ifd) cbimeryczay,
urojony.

China, ein Sanb, China g. y, ob. $(. Chiny; 2) —

,

f. bie fflinbc cineö Satimcö china (jako lekarstwo).

Gl)inefe, m. (ber) Chiczyk. G$. i Chiczycy
maja rozum cho daleko siedz, Krs.

Ghineferin, f. (bie) Chinka.
Ghiragra, n. (baö) dna rczna ober chiragra.
Chiromantie, f. (bie) eliiromancya, sztuka wró-
enia z rk; rkowieszczenie.

Chirurgie, f. (bie) chirurgia.

Ghirurgifch, adj. chirurgiczny.
Cf)irurguö, m. (ber) chirurg, g. a; ranlekarz,

g. a. DD.
Gboc, m. (ber) ber Angriff, Anfall, Stofj, tfnftttrj ber

Reiterei natarczywo (a).

Ghocolabe, f. (bie) czekulada, cf. *czokolada, bon
6l)OColabe czekuladowy.

Ghocolabefabrif, f. (bie) fabryka czekulady.
G \j o co la b en ta nne, f. (bie) dzbanuszek od czo-

kolady.

Gl)ocolabentoffe, f. (bie) filianka od czokolady.
Gl) o l er a, f. (bie) cholera g. y.
6 f) ol er i f ci), adj. choleryczny.
Ghonbrilla, f. (Sat. chondrilla) kozi mlecz, KI.;

powoka, Jndz.; gelbe, binfenartige (Sar. —
juncea) kozi mlecz sitowy, KI.; powoka si-

towa, Jndz.
Gl)or, n. ober m. chór.

Choral, m. (ber) chora, g. u.

Choral bud), n. (baö) ksiga muzyki chóralnej,
piewów chóralnych.

Ghoralift, m (ber) choralista, g. y.
Chor altar, m. (ber) wielki otarz, B.

Grjoramt, u. (baö) naboestwo na chorze.

Gi)Orbi|d)of, m. (ber) sulragan, g. a.

Gl) orf ran, f. (bie) kanoniczka.
Ghorhemb, n. (baö) koma ober komeszka, pó-
koszula biaa zwierzchnia, któr ksia przy
naboestwie wdziewaj; cf. Alba, L.

Chorherr, ra. (ber) kanonik, g. a.

Ghorift, m (ber) chórzysta
Gl) orf nahe, Ghorfdjiiler, m. (ber) chopiec do mszy
sucy, z drugiemi po ulicy w chórze pie-
wajcy.

Gf)ornoteubtid), n. (baö) antyfonarz.
Ghorrocf, m. (ber) alba, koma biaa.

Ghorfanger, m. (ber) piewak z choru, choralista.

Ghorftunben godzinki.

Gl)rie, f. eine fur^e Sftebc, Srbulrebe chrya =s króika
rozprawa lub mowa szkolna.

Ghrifiun, n. (baö) chrzymo ober krzymo (olejek
wicony).

Chrift, m. (ber) chrzecianin.
drjriftabcnb, m. (ber) wilia Boego narodzenia;

ber l)cilige Chrift gwiazdka, Ij., podarunek, na
Boe narodzenie.

Chrift beere, f. (bie) (fiat. ribes uva crispa) po-
rzeczka agrest óty, Al. i — — dziki, Jjndz.;
— — gadki, ^gn. paarige (Sat. — gros-
sularia) porzeczka agrest biay, Mi; ko-
smaty, <&gtl ; cf. kosmatki, Gin. .£mbb.

Gbriftbirn, f. (bie) chrzecianka, g. i, L.

Gfjriftcn = adj. (w zoonych) chrzeciaski
np. bie Ghriftcnpflirht

,
powinno chreciaska,

aber: ber Gbriftcnfeinb nieprzyjaciel chrzecian,
bie Ghiiftcnbcrfolgung przeladowanie chrzecian.

Ghriftenhei, f. (bie) chrzeeiaswo . wiat
chrzeciaski.

Ghriftetlthum , n. (baö) chrystyanizm , chrze-
ciastwo, chrzeciasko (eig- GbrifHichfcit) cf.

chrzeciasczyzna.
Ghriftfeft, n. (baö) wito Boego narodzenia.

Ghriftgefchenf, n. (baö) gwiazdka.
Gljriftiau, m. Chrystyan, tr a.

Cfjriftianöiüiiräcl, f. f. SBäifcboten.

Ghriftin, f. (bie) chrzecianka.
Ghriftin cnfraut, n. (baö) (Sat. inula pulicaria)

oman pchlany, AI., >frgn.; — lecy, Jndz.;
lantawa, i&gtl.

Ghrtftiltninbenfratlt, n. (baö) (Sat. hypericum per-
foratum) S. Jana ziele, ,£>gn. ; ober S. Jaskie
ziele pospolite, AI.; dziurawiec pospolity,

Jndz.; dzwoniec, «£tgii.

Cbriftftnblctn, n. (baö) dziecitko Jezus, g. dzie-

citka Jezus.
Ghriftlid), ad. chrzeciaski, a, ie.

Gbriftmeffe, Gl)riftmettc, f. jutrznia.
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Gbtiftmonat, m. (ber) grudzie g. dnia.

Gbrjftnad)t, t', (bie) noc narodzenia paskiego,
Avilija Hoego narodzenia.

Gbriftopl), in. Krzysztof, g. a, L , Krysztof.

Ghriftopböhaut, n. (8ai actaea) czarny korze,
Al. <£>gn.; czerniec, Jndz., «g> g u. Slehrentragenbee'

— (Sat. — spicata) czarny korze kosowy,
Al., <£>gn.; czerniec kosowy, Jundz.

6 b vi floren beere, f. (bie) f. Gbriftbeere.

Ghrifttag, m. (ber) pierwsze wito Boego na-
rodzenia.

GbriftuS, m. (ber) Chrystus, g. a., voc. Chryste,
feiten Chrystusie.

Ghr iftroochc, f. (bie) tydzie wietny Boego na-
rodzenia.

Ghronif, f. (bie) kronika, g. i.

Chroni fenfcbreib er, m. (ber) kronikarz, g. a.

Gljronolog, m. (ber) czasopis, g. a., chronolog.
Chronologie, f. (bie) chronologia, latopismo, L.
Gbronologifd), chronologiczny, a. e.

Chronometer, n. (bae) czasomiar, chronometr.
Gbrl;folitb, m. (ber) ber ©olbftein chryzolii, zloto-
kamie (klejnot przezroczysty zielonoóty) KI.

GhrbfopraS, m. (ber) ber ©olbpra er chryzopras,
gatunek chryzolitu hardziej zielony, KI

Gburfürft, m (ber)fturfürfrff. fc.lektor,Kurfirszt, g. a.

Gbl;lu6, m. pokarmnik, Dziark. chil, m g. u. SB3.
(Ehljmie, f. ibie) chemia, chemia nauka o rozka-

dzie cia na ich pierwiastki, SB3.
Ghljmift, m. (ber) chymista, chemik.
Gicat (Sat. caro citri conditum) cykata.
Gidjorie, f. (bie) (Sat. Cichorium) podrónik, ge=

meine— (Sat. intyhus) podrónik pospolity, HJK.
cf. cykorya; gelbe —

f. SMtterfraut, £>abid)tefraut=

artigeei.

Giber, m. (ber) cyder, g. dru nad) B.5 cf. L. ja-
becznik, sok z jabek przez fermentacj
winn na tgi napój przerobiony.

Gigarre, f. (bie) cygaro.
Gigarrenbüchfe, - tafdje, f. (bie) cygarnica, puszka

na cygara.

Girfaffier, m. (ber) czerkas ober czerkies, g. a,L.
Girtel, in. (ber) cyrkiel, g. kia.

Girfelfigur, f. (bie) *cyrkul, koo, obwód.
Girfular, n. (bae) okólnik, cyrkularz, list okólny.
Girfulation, f. (bie) cyrkulacya, obieg.
Girfuliren, v. n. cyrkulowa, kry, obiega.
Gj ein cirfulircnbeS Gabital kapita obiegowy.

Circumflex, m. (ber) cyrkumftex ober daszek, g.
szka, L.

Giftercienfer, m. Tbcr) cysters, g. a.

Giftercienferflofter, n. (bo) klasztor cystersów.
Giftercienferorben, m. (ber) zakon cysterski ober
— cystersów.

Gifrerne, f (bie) krynica, cysterna, rzp', L.; rów
na wod deszczow wymurowany lub ciosowym
kamieniem wykadany.

Giftrofe, f. (bie) czystek, L.
Gitabelle, f. (bie) cytadella.

Gitat, n. (bae) przytoczone miejsce, cytat.

Gi tat i on, f. (bie) pozew, g. zwu, zapozew, zapo-
zwanie.

Gitf)er, f. (bie) cytara.

Gitiren, v. a pozwa, zapozwa, cytowa, ©eifter— zaklina duchy.
G itr one, f. (bie) cytryna.
Gitronenbaum, m. (ber) cytr, cytrowe drzewo,
cytrynowe drzewo.

Gitronenbranntroein , m. (ber) wódka cytrynów-
ka, ober allein cytrynówka, 2Bg.

Gitronenbrübe, f. (bie) sos cytrynowy.
Gitronenfarbig, adj. koloru cytrynowego.
Gitronenfraut, n. (ba§) ziele cytrynowe.
Gitronenmeliffe, f. (bie) melissa cytrynowa, cf.

rojownik.
Gi tron en 6 1, n. (ba8) olej cytrynowy.
Gitroiienpreffe, f. (bi) prasa cytrynowa.

Gitronenfaft, m. (ber) sok cytrynowy.
Gitr one ufa tire, f. (bie) kwas cytrynowy.
Gitronenfchaale, f. (bie) skórka cytrynowa.

Gitronenf(i)eibe, f. (bie) talerzyk cytryny.

Gitronenroaffer, n. (bae) woda cytrynowa.
Gib i l, ad. cywilny, a. e, ein cibiler SJkeiS cena po-

mierna, umiarkowana.
Gibilbeamte, m. (ber) urzdnik cywilny.

Gibilifation, f. (bie) cywilizacya.

Gioilifiren, v. a. (u) cywilizowa, okrzesa, uo-
byczai, cf. L. wygrzeczni.

Gibilifirung, f. (bie) uobyczaienie, cywilizowanie,

okrzesanie.

Gibilliftf, f. (bie) lista cyAvilna.

GiBilfleibung, f. (bie) ubiór cywilny.

Gibflboften, m. (ber) urzd cywilny.

Gibilperfon, f. (bie) osoba cywilna.

Glarinette, f. (bie) klarnet, g u.

Glarinettift, m. (ber) klarnecista.

Glaffe ober Älaffe , f. (bie) klasa, rzd, g. rzdu;
3. Gr,. cika praca kadzie ich w jednym
rzdzie z bydleiy , Krajewski; porzdek,
oddzia.

Glaffenfteuer, f. (bie) poglówne n. g ego.

Glaffificiren, v. a. in Älaffcn theilen (u) klasyfi-

kowa.
Gtafflcität, f. (bie) klasyczno.
Glaffifer, m (ber) klasyk.

GlClffifd) klasyczny, wzorowy, a- % wzorowi
pisarze staroytnoci, Szan.

Gloufel, f. (bie) warunek, klauzula, zawarcie pe-

wnego warunku w jakim akcie, zastrzeenie

Glaufur, f. (bie) klauzura.

Glabiatur, f. (bie) klawiatura.

Glaüici)inbel, n. (bae) klawikord, klawicymba, Tr.

Glabier, n. (baö) klawikord, g. u. fortepian.

Glabiermad)er, m. (ber) fabrykant fortepianów.

Clabierfpieter, m. (ber) fortepianista.

Glaoiö, m. (ber) klawisz, g. a. pi. GlabeS kla-

wisze.
Glevical, adj. klerycki.

Glericuö, m. (ber) kleryk.

Glerifei f. ibie), GleruS (ber) duchowiestwo.
Client, m. (ber) klient, *opiekalnik.

Clique, f (bie) klika, czereda f. SJanbe.

Glifttr ober filiftir, n. (ba6> klistera, enema; man
toiib bem Äranfen ein Äliftlr muffen beibringen trzeba

bdzie paeyentowi jeszcze jedn zada klister,

Grn. .£>anbb.

Gl oaf, m (ber) unb f. (bie) kloaka, odciek, ciek,
wychodek, prewet, przechód, dó prewetny.

Glub, m. iber) klub, g. u.

Gtubifr, ni. (ber) klubista.

Goabjutor, m. (ber) koadjutor , niby wspópo-
mocnik.

Goalition, f. (bie) koalieya, zwizek.
Goblena, eine grabt Kobienc.

Gocarbe, f. (bie) kokarda.

Go chenille, f. [bie) koszeniu, 3- £• c f- czerwiec,

szaratowe robaczki do szaratnego farbowania.

Gocon, m. [ber| orzech jedwabiczny, orzech jed-

wabniczy, Tch. cf. zawity pczek, Krs. pp. 386;

cf. jajkowate zasklepy jedwabnika, kokon.

Go co Sb a urn, m. [beri kokosowe drzewo.

Go co 8 nu 9- »• [bie] orzech kokosowy.

Gobi cii l, n. f. 9tacb Wille kodycyl, dokad testa-

mentowy. ®.*D.

coefficient, m. [ber] (Mlgebr.) spóczynnik.
Gohafion, f. [bie] ($bbfó spójno.
Golefliner, m. [ber] Celestyn (zakonnik).

Goleftiuerorben, m. [ber] zakon Celestynów.
Go li bat, n. [bae] celibat g. u, bezestwo, bezsen-
no (ksiy).

Golibri, m. [ber] kolibryk, g. a.

Go In, eine Stabt Kolonia.

Gotlateral
f. ©eitenberroanbt krewni poboczni,
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Collation, f. [bie] odkad (granj. rapport), Bohusz.
kolcya,

Gollationiren, v. a. Dergleichen, gegen einnnber fictl«

ten; befouDerS unterfud)cn, ob ein Such bic 311 betu*

felben gehörigen Sogen höbe kolaeyonowa, po-
równa z sob, er', znosi. Sr,, przepisy kopi-
stów z original;! mi znosi. Narusz.

Gollectaneenbuch , u. [bab] raptularz, wypiski
zbierane, cf. wistki»

Gollecte, f. [bie] kolekta, skadka, zbierka, f.

kwesta.
Gollectenbuch, n. |bnó] ksika od kolekty, skadki

auch kwesty.
Goltccteur, m. (ber) frj., kolektor (osobl. sprzeda-
jcy losy loteryjne).

Golleetio, adj. zbiorowy: ein Gollccttoum (©ram.)
n. imi zbiorowe.

College, m. [ber] kolega.

Gollegenfdjaft, f. [biej koleestwo.
Gcllegialifd), adj. kolegialny (D. Collegium) kole-
eski id. Kollege); adv. po koleesku.

Gollcgienbefr. "• [bo] notatki czyli skrypta z
prelekcyi, kajet akademicki.

Collegium, n. [oao] kollegium, kolo. Gr. Budny:
w naszem kole. 2) SBorleftilhj, kolegium, lekcja
akademicka, prelekcya.

Gollibiren, v. n. m. I), mit etm. —
,
jutamineuftoßcn,

in Sffiibcrfpnid) gerathen, styka si, przeszkadza
sohie, by w sprzecznoci.

Solution, f- [t>ic] kolizya, spór, przeciwiestwo.
60 1 1 o, *l. Goili, ein Sollen, ciii ©ebinbe, Stütf, gag,

ein grachtftucf paka.

Golonlaliuoare, t', (bie) osadnicze towary, kolo-
nialne —

.

(Solonie, f. [bie] osada, koionija.

Golouift, m. [Der] osadnik, kolonista, now osadca,
I) a n t.

Golonne, f. [bie] kolumna. Gr,. Kolumna Jeneraa N.

Golonnabe, f. [bie] kolumnada.
Kolophonium, n. kalafonia. 3- S.

Go I o r a tur en, $1., in ber Sonfunfh Saufe, Schleifuiu

gen, fiinftliche «tonirenbungcn t|)cinfluo) koloratury,

cf. *wycwerki, bcffei: trele, ozdoby .muzyki
piewnej.

Golporteur, m. [ber| roznosiciel, 3Bj.

Goloquinte, f. (bie) kolokwiniyda.
Goloriren, v. a. kolorowa.
Golumne, f. (bie) eine Säule kolumna, slup, posag;

bei ben Suchbrncfern bie Seite cineö bebrucftcu S3Urt=

ted kolumna, zamana karta; cf. dzielnica.

Gombination, f. (bie) kombinacya.
Gombilliien, v. a. kombinowa.
Gouiit, f. u n. komitet, g. u.

Gomma, n (baß) komina, przecinek.

Gommanbeur, m. (ber) dowódzca, komendant.
Gommnnbiren , v. a. komenderowa, dowodzi,
przywodzi, ber Gommanbirenbe komenderujcy
(jenera). Gr,. czasem przewodzi shga nad
Panem.

GommanbO, n. (baS) komenda, wodza, dowództwo.
Gr. pierwsza kolumna pod wodz Jeneraa
Murawiewa (a) 29.

Gommanboftab, m. (ber) buawa, g. y.

Gommenbant, m. (ber) komendant, dowódzca.
Gommcntar, m. (ber) komentarz, g. a.

Gommentator, m. (ber) komentator.
Gommentiren, v. a. komentowa, wykada.
Gommentbur, m. (ber) komendor ober komtur.
Gommenlhurei, f. (bie) komendorstwo ober ko-

rne ndery a.

Gomnicrjcollcgitim , n. (ba8) kolegium komer-
cyonalne; cf. Hoss. komerckolleja, g. i.

Eómmerjium, n. (bo8) ober alö $[.:

Go mm er
ji

i en, handel, g. diu, sprawy handlowe-
Gommerjieniath , m. (bet) nad) B. radca komer-
cjalny, bcffcr — handlowy, cf. Hoss. kotneic-

rat, g. a.

GommiS, m. (ber) ein <£>aiiblungóbicner, ©efchäfiöbe»

forger komisant, subjekt handlowy, *sprawnik,
kupczyk.

Gommijj =, adj. in 3"f- komisny, dla onierzy
zrobiony, gruby,

f. Goilisiigbrot.

Committor, m. (ber) komisarz, g. a.

Gomnnffariat, n. (oaej komisoryat, SBj , *bióro
komisarskie.

Gommifjbrot , n. {Zad) chleb kominy, razowy,
ta), "municyjny 1?) bvaud)t Dmoch.

Gommiffariuö ,
m. (ber) komisarz, g. a.

Gommiffion, f. (bie) 1) komisya, 2) komis, g. u.

3n Gommiffion nehmen przyj w komis.
Gommiffion itr, m. (ber) komisant, komisarz; cf.

B. komissyoner, sprawnik, Doc.
Go in mitte, f. (bic) aud) n. (bab) komitet, g. u, de-

legacya, Kons. 3.

Gommobe, f. (bic) komoda, schowanie.
Gommobe, adj. wygod lubicy, opieszay, le-

niwy.
Gommune, f. bie] komuna, gmina. Communal :=
komunalny.

Gomm uni cant , m. (ber) komunikant, g. a.

Communication, f. (bie) komunikacyaj mit cttu.

jn ftef)en zostawa w komunikacyi z czm.
<Die Gommunicationblinie linija komunikacyjna.

Gommunion, f. (bie) komunija, f. g. ii.

Gommunigiren , v. a. komunikowa: cf. udziela
komu. GomiMtl.ijtrei.be flftobren rurki spórkujce.

Com obie, f. (bie) f. Aomobie komedya.
Gompagnie, f. (bie) kompanija, spóka, in 3"f-
kompauijny.

Gompagniehanbel , in. (bei) handel w spóce ob.

*spókupczenie.
Gompagnon, m. (ber) spólnik, g. a, kompanista,

g. y. (w handlu).

Gomparatib, m. (ber) (©ram.) stopie wysny,
up. od may, mniejszy, od mao, mniej.

Gomparent, m. (ber) suwajcy, g. cego; cf.

obecnik.

GompaÖ, in. (ber) kompas, g, u.

Gompenbium, 11. (ba6) kompendyum, krótki rys.

Gompcteut, waciwy, przyzwoity. To moje
zeznanie w kadym czasie (Dor bem compctcnten

©crichtc) w przyzwoitym sdzie, ieeli tego po-
trzeba wymaga bdzie przysig stwierdzi
deklaruj, 81©.

Go-mpeteiij , f. (bie) waciwo (wadzy); 2) ==
bie äNitbenxrbung wspólubieganie.

Gompilation, f. (bie) zbieranina, kompilacya.
Gompilator, m. (beri kompilator, zbieracz.

Gompiliieil , v. a. zbiera z obcych dzie, kom-
pilowa.

Gomplct, zupeny, kompletny.
Gomplettii en , v. a. ukompletowa.
Gomplicirt, adj. skomplikowany, zagmatwany.
Compliment, n. (baó) komplement, pozdrowienie,
ukon, pokon, übertriebene — ceregiele, PI.

I

Gomplimentiren, v. a. komplementa powiedzie
komu; 2) powinszowa komu.

Gomplott, n. (ba8) spisek: cf. B, komplot, g. u.

Gomponircn, v. a. komponowa, skada.
Gomponift, m. (ber) kompozytor, g. a., kompo-

nisia.

Gompofltion, f. (bic) skadanie, kompozycya,
skadanina.

Gompromittiren, v. a. kompromitowa, f. bloß

fiellen

Gompott, n. (baö) komput.
Gomtcffe, f. (bic) Hrabianka; cf. *kontessa.

Gomtoir, ober Gomtor (lieb tfontor) eine Schreib*

ftube befonberö bei ben Jaufletttcn kantor, kontor,

biuro, auch kantora f.

Gomthur , f. Äommcnthuv.

Gon COD , wklsy, a, e.

Goncentrlicn, v. a. skupia, skoncentroAvac. Gjc.
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nigdy jeszcze interesa niebyy tak do jednego
punktu cignite jak teraz (aj.

Eoncentrifche Äreife, pi. koa spóirodkowe.
Ecncept, n. (Daö) Der erfle fd)riftlid)e Sntrwirf einer

Sache zarys, koncept, pomys, plan, myl przypa-
dajca, uoony cig myli, plan, snowanie myli,
fantazja. Er liefet auS Dem Eonccbt z karty czyta.

9lu6 bem Eoncept fommen ugrzz z pamici.
Eonceptpapier , n. (Dcifc) papier zwyczajny.
Concert, n. Cbaó) koncert, g. u.

Goncentirenb, Part. koncertujc.
Goncertmeifter , m. (ber) direktor muzyki.
Goncertfaal, m. (ber) sala koncertowa.
Gfrncertfänger, m. (ber) piewak na koncercie.

Gonceffion, f. (bie) koncesja, przyzwolenie.
Gonchilien, tyl. konchilie, muszle morskie.

Concilium, n (bao) sobór, zbór; koncyiium.
GotlCipient, m. (Der) przyjmujcy, koncypujcy.
Goncipiren, v. a. konoypowa.
Goncipift, m. (ber) pisarz.

Gon cl a De, n. (Da&) konklawe.
Goncret, adj. ($hil.) zczny.
3n concreto w szczególnoci czyli zlcznie (in

concreto).

Concubine, f. (tie) naonica, kochanka,
Concurrent, m. (ber) konkurent, wspólubiegacz.
Goncurreiiä, f. (bie) wspóubieganie.
Goncurrimi, v. n. m. b. konkurowa, razem u-

biega si o co.

Goncurö, m. (ber) konkurs, g. u, upado, 3. Er.

komisarz upadoci kupca N., 9i3.

Goncuremaffe, f. (Die) massa upadego ober u-

padto, cf. konkursowa massa, 9S.
Gont emniren, v. a. skaza, 3. Ej. na koszta

niniejszego processu, RS.
Gonbenfatov, m. (ber) kondensator (clektr) •

Eoubition, f. (Die) kondycya. — niren, v. n. m.
fj. by w kondycyi u kogo.

Eonbitor, m. (ber) cukiernik, g. a.

Eonbitorei, f. [bie] cukiernia.

EonDoleiij, f. (Die) wspóubolewanie, kondolen-
cya, owiadczenie dzielenia cudzego alu.

E onbolensfctjreiben , n. (Daä) !list pocieszalny.

Cf. Seileib).

Eonbotiren, v. a. kondolowa, zoy»; ober od-

dawa kondolencyj, owiadcza al swój, u-

bolewa z kim nad czem.
GonDucteur, m. (ber) konduktor (pocztowy i

mierniczy).

Eo'.nbuctor, m. (ber) an ber Gleftrifirmafchiuc kon-
duktor, przewodnik (Setter).

Eonbuite, f. (Die) konduita, prowadzenie.
Eonfect, n. (baö) 3»rf^gebacfene6 konfekt, g. u.

G o n f e r e ii 3 , f (bie) jebe Sufnnimenfimft äur gemein»

fcbaftlichen 33erathfd)lagung u. biefe8erathfc)lagung felbft

konferencja, znoszenie si, obrada, rozmowa.
Eonfcrensminifter , m. (ber) konfereneyaryusz

;

minister konferencyjny.

Eonfeffion, f. (bie) konfesja, wyznanie.
Eonfirmanbe, m. (ber) (in b. eogl.fiirche) pobierajcy
nauk religijn, przystpujcy do konfirmacyi.

Eon fimnition , f. (bie) konfirmacyas uroczysty
akt kocielny, którym modzie okazawszy
znajomo nauki religijnej po raz pierwszy,
do komunii przypuszczon a odtd w calko-

witem uczestnictwie zboru ewangelickiego
potwierdzon zostaje.

Eonfinniren, v. a. konfirnioAvac, potwierdza.
Confiscation, _ f. (bie) konfiskata, konfiskacya,
konfiskowanie, zabór, zabranie (na rzecz
skarbu).

Eonfiscirett , v. a. konfiskowa, zabra na skarb,
zabra na pana, zagrabi. Er. zagrabi cay
nakad pisma, (a).

Eonfrontiren, v. a. konfrontowa; d!a sprawdze-
nia tosamoci osób lub porównywania ze-
zna zawoa przed sd (kogo z drugimi).

Eonföberation, f. (Die) konfederacya. Der Eon*

föDerirte koniederat, pi— ci.

Eon'ug, adj. zamieszany, pomieszany, skonfun-
dowany.

Eonftifion, f. (Die) konfuzya, zakócenie, zamie-
szanie. SB3.

Eongrefj, m. (ber) kongres, zjazd, g. u.

Eongruent, adj. stosowny, zgodny} in ber ©eo*
metrie przystajcy np. trójkt.

Eongrueil3, i', (bie) zgodnos'ö; przystawanie.

Conjugation, f. (bie) konjugacya, naci) Kopczy-
ski : czasowanie.

Eonjugiren, v. a. koujugowa, nad) Kopcz. cza-
sowa.

Conjunction, f. (bie) ein S5inberoort spójnik; cf.

konjunkcya, zczenie, zjednoczenie.

Confciibirte, m. (ber) konskrypeyonista, popi-

sowy.
Confcription, f. (bie) konskrypeya, spisywanie

(wojska).
Confeno, m. (ber) zezwolenie, konsens, ©5.
Gonfequent, adj. konsekwentny; adv. — niej *a-

wony (00;! Trentowski Dorgcfdjlagen).

Confecjttens, i. (bie) konsekweneya, *awono.
Confevöa tionebrille, f. (bie) am beften konserwy

SB3., cf. okulary dla ocalenia lub zachowania
albo posilenia wzroku.

Conferbe, f. konfekt, g. u.

Confiftori alratb , m. (ber) radca konsystorza,
cf. radca konsystorski.

Confiftorium, n (Daü) konsjstorz, g. a.

Confonant, m. (Den spógoska
Conftablcr, m. (Der) puszkarz, B.; cf. eigentlich

fin geuerroerfer, ciii Stiicfmeifter auf Schiffen.

Eon ft a n tin op el , n. Konstantynopol, g. a, Stam-
bu, g. u, Carogród, g. u.

Gonftituirung, f. (Die) ber ^affib»3)caffe ustanowie-
nie massy biernej, @er.=DrbU- ukonstytuowanie.

Eon ft i tu Hon, f. (bie) konstytucja, ustawa kon-
stytucyjna; 2) skad ciaa; Ej. zmniejszenie
urody (rekruta) powinno by iiadsjrodzone sil-

nym skadem ciaa (a); ein conftituirter $ßlenipo=

tent zapisany Plenipotent. Eonftitutiotiell kon-
stitucyjny.

Eonftritction, f. (Die) skad, ukad, szyk oDer u-

oenie sów w mowie, konstrukeya.
Gonftruiren, v. a. konstruowa, skada, uoy.
Eonful, m. (Der) konsul, g. a.

Eonfulat, n. (bag) konsulat, konsustwo.
Gonfulcnt, m. (ber) poradny, poradnik, konsu-

lent.

Gonfumcnt, m. (ber) konsument.
Gon fum i ren, v. a. konsumowa, spotrzebowa.
Gonfumtionöariifel, m. (ber) artyku konsura-

cyjny.
Gonfumtionö30ll, m. (ber) co konsumowe.
ContngioS, adj. zaraliwy.
Conterfei, n. CoaiO obraz, konterfei, g. u.

Continent, m. (ber) ld (stay).

Contingent, n. kontyngens, g. u.

Gonto, n. (ba) rachunek, konto, rejestr. Ej.

upraszam WW. P. Dóbr. wypaci mu na ra-

chunek mój summ rzeczon Sr. 5Bolh- f. ^Rechnung.

Gontrabanbe ober Contrebanbe, f. (bie) kontrabanda,
cf. przemycony towar.

Gont raba nbirer, m. (ber) ber Schleichhäubfer

przemytnik, beffer kontrabandzista, SBj.

Contract, m. (ber) kontrakt, g. u, ugoda. — adj.

sparaliowany (w skutek choroby lub znue-
nia)

Goutrac tmafjig , kontraktowy, a, e.

Contract 111 ad) en, kontraktowa, 3. Ey. produkta
lene, SRS.

Eontrabict orifd) , adj. kontradykcyjny. ©erichk

lid): w stannoci, w przytomnoci, Bohusz;
contrabictorifche S?cui tljeilung D. i. auf angehörte Ser*

theibigting bc8 Slugefl. dekreta stanne, Bohusz.
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Gontrahent, m. (ber) kontraktujcy, kontrahent.
Gontrahiren, v. n. m. I). kontraktowa.
Gontrapunft, m. (ber) kontrapunkt.
Gontrafignircn, v. a. kontrasygnowa t. j. pod-

pis swój doda (jak minister do rozkazu kró-
lewskiego).

Gontrafi, m. iber) spór, g. u, kontrast, odbijanie
sie, odbicie, sztych, L G$. przez naturalne
odbicie zego od dobrego (a). It. sposób,
którym gabinet by przystrojony prezentowa
spór osobliwy midzy wspaniaoci i ndz,
Krasicki, cf. uderzajca rónica, cf. zdrono.

Goiltraftiren, v. n. m. t). kontrastowa, odbija.
Gentraoenioti, f. tbic) koutrawencya, uchybienie
prawu, przestpstwo.

Gontraocnient, m. (ber) dopuszczajcy si kon-
trawrencyi.

Gontremarquc, (frj.) f. (bie) kontramarka.
Gontreorbre, f. (bie) rozkaz przeciwny, (a); kon-

traordynans, m. g. u, cf. ber ©egenbefehl.

Kontribution, f. (bie) kontrybucya, podatek.

Gontrolle, f. (bie) kontrola; controlliren v. a. kon-
trolowa, ber Controllern

- kontroler
f.

Slufficht, be=

cuifflcbtigen, tfuffeher.

Gon tum a ci am zaocznie, Bohusz. Skrurthcilung

in — b. i. Wegen ungeborfamen Siichterfcheinenö de-

kreta nicstanne, Bohusz.
Gontumaj, f. (bie) bie ffiibeifpenftigfeit, bie 9iid)ter=

fcbeinung bor ©erid)t niestawiennictwo, bad Gon»
ttimajbcrfabren postpowanie zaoczne.

Gontutnafliren, v. a. zaocznie skaza.
Gontu maj ftotioil, f. (bie) oddzia wojska strze-

gcy kwaraniany (na granicy tureckiej).

Gontufcb, m. (ber) kontusz, zwierzchnia szata

staropolska.

Gontufion, f. (bie) kontuzya, nadtluczenie.

Gon Dent, m. (ber) zjazd, schadzka, konwentj
klasztor, g. u.

Goiibetitifeliuefen , n. (bM) sektarstwo religijne

w tajemnych schadzkach (Goivoentifel n.) krze-
wione.

Gonoention, f. (bie) konwencya, ugoda.

Gouüentiouömünje, t', (bie) moneta kowejicyjua.

Gonoentual, m. (bei) zakonnik, g. a, mnich za-

konny.
Gonocrfation, f. (bie) konwersacja. Gonberfationö*

ill 3uf. « rtJ- konwersacyjny.
Gouber,, runberhabeu wypuky.
Conoer.itar, f. (bie) wypuko.
Gonbictorium, n (ono) konwikt, g. u.

Gonoictorift, m. (bet) ein gvcitifrhgänger konwiktor,
*stoownik.

Gon oo lut, n. (bae) plika
f. Söünbel.

Gonoulfion, f. (bie) wzruszenie, konwulsja.
Copenhagen, eine Stabt Kopenhaga, g. i.

Gopialien, $1 przepine, S(S-, ober kopialia.

Copie, f. (bie) kopia, przepis, g. u.

Gopirbuch, n. (baö) ksika do kopijowania ober

przepisywania , ksika kopije w sobie za-
wierajca.

Goptren, v. a. m. I), przepisywa, kopijowa.
Gopiff, m. (ber) kopista, przepisek.

Copulation, f. (bie) dawanie lubu, kopulacya.

Gopuliren, v. a. lub dawa ober blofj oddawa,
$r.«Coln.

Goquette, f. (bie) kokietka, zalotnica, umizgalska,
przylepka, zalotna kobieta.

Goquetteric, f. (bie) kokieterya, zalotno.
Goquettiren, v. n. in. 1). kokietowa, zaleca si.

Goralle, f. bie) koral, g. u.

Gorbuan, m. (ber) kórdwan, auch kordyban, g. u,

L. Techn
Gorbuantnaehcr, m. (ber) kordybannik, g. a.

Gorianber, m. (ber) koryander, koldra ogrodowa,
kolender, m.

Gornclbaum, m. (ber) dere, g. derenia.

Gornclfirfrhc, f. (bie) dere (owoc).

Goniett, m. (ber) kornet, podchory u konnych.
Corporal, m. iber) kapral.

Gorporalfd)aft, t', (bie) kapralstwo.
Corporation, f. (bie) korporacya.
Corpus delicti b. lice = ber ©egenftanb cineö

ffierbredxnö, ber Shatbeftanb, grebelberoeiö.
_

Gorpö, u. (baö) korpus, g. u, oddzia wojska.
Corpulent, adj. tusty, otyy; Gorbulcnj f. (bie)

tusza, otyo.
Correct, adj poprawny.
Gorrectheit, f. (bie) poprawno.
Corrector, m. (ber) korektor.

Correctur, f. (bie) korektura, korekta
Gorrecturbogen, m. (ben arkusz korekty, B.,

cf. próba dukarska, L.j arkusz drukowany do

poprawki, (a).

Gorreóbonbent, m. (ber) korespondent.

Gorrefpoitbeilj, f. (bie) korespondencya, listowne

spoeczestwo, pisywanie do siebie listów.

Gorrefponbiren , v. a. korrespondowa, listy

pisywa, wzajemne listowne odezwy utrzymy-
wa, listowa, L. 2) Dobrze odpowiada sobie

(o rzeczach)

Gonibor, m. (ber) kurytarz.
Gorrigircn, v. a poprawia.
Gorrofib, adj. f. ófecnb.

Gor far, m. (ber) korsarz, g. a, kaper, g. pra.

Gorfett1

,
n. (baö) gorset, stanik, g. a.

Goroette, f. (bie) korweta (szybki okrt wojenny
mniejszy).

Goftume, n. (baö) baö liebliche, ber SNobengcbraud),

kostium, strój, ubior,\ßj. strój waciwy, Mr.

Goftumitcn, v. a. kostiumowa.
Got bu 6, eine Stabt Kotwica (a).

Couleur, f. f garbe.

Gouliffe f. Guliffe f. (bie) bie Söühnenroanb, bib 95len*

beroanb , Schiebroanb kulissa = ciana boczna
posuwalna na scenie w teatrze.

Coupon, m. (ber) kupon (listu zastawnego).

Conr, f. (bie) f. vgiof, zalecanka oberki, zalecanki;

einer bie Cour niadjcn zaleca si bialejgowieL.,
cholewki pali, smali.

Gourant, n. (baö) kurant, g. u, gruba moneta.

Courier, m. (ber) kuryer, goniec, g. ca.
Como, m. (ber) kurs, obieg, bieg; Gj;. papiery w

obiegu znajdujce siei papierowe pienidze z

przymusowym 'biegiem, (a); atl9er Goui'6 fcijen

z biegu usun (a), cf. Sauf kurs, f. Gr,. drug
kurse odprawi, SPp.

Gotirfiien, v. n m. b. kursowa, o biega.

Courójettel, m. (ber) cedua kursu.

Goufln, (hj.) m.(ber) kuzyn, brat stryjeczny (bon

Patero Seite), — cioteczny (ton mütterlicher Seite);

f. Setter.

Confine, f. (bie) kuzynka, siostra stryjeczna, cio-

teczna, f. ffleubme.

Goubert, n. (baö) koperta.

Gracatt, eine Stabt Kraków, g a.

Grater, m. (ber) cineö feueifpeienben Sergeö *czara,

krater ober otwór wulkanu.
Greatur, f. (bie) stworzenie, twór, kreatura.

Gr eben jen, v. a. kredensowa komu, kosztowa
wprzód, nim si podaje. 2) nalewa komu do picia.

Crebenjer, m. (ber) kredencerz, cf. Tr. czenik.

Grcbenjtcller, m. (ber) ein äierlicher Twrcldningö*

Ober SSorfe^teller taca do podawania kieliszków.

Greben^tifd), m (ber) ein Sdjenftifd) kredens,

bufet, g. u.

Grcbit, m. (ber) wierzytelno, g. ci (a); kredyt,

g. u : óffentlidjcr Grebit publiczna wiara; roer ein«

mal ben Grebit bcrliert, bem bertraut feiner mehr kto

6io raz przeniewierzy, temu potem nikt nie

wierzy, Gru. ^nbb. Sobiel man bir trauet, (obiel

miffet man bir ein jak ci wierz tak ci mierz.

Grebitbricf, m. (ber) list wyrabiajcy kredyt} I.

dla kredytu dany.

I
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Gvebitirett, v. a. na kredyt dawa, *borgo wat',
befTer ift kredytowa, SBj.

GrebitiD, n (ba8) list wierzytelny.
Sieue Käufer creircn nowe domy wskrzesza, Krs.

Gremortoitari
, m. (bei) ktemor tanari ober wi-

nian potau, SBfl., cf. krysztaki podwinianu
kwanego na proszek starte, Techn.

ßreole, m. (ber) Kreol.
Griminalgerid)t, n. (ba6) sad kryminalny.
Griminaliotb, m. (ber) Badzca kryminalny.
Griminalrecbt, n. (ba8) prawo kryminalne.
GrifiS, f. (bic) przesilenie (choroby), kryzj-s.
Grocobill, ni. u. n. (baS) krokodyl, g. a.

Grocobillenthvänen zy krokodylowe, t. i.

zoliwe.
Grone cf. fibl. trone, f. (bie) korona.
TOCifir, n. Boa mka, krucyfix, krzyyk
ßrubjtäten, Pi. im SRagen surowizna w odku

i niestrawno, L.
Gubebe, f. (bie) kubeba, g. y. 2) rozynki wielkie.
Gubicrourjel, f. (bie) pierwiastek kubiczny ober
szecienny; cf. ciana liczby penej.

GubiCjabl, f. (bie) *kubus, g. a, beffer szecian
liczebny, L. ; *pena liczba, L.

Gllbifch, adj. kubiczny, szecienny; ber ftlbifche Sm
halt eineö ÄöiberS, brylowaio ciaa.

Gubu8, m. ber SDSurfel (SNathem.) szecian.
Gllliffe, f. (bie) kulissa = posuwalna ciana

boczna na scenie w teatrze, SBj.

Gul in, eine Stobt, Chemno.
GulminationSpunFt, m. (ber) szczyt, najwyszy

punkt (jako cel denia),
Gulminiren, v. n. m. h. do szczytu dochodzi,
najwyszy punkt zaj; górowa (o gwiazdach).

Gulmfee, eine Stobt, Chema.
Gultibiren, v. a. uprawia, 3 S3, nauk , S.P.
okrzesa.

Gtlltur, f. (bie) kultura, g. y; cf. uprawa, polor,

wyksztacenie, okrzesanie. Gr . Uprawa baweny
nieco si zmniejszya (a).

Gtlltuigefchjchte , f. (bie) historya kultury,—
ksztacenia si rodu ludzkiego.

GultuS, m. (ber) cze religijna, sposób odpra-
wiania obrzdków; 2) owiecenie publiczne
(jako wydzia pastwa).

Gur, f. (bie) leczenie, kuracya; eine Guv braudjeu
kuracy bra.

Gurant, n. (ba6> kurant, g. u.

Guratel, f. (bie) kuratela.

Gurator, m. (Ber) kurator, g. a.

Gurcume, f. (bie) kurkuma, imbier óty (a); cf.

ócie?
Guricilfiel, m. (ber) styl urzdowy, kancelaryjny.
Gttrio8, adj. dziwny, dziwaczny, ciekawy.
Guriofüät, f. (bie) ciekawo, osobliwo (jako

przedmiot).
Guriren, v. a, leczy, kurowa.
Gurlanb, n. (bag) Kurlandyja.
Gtirldnber, m. (ber) Kurlandczyk.
Gurier, m. (ber)kuryer, pose, g. sa, goniec, g. goca.
Gurrenbe, f. (bie) pismo okólne, okólnik, g. a, cf.

kurrenda.
Gurrent, adj. kurs majcy, potoczny, pokupny.
Surrentfchfift, f. (bie) = Gurfiofchvift, roelcheS flehe,

Sdnägfchvift, fchrag liegenbe Schrift kursywa.
Gurfiren, v n. kurs mie, kursowa.
Guifiofdjrift, f. (bie) kursywa, L.

;
fleine

wóczka, druk podrczny wieekszy; pod rk
pismo.

Gurforifd) pobieno. Gr. Namienl pobieno
przyczyny swego o pismach mniemania, Dam.

GurfuS, m. (ber) kurs, g. u. (nauk).

Gufto6, m. (ber) stró drukarski, kustosz.

Gl; one, f. (bie) f. Äornblume.
Gl) cl ob, m. (ber) okrgook, cyklop, g. a.

Gpiinber, m. (ber) ein gleichrunber Äov^er, eine SBalje,

SBetle walec, waek, cylinder.

Ghlillbrifd), adj. cylindrowaty, walcowaty, Wa-
kowi podobny, okrgo supisty.

G&mbef, f. (bie) cymbay, pi. g. ów.
GypergraS, n. (ba§) («at. cyperus) cibora, Al.;

cybora, Jndz ; gelbeS (fiat.—"— flavescens)
cibora blado-óta, Al.; cybora ótawa, Jndz.}
fal|"d)e6 (Sot. carex pseudo-cyperus) turzyca
ciborawa, Al. >&gii-; cyborawa, Jndz.

Gbperfatje, f. (bie) kot cyprowaty?
Gl;j)ernrouvä, f. (bie) kasztanki ziemne, cybora, L.

Gbperfegge, f. (bie) f. G»peigro8, falfcbeS.

G^prfffe, f. (bie) cyprys, %. a.

Gl)preffenhol3, n. (boe) drzewocyprysowe.
Gjar, m. (bet) Car.

GjOiin, f. (Die) Carowa.

».

Da, adv. demonstrativum be& DrtS, tam; ba ift er

oto, otó on 5 cf. owo, tu, owo tam, ot, gdy,
kiedy, jak, tam, tame, zatem. Da bebeutet: 1)

hiev ober bort, j. 33. ba bring id) 3hneu ©elb otó;
cf. owo tu nios W Panu Dóbr. pienidze; ba
habt ihr ben Snjalt ber 9tebe na wam, chrze-
cianie ca matery nastpujcej mowy, Bal-
sam. 3Bo6 roili ber Oenfd) tal có to ten czo-
wiek tam chce?

2» Da mit fein, b. i. gegenwärtig fein (tu) by,
(tam) by, t. j. prz3'tomnym by, obecnym by,
znajdowa si; Gj. id) lueibe gleich ba fein ja na-
tychmiast tam bd. Gr ift nod) nid)t ba jeszcze
nie jest.

3u»eilen ift bie S3ebeutung unmevflid) unb unüber»

fetjbac , in melchem gali e8 auch niemals ben %on
hat; J.33. roer ta I)ot, bem roirb gegeben kto ma,
temu si daje.

SSeim "e6 einen mehr entfernten Ort bejeid)net, flehet

e8 bem hier entgegen unb bebentet fouiel ol8 bort:

3. S3, roev ba? kto tam? -g> ier ftanb ich, ba flanbft

bu jam tu sta; a ty tam sta; Wo euer Schatj

ift, ta ift auch euer ^erj gdzie wasz skarb jest,

tam te jest serce wasze; er Fam geftern in bie

Stabt unb begab fid) heute bon ta roeiter przyby
wczoraj do miasta i pojecha dzi ztamtd
dalej.

3) ta,^ für: alSbonn wtedy, w ten czas, w ta-

kim razie. Gj. wó si mia, widzc mrówki
w malej pracy skrztne, wtem (baj usysza
od jednej te sowa pamitne, Krs. bajki. It.

przeby rzek Pók Macedoski, a na ów czas
przepar hufce nieprzyjacielskie, Krs. Gr,. roaS

roerbe id) eift ba empfiiiben, menu ich meinen greunb
fehen roerbe có wtedy dopiero uczuwa bd,
kiedy przyjaciela mego ujrz.

4) ta, al8 ein blofjeS allgemeines Relatibum ober

(Stelloertreer beffelben; 3. S3. e8 bergefit Fein Jag,

ta (an roclchcm) id) nidjt <ffiünfd)e tur bid) gen .fjim»

mci fchicfe nie minie aden dzie, któregobym
si za ciebie nie modli.

II) ta aIS Gonj. für a 16 gdy, kiedy, jak, skoro;
Gr,. ba ich ihn fahe, empfanb id) große $reube gdym,
go ujrza, uczuwao serce moje wielk rado,
Gj. ba bie Sonne aufging, ging Soth in 3oar ein

gdy soce weszo, wszed Lot do Zoar.
b) ba, für roeil, nachbem gdy, poniewa, e;

Gr,. ba er tfin einmal gehört hat, fo roili er nun nie*

manb aIS ihn hören poniewa go raz usysza",
wic teraz ju nikogo niechte sysze jak jego;
ba bod) chocia, lubo, gdy jednak. Da ja gdy.

Dabei, adv. bei biefem, bei biefer przy tym, wedle
czego, podle czego; ta& <£>au8 fiel ein nnb mir

ftonben nahe babei dom zapad si, a mymy stali
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blisko przytem , blisko niego? e8 cntflanb till

Jitmult, ober mir roaren nid)t babci wszcz si
rozruch, alemy nie byli przy tym; Gr.. fal) ev

benn nid)t, ^a9 Äarolindien babci fajj? a czy 10 on
tego niewirlzia, e Kaiolinka tam (przy tm)
siedziaa? Wn haben ihn babci (bei biefer äJceinung)

gciaffen zostawilimy go przy toin (zdaniu); ba=

bei lief) cv có beroenben przesta na tern; babci

bleibt có nicht na tein si nie skoczy, przy lem
si nie zostanie; babei bleiben przy tern zosta;
babei fein przy lem hyc, zachodzi, j. 83. zawsze
w kadym razie zachodzi warunek — widok
przyszoci lub zysk obecny (a). 3d) bill babei

nale do tego.

Da Gapo (in ber Sonfunft) == bon bovnc nod) einmal

da kapo.

Dad), n. (baß) dach, g. u; cf. daszek; cf. poszy-
cie, pokrycie domu; einem Dach nnb SHff) Geben

pod dachem, poi strzech mie; da przyiulenie,

Krs. Sßcber Dad) nod) gach haben niemie przy-
tuku wasnego; bao Sattelbad) dach niedwoisty,

na obie 9Uony schodzisty: oiei feitiqeS Dad) dach
dwoisty.

Dacbbobeil, m (bei) poddasze, podstrzesze, cf.

gura.

Dad) beef er, m. (ber) pokrywaez dachów, L-; da-

charz, dekarz.

Dad)faf)nc, f. äßetterfahne, f. (bie) chorgiewka, cf.

*wietrznik na dachacb, Tr.

Dad)fcnftcr, n. (baó) okno dachowe, Tr.; okienko
pod dachem, dymnik, okno w dachu.

Dadjformig, adj. daszkowaty.
Dachgefperrc, n. {bab) wizanie dachu, szczyt.

DachtjaiHlaube, f. (Sat. sempervivum tectorum)
rojnik zwyczajny, Ä1. ; skoczek pospolity, Jd z.

DacJ)fammer, f. (bie) komora pod strzech.
Dad)fef)lc, f. (bie) kt miedzy dwoma dachami;

cf. rynienka.

Dachpfanne, f. (bie) dachówka.
Dad)pippau, in. (bet) (8at. crepis tectorum) pe-

pawa dachowa, HJK.
Dad) tin ne, f. (bie) ryna na dachu.

Dachróhre, f. (bie) rura z pod ryny.
Dad) 6, m. (bev) borsuk, et. jawiec.
Dachobati, m. (ber) jama borsuka.
Dad)fd)iefer, m, (ber) upek, g. pku, B.
Dad)fci)inbcl, f. (bie) gont (in ÄleinpiMen) ; szczuda

tin ©ro&polen) Bw.
Dad)ld)lr>clle, f. (bie) podwalina dachu; cf. Jj.

patwa.
Dachöfell, n (bao) skóra borsukowa.
Dadjofett, n. (ba6) sado borsukowe.
Dad)61)tuib, m (ber) jamnik, g. a, cf. tax.

Dach&jagb, f. (bie) polowanie na borsuki.

Dad)fparren, m. iben krokiew, g. krokwi ober

krokwa, g. y, kozy w dachu, L.; bie Stülje

unter ben Dachfpancn stemple pod krokwami, L.

Dad)fpit}C, f. (bie) szczyt dachu, cf. Mw, wierzch
dachu, sam grzbiet —

.

Dad)frein, m. (bet) dachówka.
Dochftrol)/ n. (baö) soma do poszycia dachu.

Dnd)ftube, f. (bie) pokoik pod samym dachem.
Dachftuhl, m. (ber) zrb, g. zrbu; cf. L. wiza-

nie dachowe; cf. dach z wizaniem.
Dachftuhlbalfen, m. (ber) podwizka, (belka).

Dachftuhlfette, f. (bie» podpora krokwi.
Dad)t, Docht, in. (ber) knot u wiecy, *\viecidlo.

Dadjtel, f. (bie) für ba6 gröbere Scheltwort: 9Jcaul«

fdjelle, bon benren bebeutet e8 eig. einen Schlag jum
©ebächtnifj, jur Grinnerung (im Schroäbifchen fagt man
Dacht für ©ebanfe), policzek, m. g. czka.

Dachtraufe, f. (bie) okap, g. u, ciek z dachu,
Bohusz.

Dndjtre&pe, f. (bie) f. S3crgtre6pe.

Dad)ung, f. (bie) opatrzenie dachem; pokrycie
dachem.

Dachhmf. n. (ba8) uoenie dachu, wizanie da-
chowe, Ii.

Dachziegel, m. (ber) dachówka.
Dachjiegclfönnig, adj. dachówkowaty, dachów-
kowo ukadany = at. imbrlcatus.

Dad)jiegclartig, adj. dachówkowaty.
Dabltrd), adv. demonstrativo-relativum, für:

btiich Diefen, burd) biefe, bttvd) biefe8 tamtdy, tdy;
przez 10, t^tn. Gr,. gehe mir nid)t hieeburd), fon=

bem baburci) nie przechod tedy, ale tamtdy;
baburd) mirft bu nid)IS erlangen "przez to ober tem
nic niedokaesz; laffen Sie fid) baburci) nicht irre

mad)Cn nie daj si lem zbaamuci; ehCDeill mar
co gefährlich burd) tiefen SBalb ju reifen, aber jc^t

reifet man fidjer babuid) niegdy byo niebezpie-
cznie jecha przez ten las, ale teraz tdy bez
obawy jecha mona; baburd) führen przewie
kogo przez co.

Dafern, f. roenn (ober beffer) moferu jeeli, jeli.

Dafür, adv. d e m o n s t r a t i v o - r e 1 a i i v u m nnft. :

für biefen, für biefe, für birfeö; cf. bie ^rupofition

für in allen ihren 33ebcutuiigeu za to, przeciw
temu, o to; Sr,, ift bao mein Danf Dafür? a taka
to moja nagroda za to? id) gebe nicht mehr al8

jehn Jbaler baftir niedam wicej za to jak dzie-

si talarów id) fann nicht bafür, b. i. id) bin nidjt

bie llrfadic, bafj biefe© gefdjehen ift jam temu nie
winien ober flltpoln. jam temu niekrzyw oberki.»
Sßotn. ja niemoge za to; bafür elnfetyeil zamiast
czego postawi; bafür geben da za co; bafür

halten, f. glauben, meinen mie za co; cf. rozu-
mie, myle, mniema.

Dafürhalten, n. (bao) zdanie, mniemanie.
Dafür fein by — , sta za co; bafür flehen rczy

za co ober za czem, odpowiada za co.

Dagegen, particula demonstrati vo-relati va
gegen biefen, - biefe, — biefeö; cf. gegen ku; j 33.

ba ftanb eine SDiauer unb er ftiefj bagegen tam sia
mur, a on uderzy ku niemu.

2) ,
przeciw temu; j. 33. fein SBermögen ift

grofj, ba6 beinlge ift nichts bagegen jego majtek
jest wielki, twój za nic nie znaczy przeciw
niemu; ober przy jego majtku.

3) — adv. conj. przeciwnie, z przeciwnej
strony, na odwrót, i owszem, ale; j. 33. id) babe

niemanb beleibigt, bagegen biele geholfen nie skrzy-
wdziem nikogo, przeciwnie (i owszem) dopo-
magaem wielom; bagegen fein opiera si czemu;
bagegen hab ein czyni przeciw czemu; bagegen
halten porówna co z czem. 66 ift nichts bagegen
znaczy: nic nie jest przeciw temu, nic temu nie

jest na przeszkodzie; 2) to nic nie znaczy w
porównaniu z tamtem.

Daggert, n. (bao) dziegie, g. dziegciu.

Daheim, adv. für: ju <&aufe w domu ; altpolll. doma;
cf. w rodzinie, B.

D.aher, adv. demonstrativo-relativum zo-
wd, ztamtd, ztd; Gr,. id) fonime nicht au8 Seipsig,

foribern ber ü<iid)hnnbler fam baher jam nie przy-
jecha z Lipska, lecz ksigarz przyjecha ztam-
td. 2) — sam, cigle, po, tam i sam, sobie;

j. 23. $,1". 77, 18 niebiosa wyday gromy, a strzay
twoje tam i sani biegay. Gr fahrt mie ein gürft

baher jedzie sobie jak Pan.
3) — conj. przeto, wic, zatm, ztd; Gr,. er

hat feine Schülb befahlt,
_
baher fann id) mid) nicht

über il)n beflagcn zapaci swój dug, wic nie

mog si na niego uskara.
Sn ber* 3tifa»"" c

«'
c i5»"fl '»i' Serbie ber Seroeguug

roirb e6 in ber höheren Schreibart gebrauch^, roobei

ba()cr DjumSrunbe liegt, fo jiimr, bafj eine beftimmte

S3cziehung nut ben Elrt roohcr? meiftenS nid)t Statt

finbet unb nur bie ffiorftcllung bcglettcnber Sßürbe

unb 3)cad)tfülle angeregt roiib; bergl. einher, j. S3.

baherraufchen przybywa z szelestem.

Dnherfahren, v. irr. n. m. f., Praes. ich fahre, bu

fahift, er fal)it baher, Imperf. id) — , er }"ul)v bnf)er,
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Conj. bag icf) — , er baljerfüfjre, Imper. faljre bab>r,

Part. Pre. babergefobreu przejeda sie, zwolna
sobie jecha jak co godnego, paradnie sobie
jecha, (tam i. sarn biega, b bl. ^fcilni 77, 18).

©aberfliegen, v. irr. n. m. f
przylecie (z tam-

tad) — latywa.
2)aherfliehen, v. irr. n. m. f. przypa (z tamtad)
przypada.

©aherfliefjen, v. irr. n. m. f. spywa (z tamtad).

2)af)erfommen, v. irr. n. m f., Praes. id) fomme,
bu fommft, er fommt baher, Imperf. id) — , er fam
baher, Conj. baj) id) — , er boherfaine, lmper. fomme
baljcr, Part. Prt. babergefommen pochodzi, przy-
chodzi, wyni z taintd.

2>al)ertreten, v. irr. n m. f., Praes. id) freie, bu

trittft, er tritt baher, Imperf. id) — , er trat baher,

Conj. baj) id) — , er baherträte, Imper. tritt baher,

Part. Praet. baljergetrcten wystpowa, postpo-
wa, (powanie).

2)ahermad)fen, v. irr. n. m. f., Praes. id) road)fe,

bu roäcbfefr, er märbft baher, Imperf id)—, er mud)8
baher, Conj. bafj id) —-, er bafjerröüdjfe , Part. Prt.

bahfrgeroadjfcii, t>ibl. rozpuci gazie. >g)iob 14, 9.

35 al)erg i t t)cn, v. irr. n. m. f., Imperf ich—, er 50g
baher, Conj. baj) id) — , er bafjerjoge, Part. Praet.

bahergejogen przychodzi, zblia si, przyci-
gn, nagle cign ku miejscu.

JDabero, adv. neraltct, Dbcrbetitfch fur bafjer dlatego,
zid, przeto.

25al)crum, okoo tego, tam naokoo.
JDaljier, cf. I)ier tu, tutaj.

£Dül)in, adv. tam, owdzie, ów sam, do owad, tak
daleko, do tego, na to. 6r. bt bahin bill id) ge=

fommen a dotd zaszedem 5 tritt mir babin u-

stgpe mi tam Ober owdzie; przyjdzie podobno
na to, i co nieboszczyk zyska, sukcessor
utraci, Krs. ©6 i ft fctjon bahin mit ibm gefommen,
ba9 er alles serfaufen 111119 do teK° wu ju przy-
szo ober tak dalece podupad, i musi wszystko
przeda.

2) adv. rei at. babin tame, tam; er ift nod)

nid)t in öreelau geroefen, aber er roirb näd)fhnö tsa=

l)iiireifen jeszcze nie byt w Wrocawiu, ale w
krotce tam pojedzie, 3) babin, fobiel 0l§ roeg

precz, Ob. zoone.
2) a 1)1 na u 8, adv. tamtdy, tdy.
dahinbringen, v. irr. a m.f)., Imperf. id) — , er

brachte bahin, Conj. ba9 id) -, er bahiiibrad)te, Part.
Praet bahjngebradjt do tego przywie.

dahinein, tam, tamtdy, B.

2)a j)infabren, v. irr. 'n. tm f., Praes id) fal)re', bu
fäf)ift, er feiert babin, Imperf. id) —, er fubr baf)in,

Conj. ba9 id) — , er bahinfühje, Imper. fatjre babin,

Part Prt. bal)ingefal)ren spyn, schodzi, prze-
chodzi, $1. 90, 9.

25 abzufallen, v. irr. n. m. f., Praes. id) falle, bu
fällft, er fällt babin, Imperf. id) — . er fiel babin,

Conj. bafj id) — , er bahjnfiele, Imper. falle babin,

Part. Prt. bahingefallen spada, upada, upa—.
2)ahinfliegen, v. irr. n. m f., Imperf. id) — , er

flog bahin, Conj. ba9 irf)_
—

, er bahinflóge, Part.
Praet. babingeflogcn ulecie, mimo przelecie —

.

2)af)infliehen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

floh babin, Conj. Da9 id) — , er bahinflotje, Part.
Praet. baf)ingefIof)en uchodzi, uciec — , ucieka.

2)al)inf(ie9en', v. irr. n. m. f., Imperf id) — , er

fiof bal)in, Conj. baft id) -, er babinfloffe, Part.
PraeL babingefloffen rozpyn si.

2)af)infüf)ren, v. a. prowadzi gdzie —

.

2)abingeben, v. irr. n. m. 1;., Praes. id) gebe, bu
giebft, er giebt bnfjin, Imperf. id) — , er gab babin,

Conj. ba§ id) — , er babingäbe, Imper. gieb babin,

Part. Praet. bobjngegeben, cf. aufopfern, meggeben,
poda, wyda; cf. B. puci swoj drog, po-
rzuci, cf. zarzuci, @r,. SRom. 1,26, ©Ott bat fie

bahjngegeben in fd)änblid)e Süfre poda je Bóg w na-
mitnoci sromotne.

2üal)ingebrad)f, do tego przywiedziony.
35af)ingegeii, przeciwnie, z przeciwnej strony.
2)al)ingehen, v. irr. n. m.f, Imperf. id) — , er ging

babin, Conj ba9 id) — , er babinginge, Part. Praet.
bahingegangen dokd i, przechodzi, i tam';

cf. schodzi, mija, uchodzi.

2)ahingerat!)en, v. irr. n. m. f, Praes. idj gerathe,

bu gerätbft, er gerät!) bat)in, Imperf. id? — , er ge»

rietl) babin, Conj. bafj id) — , er babingerietbe, Imper.
geiatbe baf)in, Part. Praet. babjngeratl)en przycho-
dzi w co, dosta si gdzie.

25ahinl)ahen, odbiera, wzi, ju mie (niby
precz).

2)a!)infommcn, v. irr. n. ni. f., Praes, id) fomme,
bu fouimff, er fommt bal)in, Imperf. id) — , er fam
baf)in, Conj. bag id) -, er bahjnfame, Part. Praet.
bahingefommen przyj tam, dopi tyle.

2)af)inlaufen, v. irr. n. m. f., Praes. id) laufe, bu
lätifft, er läuft bal)in, Imperf. id) — , er lief babin,
Conj. baft id) — , er bahinliefe, imper. laufe babin,

Part. Praet. babjngelaufeil ucieka dokd, odej,
zbiega.

2>ahinlegetl, v. a. odkada co kdy, odoy co
na stron.

2>at)tnmüffen, przej; cf. umiera.
2)af)innehmen, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) ne^me,

bu nimmft, er nimmt baf)in, Imperf. id) — , er tiafjm

baljin, Conj. bafj id) — , er bal)innäl)ine, Imperat.
nimm ba()in, Part. Praet. bal)ingenommen wzi
wszystko (precz), poprzyjmowa.

2)af)inraffen, bafjinreifjen, v. irr. a. in. h., Imperf.
id) — , er ii9 bahin, Conj. baft id) — , er bahjnriffe,

Part. Praet. bahingcriffen unie, porwa (precz).

25abinrtd)tcn, v. a. nasadzi, narychtowa dokd.
2)al)infel)en, v. irr. n. m. I)., Praes id) fetje, bu

flebft, er flef)t bal)in, Imperf. id) — , er fal) babirr,

Conj. ba9 id) - , er bahinfäfje, Imper. fief) babin,

Part. Praet. baf)itigcfel)eti spojrze tam, av dal.

2)al)infein, Praes. id) bin, bu bift, er ift babin, Part.

Praes. babinfeictib, Imperf. id) — , er mar babin,

Conj. ba§ id) — , er babin märe, Iwper. fei babin,

Part. Praet. ba!)ingemefen zgina, min, prze-
pa, umrze; nie by wicej, niemasz wricej,
spezn. (Jr. uby bardzo znakomity czonek
spoeczestwa Polskiego t. j. Stanisaw Po-
tocki 1821, cf. Ross. nie stao.

2>af)infinf en, v. irr. n. m. f, Imperf. id) —, er fanf

baf)in, Conj. ba9 id) — , er ba!)infänfe, Part. Praet.

ba!)ingeftinfen upada, nachyla si, lecie; 09a-
bie, gasn.

2)al)iilfteb en niepewnem by, wtpliwm by; e§

fteljt bal)iu, ob — tego nie mona wiedzie czy, Bw.
2)abinftellen, v. a. postawi co gdzie, zastawi

do rodka; cf. zawiesi zdanie i id) Ioffe e8 ba=

I)ingeftellt fein, ob — ja zostawuje bez roztrzsa-
nia, wstrzymam swoje zdanie, nie wchodz
w to.

2)al)infd)minben, v. irr. n. m. f., Praes. id) febroinbe

babin, Imperf. id) ftbmanb babin, Conj. ba9 id) bfc

hitifdiroänbe, Part. Praet. bahjngefdjrounben nikn,
znikn.

25af)infterben, v. irr. n. 111. f., Praes. id) fferbe, bu

ftirbft, er ftirbt baf)in, Imperf. id) — , er ftarb babin,

Conj. bafj ich. — , er babjtiftürbc, Imper. ftirb babin,

Part. Praet. babiugeftarben zagin , zemrze,
umrze.

2)af)inten, adv. tam dalej za sob, wty, w tyle,

*pozad, tam dalej w tyle, w ty, wzad.
2>al)inten bleiben, pozostawa si.
25abinten laffen, zostawi, opuci co za sob.
25af)inter, adv. tam za tern, w tyle.

£abinter, tam za tem, w tyle, za czmj biel ®e*
räufd) unb nicbtS babinter próna beczka brzmi, L.
gg ift nid)t§ bal)inter nie ma w tern nic (prawdzi-
wego lub istotnie dobrego).

2)abi nter fommen, v. n. m. f., Praes. icf) fomme
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bahintcr, Tmperf. id) Fam bafjinter, Conj. baj) id) ba*

Winter fame, Part. Praet. Dahinter gefommen doj
czego, dowiedzie .sie, zbada co, dociec.

Dahinter ftetfen, tai sie, ukrytym- by; cf. mie-
ci si; e6 ftetift tttoak bafjtotev co si pod l
pokrywka warzy; cf. wa pod ta traw dyszy.

Dabintragen, v. irr. a. m. h., Praes. id) trage, bu

trägft, erträgt baf)in, Imperf. id) -, er trug baf)in,

Conj. baj) id) -, er bahintrüge, Imper. trage bawili,

Part. Praet. ba[)ingetragcu donosi.
Dahintreiben, v. irr. a' m. ()., Imperf. id) —

, er

trieb bal)in, Conj. bafj id) -, er babin triebe, Part.

Praet. bahingetrieben zaprowadzi dokd, zap-
dza, pogania.

Daljintreten, v. irr. n. m. f., Praes. id) trete, bu

trittft, er tritt babin, Imperf. id) — , er trat bafjin,

Conj. baj) id) —, er babin träte, Imper. tritt bal)iu,

Part. Praet. bahingereten stang, wystpi.
SDabinrneicben, v. irr. n. m f., Imperf. id) — > er

roid) bal)in, Conj. bay id) —, er bahiiimid)e, Part.

Praet. bahingemierjen zstpi, ustpi.
Daf)inmevfen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) rucrfe, bu

mirfft, er mivft ba[)in, Imperf. id) -, er roarf baljin,

Conj. baft id) -, er bahinmürfe, Imper. wirf babin,

Part. Praet. bahingemorfen odrzuci, porzuci.
Daf)inlvollen, v. irr n. in. t) , Praes. id) mill ba=

hin, Imperf. id) — , er mollte babin, Conj. baj) id)

— , er bahimuolllc, Imper. mode babin, Part. Praet.

bal)ingemollt pragn tam, chcie si uda gdzie.

Dahin siehe n, v. irr. n. m. f., Imperf. id) —, er 30g

babin, Conj. baj) id) — , er babinjöge, Part. Praet.

bahingejogen cign tam.,

Dahlbort n. (i>äb) Sßlattbort burt okrtu zwierz-
chni, blank okrtu, porcz galeryi okrtowej,
zwierzchnie bramowanie okrtu.

JDahien, v. n. m ()., tänbeln, finbifdje Dinge bovnef)*

men, fid) albern bejcigen figle wyrabia, bzdurzy,
ple troje niewidy, cf. rozpustowaj cf. bufo-

nowa.
Damalig, adj. ówczesny, a, e, ówczasowy, 9tS.

Gr. Dla ówczasowych wojennych wypadków,
9t.<S. przeladowanie ówczesne — Mick.

Damals, wtedy, w owym czasie; cf. na 011 czas,

w ten czas, w ów czas.

D am a6 cen er arbeit, f. (bie) wyrobki elazne szmel-

cowanej dziwirowane, 3-^-; damaszkowana ro-

bota, 13.; cf. blachmalowa zlotem nabijana ro-

bota w elazie, Tr.; demeszkowa robota, Techn.
Dama6cenerflinge, f. (bie) gownia damaszkowa-

na, demiesz.
Damabccnerpflaume, f. (bie) liwka damascenka.
Dama8cenerftat)(, m. (ber) stal damaszkowana.
Damabciren, v. a. dziwirowa (3.£ ); cf. deme-
skowa, demaszkowa, elazo na wzór fabryk
damaskich kwieci.

Dama8fu§, eine Stabt, Damaszek.
Damaft, m. (ber) adamaszek, g. szku.

Damaftarbeit, f. (bie) robota adamaszkowa.
Damaflen, adj. adama-zkowy.
Damaftmeber, m. (ber) tkacz adamaszków.
Dambocf, Damhirfch, ni. (ber) daniel, g. a.'

Dambrctt, n. iMb) warcabnica.
Dnmdicii, n. {tat) damuleka, damulka, dameczka.
Danie, f. (bie) dama. Gj Damy rozjadle bardzij
ni padiilce, K rs.

Damenl)ut, m. (ber) kapelusz damski.
Damenfpiel, n. (ba6) warcaby, PI.; cf. arcaby, L.;

gra na warcabnicy, dama.
Damen == adj. damski.
Damenftein, m. (ber) kamyk warcabny, biera,

bierka, L.; cf. warcab, g. u; einen Damenftein

befeljen zamkn dam, warcab, L.

Damentud), n. (ba&) drap de dam, Techn. b. dam-
skie sukno.

Damgeij), Daml)irfd)fuh, f, (bie) ba8 Damthier, n. da-
niclica, danicliczka.

Damhirfcb, m. (ber) daniel, g. a.

*Dämifd), ad. gftipi; cf. niezgrabny, prostacki.
Dämon, m. (ber) demon, zy duch.
Damit, adv. für: mit biefem, mitbiefer, mit bemfelben,

mit bevielben

Slnmerf. olö ein mehr nnjeigcnbeS Umftanbemort
I)at e8 ben Jon roie alle SBorter biefer Slrt, auf ber

erften ©l)lbc, ^oln. tym, t, tern ober temi; j. S3.

bamit l)at er c8 511 SBJege gcbrad)t tem on tego do-
kaza.

2) olö ein mef)r befiel), adv. nim, ni, niemi;
Gj. mir l)aben biefe Äranfbeit nicht, aber unfere 9cad)»

baren flnb bamit behaftet my nie mamy tj cho-
roby; ale nasi ssiedzi s ni zaraeni.

3) ais ein blofj "bejiebenbeö Umftanbömort für : mit

rcelchem, mit meld)er którym, która, etc.} G$.

2 anofe 4, 17, ben ©tab, bamit bu 3eimen tf)un follft

lask weinij w rk, któr bdziesz czyni
znaki.

II) — alS Conjunction aby, eby, aeby; (NB.
ben Son auf ber legten Sblbe, bebeutet eine Gub*
urfadie für : auf baft, unb mirb foroobl mit bem 3n=
bicatib al& Gonjunctio berbunbeu; ber Gonjunctio ftcbt,

menn ber GnosmecT nod) ungenjij) ift ober nur al8

möglid), al8 tijunlid) borgeftellt miro; j. ©. ich marnte
bid), bamit bu bid) in Sld)t nahmeft ostrzegem ci,
ahj si inial na ostronoci; melin aber biefe

Gnbmfacije pofttio unb oI)ne alle Ütigeroij)f)eit au8gc=

brücft mirb, fo ftcl)t aud) ber Smbicatio, befonberöiu

ber gegenwärtigen 3?ir- G$. flcbcn fle nidit mit mir,

bamit fle nicht fo beutlid) fief)t,
<

baj) id) jle liebe nie

chod ze mn aby nie widziaa tak jawnie, e
ja ci kocham.

Damm," m. (ber) grobla, tama. Den S3egierben einen

Damm entgegenfcijen pooy tam dzom, tamo-
wa je.

Damm brud), m. (ber) przerwanie grobli, — tamy.
Dämmen, v. a. tamowa grobl ober tam sypa.
Dammerbe, f. (bie) ziemia rolinna lub ogrodo-
wa. 2) nawóz na grobl.

Dammroeg, m. (ber) = bie Äunftftrafje, Gfjauffee szo-
seja, beffer szos, äßj.

Dämmerig, ad. mroczysty, pochmurny, pospny;
cf. ponury.

Dämmern, v. impers. m.h., mroczy, zmierzcha
si; wita, dnie, cf. brzask. (£8 bammert zmie-
rzcha si, mrok pada. Die bämmeinben Schatten?

pomroczne cienie, Krs. G$. gdy mrok zapada,
kiedy zmrok by zacz. Skrznck.

Dämmerung, f. (bie) zmrok, wit, witanie, brzaski
Gj. ludy zagrzebane jeszcze w ciemnociach
barbarzystwa alho -te zaledwie sanym brza-
skiem owiecone (a); in ber Dämmerung za na-
dejciem zmroku. Die Slbenbbämmerung zmierzch,
zorza wieczorna; szara godzina; bie SJlorgen*

bammerung zorza poranna, wit, rozwit
Dammerug6falter, m. (ber) wilczomlekow^ec,

L., beffer wilezomleczek, (motyl).

Dampf, m. (beri para, dym, wapor, wyziew, wy-
duchi cl. kope; ein erftidfenber Dampf zaduch.
2) eine Ärantheit dychawico.

Dampfbab, n. (ba6) ania parowa, 9Bj., *sucha
wanna, kpiel parna, ruska, bania.

Dampfboot, n. (bat) statek parowy, parostatek.
Kosh, parochod.

Dampfen, v. n. parowa, par wypuszcza, ku-
rzy si. Gin pfeife bampfen fajk kurzy, ko-
pci; böll beimpfen zakopci.

Dämpfen, v. a. m. 1)., przytumi, potlumi, ullu-

mi, zatumi (np. gos, wrzaw), zgasi, po-
hamowa; gleifd) — , dusi, 3 S8. cielcin; cf.

Hoss. dusi, parzy.
Dämpfen, n. (.bab) (?) sztufada, duszona potra-

wa, Bw.
Dämpfer, m. (ber) demfer (na skrzypcach), Bw.;

2) kapturek do gaszenia wiec.
Dämpfig dychawiczny.
Dämpfigfeit, f. (bie) dychawiczuo, f.
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35ambfid)t, adj. parny, parujcy.
£D amjjf f eff el, m- (ber) kocio parowy.
35 amp f fohle, f. (bie) zarzewie.

35ampffolben, m. (ber) parujcy alembik, L.

£D aiinpfmof djine, f. (bie) machina mich maszyna
parowa.

35ampfmeffer, m. (ber) paromiar, narzdzie do

mierzenia siy parowej u machiny.
25ampfpumbe, f. (bic) pompa parowa.
35ampfrohre, f. ibie) rura do wyprowadzenia pary.

35 am pff eh iff, n. (bn6) okrt parowy.
35ampffchiff fahrt, f. (bie) egluga parowa; Ross.

parochodztwo.
35fimpfung, f. (bie) przytumienie, np. buntu, u-

mierzenie.
35 am f piel, n. (ba&) f. 35amenfbiel.

35ompfmagen, m. (ber) wóz parowy.
35oniH)ilbpret. n. (ba6) zwierzyna wielka, B ; cf.

eig. zwierzyna daniela; cf. Boss. dzikie kozy.
35anad), f. barnach.

35ane, m. (ber) Duczyk, g. a.

35aneben, adv. demonstr. relat. für: neben ble-

fem przy tern, tu przy tern, podle, obok. Sr
mobnet gleich baneben on mieszka tuz pobliu.
2) — fur: überbiefj, ättgleich nadto, oprócz tego,

do tego, obok tego.

35anemarf, n. Dania, Duska ziemia.

35dngeleiten, n. babka (u kosiarzów kowado na
którem kosy klepi), L.

35angeln, v a. bic Senfe kos klepa; cf. szurga,
I*., eig. mit bcm Streichholz fdjetrfeii.

35aniebVn, adv. demonstr. (ift im .£>ochöeutfchen

üeraltet) na dole, niej.

35anieber, adv.
f.

nieber na ziemi, na ziemi, na
dó, na dole.

35 ani f eh, adj. Duski, a, ie; adv. po dusku.
35anf, m. (ber) (po) dzieka, dzikowanie, podzi-
kowanie, am üblichfteii im &l. dziki, g. ów; cf.

pami, f. Krs. f. Sefeb. 156. A taka to jest

pami za usugi? ©ott fei 35anf dziki Bogu;
cf. itbl. chwaa Bogu; fchonen 35ant dzikuj uni-
enie, Róg zapa, Krs. ßinem roofür 35af rr*if=

fen wdzicznym by komu za co. — fagen po-
dzikowa, dziki odda, czyni; — abftatteti,

— "skada; einem etmaS su 35anf mad)en dogo-
dzi. 6r,. jeszcze si ten nieurodzi, któryby
wszystkim dogodzi; cf. wdziczno.

35anfbar, adj. wdziczny, dzikczynny, ©id)
einem — bemeifen, wywdziczy ober odwdzi-
czy si komu.

35 a n f b a r f e i t, f. (bie) wdziczno, dziekczynno, f.

35anfbarlich, adv. wdzicznie.
35antbeg;erbe, f. (bie) dziekczynno, f., ch
wywdziczenia sie; cf. yczliwo.

35anten, v. n. m. h
,
dzikowa, podzikowa.

(Sj. kto wziwszy pilno dzikuje, ten si zno-
wu wzi gotuje, 6rn. ^tanbb.

35anfen6roerth, adj. godny podzikowania, do-
godny.

35onffeft, n (baS) wito dzikczynienia, wito,
naboestwo ober uroczysto na podzikowanie.

35antgebet, n. (ba8) modlitwa dzikczynna ober

na podzikowanie.
35antlieb, n. (baS) pie dzikczynna, pie na
podzikowanie.

35nntopfer, n. (ba8) ofiara wdzicznoci, Bw.;
ofiara spokojna, ofiara chway, ofiara na dzi-
kowanie, — dzikczynna.

35anfrebe, f. (bie) mowa z podzikowaniem,
35anf fagen, dziki czyni, — odda, wyrazi.
35anffagung, f.(bie) dzikczynienie, podziko-

wanie.

35anffaguuggfd)reiben, n. (baS) list z podziko-
waniem.

35anfbergeffen, adj. niepamitny dzikczynienia,
niewdziczny.

35anfboll, ad. wdziczny.
MroDgovius, Deutsch -Poln. Wörterbuch. I,

55ann, adv. ]) ber %t' wtedy; gj. bann, trenn id)

bid) fehen tueröe, mill id) eS bir geben wtedy, kiedy
ci o bacz, dam ci to; bann unb mann, für ju=

meilen tedy owdy, niekiedy, czasem; cf. kiedy
niekiedy. 6j;. Kiedy niekiedy wiatr wzrusza
wierzchokiem drzew, (a). 2) ber Drbnung po-
tem, dalej; erft muffen mir lernen, unb bann reben

naprzód mamy si uczy, potem dopiero mówi.
35annen. adv. bon bannen ztamtd, ztd.
35annenhero, adv. oberb. für: baher przeto, prze-
to, dla czego.

*35anne, f. f. Sann joda.
35aiiätg, n. Gdask, g. a; cf. Äafchub. Gdusk, ebe<

malS Gdusko (sc. miasto) = 35änenftabt, f. L.
bie Semeifung Cromers.

Sluf bem Seichenfteine be8 SürgermeifterS Setjfau in

ber <St. gjarienfirdje ju 35an5ig fteht : Dantzke unb
im 35mifchen Jjeijjt Dantzke 35dnifd) , bie SRuffen

nennen bie 35cinen Datzki.
Polska bez Gdaska i Wieliczki niewarta tej

wieczki fdjricb einer im transparente eines tleinen

SidjteS bet 3fluminirung jur greube ber SBieberher»

ftellung beß Sßofaifdjen Reiches unter napoleon.

35 an j ig er, m. (ber) Gdaszczanin, g. a, $ßl. Gda-
szczanie.

35 a r, oberb. unb nieberfachf. für ba, befonberS bei Sßar*

titeln bie fd) mit einem Sßofal anfangen; Serba neh-

men auch gerne bar na jaw, 3. SB- barftetlen na
jaw wystawi, S.P.

35aran, adv. demonstr. relat. beS DrteS, für: an
biefem, an biefeö na tem, w tem, podle, przy tem,
koo tego, nad tm. (Jr.. baran habe ich genug na
tem mi dosy; baran fann ich ohne SBefjmuth nicht

beuten na to bez alu wspomnie nie mog; baran

haft bu tein 9ted)t do tego ty prawa nie masz;
baran thuft bu mol)! w tym dobrze czynisz; baran

fehe id) nun eben nichts fdjöneS w temei ja wanie
niewidz nic piknego.

6$. baran follft bu erfahren, bafj id) ber ^>err bin,

fiehe, ich milt — , 2 SRofe 7, 17, po tym poznasz,
em ja Pan, etc. Sr. bie <3tabt liegt nicht am
Serge, aber ba§ 35orf liegt baran miasto nie ley
pod gór ober przy górze, ale wie ley przy
nij; ba8 Äalb ift

_
mager, _eS ift nichts baran ciele

chude, niemasz nic na nim, mao na nim misa;
baS ift eine Siige, e8 ift nid)t8 barem (sc. roahreS) to

fasz, to wierutne kamstwo nie majce adnej
zasady. 68 ift nichts baran to sie na nic niezda,
to nic nie warto; baran fotnmen, baran fein przyj
do tego, by przy tem, by bliskim tego, dosta
si do tego; bnran gehen bra si do tego; mir

finb gut baran mit 35anemarf jestemy dobrze z
Dani (a); er ttrb balb_ baran fommen, b. i. an bie

Sfteihe przyjdzie wnet i na niego kolej. 68 ift

mir biel baran gelegen, cf. e8 liegt mir am ^erjen b.

bardzo mi to obchodzi, wszystka moja myl
jest o tem. SUleS ift baran gelegen wszystko na
tem zaley.
Win liegt nichts baran, b. i. bie ©ache ift in 83e*

jiehung auf mid) bon feiner äßichtigfeit mniejsza o

to, nie idzie mi o to, nie chodzi mi o to, mniej
o to dbam, niestoj o t rzecz, nic mi to nie

obchodzi; baran fetjen odway, ryzykowa, ha-
zardowa. 8eib unb geben baran fetjen ycie i

zdrowie hazardowa ober powieci, na szae
—, na sztych narazi, — poda;"er ift ioohl ober

gut baran dobrze si ma, dobrze mu si powodzi,
szczci mu si; er ift übel, fchlecht baran w tru-

dnym si znajduje razie; ich roeifj nicht, mie ich

baran bin niewiem co mam o tem rozumie, nie-

wiem czego si mam spodziewa lub obawia,
jestem w trudnym razie, wtpliwe to s oko-
licznoci; cf. sk. 6r mili nid)t baran nie chce
mu si, ociga si. 35aran gebenfen wspomnie
sobie na to; baran Suft haben kocha si w tem;
baran hangen zawiesi si na tm, przywiza-
nym by do tego; geuer baran legen ognia pod-

14
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kadc. (Sid) baran leljnen wesprze si na to,

podpiera si na tern: baran liegen lee przy
tem* baran fterben umiera na czem ober umrze
z czego : fleh baran ftoßen traci si o to.

Äoftcn baran roenben koszt oy na to; baran

muffen (sc. an bie Seitye) przychodzi na niego
kolej, musie to czyni, musie umrze; baran

fefcen odaowa co, L.j cf. oj na co. (Slceent

f. bamit).

Darauf, adv. demonstr. relat. auf biefem, auf

biefeö, na t3"m, na to, za to, za tern, potem, na
czm, na nim; ba if ein Stutyt, barauf Fannft bu
bequem fi^cn owo tu stoek, na tym moesz wy-
godnie siedzie: barauf fann man fid) berlaffen na
to si mona spuci ; barauf ging ber Artec; roie=

ber an potem si znowu zacza wojna; bu fll=

ebeft baö Sßferb, unb jltjefl bod) barauf szukasz ko-
nia, a siedzisz na nim; id) faun nicht barauf

fommen nie mog sobie tego przypomnie, ca-
kiem mi wyszo z pamici; id) »nid mid) mit

allem gleite barauf legen przyo wszelkiej pil-

noci do tego. gin Stunbe barauf w godzin
potem ober za godzin. Silier SBein ift barauf ge=

ganget wszystkie wino wypito, wyszo; cf. prze-
brao si 5 er mußte barauf geben, b. i. flerben mu«
eia umiera.
Unb roenn aud) mein ganjeS SSermögen barauf ginge

a choby mi to kosztowao mój cay majtek,
cboby mi przyszo cay majtek mój na to

oy; ben Sag barauf dzie potem, w dzie po-
tm, na zajutrz. Darauf ftebt bie Sobe&ftrafe na
to postanowiona kara mierci, (Slceent f. bornit).

2)arau8, adv. auö biefem, auö bemfelben z, ztd, z
tego, bu roirft feben, luaö barauö fommen wirb oba-

czycz, co ztd wyronie; barauö entfbringen alle

Rafter ztd pochodz wszelkie niecnoty; barauö

fann nichts ©uteö fommen ztd nic dobrego wyni-
kn niemoe; barau6 folgt ztd wynika, ztd
wypadaj roaö follte id) barauö mad)en? có z tego

miaem zrobi; id) madjc mir nictytö barauö mniej

o to dbam ober niedbam nic na to ober wcale
na to nieuwaam; id) meiß nid)t, roaö id) barauö

mad)en foli, b. i. roaö id) babon urttycilen foli nie-

wiem co mam o tm myli, — rozumie? (bibl.

ba^ Sanb, barauö), (b. i. auö roelcbenO baö Sanb

barauö bu unö gefütyret tyaft, ziemia z której nas

wywiód; barauö mirb motyl niebtß merben z tego

nic nie bdzie ober z tej pszenicy nie bdzie
mka, (Irri. $bb.

Darben, v. n. m. ty., potrzebowa, niedostatek

cierpie, bied klepa.
Darben, n. (babi niedostatek, aknienie, potrzeba.

Darbieten, v. irr. a. m ty., Imperf. id) — , er bot

bar, Conj. ba^ Id) — , er baiböte, Part. Praet. bar*

geboten ofiarowa, poda na co, cf. nasuwa, cf.

nastrczy, 3. 93. uwagi mogce si nastrczy,
Pstln. Der erfte ©ebanfe, roelctyer fid) barbietit naj-

pierwsza myl nawijajca si cf. nadarzy si etc.

Darbietung, f. (bie) ofiarowanie, ofiara, cf. na-

suwa.
Darbringen, v. irr. a. m. ty.,

Imperf. id) — , er

bractyte bar, Conj. bafj id) — , er barbraditc, Part.

Praet. bargebrad)t przynie, ofiarowa, nie
w ofierze; SBÜnfd)C — , skada }>xzenia.

D^arbriiigung, f. (bie) niesienie na ofiar, ska-
danie.

Darein, adv. f. in biefen, in biefe, in biefeö tam we-
wntrz, we, w ni, w nie; barein (in biefeö ©e»

faß)" barf nictytö gegoffen roerben w nie (w to na-

czynie) nie trzeba niczego wlewa; bie Sarnie

brennet bunfel, ttyuc Del barein lampa pali si za

ciemno nalej do niej oleju ober przylej oleju;

mifdje bid) nictyt barein nie wdawaj si w te rzeczy;

man tyat fdjon barein gcroilligt ju naio zezwolono;

flety barein legen przyczyni si za czem; id) fange

an gu laufen', aber er lief mir immer tyiuter brein jam
zacz biee, a on tu za mn; rrbc mir nictyl

barein nie przerywaj mi mowy; barein gießen

wla w co; barein fetyen upatrowa czego, wej-
rze w co, Avglda.

Dargeben, v. irr. a. m. ty., Praes. id) gebe, bu giebfr,

er giebt bör, Imperf. id) - , er gab bar, Conj. baß
id) — , er bargibc, Imperat. gieb bar, Pari. Praet.

bargegeben wyda, poda, podawa.
Dargebung, f. (bie) dawanie, ofiarowanie.

Dargegen, oberb. für: bagegen za, przeeiwnie,
wzajemnie.

Dartyalien, poda, nadstawia.
Darin, adv. oberb. barinnen, für: in biefem, in biefer

w tym (tern), w tej, we, we rodku, wewntrz,
w którym, w której; barin febe id) nictytö w tern

ja nic niewidze ober nieupatruj; barin tyafl bu

eö berfetyeu w teme si ty pomyli, bd pope-
ni; bie roatyre Japferfeit beftetyt barin prawdziwe
mstwo w tein zaley; eö ift nictytö barin niemasz
tam (wewntrz) nic w nim; er i)at ein ^>auö, aber

er rootynt nicht barin ma dom, ale nie mieszka w
nim, (Slceent, f. bamit).

Darlegen, v. a. wykaza; 3. S3, w mowie wy-
kaza cel tej rzeczy, (a); wystawi, przekada,
przedstawia; cf. przeoy, przed oczami po-
oy, przed oczy wystawi.

Darlegung, f. (bie) przedstawienie, przeoenie,
wywód, wykaz.

Darletyll, n. (baö) poyczka.
Darleihen, v. irr. a. Imperf. id) liety bar, Conj. bafj

id) — , er barlietye, Part. Praet. bargelietyen poy-
cza, kredytowa.

Darleiher, m. (ber) pozjrczajacy, wierzyciel.

Darin, m. (ber) kiszka, jelito, 3. S3, winie jelito;

ber blinbe Darni kiszka lepa, 3Bj., ktnica, L.;
k.Hna kiszka, jelito ktne, L.

Darmbein, n. (M) ko biodrowa.
Darni brud), m. (ber) *uraz, wypeklo, kia, ru-

ptura kiszkowa.

Darmeffen, v. irr. a. m. ty., Praes. id) meffe, bu

liiiffejt, er mißt bar, Imperf. icty — , er maß bar,

Conj. ba^ icty — , er barmaße, Imper. miß bar, Part.

Praet. bargemeffen rozmierza, odmierzy komu.
Darmfell, n. (baöl osierdzie, otrzewna.
Darmgid)t, f. (bie) dna jelit, — trzew, jelitne dar-

cie, dna trzewna, darcie w kiszkach ober we
wntrznociach, kolka; cf. Bw. choroba iliaczna.

Daniitanal, m. (ber) kana kiszkowy, przewód —

.

Darinfaite, f. (bie) strona, (barania).

Darmftrcnge, f. (bie) baö Darmrocty, n. kolka ober

kolki, Bw.

Darmjroang, m. (ber) SJerftopfung bcö Seibeö, .£>art»

leibigfcit zatkanie odka, zatwardzenie ywota,
obstrukeya.

Dar narty, adv. f. nad) biefem, nad) biefer po tern, za
tem, po co, po to, podug tego, cf. po temu.

Sr. jeeli ma umys po temu, nauczy si —

,

Krs.; barnacty fid) adjteu mie wzgld na co; bar»

naa) eilen pieszy, kwapi si za czem; baruad)

folgen nastpowa za tern; barnad) fragen pyta
si o to; barnacty nid)tö fragen na nic nie dba;
barnad) rufen wezwa gosem swoim tego; bar=

nad) ftreben ubiega sie o to !

, zabiega o co, d-y do czego; barnad) trachten myli o czem,

szuka tego usilnie; cf. dy do tego, ubiega
si o to ober za tern, bartiad) bedangen pragn
tego.

i

Darneben, adv. przy tm, obok tego, tudzie.
Damieber, adv. f. banieber na dó, na ziemi; ber

Raubet liegt barnieber handel cierpi.

Darob, oberb. f. barüber ztd, dla rego, o które,

zkd, o co, dla którego.

Da rö ben, f. broben zwy, wyej.
Darre, f. (bie) baö Dörren suszenie. 2) ein Ofen

3um Darren unb baö ©ebäube, roo er flety befinber,

ba6 Darrtyauö suszarnia, Bw. piec w suszarni*

3) eine Äranftyeit, welche mit einem «uöbörren ber
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Säfte berbunben ift, Darrfucht, Sd)minbftid)t, Slu8*

jebiung suchoty. Sr. na suchoty umrze.
Darreidjen, v. a. podawa» dostarcza.

Darreichung, f. (bie) podawanie, dodawanie.

Danen, v. a. suszy.
DarrgraS, n. (Siat. holcus lanatus) trawa miodowa

wenista, ÄL, .£>gn., kosówka wenista, Jndz.
DarrhauS, n. (ba6) suszarnia.

Darrmalj, n. (baS) sód la3owy, Tchn.

Darrofen, m. (oer) piec w suszarni.

Darrfucht ober Dörrfudjt, f. (bie) suchoty, PI. kon-
sumpcya.

Dörfchen, v. i>. postawi.
DarfeCung, f. (bie) postawienie.

Darftellen, v. a. wystawi, przedstawi, osnowa.
dr. pisarz niezdolny jdrnie swej rzeczy osno-
wa, F W. Sebenbig Darftellen uprzytomni. (Sr,.

Walter Szkot chcia uprzytomni ycie Szko-
ckiego ludu (a); cf". S. P. na jaw wystawi, cf.

obwieci. 6j. dobre sów uoenie lepiej myl
obwieszcza, Krsk. Die Sache ftettt fid) fo bar

rzecz wykazuje sic w tym sposobie. SefuS

ftellt fleh al8 ajufter bar Jezus przedstawia siebie

jako wzór.
Darftellung, f. (bie) przedstawienie, wizerunek,
wystawienie, cf. opis, g. u. (?£. opis sprawy
sadowi przedstawionej, 9RS.

DarftellimgSgabe, f. (bie) dar wyobraania, przed-
stawiania rzeczy trafnego.

3D ar ft reden, v. a. rce wycign, podawa, po-
da; fig. ©elb —

,
poycza, paci zgóry, za-

liczy.
Darthuu, v. irr. a. m. h., Praes. id) thue bar, Im-

perf. id) — , er that bar, Conj. bafj id) — , er bar-

thäte, Imper. thue bar, Part. Praet. bargetban, po-
kazywa, wykaza, dowie, dowodzi, udo-
wodni.

Darüber, adv., für: über biefeS (baffelbe), über bie*

fem (bemfelben) nad tm, nad nim, na tem, o tein,

na 10, nadto, na wierzchu, na wierzch, ponadto,

przez to. (Sj. hier ift bie SBtinbe, Darüber lege ein

^flafter owo tu rana, poó na ni plastr; Darüber

ift er meg, fig. bieö rühret ihn nid)t mehr on na to

nieuwaa, to go nieobchodzi, o to nie stoi;

barüber geht nichts, b. i. eS mirb burch nichts über=

troffen nad to nic nieidzie, nad to nic niemasz.
(Jr befchmert fid) barüber, bajj er jubiel arbeiten mu9
uskara sie na to, e zbyt wiele (e za nadto)

musi pracowa. Gs geht alles barüber nnb barunter

ober brüber unb brunter, b. i. eS geht bermint burd)

einanber wszystko jak w kotle, w nieadzie, w
nieporzdku, konfuzya wielka; cf. straszna
mieszanina; cf. na olep, na obces; cf. L. roz-

biegay si koa, ju tu nierzd.
•2) — , tym czasem, nad tern;" baS SBerf ift nid)t

fertig gemorben, benn ber SSerfaffer ift barüber ge«

ftorben dzieo niedokoczone, bo autor umar tym
czasem ober nad nim.

3) —, nad to, wicej, wyej, cf. przeszo, z
okadem; 3. S3, bon 20 Sauren unb barüber ode
dwudziestu lat i wyej. klfen bon I3V2 3"U
unb barüber belki 13'/2 cali z okadem ober — —
wicej. Areda lubo w wiosce od 2000 przysza
do omiu, a moe i z okadem, Krs. Darüber
bleiben bawi si nad czem; barüber halten trzy-
ma na (czem), nad (czem), na (co); barüber r)in=

fahren jedzi po (czem); barüber hinlaufen biega
ober lecie po (czem); barüber fchreiben po wierzchu
pisa na (czem); 2) o (czem) pisa; barüber ftei*

gen przele tamtdy; cf. wie na (co).

Darum, adv., f. um" biefen , um biefe, um biefeS, (um
benfeiben, biefelbe, baffelbe) okoo tego, dla tego,

przeto, o co; barum miefele baS 33anb okoo tego
obwi wstk; barum bat id) bid) mit Shranen
o tom ci prosi ze zami w oczach; barum ift

eS mir eben ju thun o to mi wanie idzie» barum
(bafür) gebe id) feinen Schilling za to niedam ani

szelga; id) thue eS barum, tveil 8 mir fo gefaßt

ja to czyni dla tego, e mi si tak podoba;
barum mirb "ein ffleann SSnter unb S)cutter

<

berlaffen

(I SRofe, 2, 24) przeto opuci czowiek ojca

swego i matk swoj, a przyczy si do ony
swojej; er ift barum gebracht pozbawiono go tego?

ich habe e§ nicht mehr, id) bin barum gefommen ju
tego wicej niemo 111, pozbawiono mi tego» cf.

oszukano mi» eS fei Darum niech i tak bdzie,
mniejsza o to.

Darunteu, adv. pod tern.

Darunter, adv., f. unter biefeS, unter biefem pod tm,
pod to, midzy tem, przez to, pod to. Sr,, hier

ift ein fefteS Dad), barunter ift man bor bem Segen
ficher tu jest dychtowny dach, pod nim czowiek
bezpieczny ode ddu. 68 foftet fed)8 ©ulbeil,

Darunter fann id) eS nid)t geben kosztuje sze zo-
tych, niej (taniej) spuci niemoge, barunter ift

bieö baS S3efte miedzy tem jest to najlepsze;
hier ift ein ©iebel, "frelle bid) barunter owo tu jest
szczyt, sta pode. Seine gamilie leibet barunter

jego rodzina (familia) cierpi przez to; bie Dli»

taten finb gut, nur einer barunter ift ju leicht dukaty
s dobre, tylko e jeden midzy niemi (z po-
midzy nich) za letki» barunter bauen podbudo-
wa; barunter fliegen podpywa; barunter laufen

podbiega; barunterliegen podlega; barunter fd)vei=

ben podpisa; barunter fein by pod (czem); cf.

B. nalee do (czego); barunter ftecfen tai si
pod (czem); barunter berftehen rozumie pod (czm)
Bw. 5 cf. dorozumiewa si pod tem, rozumie
przez to; barunter jeidmen pod tem naznaczy.

Dormagen, odway, zway.
Daijihlen, odliczy, wyliczy.
Dai^mifchcn, f. bajmifchen.

Da8 to;
f. ber.

Dafelbft, adv., tame, tam. Sr ift nicht mehr in

Berlin, aber bor bier ©odjenmar er nod) bafelbft

niemasz go wicej w Berlinie, ale przed czte-
rema tygodniami by jeszcze tam.

Dafelbft bin; adv. wowosamo miejsce, owdzie.
Dafeiu, v. n. f. ba, by przy (czm); cf. byt mie,

(a). Sr. Zakady byt majce, (a).

Dafein, n. (baS) byt, bytno, istnienie, Bw.»
eksysteneya; powtpiewano o istnieniu Gren-
landyi,(a); cf. obecno, bawienie, przytomno.

Dasjenige, to;
f. berjenige.

Dafig, tamtejszy, tamtomiejscowy, 9t.S., z tam-
tego miejsca, tameczny.

D asm a l, f. biefeSmal t ra, teraz.

Dafj, e, i, aly, eby; cf. jak; id) fehe, baß er

fommt widz, e idzie; id) hörte, bafj er fagte, er

molle nid)t initFommen syszaem go mówicego
ober e mówi, i nieprzyjdzie; mir empftuben

oft Siebe, ohne baty mir miffen, baft eS Siebe ift uczu-
wamy czasem mio, sami niewiedzc, e to

mio. 3d) bat ihn, bafj er eS thun möchte prosi-
em go, aby to uczyni; ich rathe bir, baj) bu e8

nicht thueft, radz ci, aby tego nie czyni; er

motite, bafj id) ju bir Eommen follte on chcia, abym
do ciebie przyszed; eS fmb nun halb 30 Sa|re,

bafj id) hier lebe, ju temu bdzie blisko 30 lat,

jak ja tu yj. gr ift gu babfüchtig, al6 ba$ er

fid) biefen ®eminn nehmen liefe, zanadto jest chciwy
aby si tego zysku mia pozbawi. 3'n ftaüe,

bafj — w razie gdyby. Dafj bod) — ! oby te,
bodaj. Dafj bu bod) gefommen roareft! oby te
by przyszed.

Daffelbige, to samo,
f. berfelbe ; cf. einerlei.

Data, Pi.
f. Shatfache.

Datiren, v. a. datowa, dat pooy.
Datib, m. (ber) datyw, g u, trzeci przypadek.
Dattel, f. (bie) daktyl, g. u, (owoc palmowego

drzewa).
Dattelbaum, m. (ber) drzewo daktylowe.
Dattelol, n. (ba8) olejek daktylowy.
Dattelpflaume, f. (bie) liwka daktylowa.

14*



©atteltocin — davonfahren. 212 Savon fliegen — ©ajufoinmen«

35atteIroein, m. (ber) wino daktylowe.
35atllill, n. (ba8) data, dzie naznaczony
35aube, f. (bie) nieberfädif. : Stäbe klepka do beczki,
wtor, letjteree f>ei9t eigentlid) bie Äimme, cf. 35au-

benhoij, n. (bci8) wanczos, B. ; nad) L. heifjt \ e,
tereb Stabhola, alfo roenig bon klepka ju unter»

fcheiben.

35äud)ten, v, impers. in. mid), feiten mir zdawa
si, widzie si, zda si; es baucht mid) zdaje
mi si. gr baucht fid) roa6 RechteS ju fein uwaa
si za co osobliwego; wiele o sobie rozumie.

35auen, v. a. im .£>ochbeutfd)en beraltet f. b erbau en
trawi, strawi.

3>auer, f. (bie) trwao, trwanie, przecig, Bw ,•

(?$. chci twoje okrel przecig bytnoci mojej
przy tobie, (a): bie 35auer bon Sroigfeit od wie-
czno, f.; bon ttlljer — , krótkotrway.

35auerhaft, cf. bteibenb, trway; cf. gruntowny,
3. 33. mosty gruntowne, cf, pojazdy gruutowne,
Krs.

35auerhaftigfeir, f. (bie) trwao.
35 a u er n, v. n. m. I).,' trwa. 2) — , ubolewa, a-
owa. ®ie bauern mid) al mi Wac Pana; mein

(Selb bauert mid) al mi moich pienidzy ober

auj pienidzy moich. — , v. impers. eö bauert

mid) jerjt, ihn cntlaffcii ju haben, al mi (auje)
teraz, em go odprawi.

35auernb trwaicy, a, e; eroig — odwieczny.
3) ä u md) en, n. (ba8) wielki paluszek.
3)aumen, m. (ber) wielki palec, *krzciuk. ginem

ben 35aumen auf8 Sug brficfen wzi kogowkiuby,— w ryz.
35 a u men breit, na palec, na cal.

35aumenleber, n. (baS) paluch (11 szewców).
35aumen6bicf, adj. gruby na palec.

'Daumenftöcfe, (bei ber tortur) kurki, L., pi.

35aumenfd)rauben, PI. kluby, kurki.

35(tumling, m. (ber) paluch, g. a, (u rkawicy).
35aun, ad.

f. betrunfen pijcy; er roar gan^ — , upi
si jak bela, dola po same dziurki.

35aüne, f. (bie) glaumfeber puch, g. u.

35aubhin, m. (franj.) (ber) = ein fraiijöflfdjer Rxo\u

brnij Delfin.

35 a lie, n. (bae) tuz, g. a, as, g. a.

35abib, m. Dawid, g. a.

35abib8gerfte, f. (bie) (Sat. hordeum coeleste) j-
czmie ryowy.

25abibSharfe, f. (bie) arfa Dawidowa.
35abon, adv. f. bonbiefem, bonbiefer ztd, ztamtd,

z tego, o tern, od tego, za to; baboil habe id)

nichts genommen z tegom ja nic niewzi; babon

ift nod) nichts abgefchnltten roorben z tego jeszcze
nic nieoderzniio; bacon roirft bu feinen SRmjen

haben z tego nie bdziesz mia poytku; babon

rocifj id) tiidjtS o tern ja nic niewiem; babon hat

man un§ nod) nichts gefagt o tern nam jeszcze nic

nie powiedziano} babon Fann man nichts erfahren

o tem si nic dowiedzie nie mona; roirroohnen

jroar nicht an bem Serge, aber boch nidjt weit babon
niemieszkamy wprawdzie przy samej górze,
ale jednak nie daleko z td (od niej).

35abonbIeiben, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er

blieb babon, Conj. bafj id) — , er babonbliebe, Part.

Praet. baoongeblieben wstrzyma si, pozosta
si; cf. Sßr.^oln. wyby, niezblia si, niena-
ciera, zaniecha.

35abonbringen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

brachte babon, Conj. bajj td) — , er babonbrächte,

Part. Praet. babongebracht odnie z tego, unie,
naby, zarwa. Sein Sehen babonbriiigen ocali
ycie, wybrn.

35aoonbringung, f. (bie) odniesienie, uniesienie,

dostpienie.
35flboncilen, v. n. uchodzi spieszno zkd.
35abon fahren, v, irr. n. in. f., rule bab SSieh, gin
jako bydlta, bibl.; ujecha.

35abonf(iegen, v. irr. n. m. f.,
Imperf^ ich — , er

flog babon, Conj bafj id) — , er baoonflöge, Part.

Praet. babongeflogen ulecie, Fut. ulec, Frequ.
ulatuj, polecie, odlatywa, odlecie.

35ab onfliehen, v. irr n. m. f., Imperf. ich —.er
floh babon, Conj. babonflöhe, Imper. fliehe babon,

Part. Praet. babongeflohcn ucieka.
35abongchen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er

ging babon, Conj. bafj ich — , er babonginge, Part,

Praet. baoongegangen uj, Fut. ujd, Freq.
uchodz, odchodzi, zemkn gj. ber Schulbner

ift baboiigegangen dunik uciek, sprysn.
35aoonhelfen, v. irr. n. m. I)-. Praes. id) helfe, bu

I)ilfft, er t)ilft babon, Imperf id) half baoon, Conj.

babonhtilfe, Imper. I)iif baoon, Part. Praet. babon=

geholfen dopomódz od czego, wyrwa kogo z

czego.

35aboiljagen, v. n. ujecha, pojecha, polecie,

Bw. 2) — v. a. odegna od czego, odpdzi.
35abonforamen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) — , er

fam babon, Conj. ba9 id) — , er baoonfäme, Part.

Praet. baoongefommcn uj, wymkn si, wy-
brn.W einem blauen Sluge babonfommen, b. i. einen

fleinen Serluft erleiben z s ;nem okiem uj.
35abon(affen, v. irr. n. m. h., Praes. id) laffe, bu

Iiffeft, er läfjt babon, Imperf. id) — , er liefj baoon,

Conj. bafj id) - , er baoonliefje, Imper laffe baoon,

Part. Praet. babongelaffen odstpi, puci.
35aoonlaufen, v. irr. n. m. f, Praes. id) laufe, bu

Iäufft, er läuft babon, Imperf. id) - , er lief babon,

Conj. bafj id) — , er babonliefe, Part. Praet. baoon»

gelaufen uciec, odbiedz.

35abonmachen. fid), v. rec. po kryjomu uj, wy-
mkn, zemkn.

35abonfd)leichen" fid), v. irr. (f. fchleichen) m. h.,

wykra si, ukradkiem pój precz.

35abonfchroiminen, v. irr. n. m. h., Imperf. ich —

.

er fdjroamm baoon, Conj. bafj id) — , er baoon--

fchroömme, Part. Praet. babongefchroommen upyn,
odpyn, pync oddali si.

35abontragen, v.irr a m. h.\ Praes. id) trage, bu

trägft, er trägt babon, lmperf
;

id) — , er trug babon,

Conj. bafj id) — , er babontriige, Part. Praet. ba»

bongetragen unie, Fut. unios, Freq. unosz;
einen ©leg babontragen odnie zwyeieztwo.

35aoor, adv., bor biefen, bor biefe, cor biefee, ober

bor bicfeui, bor biefer, bor biefem, przed to, przed

tern; baoor fliehe ich nicht przed tm ja nie ucie-

kam; bie $hür geht nicht auf, e6 fteeft ein Siegel

babor drzwi si niechc otworzy, bo zapora
przed niemi; babor hüte bid) sirze si tego;

baoor beroahre uns (Sott bro ober uchowaj nas

tego Panie Boe; ich fann nid)t babor jam temu
nie winien, (Slccent, f. bamit).

35aroiber, adv. f. roiber biefe przeciw temu, prze-

ciwko (czemu);
baroiber habe id) nid)t8 niemam nic przeciw temu:

baroiber Ijanbelu sprzeciwia si,
baroiber fjelfen przeciwko (czemu) pomaga.
baroiber fein by przeciwnym, na przeciw temu;
id) bin nicht bcuuiber nie jestem od tego, Nieme.

baroiber rebeil sprzeciwia si komu sowami;
fid) baroiber fetjen opiera si, Bw.
fid) baroiber roehren opiera* si jakiej rzeczy,

broni 6i (czemu).

35aju, adv. für: ju biefem, ju biefer do tego, nad

to; cf. oprócz tego, cf. do niego (niej, nich).

3Ba6 fagte er baju có on na to powiedzia?
35ajU foli eö nicht fommetl do tego niema przyj;
baju jat er feine Suft do tego on niema ochoty}

baju ift erfchienen ber Sohn ®otte8, bafj er k. 1 Soh.

3, 8, na to sie objawi syn Boy, aby etc. 6r

berfieberte e8 imb fchroor baju zapewnia i przy-

sig jeszcze nad to; baju roirb ©ott @nabe ge*

ben, blbl. Pan szczliwie wywiedzie.
35ajufommcn, v. irr. n. m. f.,

Praes. id) fomme,
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bu fommft, er fommt bagu, Imperf. id) — , er fam

baju, Conj. baft ich — , er bagufäme, Imperat. fomme
baju, Part. Praet. bagugefominen nadej , nad-

chodzi.

Dajuthun, ,v. irr. a. m. h., Praes. icfj tbue bagu,

Part. Prs. baguthuenb, Imperf. ich -, er that bagu,

Conj. bag id) — , er baguthäte, Imperf. tbue bagu,

Port. Prt. bagttgethan doda, przyczy, przy-

wiesza.

Dajuftogen, v. irr. n. tu.
f.,

Prs. id) flöge, bu flö=

fjefl, er flögt bagu, Imperf. ich — , er flieg bagu,

Conj. bag id) — , er baguftiege, Imper. flöge bagu,

Part. Prt. bagugeftogen zczy si, nadej.

Daj umai, für bamaló wtedy, na ów czas, w ów
czas.

Dagnnfchen, adv. für grcifchen biefen, gmifdjen biefe,

groifd)cn bicfeS, gtolfchen Liefern ic miedzy tem,

midzy to, pomidzy to, pomidzy tem, midzy
niemi, miedzy teroi; w drog, na- przeszkod,
w poród "(ego; bagmifcben fct>e id) nicbtö midzy
tem nic nie widz 5 fle mollten flet) fd)lagen,\tber

id) trat nod) bagtmfcben chcieli si bi, alem ja

stan midzy nich Ober poród nichi id) trollte

bid) beute befudjen, aber ce fam etmae> bagmifdjen

chciaem ci dzi odwiedzi, ale nawino si
co ober zasza jaka przeszkoda i rebe mir nid)t

bagttjifcbcu nie przerywaj mi mowy, nie prze-
szkadzaj mi w mówieniu; bagroifchen befinblicbprze-

legy, a, e;

bagmifdjen fommen nadej na co.

Dagmifchenfuiif t , f. (bie) nadejcie, zajcie, in-

terweneya, porednictwo, cf. S3obm. wkrocze-
nie, wnicie, wdanie si.

Debatte, f. (bie) sprzeczka, rozprawa; 6j. arty-

kut tyczcy si rozsiewania obawy wzgldem
nietykalnoci dóbr narodowych dal szczegól-
niej powód do wawych rozpraw (gu lebjjaf'

ten Debatten) (a).

Debat tir en, v. n. rozprawia, rozbija, g. 33.

sprawy publiczne, Potc.j (über ettoa§ — co ob.

nad czeui).

Debet, n. (ba8) dug, spis dugów (w ksigach
kupieckich).

Debit, m. (bet) ber Slbfalj. Vertrieb odbyt, pokup.
Dcbitiren, v. a. = abfetjen zby, przeda, roz-
przedawa. 2) —, inö Schulbbuch fdjreiben wpisa
w rejestr dugów.

Debut, frg. n. (bao) pierwsze wystpienie aktora.

Debütiren, v. n. m. I), po raz pierwszy wyst-
powa (na scenie).

DecanuS, m. (ber) Dechant dziekan, g. a.

Decanat, n. (ba§) dziekania, cf. dziekastwo.
Decem, m. (ber) dziesicina; cf. $reug4(5oln. nad)

L. altpoln. taca, f.

December, m. (ber) grudzie, g. grudnia, Äafchub.

katarzynnik.
De Cher, m. (ber) dziesitek, tacher, (znaczy u
garbarzy dziesi skór pospou zoonych;) cf.

B. teener. 6j. co to czynisz ssiedzie! Abo
rachujesz wiele tachrów zamszu masz na prze-
daj? alt. Aut.

Decernent, m. (ber) decernent.

Decimal, decymalny, dziesitny.
Decimalbrucb, m. (ber) uomek dziesitny; cf.

uomki zwyczajne, cige i dziesitkowe.
Decimalrecbnttng, f. (bie) rachunek dziesitny.
Decimiren, v. a. decymowa, dziesitkowa, co

dziesitego na ukaranie wybra; cf. przerze-
dza, lichten.

Derfbett, n. (ba6)_ein geberbett, roomit man ftd) gu=

betft pierzyna, pierzyna zwierzchna.
Decfe, f. (bie) nakrycie, przykrycie, zasona; cf.

przykrywado, kodra (S3ettberfe), deka, cf. derha,
wojok.

2) — powal ober powaa, L. tt. SPp puap, strop
eines Simmerg.— unter bemSattelpotnik, wojok,

5. 58. bie $ferbebetfe *nastoka, *naciolka, cf.

L. dywdykj
Scber mug fich_ nach be>- Dedfe

_
flredfen kady po-

winien si mierzy swoj pidzi; cf. B. sto-

sowa si do okolicznoci;
mit Semanb unter einer Decfe flecfen pod jedn po-

krywk co mie, zna si z sob; konszachty
utrzymywa z sob; cf. porozumienie.

Decfet, m. (ber) *dekiel wieko, przykrywado,
nakrywka, pokrywka, —— eineg S3uch8 okad-
ki; Krs. braucht wieko auch bon Suchern,

gum Sicht auSlöfajen nad) Mw. gasido, kapturek.

ba8 Derfelchen wieczko.

Derfclglag, z. (baS) szklanka z pokrywk.
Decfelforb, m. (ber) kosz z nakrywa.
Decfen, v. a. pokry, pokrywa, nakry, przy-
kry; cf. zasoni, zasania} ben Jifd) beefen

nakry ober nakrywa stó;
Gt. wanie nakrywa do stou gdy Policya po
niego przysza, (a); 2) — febü^en , zasania,
broni, zabespieczy, fid) ben Würfen beefen pe-
wno sobie obwarowa. Den -Jtachtrab beefen b.

tylnej stray pilnowa. (Sj. front prawego
skrzyda i samo to skrzydo zakryte byo
zarolami bagnistemi (a) 31 Skrzn.
bie Sluggaben berfen wydatki zastpi, auch za-

kry, okry, cf. osoni, j. S3- brak 700 millio-

now dochodu; (a). Rzd pokryje wydatki
poytecznemi rkodzieami, (a).

Die giguren berfen fleh (©eomet.) figury przystaj.

Decfenbctnbler, m. [ber] ten co kodrami, derami
lub matami handluje.

Derfenmalerei, f- (bie) malowanie na suficie.

Decfe nflürf, n. (ba) puap, ozdoba na suficie.

Decfgarn, n. (bag) Derfnetj sie obszerna do apa-
nia ptastwa (kuropatw, przepiórek itd.)

Derfer, Dachbetfer, m. (ber) dekarz, pokrywacz
dachów.

De cf mantel, m.
f. 33eftf)ontgung pokrywka, pa-

szczyk, pozór; cf. lis farbowany.
Dedplatte, tafle lub blachy do pokrycia supów

i murów.
Derfrohr, n. [ba§] (Sal. arundo phragmites) trzcina

botna, 4>gn., Ä1.; — pospolita, Jndz., .fjgil.

Declamiren, v. a. deklamowa.
Declarant, m. (ber) zeznajcy.
Declariren, v. a. deklarowa, zeznawa, owiad-
czy.

Declination, f- (bie) deklinacya, spadkowanie,
cf. Kopcz. przypadkowanie.

2) Der SJtagnetnabel zboczenie igy magneso-
wej.

Decliniren, v. a. deklinowa, przypadkowa; cf.

odmienia, spadkowa.
Decoct, n. (bau) dekokt, g. u, cf. odwar, g. S3, z
korzeni pyrzu, Dziark.; cf. wywarzyny, PI.

Decret, n. (bag) dekret, wyrok.
Decretiren, v. a. (za) dekretowa.
Decurie, f. (bie) dziesitnia.

Debiciren, v. a. gueignen, dedykowa, powici
(komu dzieo).

Debtiction, f. (bie) dedukeya, wywód.
Defect, adj. niezupeny, defektowy.

Defect, m. (ber) niedobór, defekt, brak, niezupe-
no.

Defectbogen, m. (ber) arkusz brakujcy, defe-

ktowy.
Defenfib, odporny, obronnie. 6j. zachowywa
si tylko w stanie obrony fid) befenfib herhalten.

Deficit, n. [bag] j. 33. an ber Äaffe brak w kassie

(a); niedobór. Sr. wynale rodki dla dope-
nienia niedoboru (a), f. SluSfafl.

Defile, n. wwóz, g. u, parowa, 2Bg.

Defiliren, v. n- defilowa, przemija, PK. 424.

cf. przeciga 3. S3, w paradzie rozkaza woj-
sku (a).
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Definiren, v. a. erfrören, bcfimmeii (z) definijo-

wa, okreli, orzec, oznaczy.
^Definition, f. (öie) definicya, okrelenie. §£.

czytaem 10 razy to okrelenie poetyki Ca)

neu: orzeczenie.

Definitio, ad. ostateczny, j. 93. podzia, Bhsz.
Defraubiren, v. a. defraudowa, cla postanowio-
nego nie opaca.

Dc gen, m. (ber) szpada, cf. miecz, g. a, paasz,

g. a, kord, g. a; ben Degen giefjen szpady do-

by. — cinfecfCH schowa do pochwy.
Degenbanb, n. [bab] bie Degenfdjleife, f. felcech,

g. u, SylW. SBj.

35 egenflóche, f. (bie) paz szpady, Bw.
Degengefäß n. [bab] ber Degengriff, m. gifes, gie-

fes od szpady, jelca szpadowe, rkoje u
szpady.

Degcngefjenf, n. [bn§] cf. nicberfächfifcf) : bie Degen«

Fopjjcl pendent, pas od szpady; cf. Bw. kruczyki.
Degen hieb, m. [ber] cios szpad.
Degentlinge, f. [bie] gownia szpady, Bw., cf.

klinga.

Degenfnobf, m. [ber] gaka, gówka u szpady,

mieczowa gowica, Sj. w tym jelca z gowica
dosigy twarzy, P. Kchn. 209.

Degenfopbel, f. (bie) bandelet, pas u szpady.

Degenfraut, n. (8a. sparganium ramosum aud)

erectum) $0ln- wilczy bob prosty, Ä1., wste-
niec prosty, Jd., cf. jeogówka galzista, Jqc\\\.

Degenquafte, f. (bie) kutas u feicechu.

Degenriemen, m. (ber) teblak, L.

Degenfcheibe, f. (bie) pochwy, PI. g. pochew;
pochwa u szpady.

Degenfpitje, f. Cbic) ostrze szpady ober koniec
szpady.

Degeuftid), m. [ber] ber Degenftofj pchniecie szpad.
Degrabirt, zniony, j. 93. na prostego onierza

(a), zdegradowany.
Dehnbar, cigy, rozcigliwy, beffer rozcigliwy.
Dehnbarfeü, f. (bie) cigo, rozcigliwo, roz-
szerzalno. 6r. rozszerzalno mosidzu do

stali ma si b!isko jak 5 do 3- Mile.

Dehnen, auebehnen, v. a. wycign, da, rozci-
gn, przecign, cf. B. przedua. SBortc

auSbehnen przeciga, przewleka sowa, ©ich

behnen cign si, przeciga si.

Dehnung, f [bie] cignienie, przewlekanie.

Deich, m. [ber] grobla, tama, cf. Damm, cf. Seid).

Deicfjamt, n (bafl) urzd nad tamami, groblami.

Deicbanfer, m. [ber] ba6 (cfte Ufer auf roclcbem ein

Deich liegt , ber Deicbfufj , bie Deichftetle odnoga
tamy.

Deicbarbeit, f. [bie] robota koo tam.

Dcicbarbeiter, m. (ber) robotnik przy sypaniu
tam zajty.

Deidjbefdjauer, m. (ber) dozorca tam.

Deich brud), m. (ber) przerwa tamy, przerwanie
grobli.

Deidjbamm, m. (ber) tama, grobla.

Deichen, v. a. otamowa tamami, groblami ubez-
pieczy.

Deid)grafe, m. (ber) gówny dozorca nad gro-

blami w caej prowincyi.

Dcinjlanb, n. (ba6) kraina tamami obwarowana.
Dcid)pflid)tig, ad. obowizany do szacowania,

do robienia kolo tam.

Deid)fe(, f. [bie] dyszel, g. dyszla ober $r. «^oln.

f. dyszla, g. i.

Dcichjelarm, m. (ber) %>{. bie Deichfclarme sznice,
s|l-, L.; cf. id. (ramie) ramiona dyszlowe.

Dcicbfclgabel, f. (bie)"hooble, SBj.

Deid)|ell)afen, m. (ber) hak na kocu dyszla,

gdzie naszelniki przekadaj.
Dcichfelfcttc, f. (bie) naszclnik.

Dcid)fclnaqel, m. (ber) nad) Bw. sworze
, g.

sworznia, cf. god dyszlowy.

Deid)fclpferb, n. (baß) ko dyszlowy.

izel-Dcichfelriemen, m. (ber) bie Deichfelfette, f. naszel-
nik, cf. Cßr.^oln. nasznik.

D«id)roeg, m. (ber) droga nad tama, nad grobl.
Dein, für: Deiner gen. oon Tu ciebie; 3. 93. er ge=

bad)te beiü, wspomnia o tobie. Dein, beinc, bein
pron. cor bem ^)au)tluoiJei olö ^räbifat unberän»

bert bein, j. SS. bie pfeife fei bein, unb mit Sluö»

laffung DcS <£)auptrporteö in- ber govm:
Deiner, c, c6 twój, twoja, twoje.
Deinesgleichen, równy, równy tobie; cf. ^reufj-

$oln. twoje równie.
Deinethalben, beinetroegen, urn beinetroiflen, dla cie-

bie, z twojej przyczyny.
©einige, (ber, bie, bab) twój, twoja, twoje.
Deiömue, m. (ber) deizm, g. u. uwaanie o istno-
ci Boga na mocy rozumu, bez wzgldu na
objawienie i dogmata Wm.

Deift, m. (ber) deista, bonik L.
Dcifterei, f. (bie) deistwo.
Deiftifd), adj. deistyczny.
Delicat, ad. delikatny, smaczny, smakowity, wy-
mienity, wyborny.

Delicateffe, f. (bie) delikatno.
Delinquent, m. (bei) ein Serbrecher, SDciffethüter de-

linkwent, SBj., zoczyca, winowajca, prze-
stpca ; cf. L. 'straceniec, m. g. straceca.

Delphin, m. (ber) bie Mobbe, baö SDceerfchiKin del-
fin, g. a.

Seltaformig, deltowy, a, e, (Sat. deltoideus).

Dem, temu; an bem fein tak by, prawd by;
bem fei, roie ihm rooüc niech bdzie jak chce,
jakkolwiek bd.

Demagog, m. (dci) demagog; bemagogifcb adj. de-
magogiczny.

Demant, m. (ber) dyainent, dyamant.
Demgcmäfj, stosownie do tego.

Demnad), Conj. wic, zatem, przeto, przeto; im
Äcmjellciftl)! f. nad/bem, loeil, ba gdy, poniewa.

Demohngcadjtet, adv. pomimo tego, mimo to.

Democrat, m. (ber) demokrat, gminowadca.
Democratic, f. (bie)gminowtadztwo, demokracya.
Demofratifd), ad. gmiuowadny, demokratyczny.
Demoliren, v. a. nieberreifjeu, jcrftßrcn zniszczy,
zburzy, rozrzuci.

Demonstration, f. (bie) demoustracya, odkazywa-
nie si (a).

Demonftriren, v. a. beroeifen dowodzi.
Dcmutl), f. (bie) pokora, (Sr. pokora jest uczucie

i szczere wyznanie saboci wlasnei (a).

Demüthig, pokorny, korny. Cj. kady ugina
korne kolano.

Demüthigcn, v. a. upokorzy, zetrze, 3. 58. caa
Eskadra aowaa mocno, i jej nie dopuszczo-
no zetrze dum Deja i jego korsarzy (aj; ei-

nen bemiitbigeu upokorzy, ponia kogo, uniy
kogo, zgnbi; fid) bor 3embn — , korzy si,
unia si, czoem bi przed kim.

Demutl)igenb, upokarzajcy.
Dem ii tl) ig feit, f. pokorno.
Dcmütbiqung, f. (bie) upokorzenie.
Den tego, ober im SJJl. ber Dat.

f. benen tym.
Deubrit, m. (ber) SSaumftein, SOtergclfiiicfe mit J8atm>

jefdjnungen ober ^flanjenabbrucfcn dendryt, g. u;
cf. pitno drzew lub zió i rolin na kamie-
niach.

Denen, tyra.

Dengeln, v. a. wyklepa motkiem dla ostrzenia

np. kos,
f.

Dängclu.

Denfart, f. (bie) sposób mylenia (do zasad pe-

wnych zastósowauy).
Dcnfbar, przypuszczali)}', myl przypuszczony,

cf B. do pojcia, do wyobraenia, do wysta-
wienia sobie, wyobrany.

Denfbud), n. (baö) pamitnik, album.

Denfen, v. irr. a. unb n. ni. 1)., Praes. ich benfr,

bu benfft, er benft, linpcrf. id) -, er bachtc, Conj.

baj) id) — , er bad)te, Imperat. benfe, Part. Prt gc*
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bad)t myle, Praes. myl, Praet myli ober

myla, pomyle, myli, przypuci do myli
(a), zastanawia si, cf. duma,
«ii äWufjigfeit nub S»iüd)ternöeit ift nid)t su_ benfen,

o miernoci i trzewoci nie pytaj, (ani my-
le).

Der Üftenfd) beaftö, ©ort lenftä czek zamyla, Bóg
rozrzedza, L , cf. czowiek tak, Bóg inak, L.

So roirb if)in roohl gcbad)t roeiben nie przepiecze

siu to jemu; benfen an ettüa6 pamita co ober

na co. pomyle o czem, 3. S3, o zapacie.

Sin Semanb benfen myli o kim; cf. wzmiank
uczyni o kim. &nx tmb ber bcnfen namyla
si. ©id) etmaS benfen b. i. borfteüm wystawi
sobie; id) babe mir baft ganj anber§ gebad)t zupe-
nie to sobie inaczej wystawiem. Sluf etroaS

benfen myle o czem t. j. zmierza do czego,
zamyla, myle jakby; ein ebel benfenbev fflcenfch

czowiek szlachetnego sposobu mylenia. 35en=

fen c gen, f. gebenfen.

25enfen, n. (baö) myl, g. i. mylne rozumowa*
nie, (a); cf. mylenie.

35enfer, m. (ber) filozof, czowiek mylcy, b.

myle, g. lca, myliciel (a).

35enffreif)eit, f. (bie> wolno mylenia.
Denffraft, f. (bie) sia mylenia, pojetno; wa-

dza mylenia. (Sj. wysila caa swoj poje-
tno ku temu (a).

35enfmal, n. (ba&) pomnik, pamitka, pamitnik;
3. 33. — sawy, (a), gj. caa historya rzym-
skiej wymowy i wszystkie pomniki co nam po
niej zostaj, s dla nas cznie zamkniteini w
pismach Cycerona, SP. 2C[te Denfinnler staro-
ytne zabytki; Sembm. ein — errichten pomnik
komu wystawi.

2) en f mii 11

3

e, f. (bie) numismat, SB3., medal, mo-
neta na pamitk bita. *

25 en f faule, f. (bie) posg na pamitk, pomnik,
cf. Ross. Stop.

25enffd)rift , f. (.biel pamitnik.
35enfftoruch, m. (ber) godo, przypowie, cf. B.

przysowie, cf. wyrok, Symbolum, zdanie pa-
mitne.

35enfübung, f. (bie) wiczenie w rozumowaniu,
(jako iekcya szkolna dla rotebudzenia myli).

35enfung8art, f. (bie) sposób mylenia, skon-
no umysu; cf. sentymenta, PI. j cf. Pi. maksy-
nry, cf. prawida, zasady.

(Sj. byem bardzo kontent z skonnoci umy-
sów mieszkaców Egiptu (a).

35enfroiirbig,_ ad. pamitny, godny pamici, erüig

benfro. — wiekopomny.
Gr. wiekopomne zalety Bossueta.

25enfroiirbigfeit, f. (bie) ciekawo, rzecz godna
pamici, osobliwo.

25enflt>ür big feiten, pamitniki (jako tytuksiki).
35enf3eid)en, n. (ba) znak dla pamici, pomnik.
35enf3cit, f. (bie» epoka.
35enfjettel, m. (ber) pamitka, cf. L. pamitne,

notatka.

35enn, conj. bo, albowiem, bowiem. 2) nad) (£om=
toaratiben f. a!8, 3. S3, er ift fleißiger benn fein 33ru=

ber pilniejszy od brata ob. ni brat jego. 3) G§
fei benn, baj) — chyba e — (Sr roirb jebenfaüö

fommen, er müjjte benn tolßtslid) franf geroorben fein

— przyjdzie niezawodnie, chyba e nagle za-
chorowa ob. chybaby nagle zachorowa. 4)
al§ 3?erftdrfung in einer grage, 3. S3. SBo ift er

benn geblieben? gdzie si podzia. SBarft bu beim
ba? czye tam by. 5) bet erinunternbcm SluB*
rut 3. S3, ©o lafjt tm8 benn gefjen, idmy tedy.
SBofjlan benn! daleje, nu tedy, nu nareszcie;
bef. aud) mit »fo« 3. S3, ©o roar bie ©acfje benn
abgemad)t, tak tedy sprawa bya ukoczon
(nareszcie).

35ennmarf, m.
f. tfugentouraei.

35ennoch, adv. wszelako, jednak, przecie, prze-

cie, atoli, wszake, atoli jednak, cf. postaremu.
35enunciant, 111. (ber) donosiciel, f. Slngeber de-

nuncyant.
25euunciren, v. a. denHncyowa, donie.
35ebortation, f. (bie) deportacya, wywiezienie z

kraju.

35etoortiren, v. a. wywie z kraju, deportowa.
35ebonent, m. (ber) zeznawajcy, 9t©.

35ej)ouiren, v. a. zoy, deponowa.
35etoofitengelb, n. (ba%) pienidze w zakadzie,

na skadzie, — w depozycie.

35 e too fi tum, n. (boa) depozyt, g. u, (a).

35ei)Utation, f. (bie) poselstwo, deputacya.

25ej)utatgetreibe, n: (ba&), ordynarya, cf. kop-
czyzna.

35etoutirter, m. (ber) deputat, g. a, deputowany,
pose, g. a, posany.

35er, bie, bag, ber Slrtifel ober SBortbegleiter, ber eig.

im Colnifchen roie im Sateinifchen fef)lt, ttnb ben man
nur burd) baö Pronomen demonstrativum biefer,

biefe, biefeö ten , ta, to anbeuten fann. 2) —, für

roelcher który , a, e. 3)
,

für biefei
-

/ jener

ten, ów.
35 erb, adj. tgi, gsty, mocny, krzepki; cf. B.

jdrny; cf. "ciliwe ciao, Dziark; berbereÄoft

miszy pokarm, (a), cf. posilny , poywny.
Ginem btrbe SBnt)rF)eiten fügen, ostro prawd komu
powiedzie; prawd pali, nie pytajc o reszt.
— adv. ostro, tgo ;

berbe torügeln porzdnie ochosta, Nieme.
35erbheit, f. (bie) tego, grubo, moc, krzep-
ko, gruntowno f. berb, roekheg bon dobry
entftanben 31t fein fcheint, benn dobry toajjt aud) 3U
einigen Lebensarten babon.

35ereinft, f. einft, fiinftig kiedy, kiedy tedy. Gj.
przyjdzie czas M. S. kiedvz tedy, e nauk
tych potrzebowa bdziecie, Dmbr. 419, cf.

sjjr.^oln. raz.

35eren, ich; której; tej; których.
25erentl)alben, berentroegen, berentroiflen dla nicB/

których; ze wzgldu na nich, nie.

25erer, tych, f. berjeniaen.

35ergeftalt/ tym sposobem, tak dalece, tak.

35 erg leid) en, taki, takowy, a, e, tym podobny,
a, e, tym podobne rzeczy; relat. jaki, a, ie.

35 er I) a Ib en, dla czego, przeto. >

35erjeuige, biejenige, bagjenige ten, ta, to.

35ermaleinft, adv. kiedykolwiek, kiedy} cf.

^5r.=SJ3oIn. raz.

35ermalen, f. biefjmal. je|t, gegenroartig, berattet
teraz, tymczasowo, t ra.

35ermalig,
f. jetjig tymczasowy, teraniejszy, cf.

B. tegoczesny, czasowy, 3. S3, to — niebdzie
bynajmniej z czasow szkod dla instytutu
tego (a).

35ermajjen/ adv. tak dalece, e, tak.

25ero, Pron. relativ. Wac Pana, Wac Pani,
Paski, a, iej cf. Ich, jej, jego; cf. Wac Pa-
stwa. Gr,. id) bin 35ero 35iener jestem suga Wac
Pana Dobrodzieja ober — Paski.
3d) fwbe 35ero SJceinung bernommen wyrozumia-
em myl Pask. @e. SJajeftut I)aben 35ero W\*
nifter befohlen Wasza Królewska Mo rozka-
zae swemu Ministrowi.

35erof)alben, adv. dla tego, zatem, wic, przeto.

25erfelbe, tene, ten sam, on. Gj. jakoby nie on,
skoro si oeni, P. K. 290. er ift nicht mehr
berfelbe, feit er geheiratfjet.

35e8 tego.

25e§cenben3,
f. (bie) potomstwo w linii zstpu-

jcej.
35eferteur, m. (ber) dezerter, beffer zbieg, g. a,

zbiegy onierz, m. g. a.

35efertion, f. (bie) dezereya, g. yi, ef. zbiego-
stwo (a).

25efertiren, v. n. zbiec, uciec, Praet. zbieg,
uciek; zbiega.



Seggleidien — Scutfdjmetftet. 216 S>eutfti)t^iimlct — ICicEljälftfl.

35eägleid)en, f. beCglcicfjen.

<De8f)alb, f. befjhalb.

Defberat, zdesperowany.
£>efberation, f. (bie) desperacya.

Seöpot, m. (ber) despota, tyran, okrutnik.

35e§botifd), ad despotyczny, a, e.

Despotism, m. (ber) despotyzm, g. u.

<Defj, f. beffen tego, którego.

33c§fall6, f. belegen dla tego.

^Desgleichen, adj. i n decl. f. beffengteirhen taki,

jaki. Gj. ba& ift ein 9)ceiifd),_ begleichen id) nod)

nie gefeiert babe jest to czowiek taki, jakiegom
nigdy nie widzia ober — któremu podobnego
nie -widziaem. 2) — Conj. für:

#
ingleichen, wie

nud) take, tudzie, w równej mierze.

SDeffelben, tego , bcffetben gleichen^ bcffelbigen gleU

d)en tyme obyczajem, podobnie, take te,
take i, tudzie.

35effenungead)tet mimo tego, mimo to.

Defjbalb, ober befjbalben dla tego = befjWcgen.

©eftillateur, m. (ber) destyllator, g. a.

35efiUiren, v. a. destylowa, przepdza.
SDeftillirfotben, m. (ber) alembik, g. a.

©eftillirofen, m. (ber) piec alembikowy.

Sefto, tern; befto fchlimmer tem gorzej; befto mehr
tem wicej, czem wicej, tern bardziej; befto

Weniger tem mniej; nichts befto Weniger, jednako-

wo, mimo tego.

©eöwcgen f. befjhalb.

SDetait, n. (ba) szczeguy, PI.

2)etailbänbler, m. (ber) detalista, SB}, kupiec

czstkowy. G$. kupcy przedawajacy czstkowo
sukna (a); opata od ryczatowej i czstkowej
przeday (a).

Detailliren , v. a. wyszczególnia, rozwodzi.
35etaiUirt, ze wszystkiemi szczegóami) szczegó-

owy, adv. szczegóowo.

25eud)ten, fid) beudjten laffen, f. bauchten zdawa
si, widzie si, cf. rozumie, mniema.

<DeuteIei, f. (bie) = eine abgefchmacfte fleinlidje unb
iibbifcbe Slulegun.; ,-. niedorzeczne tómaczenie,
niezgrabny wykad, mdrkowanie.

©euteltt, v. a. gupio tómaczy, mdrkowa, ro-
zumkowa.

^Deuten, v. a. wykada, wyoy, obróci, zna-
czy, znamionowa , tumaczy. 3">" Scften

beuten, jum SSöfen ober übel beuten na dobre lub

na ze bra, wzi, Bw. (Sie haben ba8 ©ute

übet gebeutet dobre we ze obrócili, gm. ,£>anbb.

Sie Werben bag auf fid) beuten obróc to na sie,

Gm. ^>anbb.

Gr beutete bicfcS fo unb fo ronie sobie t rzecz
rozwodzi, P. K c h n. 507. t. j. tumaczy. Gr
beutete mit bem ginger auf ihn, palcem na niego
pokaza.

Seuter, m. (ber) ber SluSleger, Sraumbeuter (snów)
tumacz, wykladacz.

®eutlid), adj, jasny, wyrany, zrozumiay, do
zrozumienia, *zrozumiielny; cf. znaczny, rze-

telny. 2) — alö adv. janie, jasno, znacznie,
wyranie, rzetelnie.

Seutticbfeit, f. (bie) jasno, wyrano, cf. rze-

telno, f.

Scutfch, niemiecki, a, ie; ber beutfdje Drbcn krzy-
acy zakonu N. Panny narodu niemieckiego i

er berftcbt beutfd) rozumie po niemiecku. 2)08

Seutfche subst. niemczyzna.

2)eutfd)e, m. (ber) Niemiec, g. Niemca. Gj. So-
wianie nazywali Germanów od niemy, Niem-
cami? tak na wzajem w dawnym jzyku Mezo-
Gockim slawan znaczyo milcze, Koczu.

JDeutfche, f. (bie) Niemka.
©eutfcblanb, n. Niemcy, PI. g. Niemiec, Niemiecka

ziemia.

JDeutfchmciflcr, m. (ber) wielki mistrz krzyaków

zakonu Niemieckiego. Seutfchmeifterthum , mi-
strzostwo zakonu Mem.

35eutfchthüm(er, m. (ber) wystrzegajcy si cu-
dzoziemczyzny Niemiec; afektujcy niemiec-
twem (ba8 £>eutfchtbum).

©eutfchberberber, m.(ber) kaleczcy niemczyzn.
©eutung, f. (bie) wykad, iumaczenie, znaczenie,

prognostyk.

©ebife, f. (bie) dewiza, f., emblema, cf. am befteil

godo, napis.

©iaconat, n. (bae) dyakonia.
©iacouuS, m. (ber) Dyakon, g, a.

©iabem, n. (ba6)dyadem, g. u; cf. L. dyadema, g. ?

®iagonallinie, f. (bie) dyagonalna ober przektna
linia; in biagonater 9iid)tung w kierunku prze-
ktnym; przecznoktna linia, L. przektnia.

Sialefr, m. (ber) SDhmbart dyalekt, g. u, narzecze.
SDiamant, m. (ber) dyament ober dyamant = adj.
diamentowy.

Siana, f. (bie) Dyana ober Dziewanna, Bogini
owów.

Siat, f. (bie) dyeta, porzdek w ycia sposobie.

Siatetifd)/ dyetetyczny.
2Mcb, Accus. Sing, bon bu, ci, ciebie.

Sid)t, ad. dychtowny, w czeciaeh swoich cile
spojony, szczelny, gsty, tgi, cile dolegajcy,
L., zbity. Gj. glinka midzy ziemiami wi-
cemi najzbitsza, Sylw. 25id)te6 ©olb zoto lite,

masywne; adv. bid)t an, bid)t unter — tu przy,
pod —

.

Sichte, f. (bie)
f.

Dichtheit.

Sichten, v. a. btd)t mad)en *dychtowa, ubija,
utyka do szcztu, zgszcza. 2) — , Seife ma=
(fjen zmyla, wymyla, duma; skada wier-
sze, wiersze pisa. Slllf Ctwa6 bid)tei) myle
nad czem; iai> Sichten unb Jradjten ber sDceiifcben

myl i czynno ludzka. To wszystko jego
myl i to staranie nad wieck saw i nad
panowanie, Piotr Kochu. 1, 8; cf. am befreit

unb fur} zabiegi. Gj. sabe, nikczemne zabiegi

czowiecze, Krs., cf. zacieki, zapdy.
Sichter, m. (ber) poeta, wierszopis, rymotwórca.
Sichterfeucr, n. (ba6) zapa poetycki.

Sid)tergeift, m. (ber) duch poetycki.

Siebteritl, f. (bie) poeta, rymotwórczynl.
Sicbterifch, poetyczny.
Sid)terling, m. (ber) poecik, g. a, wierszoklet,

rymoklet, g. a.

£>if)tf)eit, f. (bie) Sid)tigfcit gsto, g. ci, szczel-
no, g. ci, dychtowno, L., miszo, rz-
sisto.

Sichtfunft, f. (bie) uoezya, poetyka, sztuka ry-

motwórcza
Sichtung, f. (bie) poezya, wiersze; 2) zmylenie,

fikeya, wymys, m. g. u.

SicT, adj. gruby, gsty, miszy, otyy, spasy,
pkaty; ef. B. peny, nabrzmiay, obszerny;
birf Werben zgstnie, nabrzmie, napuchn,
oty; bief ficil gsto sia.

Sititbadig, ad. pucoowaty, a, e, olyly na twarzy.
Sicfbaucb, m. (ber) brzuchacz, brzuchal, sado,

bicfbaucbig grubobrzucualy; cf. uton w brzu-
chu, L.

Si erb ein, n. (bas) ber Sdjenfel, bie 2cnbe udo; cf.

ud, hudo, n. g. a.

Sitfbrüftig, piersisiy.

SicTbarm, m. (ber) kiszka wielka, gruba.

Sitfc, f. (bie) grubo, miszo, misz ober misz,
g. y, gsto, cf. cedziny, Pi.

Sicrficifd)ig, ad. cielisty, misisty, otyy.
Sicffufj, m. (ber) grubonóg, *nogal, g. a. grubych

nóg.

Sicfbalg, m. (ber) szyjak im ©Inbifdjcii/ z grub
szyj.

Sidfbaarig, ad. gstowosy, a, e.

Sicfbalfig, ad. gruboszyjny, ten co ma grub
szyj, karczysty, wolowaty.
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Ditfljiutig, ad. gruboskórny, fig. twardy, nieczuy.

JBicfichr, n. (ba6) gstwina, zarosi, g. i, chrap; cf.

Cr.^ßoln. czygied, g. i, gstwa lasu, gszcz, g.

geszczu.

Dftffobf, ni. (ber) grubej gowy, gowacz. (Didf=

fopf, m.) 2) (8at. antbemis tinctoria) rumian far-

bujcy, KI.; rumian farbierski, Jndz.
iJMrfföpfig, gowaty, wielkogluwy.

Ditfteibig, otyy, cielisty, misisty, grubourzu-
chaty.

Ditfleibigfeit, f. (bie) otyo, grubobrzuchoto.
Didltd), gestawy, grubawy.
Ditfnafig/nosaty.
Dirfrücfig, pleczysty.

_

©itffchälig, gruba upin majcy.
Ditffrhnabcl, m. (ber) cf. Äirfdjflnf, Äernbeijjer (Sat.

loxia coccothraustes) grabousk, g. a.

Dicffrein, m, (ber) dyksztyny, cf. rauty.

25 icf fd) tt>a n^, m. |ber] ber gettfdjroanj, ein morgen*
länbifcher ©diaafbotf cap, g. a.

Dicftbuerei, f. (bie) perzenie sic, pysznienie si.
2)i(froanfr, m. [Der] kadun, brzuchacz, brzuchal.

dictator, m. [ber | dyktator.

Dictatorifch, dj^ktatorski, po-sku.
©ictntur, f. [bie] dyktatura, djktatorstwo.
SDietion, f. [bie] wysowienie, wyraz, g. u, dykcya.
Dictiren, v. a. dyktowa. 2) zadyktowa, prze-
pisa np. warunki.

©te ona ober $1. ci, te, f. ber.

Sieb, m. (ber) zodziej, g. eja; cf. *kradzioeh; cf.

przeomipot, g. a, przeomiwrota, L. ; cf. Hoss.
wor, (Snt. fur.) Sprichro. nur SJitihtenfteine unb
heifjeö Gifen finb bor Sieben ftdjer tylko myskie
kamienie i gorce elazo s bezpieczne od zo-
dziejów, steine £iebe hängt man auf, grofje läfjt

man laufen mueba uwinie, a bak si przebije;
cf. zodzieje zodziejka wieszaj, it prawa s
równie jako pajczyna, bk si przebije, a na
muszk wina, L.j ober — przerwie zuchwalec,
uwinie chudzina, L. Gin Dieb bat fein gut

©eroiffen na zodzieju czapka gore, I.. S5or einem

,&au6bieb fann man fid) fd)roer rjüten domowego
zodzieja nikt si nie ustrzee.

D te be rei, f. (bie) zodziejstwo, kradzie, f. g. y.
©iebin, f. (bie) zodziejka, *kradziochna.

©iebifcf), ad. zodziejski, lubicy kra, do kra-
dziey skonny; biebifdjer SBeifc, zodziejskim
sposobem.

DiebSauge, n. (ba8) oko zodziejskie, wzrok zo-
dziejski.

DiebSbaiimen, m. (ber) wielki palec od powie-
szonego zodzieja, z którym wedug zabobon-
nego mniemania wszelkiego szczcia si na-
bywa.

©icbebanbc, f. (bie) kupa zodziejska, (a); zgraja
zodziejska; cf. banda otrów.

SDtebggenoffe, m. (ber) pomocnik zodziei.

©tebggefell, m. (ber) wspólnik zodziejski, B.

©icbogefinbel, n. (baö) chaastra zodziejska.
DiebShanbroerf, n. (ba8) otrostwo, rzemioso
dugich palców.

Diebgherberge, f. (bie) ©iebgfjohle, öa8 Diebe»
lieft/ jaskinia otrów, gniazdo zodziejskie.

Sieb Slat erne, f. (bie) latarnia do zasuwania
wiata, — — lepa, Trotz.

Diebgrotte, f. (bie) kupa zodziejów, banda o-
trów; cf. Hoss. worowskaj szajka.

Dieböfchlüffel, m. (ber) wytrych, zodziejski klucz.
Dieb8fbrad)e, f (bie) jzyk zodziejski, mowa

zodziejów.
Diebftahl, m. (ber) zodziejstwo, kradzie, f. g. y.
Diejenige, ta, f. berjenige.

Diet, f. (bie) tarcica, dyl, g. a. 2) Senne, kle-
pisko.

Dielen, v. a. dylowa, tarcicami wykada.
Dielenfager, m. (ber) cf. ber Dielenfdjneiber, m., f.

S3vettfd)neiber, m. tracz, g. a,

Dienen, v. n. suy usugiwa, godzi si do

czego; ju Jifdje bienen suy przy stole; bamit

ift mir nid)t gebient to mi si na nic nieprzyda,
tego ja niepragn: lange genug —,|nasuy si.
3u bienen! al8 fjoflidje Sejabung) na usugi! do
usug Paskich.

Diener, m. (ber) suga. Gj. dobrze ten powie-
dzia, który kaza si zapatrywa na sugi jak
na przyjacioy nieszczliwe, Krs,, cf. sucy
g. ego; ber ©erid)t6biener pachoek, g. ka, Na-
cz Koman; cf. (berachtlid)) sualec.

Dienerin, f. (bie) suga, suca, suebnica.
Dienerfchaft, f. (bie) sugi, suba.
Dienlid) ober bienfam, ad. zdatny, poyteczny, do-

bry do czego.
Dienft, m. (ber) suba; urzd, g. edu; przysuga,
posuga. Gj. ostatnia posuga wiary i mioci
oddan zostaa (a), cf. in Dieilfte treten wej w
obowizek, j. 93. al© Äod). Gr bietet feine Dienfte

an ofiaruje swe usugi. 3n Dienft treten w sub
si zacign ober zaciga Gj. yczy sobie

obj oboAviazki nadleniczego (a).

Dienft thun bei Stnranbem posugiwa u kogo.
JSemanbem einen Dienft erroeifen, leiften zrobi komu
przysug; przysuy sie komu. 9Ba8 fleht ju

Dienften?" co Pan rozkae? 3d) ftehe ju S&ren
Dienften! jestem na jego roskazy, cf. Dienftarbeit

paszczyzna.
Di en ft ag, m. (ber) wtorek, g. rku.

Dienftalter, n. (ba8) lata suby.
Dienstangelegenheit, f. (bie) interes urzdowy.
Dienftarbeit, f. (bie) suba, niewola, Bw.; cf.

robocizna, szarwark, g. u, paszczyzna, su-
ebnicza robota, cf. powinno Paska.

Dicnftbar, ad. podlegy, poddany, suebny, usu-
gujcy, hodowny, hodowniczy.

Dienftbarfeit, f. Cbie) suba, niewola, usugiwa-
nie, hodownictwo, poddastwo. 2) usuno.

Dienftbeftiffen, ad. gotów do usug, chtny do
usug, uczynny, usuny.

Dienftbefüffenheit, f.(bie) Dienftferttgfeit, f. (bie)

gotowo do przysuenia si, ochota do przy-
suenia si, usuno, uczynno; cf. zabiegi,
Krs. P.P. 259.

Dienftbote, m. (ber) suga, suebny, suebna.
Dienfteifer, m. (ber) gorliwo w subie, — za-

biegi, Krs. gorliwo na urzdzie, B.

Dienftentlaffting, f. (bie) odprawienie ze suby;
odprawa.

Dienftergeben, do usug gotów.
Dienffafjig, zdatny do suby.
Dienstfertig, usuny.
Dienftfertigfeit, f. (Die) f. Dienftbefliffenbeit nad) bem

Stuff, usuliwo, nad) ©retfeft, cf. am beften usu-
no.

Dienftfrei, wolny od suby ober— paszczyzny,
okupny, B.

Dienftfreunb(id), po przyjacielsku, uprzejmie.
Dienftgelb, n. (ba8) okup za paszczyzn.
Dienftgefchaft. n. tba8) = SimtSgefchaft interes u-
rzdowy.

Dietiftherr, m. (ber) Pan, g. a.

Dienftfjufe, f. Cbie) an paszczyniany, Bw.; cf.

woka szarwarkowa.
Dienftjahr, n. (ba8) rok suby.
Dienftfnedbt, ra.(ber) sucy parobek.
Dien ft te u te, p. Cbie)_ sucy; cf. Dienfhnannea
bodownicy; cf. lennicy.

Dienftteiftung, f. (bie) suba, usugiwanie, sub
owiadczenie cf. powinno, posuga.

Dienftlid), usunie.
Dienfttohn, m. (ber) myto, zasugi.
Dien ft I o 8, bez suby, cf. samopas.
Dienftmabcfjen, n. (ba6) suca, dziewka, (bie

Dienftmagb).

Dienftmann, m, (bev) lennik sub odbywajcy.
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2)ienftorbiiung, f. (bie) porzdek w subie.
JHenftbferb, n. (ba&) ko paszczyznowy; lub

do uytku wojskowego.
Dienftbflicht. f. (bie) obowizek suby ober obo-
wizek suebny, subowy.

Sienftpflicbfig, pasczyniany 2) popisowy, do
suby wojennej obowizany.

SMenftfrhein, m. (Dcv) list'odstajny, Krs.
3Menftthuenb, adj. bdcy na subie (w której
si wyrczaj); subowy, np. oficer.

Di en ft co li, n. (ba6) bie SMcnftleute
, $1. sucy,

czelad, czeladka.
iDienftroillig, do usug gotów, grzeczny.
Dienftjeit, f. (bie) czas suby.
Dienftjroang, m. <ber) paszczyzna.
35ie8, für: biefj, f. biefer.

Diefe, ta.

35iefelbe, ta sama.
2)iefcr, biefe, biefee, ten, ta, to.

2)iefjfa(lS, adv., auf bicfeu gall-, in biefem galfe na
taki przypadek, w takim razie, w tej mierze.

25 i

c

9 j ä I) v
i
g tegoroczny; cf, Sßr.^oln. latosi.

2Hef)mahl t ra, teraz. So biel für biejjmahl
tyle na teraz.

2)ieSfeitig z tej strony znadujcy si.
2)ie6feit8 z tej strony, adv.
2)ietrich, m. f_8at. Theodoricus) Dytrych, g. a; 2)

ein Stachfchiüffel wytrych, g. a.

2Meroeil Conj. poniewa, ie, e, i, 2) fo lange
alo póki, dopokd.

©ifferenj, f. (bie) diferencya, rónica.
^Differential» nnb Sntregal > Rechnung rachunek
róniczkowy i cakowy. 9lad) ber — r)eiauS=

bringen zróniczkowa, L.
©ifferiren, v. n. m. h. abweichen róni si.
2>igref|"ion, f. (bie) ustp, «i. g. u, wyskok (a),

}. 35. literacki wyskok (a).

Dilettant, m. (ber) dyletant, amator, mionik.
2) i U, m. ober 2)ille, f. kopr ober koper, g. u. (2at.

anethum graveolens). — 2) — tulej, g. tuleji,

rura, rurka, macica u stpia, supiec, g. pca,
cf. Boss, trubka, auf ^oln. trbka.

SimenUon, f. (bie) rozmiar, dymensya.
2)imiffion, f. (bie) dymissya, wyzwoliny, SJJl.

2)ing, n. (ba8) cf. bie Sache rzecz, g. y, Cßl. rzeczy,
im N. G. A. V. (fr. kada rzecz ma dwie
strony, Aut. BI om. ©titer 2)inge fein by dobrej
myli. SSor allen 2)ingen nadewszystko ober

nasamprzód (a). 2)a§ gef>t nicht mit rechten Singen
jn to nie naturalnym sposobem si dzieje. 2)a8
2)ing an f i cf) (w filozofii Kanta) byt (niedocignio-
ny) zasadniczy bez wzgldu na postacie po-
jawu. Wm.

2) —, m. (ber) (u ludów germaskich i skan-
dynawskich w rednim wieku) *sd, g. u. roki pi.

JDinge jestestwa 3. 23. materyalne, Dowgird.
®rojje2Mnge an jemanb thmi wielmonie poczyna
z kim. (bibl.)

äDingen, v. irr. a. m. h. Praes. ich binge, Part. prs.

bingenb, Imperf. id) — , er bung, Conj. bafj ich —

,

er bünge, Imper. binge, Part. prt. gebungen targo-
wa; 2) naj, naprawi. (Sr roar gebungen prze-
najety by, (bibl.) Sichern. 6, 13.

SDingebfennig, m. (ber) zadatek, g. tku.

25inglich, ad. do rzeczy nalecy, rzeczowy, a. e;

binglichcö fflecht rzeczowe prawo, cf. realny 3. S3,

bingliche Stechtbberhältntffe realne stosunki prawne,
ffl.-O.

iDinfel, m. (2at. triticum spelta) pszenica orkisz.

iDinhen, v. n. m. h. (frj, diner), obiadowa.
2)inftag, m. (ber) wtorek, g. rku.

2) in te, f. (bie)
f. Jillte atrament, g. u, inkaust.

2)i6ce8, f. (bie) dyecezya.
SD i on 6 a, 83enu6fliegenfalle ywolist, g. u, muclio-
ówka, L.

2)ionl;fiu8, m. Dyonizy, g. ego.

2)iphthong, m. (bei) f. »Doppellaut.

35i p I om, n. (ba8) dyploma, g. atu, dyplom, g. u.

Diblomat, m. (ber) dyplomat t. j. biegy w spra-
wowaniu poselstwa politycznego.

2Mbloinatif, f. (bie) dyplomatyka.
2>iblomatifer,_ m. (ber) f. diplomat , 2) biegy
w tumaczeniu dawnych rkopismów (rednio-
wiekowych).

2)iblomatifch, dyplomatyczny. 2)a8 —e Gorb8
ciao dyplomatyczne.

2)iJ)tam, m. (ber) jesieniec, g. Yica, cf. jesionka,
L.; dyptam.

2)ir tobie, ci.

direction, f. (bie) Dyrekcya, kierunek, g. nku,
zarzd.

2) ire ft, prosto, cf. inbirecf ubocznie, Bohusz.
©ire f tor, m. (ber) Dyrektor, g. a.

JDireftorium , n. (bae) Dyrektoryum, cf. Dyrek-
lorstwo.

2)irighen, v. a. ni. h. kierowa czem, 3. S3, inte-

resami, obleniem (a), dyrygowa czem.
2)irne, f. (bie) dziewucha, dziewczyna publiczna.

2)ii'|rhau, n eine Statt Czczew, g. a ober Tczew,
g. a, cf. Derszawa.

2)i8cant, m. (ber) dyskant, g. n, dyszkant.
SMScantift, m. (ber) dyskancista.

©iSciplin, f. (bie) dyscyplina, karno,
2)i6contiren, v. a. — abrechnen, absieben potraci,
dyskontowa.

2MöCOllto, m. (ber) ber Slbjug dyskonto, potrcenie.
2)iöcuriren, v. a. dyskurowa, rozmawia.
25 i Scour 8, m. (ber) dyskurs, rozmowa.
2)i6cret wzgldny 3. S3. — czytelnik, uprzejmy.
2)i8cuffion, f. (bie) rozwaga, 3. S3, rozwagi
wzgldem wolnoci druku (a), dyskusya,
roztrzsanie.

2)i6l)armonie, f- (bie) dyzharmonia, niezgodno.
IDiöbeitfation, f. (bie) dyspensa, rozwizanie, 3. S3.

z przysigi.
©iSpenfiren, v. a. rozwiza, uwolni od czego.

2)i6ponent, m. (ber) rzdca, 3. S3, domu handlo-
wego; dysponent.

SDiSbonibel rozrzdzalny, a, e, Gj. cze fun-

duszów rozrzdzalna (a), cf. majtek dyzpozy-
talny, 9?@.

3)t6boniren, v. n. über etro., beifügen wolno rozrz-
dzi czem. 2) 2MSbonilt part. skonny do czego,

cf. aufgelegt Hoss. razpooon.
2)i8bofitioii, f. (bie) dyspozycya, zarzdzanie.

Gr. pod dozorem i zarzdem Jozefa R— psze-
nicy korcy tysic s spawione do miasta

Gdaska, 8t@. 2) — 31t Äranfheiten, usposobie-

nie, udzia do chorób, UD. 3) — eine8 Sluffafeefl,

rozkad, ukad.
2)i8bofitioil6fäl)ig ,

zdolny do czynów urzdo-
wych, 9t©., ober zdolny do dziaania urzdo-
wego.

2)i8butation, f. (bie) dysputa, rozprawa, 9B3.

DiSbutar, m. (ber) cektownik, g. a. (CiSputirer,

2)i8putn-geift).

2)i8putircn, dysputowa, rozprawia, cf. L. prze-

gadywa si z kim.

2)iffibent, m. (ber) dyssydent, g. 3. rónowierca.
2>iffonan 3, f. (bie) dyssonaneya, niezgodno
(w muzyce).

©iftel, f. (bie) (Snt. carduus) oset, g. ostu; gefcg»

netc ©Iftel (Sat. carduus benedictus) oset woski;
cf. bernardynek; cf. mordownik; cf. Czarnobyl;

cf. tojad; cf. Turecki czubek, L. .£>angenbe —
f. »ifambiftel, .ffiraufe —

f.
Slcferbiftef, Keine.

2Mfteloitig, ostownty.

©iftelfinf, m. (ber) szczygie, g. ga.
»Diftcffóbfe, S#I. szyszki do kutnerowania sukna

ober distelkópfa, 3oll»$ar-

25iftilliren, eig. beftilliren, v. a. dystylowa.

2)iftillirfolben, m. (ber) bania do przepalania,

alembik, L., of. retorta, £$3.
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35iftributib, ad. rozdawny, j. 3?. sprawiedliwo
rozdawna- Orzechowski.

JDijtvift, m. (ber) powiat, g. u, okrg, g. egu,

okolica.

25ithi;rambe, f. (bie) dytyramb, g. u, pie po-

chwalna.
25iban, m. (ber) dywan, g. u.

25ibcrfion, f. Cbie) dywersya.

25ibibenb, m. (ber) dzielna f. g. y (liczba),

dzielca, m.

35ibibiren, v. a. dzieli, dywidowa.
©ibinationbgabe, f. (bie) dar przewidywania,
zgadywania.

35ibi|ion, f. (bie) dywizya, cf. oddzia, 2)

dzielenie.

SPiPifor, m. (ber) dzielnik.

JDöbel, m. eitiBcibfen, ^flocf kolek, g. ka; cf. czop.

23 SBeijjfifcf) jelec, g. lca, L.j kleuiec, g. ca,
nacf) Wasielewski.

2) od), Conj. et adv. jednak, wszelako, wszake,
przecie. Sa9 ihn bod) herein! wpue go (te)!

2) o cht, m (ber) knot, g. a.

35od)tgarn, n. (bas) przdza na knoty.

25od)tmeffer, n. (boS) nó do ucinania knótow.

3)ocfe, f. (bie) 1) stanowisko do budowania albo

naprawiania okrtów; 2) siupek, g. pka, to-

czek, *balas, motek, kbek; cf. talka, j. SÖ.

jedwabiu, L. 3) *ßubbe lalka, pupka, cf. kr-
elek, L ; ober $r.=$oln. kreoek, cf. wartoka.
4) f Soge.

35ocfengelanber, n. (baó) *balasy, galerya z
supkami.

©otfenfbinbel, f. (bie) wa tokarski, Bw.
25octor f. 25oftor.

JDocument, n. (bat) dokument.
25 o cum en tirem v. a. udowodni.
25ogge, f. (bie) brytan, g. a.

35 o gin a, n. dogmas pi. dogmata.
35 o g mat if, f. (bie) dogmatyka i bogmatifch dogma-

tyczny, artykuów wiary si tyczcy.
35 obie, f. (bie) kawka.
©ohne, f. (bie) (Sbrenfel sido obersideko na ptaki;

cf. potrzask.

25ohnenfang, m. (ber) polów ptaków w sidekacb.
25ohnenftrid) , ©ohnenfteig , m. (ber) cay cig
rozstawionych po lesie side.

35ofior, m. (ber) Doktor, g. a.

35oftorbut, m. (ber) biret doktorski.

25oftornt, n. tbaö) doktorat, stopie doktorski,

8Bj., cf. doktorstwo.
25oftorbromotion, f. (bie) doktoryzacya.
35oftorring, m. (ber) piercie doktorski.

35oftorfchmau$
1
m. (ber) uczta doktorska.

35oftoriren, v. n. doktoryzowa (si).
35 old), m. (ber) sztylet, g. u, pugina, g. u.

35 olchfid) , m. (ber) raz sztyletem zadanyj cf.

sztych puginau.
25olbe , f. (bie) okoek, g. okoka, L.; cf. balda-

szek = Sar. umbella.

35olbenbflanjen baldaszkowate roliny.
35olbentragenb baidaszkowaty = got. unibelli-

ferus, Bot.

Solbenerbfe, f. (bie) baidaszkowaty groch ==
pisum umbellatum.

35olbengeroäd)6, n. (baS) baldaszkowata rolina,
©olbodfe, f. (Sal. isopyrura) przyjemka; SBiefen-

rautblättrige — (Sat. — thalictroides) przyjemka
rutewkowa, Jndz.

35 Ol l f. roll szalony.
35ollger|te, f. (bie) (Sat. lolium temulentum) kkol

roczn3'.

35olmetfcher, m. (ber) tumacz auch tómacz, m. g. a.

25olmetfcherin, f. (bie) tumaczka.

35olmetfchen, v. a tumaczy, auch tómaczy.
25olmetfchung, f. (bie) tumaczenie.

35om, m. (ber) *tum, katedra, koció katedralny.

35omfine, f. (bie) Królewszczyzna, g. yj dobra
królewskie ober Ksice.

35omctnengut, n. (ba8) dobra królewskie, kró-
lewszczyzna.

33omänenfammer, f. (bie) kamera ekonomiczna.
25omöncnralh , m. (ber) radzca kamery ekono-

micznej.

35ombed)ant, m. (ber) dziekan, g. a.

35omeftique, m. (ber) domowy, sucy, czek.
35omfrau, f. (bie) Kanoniczka.
35omt)err, m. (ber) Kanonik, g. a.

35omt)crrnd) kanoniczy, kanonicki.

jDomherrcnfreUe, f. (bie) kanonikat, g. u, kanonia.

35ominif, m. (ber) ber große 35anjiger 3«hrmarfr, Do-
minik, g. a? u.

35ominifaner, m. (ber) Dominikanin, g. a.

35ominifu, m. (ber) Dominik, g. a.

35ominifanerflofter , n. (bas) klasztor domini-
kaski.

35ominifanerorben, m (ber) zakon dominikaski.
35omfabitcl, n. (bae) kapitua.
25omfirche, f. (biel koció katedralny.

35oml)faff, m. (Der) gil, g. a, I..; cf. L popek.

35ombrebiger, m. (ber) Ksidz, Kaznodzieja przy
kociele katedralnym.

35ombrobfr. m. (ber) proboszcz katedry.

35omi)robftei, f. (bie) probostwo katedralne.

25omftift, n. (ba) kapitua, biskupstwo.
25onau, f. (bie) Dunaj, g. aju.

35onlegig obazgiem, pochyo, Bw.
25 o u ner, m. (ber) grzmot, g. u, cf. grom, g. u; gj.

w ród odgosu dzwonów i gromu dzia (a);

cf. piorun, eig. SBetterftrahl ; bom 35onner erfchlagen

roerbeil zabitym by od pioruna Ober przez pio-

run; ber 35onner rollt grzmi, grom huczy.
35onnerb(att, n. 35onnerbohnen, Sßl. f. ffiohuenbiatt.

35onnerflnd), in. (Sat. corydalis bulbosa) kokornak
czczym kokorycz gówkowy, .£>gn., cf. Sat. fu-
maria, Al., Jndz.

35onnergetofe, n. (,i>a&) trzask, oskot piorunowy.
35onnergott, m. (ber) Jowisz gromowadny, gro-
mowadzca.

35onnerfeil, m. (ber) piorunowa strzaka, Vol.;
cf. kamie piorunowy pralek, Sßr.sSJJofn. ; cf.

piorunek; cf. ddownica; cf. Boy prtek, L.
35onnerfuall, m. (ber) huk piorunowy ober od

grzmotu, trzanienie piorunu.
25onnern, v. n. grzmie bon grzmi, Prä t. grzmia,

fig. piorunowa.
35onnern, n. (i>a&) grzmienie.
35onnemb grzmicy, piorunujcy.
35onnerne(fe, f. (bie) (Sat. dianthus deltoides)
gwodzik trawny.

35onnerneffel, f.
f.

SSrcnneffel, grofjc.

iöonnerfchlag, m. (ber) piorun, uderzenie piorunu,
trzanienie piorunu; gromobicie; cf. Ross. gro-
mowy udar.

35onnerfchlachtig piorunem uderzony.
35onner§tag, m. (ber) czwartek, g. (ku; ber grüne

35onnerrag wielki czwartek.
35onnerftimme, f. (bie) grzmotliwy gos, Krs.,
gos gromu, gos piorunujcy. (j. podniós
grzmotliwy gos ojciec Pankracy. Antimon.

35onnerftrafJl, m. (ber) piorun, bysk pioruna,
*poysk piorunu.

35onnerroetter , n. (ba8) grzmoty, PI., pioruny,
PI., Bw.; cf. piorun, burza, nawano z grzmo-
tami, *trzaskawica, cf. nawanica.

35oniierroolfe, f. (bie) obok piorunowy.
35onnerroort, n. (ba&) piorunowe sowe, L.
35onnerrour3, f. (Sat. aristolochia clematitis) ko-
kornak powojowy.

35obbel= in 3ufdmmenfe^gg. podwójny, dubeltowy.
35oj)})elabler, m. (ber) orze dwugowy, ob. darty,

9Bj., cf. podwójny.
35obbeIbanb, n. (ba6) wstga podwójna.
35obbe[bed)er, m. (ber) puhar podwójny.
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35 op pel bier, n. (bo8) piwo dubeltowe.
35oppelbranntroein, ni. (ber) dubeltowa wódka.
35oppelehc, f (bie) dwuestwo.
35oppelhafen, m. (ber) dubelhak, L.; cf. rusznica
z widekami.

35oppellauf, m. (ber) dubeltówka (strzelba).

35 o J) pel aut, m. (ber) dyftong, dwugoska.
35oppelleiter, f. (bie) drabina z podpor ober dra-

bina z podstawkiem, cf. L, skadana drabina,

leziwo, krzeseko.
35oppeln, v. a. dwoi, podwaja.
35opp elpunft, m. (ber) dwukropek.
35oppelfinn, m. (ber) dwuznaczno.
35oppelfinnig, dwuznaczny.
35oppelt dwojaki, a, ie, dubeltowy, dwojnasobny,
podwójny; Crj. id) habe bie glinte boppelt gelaben

nabiem fuzyj podwójnym nabojem; er gab e8

mir Doppelt ab oddal mi to w dwójnasób, Krs.
dubeltowo.

35oppelaffet, m. (ber) kitajka podwójna» cf. L.

*kitajka dupla.

35oppelgefiebert dwupierzasty = fiat. bipinnatus.

35oppell)crjig, adj. dwojakiego serca, faszywy.
35oppelthür, f. ( bie) drzwi podwójne.
35oppelrtiöerig, adj. dwojwiosowy.
Doppelzüngig dwujzyczny.
35oppeljüngigfeit, f" Cbie) dwujezyczno.
©oppeljürgler, m. (ber) dwujzycznik, obudnik.
35orant, m. r>eifjer, f. Slnborn, gemeiner u. f. ro.; 2)

f.
Skrtram.

35orf, n. (ba§) pi. 35örfer, wie, g. wsi, Pi. wsie.

6j. kupiby wie, ale pienidze gdzie, Gin. 1q.

©orfbäcfer, m. (ber) piekarz wiejski ober —
na wsi.

35 orf bero optier, m (ber) wieniak, wocianin, g. a.

35orfchen, n. (baö) wioska, cf. wiosczyna (a).

35orfgänfefufj, m. (fiat chenopodium bonus Hen-
ricus) gsia stopa mczyniec, &!., <£)gn., mczy-
niec strzakowy, Jndz.

©orfgemeine, f. (bie) gromada, gmina; $r.=S(Joln.

zbór wiejski.

35orffirchc, f. (bie) koció parafialny, koció
wiejski.

35orfleben, n. (ba6) ycie wiejskie.

35orfleute, pi, wieniacy
35orfmdfjtg, adj. wiejski, a, ie, cf. adv. po

wiejsku.

35orfmann, m. (ber) wieniak, g. a.

35orfpfarre, f. (bie) plebania na wsi.

35orfpfarrer , m. (ber) ksidz pleban, ksidz pro-

boszcz, Bw. ; cf. pleban wiejski.

35or[pferb, n f. Slrbcit§pferb.

35orfrid)ter, m. (ber) sdzia wiejski.

©orffchaft, f. (bie) wieniactwo, t. j. mieszkacy
wsi.

©orffchenfe, f. (bie) karczma
35orf|chulmeifter, m. (ber) *Szkolmistrz, Szkolny;

cf. nauczyciel wiejski, SBj., 5ßr>S|$oln. Szkolnik.

©orffchulje, m. (ber) wójt, szoltys.

*356rfeu t. Dürfen mie, miem, mia.
35ormentill, f.

f.
SSirfimirj.

35om, m. (ber) cier, g. i, ciernie, tani, f. g. i,

bodak. (Sr,, er ift mir ein 35orn im Sug, id) fehe

if)n nid)t gern blask mi od niego, miy mi jak
sól w oku, Li id) bin ilmcu allein ein 35orn im

Sltigc ju ja tu u wszystkich jestem jak sól w
oku, ober wszystkim sol w oku. 2) 35orn im

©chloffe sopel w zamku, — w kódce, L.; 3)

35om in ber Schnalle pie, g. nia, L., beffer

trzpie, kolec u sprzczki, L., cf. spionek; cf.

SBßbm. spinado; cf kolczyk, Mw. Kolczyk
tylko w uchu, SBj. eig. Ohrring.

35ornapfcl, m. (fiat. datura stramonium) bielu
dzidzierawa, ^>g , Al., Jndz.; szalej wielki,

4?gn. (Stechapfel.)

35ornbufd), ©ornftraucl) m. (ber) ciernie; cf.

ciernisko.

35 omen, adj. cierniowy.
35omenfrone, f. (bie) korona cierniowa.
35orueulo bez cierni.

35orncnooll peen cierni.

35orngebüfd), 35ornbidEid)t, n. iba§) ciernisko.

©ornijerfe, f. (bie) clernina, ciernisko.

©orntd)t, adj. ciernisty eig. cierniowaty.
35ornig, adj. cierniowy, cf. B. ciernisty.

35omfti and), m. (ber) ciernisko, cierniownik.

35orntr>icfc, f. (bie) (Sat. vicia sepium) wyka po-
towa.

©omaroeig, m. Cber) gazka cierniowa.
Dorothea, f. Dorota.
35orpat, n. in fiieflanb, Dorpat, g, u, Derpy, g. ów

ober Derpsko, L.

©orren, v. n. schn.
35 ör ren, v. a. suszy, upray.
35orfch, m. (ber) sßr.=Seut|d): $omuchel dorsz, po-

muchla.

©ort, m. (ber) (fiat. bromus secalinus) stokosa
ytna, Al., <&gu. 5 — ytnia, Jndz. kostrzewa
ytna, «£»gn. 2) — , (fiat. alyssum sativum) nica,
Inianka siewna. 11

J

K.

©ort, adv. tam; hier jeitlid) unb bort eroiglich tu

czenie i odzie wiecznie; bort burd) tam tedy.

©orther, zowd, ztamtd.
©orthin tam tdy, do ond. Sr,. Daleko odtd do
ond, Orzechowski.

©Oltig, adj. tamtejszy, tameczny.
©ortmartS tam dalej, ku tamtej stronie.

©Oächen, n. (baS) puszeczka, tabakiereczka.

©ofe, f. (bie) puszka; Sabafóbofe tabakierka.

3D fi 9, f. (bie) doza (lekarstwa).

©oft, m. (ber) (fiat. origanum) lebiotka; gemeiner

— , ©often (Sat. — vulgare) — pospolita, Äl.,

Jndz.; niacierzyca pospolita, majeran dziki, ^ig.

©oftenfraut, n. (baS) upatrek, g. uka, L
; f.

Slip =

traut, ,§gn.

©otation, f. (bie) cf. 2Cu6ftattung wyposaenie,
uposaenie.

©otirt uposaony, j. SS. koció znacznie uposa-
ony (a), cf. kocioy bogato nadawa, P K.
494. botirte reidjlid) bie Äirdhcn.

©otter, m. (ber) ber Grierbotter ótek, g. ótka,
cf. B. ótko.

©otterblume, f. (bie) (Sat. caliha) majówka, Al.,

.&gn.; knle, Jndz., ,£gn , kniat, <&gn.; gemeine
— (fiat. — palustris) majówka botna, Al ;

—
pospolita, <5gn.; knie botna, Jndz., <£>gn.;

kniat botny, .£>gn. 2) — (fiat. trollius euro-
paeus) penik zwyczajny, Al., ^gn.j penik
pospolity, Jndz ; cf. kaczyniec.

©otiblircn, v. a. dwoi, dublowa, SBj.

©ouceur, n. (ba6) podarunek.
©rache, m. (ber) smok; latawiec; fig. zonica.
©rarheuampfer, m., ©rachenblut, n. f. Kmpfer, bltlt=

abriger.

©rad)enbrut, f. (bie) pód smoczy.
©rarhentopf , m. (fiat. dracocepbalum) smocza
gowa, KI.; pszczelnik, Jndz.; fchtoebifcher —
(fiat. — ruyschiana) smocza gowa okrgowa,
KI

;
pszczelnik okrgowy, Jndz.

©rachenrour j, f. mijowiec, g. wca,L. f.Slnferrourj.

©rad)ma, n. (ba8) $1. ©rarhmen drachma (ósmacz uncyi, wier óta, L., take pienidz)
©rag oner, in. (ber) dragon ober *dragun, g. a.

©ragonerhauptmann, m. (ber) kapitan od dra-

gonów.
©ragonermäjjig, adv. po dragosku.
©ragonerpferb, n. (baö) ko dragoski.
©ragonerregiment, n. (ba8) pók dragonów.
©ral)t, m (ber) drót, g. u, dratwa; ©ral)t jirhen

drót cign, — robi; ®olb» unb Silber=©raht

zoto i srebro nitkowe (a).

©rahtarbeit, f. (bie) dróciana robota, filigran, g u.

©rahtarbeiter, m (ber) dróciarz, g. a, filigrannik.

©ra!)tbanf, f. (bie) kobylica do cignieni» drótu.
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©rabtbauer, n. (bab) dróciana klatka.

»rabtbogeu , m. .ber)
J

. dró ciana.
©raljtfeber, f. Cbie) (

l ? J

©lästern, adj. dróciany.

©rabtfenfter, n. (baö) okno dróciane, t.j. z siatki

drócianej.

©rahtgitter, n. (baö) kratka dróciana.

SDra $tf itgel, f. (bie) dwie kule na dróciku zwitym;
które go rozcigaj, gdy je z fuzyi wystrze-

laj, Tr.

©vah"tleud)ter, m. (ber) lichtarz dróciany.

©ral)tmühle, f. (bie) drótownia.

©raf)tfaite, f. Cbie) strona dróciana, metalowa.

©rahtfrhmele, f. (Sat. aira ilexuosa) miaek
pogicy. H. J.

©rabtfieb, n. (baó) sito dróciane.

©rahtfilber, n. (baö) drót srebrny, srebro cignio-
ne na dróty.

©rabtjange, f. (bie) cgi od drótu.

©rat)t$ief)en, n. (ba8) cignienie drulu.

©rahtjieher, m. (ber) drótownik, cf. dróciarz,

g. a, B.

©rabtjtig, m. (ber) warsztat d rotowy, Tchn,
©rail, ra. (ber) ober bie ©ralle, f. gwint, g. u,

rowki wyrnite krcone naksztat limaka,
paski, wytoczyny."

©rail Ober bieli krty, a. e, tgi.

©rama, n. (baö) drama, dramat.

©ramatifch dramatyczny, ba$ ©ramatifche drama-
lyczno.

©ramaturg, m. Cber) umiejtny w prawidach
sztuki dramatycznej (aktor i autor); dramatyk;
Nauka wykadajca te prawida zowie si bie

©ramaturgif.

SD ran f. baran.

Sran,/ m. (ber) natok, nacisk, g. u, naglca
okoliczno, f.» cf Hoss. napór j — fubieii czu
pochop ober poczuwa si do czego, Krs.; —
ber Umftänbe gwatowno okolicznoci , (a)

i

ober j. S3- nieuchronnemu naciskowi nakazuj-
cych okolicznoci ulega, (a); cf. B. ch po-
niewolna do; cf. przejecie; 5. B. o Boe co za
rado, jak sodkie przejcie, Nieme. Sr. alem
w zych myli nacisku szuka dobrej, jak w
mrowisku szukaj ziarnek kadzida, Mi-
ckiewicz.

©rängen, v. a. pcha, toczy; cf. prze, na-
ciera, cisn, trapi, gnebij cf. wbi si. ©id)

toornad) brängen cisn si j. 93. do urzdu; cf.

napiera si czego, ©aö ÜBolf brängte fid) an ben

SBagen lud cisn sie bogosawic do pojazdu,
(a). Chrzanowski cigle prze (bldngt) nieprzy-
jaciela, (a). 6r. Co dzieci , te w ktek si
wbiwszy |in einen 9Binfet gebrängt] ze strachem
na pielgrzyma patrzay, Czartoryska.
©ebrängt, alö adj. zwizy np. styl, gebrängt

boll peny, e a trudno si przecisn.
©rängen, n (baö) pchanie, drczenie, cinienie si.
©rang er, m. [ber] drczyciel, gnbiciel.
©rängfal, n. (baö) ucisk, utrapienie; cf. dolegli-
wo.

©raperie, f. [bie] draperya, przybranie.
©rapiren, v. a. ustroi, ubra, ubiór da, dra-

perya da.
©rath f. ©rafir.

©rau, f. [bie] ein glufj Drawa.
©räuen

f. ©rohen grozi.
©rauf f. barauf nad to, na to.

©rauö f. barauö z tego.

©raufenfee, m. [ber] Druuo.
©raufen, adv. zewntrz, na dworze, na ulicyi

cf. Sßr.^oln. na dworzu; oon braufjen r)cr ze
dworuj cf. z nadwora; braufjen bleiben zosta
przed sieni, zosta na dworze.

©redjfelbanf, f. [bie] ©rehbanf, f. [bie] tokarnia,
tokarski warsztat ober wa —

i cf. Mw. to-

karska awa.

©recbfeleifen, n. (ba8) dóto tokarskie.

©recfjfclfunft. f. [bie] tokarstwo, sztuka tokarska.

©red) fein, v. a. toczy, wykrci, utoczy.
©red)8ler, m. (ber) tokarz, g. a.

©red)ölerarbeit , f. (bie) tokarski wyrób, tokar-

ska robota.

©rechSlerhunblüerf, n. (baö) tokarstwo, rzemioso
tokarskie.

©red\ m. (ber) gówno, ajno, boto? (Sj. rucha si
jak gówno w przerbli; Jeufelöbvccf, m (8at.

assa foetida) SJJoln. czartowe ajno, djabelskie

gówno, smrodzieniec, L. ©brirhro. einen über beu

©änfebveef führen przez gsie gówno kogo pro-

wadzi, t. j. okpi kogo} cf. zawód komu
uczyni.

©rerfhaufen, m. (ber) kupa ajna.

©reefig bocisty, ajnisiy

©reeffafer, m. [ber] krówka, uk, g. aj cf. fig.

mierdziuch, g. a.

©reccfarven, m. (ber) kara do bota na tyle spu-

stna, Tr. ; karra do wywoenia ajna.

©rehbabu/ f. (bie) warstat powroniczy, miejsce

gdzie liny krc, Tr.

©vel) bant f.
©rethfelbanf.

©verbal', adj. obrotny, dajcy si krci.
©reljbaum, m. (ber) b. wroto, üblicher^ wrota, PI.

g wrót; cf. *kobylenie ober kobylica; cf. am
beften rogatki} cf. Hoss. worotyszcze; cf. Tr.

koowrót, kobylnica obrotna.

©rel)bv liefe, f. (bie) most zwodzony,
f.

3ugbrutfe.

©reheifen, n. (i>a) dóto tokarskie.

©resell , v. a. krci, obraca, toczy; cf. L.

krci wici fobiel roie lügen, breben, frengeln. @6
bieht fid) alleö mit ibm hennn w kolo z nim
wszystko chodzi, P. Kchn. 547, ben SRantel

nad) bem 35iube breben jak kurek za wiatrem
chorgiewk zwraca, Mckw., id) mag mirh bve=

ben unb toenben na próno si wywijam, wy-
krcam.

©rehen, n. (baö) obracanie, krcenie, toczenie;

cf. ©vchtvanfheit.

©rei) er, m. (ber) tokarz.

©reljerei, f. (bie) wykrt, krecielstwo; wybiegi
cf. koszarki opaki ple, X." @ö hilft feine ©re-

berei nie wykrcisz si sianem; cf. matactwo,
krtanina.

©rebfranfbeit , f. (bie) zawrót, g. ui motyllce;
koowacizna owiec (a). SJJoltl. 3fi& 1826. L.

©rehfreus, n. (baö) koowrót, g. u.

©rehling, m. (ber) korba, g. y, cf. rczka; cf.

obrotnik, biegun krccy; cf. koowrotek. —
in ber äRüble bben w mynie, L.

f. ©rilling.

©reborgel, f. (bie) pozytywek,
f. Seier.

©re hrab
,

n. (baö) kolo do toczenia ober obra-
cajce si.

©rebfcbamel, m. (ber) f. Senffchämel rycan, rycon,
siodo (münbl. Slnjeige).

©rel)fd)eibe
;

f. (bie) bie ©reblabe krg ober krek
garncarski.

©rebfubli m. (ber) krzeso do obracania si? cf.

stoek do toczenia.

©rebtifd), ni. (ber) stó obracajcy si.
©rebung, f. (bie) obrót, g. u, krcenie, podwra-

canie.

©rei (eine ©rtmbjahl) trzy, g. trzech, ober alö Coli.
troje, g. trojga,

©rei, f. (bie) trójka.

©rei achtel trzy ósme czci, trzy ósme.
©reiadjteltaft, m. (ber) takt trzy z ósmych.
©reiacferrourj, f. (Sat. dentaria bulhifera) ywiec
gówkorodny; cf. babie zby, <£)gn.

©reiäugig, adj. trzy oczy majcy, trójoczny,
trójoki.

©teibeinig, breifüfjig, trzynogi, trójnogi, o trzech
nogach, trójnony ober trzynony.

©reiblatt, n. (baö) tref, g. u, trójlist. 2) koni-
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czyna; cf. $r.«^5o[n. aud) konikowie, g. a;

gvoßcö — , f S3ifd)of6hut, 3) großes — f. sBiberflee.

©reiblätterig trzylistny, trójlistny.

©rei beef er, m. (.ber) okrt o trzech pokadach ob.

pomostach, SBfl., *lrójpttrowy (a),

©reibiftet, f. (Sat. carlina vulgaris) dziewisi
zwyczajny, Älö — pospolity, Jndz.; krokos
leny, polny, przelica, wrzeciennik, <£>gn.

©reibrähtig, adj. trzy d rotowy.
©reiedf, n. {bab) trójkt, g. a, unb llicfjt *trój-

rog, g. a.

©reieefig trójktny, trzygraniasty; cf. felt, trzy-
rony, (rójkanczaty [aj.

©reieinig jeden w trzech osobach, Bw.; cf. w
trójcy witej jedyny,

©reieinigfeit, f. tbie) trójca wita,
©reier, m (ber) trojka, trojak, g. a, Feinen ©reier

Voertb szelga nie warte,

©reierlei trojaki, a, ie.

©reifad) potrójny, trojaki, adv. w trójnasób.

©reifadjbeit, f. (bie) potrójnoe.
©reifäbmig, ad. trójniciowy, unb nid;t trójnitny,

o trzech niciach.

»Dreifältig, adj. potrójny,
f. breieinig,

©reifaltigfeit, f (bie) trójca (wita),
©retfaltigfeitsbluine, f. (bie) potrójny fialek,

f.

(Stiefmütterchen wdówki, PI., cf. brat z siostra,

L., aud) witej trójcy ziele, aud) bratki,

©rei far big trójkolorowy, 3Bj., trzykolorowy.
©reifelberroirthfchaft , f. (bie) gospodarstwo

trzechpolowe.

JDreifingerfraiit, n. {iat. potentilla norvegica)
pieperst Norwegski.

©veiförmig, adj. trójksztaltny.

©reifufj, m. (ber) trójnoek, m. g. ka (a), cf.

trzynóg, g. a, ober trzynóek, g. ka Bw.j cf.

trójnóg, dynarek, g. rka; cf. *drybanek; cf.

a&r.=<ißoin. *drybinek.

©veifüfjig, adj. trójnony; trzy stopy dugoci
majcy.

©veigabelid)t, adj. trójwidlasty.

©reigeftaltig, adj. trójksztaltny.

©relglieberig , adj. trójczonkowaty, trój kolan

kowaty, z trzech czci si skadajcy,
©reigrofdjenftütf, n (baö) trzygroszniak.

©reibarig, adj. trzywosy, a, e; cf. fig. rubaszny,

©rei i) aut ig, adj. trójskórny.

J)veif)unbert trzysta, g. trzechset.

©reihun bertmal, po trzysta kro aud) trzy

sta razy.

©reihunbertfte trzysetny ober trzechsetny.

©reijahrig trzecioletni, ia, ie, — ucze [a], trzech

letni, trzyletni, ia, ie. (Sj. breijährtger Sffiein wino
trzechletnie, Bw.

©vciflang, m (ber) tryton, Bw., potrójny dwik.
SDreifnotig, adj. trójszyplasty.

©reifßnigöfeft, n. {bat) trzy króle, trzech króli

wito.
£>reif'o>fig, »«U- trzygowy, trójgowy, trójglo-

wisty, L.

©reilaut, m. (ber) trójgtoska.

©rei lauter, m. (ber) trójgtoska.

©reiling, ^m. (ber) trójka, trojak, g. a, jedna
trzecia cz.

©reilótf)ig, ad. trzyótowy, a, e.

»Dreimal, trzy razy, trzy kro.
»Dreimalig trzykrotny.

©vcimaftig , adj. trzymasztowy , o trzech ma-
sztach.

»Dreimonatlid) trzymiesiczny,
©rein f.

barem wewntrz, cf. do rodka.
©reipfünbig trzyfuntowy.
©relruberig trójwio6owy.
©reifd)ncibig trójsieczny, z trzema ostrzami.

©reifd)ubig, adj. trzystopny , trzy stopy

majcy.
©reifeitig trójstronny, trójboczny.

©reififcig trzy siedzenia ($r. « $oln. siedziska)
majcy? — e Äutfd)C potrójna kareta, Bw.

©reifjialtig, adj. trzykopytkowy, a, e.

©reifpannig do trzech koni; Bw.; cf. we trzy
konie ober o trzech koniach, trzykonny np. wóz.

©reifintjig trójkoczaty.
©reifjig trzydzieci, g. —dziestu.

©reifjiger, m. (ber) trzydziestoletni.

»Dreißig eilet trzydziecioraki.
©rcifigfältig tizydziestny.

©rcl|igjäl)rig trzydziestoletni, ia, ie,

©reifjigmal trzydzieci razy, —malig trzydzie-
stokrotny.

©reifjigfte, m. (ber) trzydziesty.

©reifjigfteilS po trzydzieste.

»Dreifjigthcil, n. iba&) trzydziesta cze.
©reift miay, a, ej cf. odwany-; cf. nie zatrwo-
ony, nie przelkniony; breift mad)en omieli
kogo; — treiben omiela si.

©reiftigfeit, f. (bie) miao," odwaga.
©reiftimmig, adj. na trzy gosy, trzechgosowy.
©reiftoefig, adj. trzypitrowy, o trzech pitrach.
©rciftrangig trzysznurkowy.
©reiftiinbig trzygodzinny; —ftünblid) co trzy

godziny.
©reifilbig trójsylabny. (£r,. w kadym sowie

trójsylabnym przedostatnia jest koniecznie
duga, S taszy c. NB. jebod) bat aud) Staszyc
biferoeilen trzysylabny, trzy— , trzechzgoskowy.

©reitcigig trzydniowy, a, e, Bw.; cf. trzech-
dniowy, ba6 breitagige gieber tereyana, L.j tr/.e-

ciaczka, trzeciodzienna febra, L.

©reitaufetlb trzytysice, g. tizech tysicy.
© r e i t a u f e 11 b ft e trzytysiczny.
©reitheilig potrójny, a, e.

©retjacf, m. (ber) trójzb, g. trójzbu; 2) (Sat.

trlglochin) trawa abia. Al., <&gn. ; botnica,
Jndz. Sumbfbreiäatf f. 33infengra9. (rofjer ©rei*

gacf (Sat. — ni.nil i ni u ni) trawa abia nadmorska.
©rei 5 a (fig trójzby, a, e.

©reijchn trzynacie; —jahrig trzynastoletni.

©rcijebnmal po trzynacie razy.
©reijerjllte trzynasty.

©reijehnte()alb pótrzynasta.
©reijebnten.6 po trzynaste.

©reijeilig trzywierszowy.
©reijinfig trójzebny, trójwidlasty.

©reijUifelig 'rzy koce majcy, trójkoczaty.
©rei jöl l ig trzechcalowy.
©reijüngig trójjezyczny.
©rcll, ad. krty, "a, e.

©rengen f. brangen

©ref cl) liegen odogiem lee.
©refdjen, v. irr. a. m. h., Praes. id) brefdje, bu

brifdjeft, er brifdjt, Part. prs. brefchenb, Impeif. id)

— , er brofd), Conj. bafj id) — , er brSfdje, Imper.

brifd), Part. prt. gebrofdjen móci; ^Jr.^oln. dra-

szowa; cf. fig. bi, tuc.

©refchen, n. {bab) mócenie, moba.
©refcher, m. (ber) mocek, draszek, mockarz.
©refdjerlohn, m. (ber) zapata za mób.
©vefchflegel, m. cepy, Pi, $Ruff. mocido, ber Stiel

baju dzierak.

©vefchmafchine, f. (bie) mockarnia.
©refdjtenne, f. (bie) bie ©refd)biele, f. klepisko; cf.

boisko, bojowisko.

©refd)ft)flgen, m. (ber) cierlica, L.

©rcfchjett, f. (bie) czas moby, moba.
©veöben, 11. eine Stabt Drezno.
©refine, f. f. ©ort: 1)

©reffiren, v. a. m. I), tresowa; 2) — wprawi,
wyuczy, wywiczy.

©remena, f. (bie) ein glufj, Drwca, f.

©vet; f. ©rei.

| ©viefen, n. eine ©rabt Dre, g. (fehlt im L.)
_

©rtllb ohrer, m. [bei] drylownik (do v/iercenia).
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©rillen, v. a. drylowa, krci, obraca mlewk,
wiercie; 2) blagen mczy, dokucza.

©rillich, m. (ber) dry lich, g. u.

drilling, m. (.ber) blini z trojga; trojak. (Trój.)

Sie ©rillingggeburt pód potrójny. 2) — , ba6 ©e=

triebe in
_
ber SHühle, cewa, g. y, PI. ówj bben

w mynie, L.

©ringen, v. irr. a. m. f). unb f., Imperf. ich —, er

brang, Conj. bafj ich — , er brange, Part. Praet. ge=

brungen = burd) etroaS, in efroaS bringen przeni-

ka, przechodzi przez co, wcisn sie, prze-

drze siei cf. entfernte Sbnonhme : wpa, doby-

wa si, wwali si, wkroczy, przecieka.

2) — in einen bringen nalega na kogo; auf

etrpaö bringen nalega na co; nastawa na co;

einen ju ctronS bringen przynagla do czego: cf.

przyciska, wpiera, wciska, naciera na co.

©ringenb, naglcy, gwatowny, pilny; bringenbe

Umftänbe okolicznoci naglce (a); ober naciska-

jce(a); cf.Nierac. w cisncjch i trudnych oko-

licznociach; bringenb bitten usilnie prosi. <Sj.

nnb eo roirb ein Sd)mert burd) beine Seele bringen

(Sue. 2, 35), i twoj wasn dusz miecz prze-

niknie; ein bringender SSerbach wielkie ober wy-
rane podejrzenie; im bringenben Salle w ko-

niecznej potrzebie.

©ringen, n. (ba6) parcie, naleganie, naglenie.

©rinnen, f. beninnen wewntrz, co w nim jest.

©ritte, (ber, bie, tat) trzeci, cia, cie.

©rittehalb pó trzecia, pó trzeciej (godziny).

©rittel, n. (006) trzecia cze, 'trzecizna; 2
/3 dwie

trzecie.

©ritenS, po trzecie.

©roben, für: ba oben, bort oben na górze, w nie-

bie; wzwy, wyej; cf. odzie.
©rogman, ©ragoman, m. (ber) tumacz u Porty.

©roguerien, pi. f., f Sbejereien, korzenie.

©roguet, m. (ber) drogiet, g. u, unb drogieta, g.

y, materya pó weniana pojedwabna, L., dro-

jet, Teckn.

©rohen, v. n. m. fj., grozi; cf. odkazuj siej 3. §8.

kochanku nie pierwszy raz tak si odkazujesz,

a jak przyjd urnale, to wszystko darujesz,

Pan Nowina, gj. roer brohet,_ ber fernlägt nicht

kto wiele grozi, mao zaszkodzi, cf- nie kady
ksa, co Avasami trzsa. ginem etroa8 ober mit

etroaS brohen grozi komu czem.

©rohen, n. (bab) groenie.
©rohenb, grony; cf. groliwy, grocy.
©roljne, f- (bie) trd, g.trdu, nad)B. treda(pszczola).

©rohung, f. (bie) groba, groenie, odka ober

odkazywanie si, cf. L. pochwaka na kogo;
cf. odgraanie; pogróka.

©rohroort, n. (ba) sowo grone.
©rollig artobliwy, mieszny, ucieszny, zabawny.
©rolligteit, f. (bie) mieszno, zabawno.
©rotuebar, m. (ber) dromedar ohne z, SB3.; cf. dro-

medarz, 3ef. 60, 6, cf. drabarz, L.

©ronen, v. n m. h., dre, Praet. dra, Praes.

dr, trz si.

©rofcbfe, f. (bie) dorószka; ber ©rofd)Fenfutfd)er do-
rószkarz.

©roffel, f. (bie) grdyca ober grdycze, gardo, krta,
g. i. 2) — , eine Slit Singbogel (Sat. turdus) drozd,

g. a.

©roffelaber, f. (bie) ya u krtani.

©roffelbeere, f. (bie) (Sat. sorbus aucaparia), ja-

rzb dziki, ÄI./ ^>gn ;
jarzbina pospolita, Jndz.

jarzbina ptaszników, dzika, lena, drzewo
jarzbinowe, .£>gn.

©roft ;
'm. (ber) f. Slmthaubtmann, Sanbrath, berSanb*

broft, Radca obwodowy.
©rüben, adv. aufJener Seite tam, z tamtej strony,

na tamtej stronie.

©rüber, f. bariiber nad to, o temj cf. z okadem,
Krs.; cf. wicej.

©rucf, m. (ber) nacisk; cf. przycisk; cf. ucisk,
obcisk, olnienie, cinienie, ciskanie, ucisk,

drczenie, mot. fifj; jczcy pod motem samo-
wadztwa, Dm. 52. Sr. wielu nacisk powietrza

gwatownym sposobem pozbawi ycia, (a) (bei

einer Sjblofion). ©£. DD. piersi za przyciskiem
letkim brodawek pokarm strumykami nateo-
nemi wydajce. Sj. zatkanie stolca napastuje

ciarne od samego macicy kiszek przycisku,
Dziark. Sj. ber fanfte |)änbebrucf ucisk pie-

szczonej doni, Witwicki. 2) druk, g. uj in

ben ©tuet geben da do druku (pismo).

©rufberoiliigung, f. (bie) pozwolenie druku t. j.

wydrukowania.
©ructbogen, m. (ber) arkusz druku.
©rucfen, v. a. drukowa.
©rücfen, v. a. cisn, ciska, cisn, ucisn,
uciska, przycisn, mi, L.; toczy, dawi;
2) trapi, gnbi, dolega, ©id) bie Jcutje tief

inö ©fficht Siiifen czapk zapucie ober wcisn
na oczy; blücfenbe Slbgaöe podatek uciemia-
jcy (a); blücfenbe Dtegicrung uciliwe panowa-
nie; an fein ^jerj — ,

przycisn do serca. SSeber

rueip am beften, roo ihn ber Sdmh brücft co kogo
boli, o tym mówi woli; cf. ból milcze nie

umie; cf. gdzie mio, tam oczy, gdzie ból, tam
rce, L.; cf. zaradzi zemu, cicemu Belgije

(a); bie Steifen brücfen mir ben Silagen potrawa ta

prze mnie w odku, B ; bie Stiefel brücfen boty
cisn. SBeun ihn Sorgen brücfen gdy go troski

obarcz; bie Schulben brücfen ihn dugi dokuczaj
mu; Sr,. Orz. bia. lud usiuje zrzuci z siebie

gniotce go do niezniesienia brzemi; cf. Nmc.
wiksze dolegliwoci obrzemieniay Kozaków;
cf. obciskanie, 3. S3, powijakiem; tobt brücfen

zagnie, zgnie, udusi.
©rucfen, n. (baä) drukowanie.
©rucfen, n. (baS) toczenie, ciskanie, cinienie
(odka) Dz.

©ruder, m. (ber) drukarz; 2) — presser, g. a, PI.

presserowie (a).

©rücfer, m. (ber) ciemiycie!, trapiciel, uciskacz.
2) klamka; Sjk. -. Sßoill. drykierj cf, antaba; cf.

cyngiel, rygiel.

©ruderballen, m. (ber) pika drukarska.
©rucferei, f. (bie) drukarnia. 2) drukarstwo.
©rucferfarbe, f. (bie) farba drukarska.

©rucferlohu, m. (ber) zapata od druku.
©ructerbreffe, f. (bie) prasa ober prasa drukarska.

©rutferfdjrotrje, 1. (bie) czernido drukarskie, cf.

massa drukarska. -

©rudfehler, m. (ber) omyka druku ober omyka
drukarska.

©rucffertig, z pod prasy wychodzcy, gotowy
do druku.

©rudform, f. (bie) forma drukarska.
©rudfreiheit, f. (bie) wolno druku.
©rud jähr, n. (baS) rok druku.

©rudfoften, PI. koszta drukarskie, — druku.
©rucffraft, f. (bie) sia cica, sia cinienia.
©rucfort, m. (ber) miejsce druku.

©rucfbabier, n. [ba§] papier wodny (a)} papier
drukowy.

©rudbrobe, f. (bie) próba druku.

©rucffchrift, f. (bie) druk, pismo drukowaue.
©rutfftembel, m. (ber) stempel, tok.
©rucfroerf, n. (baS) pompa cica? cisnca.
©runfelbeere, f. (Sar. vaccinium uliginosum) bo-
rówka lochy nia, wochunie, szalongi, ochynie,

©runten, f. ta unten, bort unten nisko, na dole, ze
spodu.

©runter, f. barunter miedzy, pod(czm), przez to,

niej. ni.
©rü8d)en, n. fba8] gruczoek, g. ka.
©rufe, f. (bie) krystalizacya, cf. Hoss. druza;

2) — , eine Sjferbefranfheit zozy, g. zozów; cf.

nosacizna« cf. Boss. Sap.
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Drüfe, f. (bie) gruczo, gruczolek (Sat glandnla),
zawalka ober znwalek, 3. 83 SBvilflDrüfeii zawalki
piersi; S3aud)bn'ife, f. (bie) gruczolek kaldunko-
wy, DD.; bie rotbe Xrufe om .gxilfe beg Srutbabng,
korale, misiste czerwone gruczolki, L.

Drüfenberhärtung, f. (bie) stwardnienie gruczo-
ów, guzik zaskórny, kostka martwa, kra.

Drüfenmüifte, gruziy, nach ®olöfu0 unb Sarocfi
f.buto, 3. S3, bei ber Ärote.

Drüfidjt gruczolowaiy.
Drüfig adj. zozowaty, zozujcy; gruczoy ma-
jcy-

35vufenafd) e, f. (bie> popió winnodrodowy, Tchn.
Du, pron. ty.

Dublette, f. tbie) dubleta.

Dublone, f. (bie) dublon, g. a.

Ducatetl, m. (ber) dukat, czerwony zoty, cf. Sßr.=

$oln. czerwoniec, g. ca.
Ducatengolb, n, (bag) zoto dukatowe.
Dutfen, fid), v. rec. ein Sntenfibum bon : taudjen sia-

da w kuczki, B,} cf. zgarbi si, nachyla si,
schyla si, ponurzj'c si, ponia si.

Dlicfmaufer, m. (ber) ponurek, zcichafrant, wi-
toszek, g, szka} cf. obudnik, B.

Dutfmauferig, adj. ponury, ponurkoway. 2) —
odludny, lczcy.

Ducfnatfig, pochyo si trzymajcy, (©tecfbrief) 5

cf. chykiem.
Dübeln, v. n. m. f)., dudli, dudla, dudkowa, cf.

B. »rac na dudach.
,

Dubelfacf, m. (ber) dudy, g. dudów, cf. B.kobza.
Dubelfacfpfeifer, m. (ber) dudarz, kobziarz, cf.

'gajda, dudziarz, duda.

Duberfeulc, f. (bie) (Sat. lypha latifolia) paka
wiksza, Jndz.; $1.: Al. 5 fleine — (Sat. — an-
gustifolia) paka mniejsza.

Duell, m. (ber) nad) Slbclung: u. (ba§) pojedynek,

g. nku.
Duelliren, fid), pojedynkowa sie.

Duett, n. [bab) sztuka muzyczna na dwa go9y,
cf. duet.

Duft, m. (ber) zapach, woni} eig. jebocb feiten:

Slußbünftung, f. para.

Duften, v. n. m. b., zapach ober woni wydawa,
woni wyziewa, parowa, cf. 11. woni.

»Duftenb, zapach wydajcy, *zapaszysty, L., *za-

paszny.
Düften, f. buften, v. a.

Düftenb, woniejcy, wonny, 3. S3, wonne zioa,
Nieme.

Duftig, przepachniay, wonny, woniejcy, zapach
wydajcy, parujcy; cf. B. parny, wyziewny.

Du ta ten, f. Ducaten._

Dulbeu, v. a. cierpie, znosi, folgowa, cf. ule-

ga, ©prichro. powiesi si wstydno, utopi si
zimno, zastrzeli si boli, wiec cierpie do
Boej woli.

Dulber, m. (ber) cierpicy, biedak, Pacyent, g. a.

Dulbfam, znoliwy,
f.

tolerant, cierpliwy, tolerant.

Dulbfamfeit, f. (bie) cierpliwo, tolerancya, po-
baanie, eig. 9tad)fid)t, cf. wzgldy, aska, grze-
czno.

Dulbung, f. (bie) cierpienie, znoszenie, folga, cf.

uleganie, tolerancya.

Dumm, gupi, nierozsdny; durny, Dag märe fein

bummer ©pa|j byby to niezgorszy art; fo bumm
mir ein 23unb ©troi) gupi jak (ciele) snop somy
ober jak Pana Jezusa ko. ©pricblü. nie trzeba
gupich sia, sami si rodz. Dummeg 3t«9»
gupstwa, banialuki.

Dummbreifr, niby gupiomiay, niedyskretny,
natrtny, niewetydliwy, bezczelny, nad) B. gu-
powaiy; allein cf. L. albern, blöbfinnig.

Dummbreiftigfeit, f. (bie) gupowato, eigentlich

nad) L. Albernheit, S3lóbflnn, impertyneneya, gu-
pia zarozumiao.

Dummheit, f. (bie) gupstwo, gupola.

DummFopf, m. (ber) gupiec, g. pca, cf. L. wia.
Dummfübn, cf. toUfur>n, ad. zuchway, a, e, mia-
ek, na olep idcy.

Diimmlid), gupowaty, —to.
Dumpf, guchy (ból), guchawy, tumiony np. gos;

bumpfe ©leicbgultigfeit nudna nieczuo.
Dümpfel, m. (ber) kaua, kotlina w rzece; cf.

^r.-^oln. kauga.
Dumpfheit, f. (bie) stan przytumienia, stumia-
o, odurzenie.

Dumpfig, zatchy, stchy, *zaduszliwy, *zadu-
sisty, 'zaduszny, L.

; przytchy, 'wstchy,
zbótwiay, cuchncy. % chata dla niskoci za-
tcha (a); cf. zatche wilgotne mieszkanie,
DD. 2) chrapliwy, brzczcy} cf. guchy, a, e,

adj ,
gucho, adv. 6j. sysz me piewy i

wieki im gucho wtórz (aa).
'— cf. ponury,

3. S3, ponury odgos morza, Orz. bia.
Dump fig feit, f (bie) stechlizna, wilgo, stchlina,
stcho, nad) L. wstecho.

Düne, f. (bie) duny, PI. L.; zaspa piaszczysta}
cf. B. odsepj cf. pagórek piaszczysty na przy-
morzu, Tr.

Dunen, Sßl. (bie) puch.

DtutJ, m.
I
ber] f. Dünger.

Düngen, v. a. gnoi, nawozi, mierzwi.
Dünger, m. [ber] gnój, g. gnoju, nawóz, g. u.

mierzwa.
Dungrng, n. (bag) grofjeg —

, f. S3infenfeibe5 fleineg— (Sat. eriophorum vaginatum) wetnianka po-
chewkawa, Al.; wenica jednokosowa, Jndz.

Dlinfel, ad ciemny, pochmurny, pospny; — mer«
ben mi si, ciemnie, zmierzcha si; eg mirb
mir bunfel öor ben Slugen mi mi sie w oczach;
mi mi si oczy. (a), gg mürbe ihm bunfel bor
ben Slugen zamroczy si, Krs. 1,22. cf. nieznany,
nie gony. 3m ©"unfein po ci.mku, po omacku.

Dunfel, n. (bag) f. Sunfelbeit, f. (bie).

Dünfel, m. (ber) duma, g. y, próno, wysokie
o sobie rozumienie; zarozumiao, f. 2) f. Dill=

fel, m. (ber).

Dunfelblau, ad. granatowy, modry.
Dunfclbraun, ad. ciemnobrunatny, gniady, 3. S3,

ko.
Dunfelfarbig, ad. ciemnego koloru, ciemnokolo-
rowy.

Dunfelgelb, ad. ciemnoóty.
Dünfelgerfte, f. (bie) f. S3artgerftc.

Dnnfelgrau, ad. ciemnoszarawy.
Dunfeigrün, ad. ciemnozielony.
Dünfelbaft, ad. zarozumiay.
Dunfclbeit, f. (bie) ciemno, ciemnota; niezro-
zumiao, f.

Dunfeln, v. impers. ciemno si robi, zmierzcha
sie.

Dunfelrotf), ad. ciemnoczerwony.
Dün f elm eis en, m -

.<
DCl') f- Dinfel.

Dütlfcn, v. n. mniema co, zdawa si, *ocha-
pia si, widzie si. ©8 bünft mid) zdaje mi
si. ©id) bünfen rozumie , sdzi *. S3, ©ie

bünft fieb fdjöner (311 fein), alg fie ift, pikniejsz
si by rozumie (sdzi), nieli jest.

Dünfen, n. (ba8) mniemanie, zdanie.

Dünfird)en, n. eine ©tabt, Dunkierka.
Dünn, ad. cienki, subtelny, rzadki; buiin machen
przerzedzi} hiinn fäetl rzadko sia; bulili nm«
ben przerzedzi si; zcienie, bünil 3erftreut 3.

S3, gipsowa ziemia rozrzucona miako
po roli} bünn gelochte @rüt;e kasza obrzednio
gotowana ; äßarfd).

Dünnbeinig, ad. cienkonogi, cf. laskonogi, a, ie.

Dünne ober Dünnheit, f. (bie) cienko, subtelno,
rzadko, f. g. ci-

Dünnen, v. a. rozrzedzi, przerzedzi (pyn i

las).

Düunleibig, cienki, chudy, chuderlawy.
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Dünnfdjälig, z cienka skrk: ein bünnfdjaligeS

SDeffcr nó z cienkiemi odkadkami.
Dimming, f (bie) sjabizna.

Dli lift, m. (ber) para, wapór, zaduch i ber Dfetl-

Dunfr, m. czad, g. u, L., cf. swad z pieca, SBj.

SSUluer Dunft tuman, malowany ogie, gruszki

na wierzbie, dudki na kociele, dym; blauen

Dunft öorinarhen. tumani kogo ober zamydli
komu oczy. SBfiffertge Dünfte wyziewy wodne,
Byztrz., cf giftige jadowite wydechy, (?)

Dz zdr. gaule Dünfte zgnile wyziewy ; 2) — fein

Schrot rót na ptaki.

Dun ft bab, n. (bag) ba8 Dambf6ab ania ober k-
piel parowa.

Sanften, v. n. parowa, wyziewa. Sp. paru-
jca z ziemi wilgo, (a). 68 buiiftct Ijier, tu

czad sycha.
35 fi n ft i

cj ,
parny, wyziewny.

DunftfreiS, m. (ber) atmosfera, g. y; cf. powie-
irznla, L., cf. powietrzokrg, *(jarokrag, L.

Duobejbanb, m. (ber) oprawa w dundecim, w
dwunastce Sffij., Ober format w dwunastem zo-
eniu.

Dubli cat, n. (ba8) drugi z dwuch eksemplarzy
pisma.

Durd), praep. reg. ben A cc. przez, praep.
reg. ben A c c
6£. burd) bie SOtauer przez mur. 2) — = über

(Sat. trans) przez j. S3, burch ben SSach przez
strug; burd) ben SSalb przez las; burd) alle

Sahrhunberte przez wszystkie wieki , cf. po

wszystkie wieki ; ba8 gebt mir burd) SJlarf unb

Skin wskro mnie to przenika, przeraa mnie
to; tkno mnie to do ywego; serce mi to

przenika.

3) burd) ols 9Jcitel, ftefjt im Instrumental j.

S3, burd) ©clb pienidzmi, burd)8 33itten prob,
burd) Drohungen grobami; burchS genfter hinaue»

fliegen oknem wylecie; burd) bie £intertbür tyl-

nemi drzwiami.

4) burd) ftefjt biSroeilen für unter, j. S3, burd) ein»

nnber := unter cinauber miedzy sob ,
pospou,

w kup, jedno przez drugie j. S3, burd) einan*

ber roerfen porozrzuca.
Cuier burd) przez co w poprzek.

2) adv. burd) unb burd) wskro, cf. na wylot.

6j. tó sówko na wylot mie bodzie, Trebecki;
burd) ©OtteS ©nabe przez ask Bo, z aski
Boej ober z aski Boga, z aski Boskiej.

Uwaga: Co do znaczenia sów zoonych z

burd) zmieniajcego si stosownie do akcentu,

ob. gramatyk, z której take wiadomo, ze sowa
takowe majce akcent nie na burd) nie od-
czaj tej partykuy a w imiesowie nie Przyj-

muj zgoski ge.

Durchatfern, v. a. przeora.
Durcharbeiten, v. a przerobi, przerabia rzecz.

©id) burcharbciteil przedrze si, przecisn sie,

przeby.
durcharbeiten, n. (ba8) przerobienie, przerabia-

nie.

SurchauS, koniecznie, 2] — cigle, ze wszy-
slkiem, wskro, cakiem.

Durchbeißen, v. irr. a. m. h. Imperf. id) — / er

biß burd), Conj. bafj id) — , er burchbiffe, Part. Prt.

burchgebiffen przegry.
Durchbeijen , v. a. przebejcowa, wybejcowa.
Durchbefommen, v. irr. a. Praes. id) befomme

burd), Imperf. id) befam burd), Conj. bafj id) burd)=

befame, Part. Praet. burchbefommen , dosta co

przez otwór, przecisn, przesun, przepchn.
Durchbeten, v. n. zmówi pacierz (do koca).
Durchbetteln, v. a. przeebra si. ©ich burd;«

betteln o ebranym chlebie przepdzi ycie
swoje.

Durch beut ein, v. a. przepytlowaó.

Mrongovius, Deutsch -Pola, Wörterbuch. 1.

Durchblafen, v. irr. a. m. h., Praes. id) blafe, bu

bläfeft, er bläft burd), Imperf. id) — , er blies burd)

Conj. bajj ich — , er burrhbliefe, Imper. blafe burd),

Part. Praet. burcfjgeblafcn przedmuchn przez co.

Dur cnbltt tern , v. a. przewartowa, przeglda,
przejrze, przewraca karty, wartowa w
ksice.

Durdjblicfen, v. a. przeglda, przeziera, przej-

rze; fig. przebija sie, einen — — przenika
kogo.

Durchblinfen, v. n. m. I), przebyskiwa.
Durebbohren, v. a. przewiercie (dziur); burd)*

bohren, eig. u. fig. cf. przebi, przeraa, cf.

przeszy, 6j. praAVda jest w rku Demostene-
sa przeszywajcym pociskiem, S. P.

Durd)bohrung , t', (bie) przewiercenie.

Dur d) braten, v. irr. a. m. I), unb n. m. f.,
Prs. id)

brate, bu brütft, er brät burd), Imperf. id) — , er

briet burd), Conj. bafj id) — , er btmbbratere, Impe-
rat. brate burd), Part. Praet. bnrchgebraten wypiec,
B., et. przepiec, przesmay.

Durd)b raufen , v. a. przeszumie, przechodzi
szumem, cf B o s s. szumie przez jakie miej-

sce (burchbraufen).

Durchbrechen, v. irr. n. m. f)., Pracs. ich breefie,

bu bvichft, er bricht burch, Imperf. id) — , er brach

burd), Conj. bafj ich — , er burrhbräche, Imper. brid)
'

burd), Part. Praet. bnrd)gebrod)en przeama, prze-

amywa, ©id) burchbredjen wyama sie; 2)

burchbrechen v. a., przeama, ba8 SBaffer burchbrad)

ben Damm, woda przerwaa grobl. DaOOll Prt.

Praet. burchbrodien if. bf.) techn. dziurkowany.
Durchbrecher , m. (ber) przeamywacz.
Durd)bred)ung, f. (bie) ba8 Durchbrechen, n. prze-
amanie.

Dur d) brenn en, v. irr. a. unb n., Imperf. ich — , er

brannte burd), Conj. bafj id) — , ey burdjbrennete,

Part. Praet. blirrhgebrannt przepali, przeega.
Durd)bringen, v. irr. a. m. [;., Imperf. ich — , er

brachte burd), Conj. bafj id) — , er burebbrächte, Prt.

Praet. burd)gebrad)t przeprowadzi
, przewie.

einen gaben burd)8 Dr)r —— przewlec nitk; 2)— pizetrawi, przepdzi, przepdza, cf. prze-
wlec ycie swoje; 3) — zmarnowa, przemar-
nowa, potraci wszystko, przehultai; cf. roz-

prószy, rozprasza.
Dur d) bring en, n* (baS) bie Durchdringung, f. prze-

niesienie. 2) przemarnowanie.
Durchbringer, m. (ber) marnotrawca, utratnik;

iron. utracyusz.

Durd)brod)en
,

przebity, kratkowany; cf. niby
przeamywany, przejrzj'sto, przejrzyst robot,

f.
burchbrechen 2).

Durd)brud), m. (ber) przeom, g. u; cf. przebój,

g. oju, przerwa.
— ber 3 llbne "wyrzynanie si zbów, DD.

Durchbrüllen, v. a. napeni "rykiem.
Durcf)bad)t, z uwag; rozmylny; ein tief burd)»

badjteS SBerf gboko pomylane dzieo, Bro-
dziski.

Du rd)b eufen, v. irr. a. m. h., Prs. id) burchbenfe,

Imperf. id) -, er *burd)bachte , Conj. bafj id) —

,

er burd)bäd)te, Imperat. *btird)benfe, Part. Praet.

, burd)bad)t, rozmyli, rozmyla co, ze wszech,
stron uway, rozway; cf. Ross. rozsdzi
podrobno.

Durchdrängen, fid), przecisn si; cf. trca
biec. P. K. 3S.

Durdjbringen, v. irr. n. mr h. u. f., Imperf. id) —
er brang burd), Conj. bafj id) — , er burd)bränge|

Part. Praet. burchbrungen przedrze si, prze-
cisn si, przechodzi, przecieka. Sftit etroaS

burd)bringen dokaza, dokazywa czego, dopi,
dopina czego; f. einbringen przedziera si.
6j. Cie ustawiczny od drzew nie daje sposo-
bnoci promieniom sonecznym przedziera si
przez licie, burd) bie SJlatter burd)jubringen Krs.
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pp. 389, 2] burchbringen, v. a. przenikn, prze-

j, przejmowa. Äumuier bitrchbrang fein J^erj

smutek przej serce jego. Durd)M'Uiigcu prze-
jty f. bf.

Duichbriugenb, przeszj'wajacy , 3 S3, prawda
jest w rku Demostenesa przeszywajcym po-

ciskiem, Ptc.; przeraliwy; przejmujcy, cine

burd)briugenbe ©üimnc donony glos.

Durchbringlid)
,
przenikliwy, przeraliwy.

Durd)bringlid)feit, f. (bie) przenikliwo, cf. B.

przeniklo.
DurdjbiucTen , v. a. przecisn, przeciska.
Duvd)brungcn, wskro przejty, przeniknionj-

,

3. S. uczuciami stodkieini Jaj, przeraony.
D uvchbünften , v. n. przechodzi par.'
2>u i" d) e i I e n

,
przej spieszno, przejecha —

.

Durd)einanbev , jedno z drugiem, jedno przez
drugie, cf. tumnie. Qrj. M. Hej jako by we-
soy i rubaszny zawoa porywczo do tumnie
rozmawiajcych, Nieme.
baö Durcheihanber gmatwanina.

Durcheitern , v. n. m. h. rop przej, rop prze-
sczy; burcheitert rop cakiem zaszy, zaro-
piay.

Durcbfabeln, v. a. przecign nitk, przewlec.
2) u verfahren, v. irr. n. iii. f.*

Prs. 'id) fahre, bu

fährft, er fährt burd), Imperf. ich — , cv fuhr burd),

Conj. baj) id) — , er Durchführe, Imperat. fahre

burd), Part. Praet. burchgefahren przejecha, prze-

jeda ; 2] v. a. eig. u. fig. szybko przej
przechodzi przez co; ben SBcg burdjfahrcn

wyjedzi drog, B.
Durchfahrt, f. (bie) przejazd, przewóz.

Durchfall, m. (ber) biegunka, dyarreja; Boss.
pono ; ba SBort biegunka bet ben $r.=$oleu:

bie SRuhr; ben Durchfall nennen fie trztaczka
J
bie

©chnürj,] roobei L. ein gragjeidjen feijt, unb ba§

©brichroort: na piesze woda, a na jezdne trzta-

czka.

durchfallen, v. irr. n. m. f., Praes. id) falle, bu

fällft, er fällt burd), Imperf. id) - , er fiel buren,

Conj. baf) id) — , ev burdjfiele, lmper. falle burd),

Part. Prt. burchgefallen przepa ober przepada
przez co? cf. fig. ju fuij fommen nieutrzyma
si. (Sj. NX. podany na kandydata nieutrzy-
ma si, [aj, cf. nieotrzyma, niedosta czego,
zawie sie w nadziei. Sm Gjamen — , nie

osta si w eksaminie, nie zoy eksaminu.

Durchfaulen, v. n. przegni.
Durchfechten, v. rec. m. 1). u. a. irr. Praes. id)

fechte burd), Imperf. id) fod)t burd) , Conj. baf) id)

buvehföchte, Part. Praet. burd)gefod)ten Imperat.

ficht burch 5 ©id) — , broni w reku przedrze
si; fig wybi si, dokaza swego. (Seine

SJceinung — , zdanie swoje walczc przeprowa-
dzi, uparcie obstawa przy nim.

Durchfeilen , v. a. przepiowa pilnikiem.

Durchfeuchten, v. a. m. f). zwilgoci, zrosi, na-
krtpi, zawilgoci.

Durd)feuern, v. a. rozpali, dobrze zapali w
piecu, rozgrza co, 2) strzeli przez co.

Durchfifchen, v. a. ben Seid), owi po caym sta-

wie.

Durchflattern, v. a. przelatywa:, przelecie z
trzepotaniem.

Dur d)f leci) ten, v. irr. a. m. I)., Praes. ich buvd)=

flechte, bu burchflid)fr, er burd)flid)t, Imperf. id) —

,

er burchflocht, Conj. bafj id) — , er burrt)flöd)tc, Im-
• perat. burd)fled)te, Part. Praet. burd)flod)ten prze-
ple, Prt. przeplolt, F u t. przeplot, Fre q.

przeplata.
Durchfliegen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

flog burd), Conj. bafj id) — , er buvdjfloge, Part.

Praet. burd)gcflogcn przelecie, Prt przelecia,

F u t. przelec, Freq. przelatywa.
Durchfliegen, v. a. szybko przebiedz coj Gr

btirdjflog ba8 ©chreiben, szybko przebieg ob prze-
czjtal pismo.

Durchfliegen, v. irr. n. ni.
f.,

Imperf. id) — , er

flof) burd), Conj. baj) ich — , er burchfloffe, Port.

Praet, burchgcfloffen, and) y. a. [buvd)fliej)en prze-
pyn, przepywa, cf. przeciec, przeciek,
F u t. przeciek, Freq. przeciekam.

Duvd)flóf)en , v. a przeplawi, przepawia.
Durchflug, m. (ber) przelot g. u.

Durd)fluf), ni. (ber) przeciek, przepyw, g. u,

przechód, g. u, przejcie (wody)
Durchforfdjen , v. a. zgbia, przenika, prze-
trzsn.

Dtird)fvag»en , v. a. do koca wypyta, kolejno
lub wszdzie si wypyta

Dtirchfreffen, v. irr. a. in. h., Praes. ich fieffe, bu

fiiffejt, er frifjt burd), Imperf. id) — , er frafj burd),

Conj. baj) id) — , er burdjfiajje, Imperat. frijj burd)

Fart. Prt. Durchgei reffen przegry, przegryza,
przerze, przeera; bao Part. bui chfteffcil

przegryziony.
Duvd)fvieren ,

v. irr. n. in. f., Imperf. id) — , er

fror burd), Conj. baj) id) — , er Durchfröre, Part.

Prt. Durchgefroren przemarzn, przemarza.
Dur d) froren, przemarzy.
Durd) fuchteln, v. a. wybi kijem, wytrzepa
komu skór.

Durdjfüblen ,
v. a. poczu przez co. fjg. ben Sinn

einer ©telle burdjfuhlcn sensu jakiego miejsca
(ciemnego) czuciem dochodzi ob. zmiarkowa:
sens.

Din d)fuf)ie , f. (bie) przeprawa, przeprowadzenie.
Durdifühven , v. a. przeprowadzi, przeprowa-
dza, fig. etnjas burchftihren doprowadzi do koca,
cf. na swoje*m postawi, dokaza.

Durd)führuug, f. (bie) prowadzenie do koca,
przeprowadzenie,

f. bie Serba.

Durchfuhr joli, m. (ber) co przewozowe f. Iran*

fitjoll.

Durd)f unfein, v. n. m. I), poyskiwa, iskrzy
sie przez co.

Duvd)futteru, v. a. podszy wszdzie.
Duvd) füttern , v. a. wyywi, przez czas nieja-

ki, 2Sj.

Durdjgahnen, v. a. przeziewac, t. j. na ziewa-
niu przepdzi (czas).

Durchgäbre'n , v. irr. n. m. f., Imperf. gol)r burd),

Conj. baj) id) — , er turdjgohre, Part. Prt. burd)«

gegohren przefermentowa, dobrze wyrobi.
Durcbgüllen, v. a. óci napeni.
Durchgang, m. (ber) przechód, g. u, przejcie.
Durd)gang8 joli , m (ber) co przechodowe. —

ewektowe
f. ranfito.

Durchgängig, powszechny, a, e, Bw.; cf. prze-
cliodem, cigle, na wszystkie strony, w ogóle.

Durd) garb en, v. a. wygarbowa.
Duvd)gäten, v. a. wyple wszystko.
Duvd)gefroren, przemarzy, zziebiony.

Durd)gei)en, v. irr. n. m. f. u. i)., Imperf. id) —

,

er ging burd), Conj. baj) id) —, er burchginge, Part,

Prt. burchgegangen przej, przechodzi. 2) uciec,

uj, uchodzi; mit etmaö Durchgehen unie co.

uwie co. 3) bemilligt roerben przyjtym by;
3. 33. bie ©ad)e ift nid)t burdjgegangen rzecz ta

nieutrzymaa si; — bon 'SJJferben zbiega si
ober rozbiega si. II) v. a. forfd)enb burdifrhen

przebiega, przeglda; ein biird)gef)cnber przeje-

dajcy, ©id) etloaö — , uszkodzi sobie cho-
dzeniem.

DurcbgehenbS, wskro, powszechnie, bez wy-
jtku, wszdzie.

Durchgehen, n. (ba6) przejcie.

Durchgerben, v. a. przegarbowa, wygarbowa.
Durd) gießen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

goj) burd), Conj. baf) id) — , er burchgoffe, Part.

Praet. burdjgegoffen przela, przelewa.
Dur d;g I an jen, v. n. m. [;. byszcz przez co.
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Dunftglciten, v. n. m.
f.

ttnb burdigleiten v. a. irr.

Imperf. id) glitt burd), Conj. bag id) burchglitte,

Part. Pr. burchgeglitten, przelizn si, prze-

mkn si przez co.

©tird) gl iii) cn, v. a. przepali, fig. zapali, zaj
czm.

©ind) gl uf) «ng, f. (bie) rozpalenie.

Diirchgiaben unb burchgraben, v. irr. a. m. h
, Prs.

id) grabe, bu gräbft, er grabt burd), Imperf. td) —

,

er grub burd),' Conj. baj? id) — , er burdjgriibe, Im-
pcr. grabe burd), Part. Prt. burd)gegraben prze-

kopa.

Durch greifen, v. irr. n. si. I), Imperf. id) — , er

griff 'burd), Conj. bafj id) — , er burd)griffc, Part.

Praet. bltrchgcgriffeil przetkn rk, siga rk,
sign rk (przez otwór); cf. przebo, prze-

j^ przeszy; 2) -
,

jufahreu, ohne llmfdjtueife

'hanbeln, fein Wnfchen brauchen z uprztnieniem
wszelkich przeszkód swego zamiaru koniecz-
nie dokaza, z determinacy i energi postpi,
powagi uy, cf. Bw. rozstrzygn co powag;
cf. negativ: nie pobaa, nieprzepuszcza,
niefolgowa, cf. dosadnó w wydaniu chara-
kterów

Durcbgrübeln, v. a. wyszpera gruntownie.
Dur cbgninben, v. a. f. ergvünbcn.

Durchgurfen , v. n. przejrze, przeglda.
Durd)gufj, m (ber)_ przelewanie cf. Durd)fchlag

(

®uMetn przechodzi.
Durd)hacfeii ,

v. a. przedzioba, przeci.
Diirdihollen, v. n. in. h., (o glosie); przebija
si; 2) — — v. a. napeni odgosem; rozlega
si po czm.

Duv'chhämmerti, v. a. motkiem przebi (dziur)
lub wyku dobrze.

Durch hauchen, v . a. przechuchn przez co.

Durchhauen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

hieb burd), Conj. bafj ich _, er burd)hiebe, Part.

Prt. burrhgehauen przeci, przecina, przerba.
Sid) biirdihauen, przern si, przerzyna si.

3)urd)heche(n , v. a. przeczesa 'hochliczka, B.;

fig. przenicowa; cf. podszywa kogo, L.
Dui'd)heifjcu , v. a. dogrza, rozgrza. I

Duvd)helfen, v irr. . ni. f., Prs. id) helfe, bu hilfft,

cv hilft burd), Imperf ich — , er half burd), Conj.

bafj idl — , er burd)hülftr, Imperat. hilf burd), Part.

Prt. bUYchgeholfen pomódz komu przez co, dopo-
módz, dopomaga, pomocnym by, cf. wesprze
kogo, suy komu, przeprowadzi.
<Sid) btirchhelfetl wykrci si jako tako, Avygrze-
ba si z biedy.

Durdjhin, oberbeutfef) für: hinburch przez; burd)f)iu

gel)en przej, przechodzi.
Durchbilden, v. a. rozpali, rozgrza.
'Durdibolen , v. a. da si w znaki, przej;

ber SSinb hat un8 red)t burchgeholt wiatr nas
wskro przej.

Durchhohleti, V. a. wydry. Gr. einen Serg
burd)()of)len gór przekopa.

D u rd) hüpfen , v. n. m. f. przeskoczy (przez
otwór jaki); v. a. skakajc (miejsce jakie)
przeb3r.

Durchjagen, v. a. u. n. m. f. przegna, przego-
ni; przepdzi, przejecha.

Durchirren, v. n. u. v. a. m. f., bka si przez
jakie miejsce, cf. buja.

Ditrcfjjubeln, v. a wesoo przepdzi, przehula
np. ca no.

Durcf)fcinimen , v. a. przeczesa,
Ditrchfambfen,

f. burd)fechieii.

Durchhauen, v. a. przeu.
Durch fi cm men, fid), przecisn si.
Durchflimperti , v. a. przebrzdka (co na forte-

pianie, gitarze).

Durchflog fen, v. a, przetrzepa, przetuc, prze-
bi, przeklepa, ochtosta.

Duvchfneten , v. a. rozczyni, dobrze rozgnie,
rozrobi; cf. Ross. wymiesi.

Durd)focf)en, v. a. przegotowa (z kolei lub

dobrze).

Durchfommeii, v. irr. n. ni. f.,
Imperf. id) — , er

fam buret), Conj. bafj id) — , er burchfäme, Part.

Praet. burchgefommen przej, przeby, przeje-
cha, wydoby si, wybrn z (oni, przepra-
wi si, ocale, wymkn si; bie SBcgc finb fo

fchlecht, bafj man^ nicht burdjfommen fann drogi s
tak ze, niegodziwe, e trudno przejecha ober

e trudna przeprawa. Sftit biefer Sntfchulbtgiing

mirft bu nicht btlvd)fommen t wymówk niepo-
trafisz si usprawiedliwi ober oczyci ober

nie Avywiniesz si.
Durd)f6nnen, v. a. módz przej.
SDurchfratjen, v. a. przedrapa, przeskroha.
Durchfreujen, v. a. na krzy lub w zygzag prze-

biedz; fid) — krzyowa si na wzajem, g. S3.

yczenia, nadzieje, zabiegi — (a), pokrzyowa.
Gj. zakres pokrzyowany tysicem przeszkód
(a).

Durchfriechen , v. Irr. n. m. f. audj v. a., Imperf.
id) — , er frort} burd), Conj. bafj ich —, er buret)»

fröche, Part. Prt. btirchgefrochen przele, przea-
zi, przeczoga sie.

Durdjlaffen, v. irr. n. m. h., Prs. id) laffe, bu läf*

feft, er u'ifjt burd), Imperf. id) — , er liefj burd), Conj.

bafj id) — , er burchiiefje, Imper. laffe burd), Part.

Prt. burchgelaffen przepuci. 6$. bie Aalte burd)«

laffen ciany z cakowitych albo upanych ka-
mieni palnych nie tylko w sobie trzymaj szko-
dliw wilgo, lecz i zimno wskro siebie prze-
puszczaj (a).

Dur d) I a ud) t, f. 3. 6j. git). — Wasza Ksica
Mo.

Durd)laud)tig, ad. Janie Owiecony.
Durd)lauf. m. (ber) nad) B. *przebieg, g. u, cf.

"bieczka, biegczka, *ciekczka, cf. [biegun-
ka f. Durchfall.

Duvd)latifen, v.- irr. n. m. f., Praes. id) laufe, bu
Icuifft, er läuft burd), Imperf. id) — , er lief burd),

Conj. bafj id) — , er burdjiiefe, Imper. laufe burd),

Part. Prt. burd)gelaufcn, (ano) v. a. m. h.,) prze-
biedz ober przebiec, przebiega, przej, prze-
chodzi, cf. wychodzi, schodzi; 3. S3, bie <Sd)uhe

burd)laufen trzewiki schodzi; cf. przelecie.
Durchläutern, v. a. przeczyci, wypawi.
Durchleben, v. a. przey (pewne lata).

Diirchlefen, v. irr. a. in. 1)., Praes id) lefe, bu Iie=

feft, er lieft burd), Imperf. id) — , er laö burd), Conj.

bafj id) — ,' er burd)lafe, Imper. lieg burd), Part.
Part. burd)gelefen przeczytywa , odczytywa,
przeczyta.

Durd)lefung, f. (bie) przeczytanie.

Durd)leud)ten, v. n. 111. h., auch v. a. wieci
przez co; fig. przebija si; actibifd): wszdzie
wieci po etc.

Durch li eg en, v. irr. a. m. I)., Imperf. idj — , er

lag burd), Conj. bafj id) — er burchlage, Part. Prt.

btirchgelegett odlee sobie co, *przelee si.
Duvd)Iod)ecn, v. a. przedziurawi.
Durchlüften, v. a. przewietrzy.
Durchzügen, fid), v. irr. rec m. I)., Imperf. id) fog

mid), er — fid) bttvd), Conj. bafj id) mid) — , er fid)

buvd)loge , Part. Prt. burdjgelogen przega si,
kamstwem wygry si, wykrci si, cf. wy-
ga si.

Durd)tnad)eil, v. a. odby z kolei, przej (sto-

pniami).

Durd)mavfd) , m. (bet) przechód, g. u.

Durd)marfd)iren, v. a. przechodzi, przemasze-
rowa.

Durd)meifjeln , v. a. dutem przedziurawi.
Durchmengen, burchmifchen , v. a. przemiesza.
Durchmengt pomieszany.

Dur chm effen, v. irr. a. m. 1)., Praes. id; tneffe, bu

15*



©utcfimeffcv— Surcftrcitctt. 228 ®»rd)vettnett - SuvdrjfcJtfafcn.

miffcf, er mijjt burdj, Imperf. id) — , er mafj btirdi,

Conj. bafj id) -, er burchjiuifje, Imper. mifj burd),

Part. Prt. burd)gemeffen przemierzy.
25urdimeffer, m. (ber) przemiar, g. u, üb(. red-

nica, *przecznomiar , L. (Sj. rurka klanna
rednicy od pó do 3 wierci cala, Bystrz. It.

Kloce od 12 stóp przemiaru (a).

Durchmeffnng, f. (bie) przemiar, m. g. u.

25urd)tnifd)en, f. burchinengen.

©urchmüffen, v. n. m. h.
,
przymuszonym by

przeby co, cf. przej musie.
©tirchmu ftern , v. a. przejrze, oglda, przebie-
ra.

Surchmuftentng , f. (bie) przegld.
2)urd)nad)ten, f. übernachten.

©urchnageln, v. a. gwodziem wskro przebi.
SDurchnagen, v. a. przegry
2)ujd)nahen, v. a. przeszy, przeszywa, 2) szy.

ciem skaleczy sobie (Pd)).

2)urchnäffen, v. a., burdjnetjen przemoczy, nawil-
goci, zamoczy.
§£. bmdjnifjter äßeijen pszenica zamoczona, 9t<3.

^Durrj) Jjaf fir en , v. n. przejeda, przechodzi.
2)urchpcitfd)en, v. a. wybi rózg, — biczem
ochosta, cf. fig. czsto powtarza co, trzepo-
ta.

35urchbfeifen, v. n. ni. t). irr., aud) v. a., Imperf.
id) pfiff burd), Conj. bajj id)—, er buvd)|)fiffe,,Part.

Praet. buvd)gebfiffen wista, gwizda przez co,

przegwizdywa.
Shuchptlügen, v. a. przeora.
SDurchpicfen, v. a. przeklwa dziobem skorup

jajka, L
2)urd)bilgern, v. n. m.

f.,
przechodzi jako piel-

grzym} v. a. pielgrzymk odby po (miej-
scu).

£>urd)plagen, fid), z trudnoci przej; kopo-
tliwe przej koleje; przebiedzi si.

Surchplattbern, v. a. na pogadance przepdzi.
3)urchpreffcn, v. a. przeprasowa, wycisn, SBj.

przecisn przez pras ober — pras, cf prze-
moczy, przecedzi.

SDurdjbrugeln , v. a. wybi komu skór, chost
da; cf. wyoi komu skór, w skór komu
da.

SDurchqueflen, v. n. przecieka.
2)urd)raffeln, v. n. m. f. unb v. a. przejecha z

turkotem.
durchräuchern, v. a. kadzi, wykadzi, przeka-

dzi, j. S3, ein 3'"imer5 nom ^leifd) braudjt man
dymi, wdzi, kopci ober kurzy, cf. B. prze-
dymi.

2)urchraufd)en, v. a. przeszumie, z szumem ob.

szelestem przelecie.

£>urrhred)en, v. a. przegrabi.
Duvd)red)tien, v. a. przerachowa

, przeliczy
(od koca do koca).

®urd)regncn, v. n. m. f)., roirb nur unperfönlid) ge*

braucht, 3. . e6 regnet burch deszcz przecieka,

cf. B. przemokn, przemaka. Part. burchge*

regnet przemoky od deszczu.
®urd)ieiben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

rieb burch, Conj. baj) id) — , er burchriebe, Part.

Praet. bmchgerieben przetrze, przeciera. '

35urchreid)en, v. a. poda ober podawa przez
jaki otwór, cf. siga, sign.

Shnchreife, f. (bie) przejazd, g. u.

35urd)ieifen, v. n. m. f., przejecha, przejeda
and) v. a.

25urd)rcifenbcr, m. (ber) przejedajcy; cf. po-
dróny, przejezdny.

Durdjreißen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — . er

rifj burd), Conj. bafj id) — , er burdjriffe, Part. Prt.

burd)gcriffcn przerwa
,
przerywa

, przedrze,
przedziera.

jDitrdneitcn, v. irr. n. u. a., Imperf. ich —, er ritt

burd), Conj. baß id) , er buid)iitte, Part, Praet.

bnrd)geritten przejeda, przejecha (konno,
wierzchem ober na koniu).

(Durchrennen, v. irr. n. m.
f.,

Imperf. id) rannte

burch, Conj. baji id) —. er burchiennete, Part Prt.

burd)gerannt przebiedz, przebiega, przelecie,
przelatywa; 2) aiS v. a. przebi, przepchn
czem, przeszy, sztychem przepdzi, Pk. III, 35.

3)uvd)iie,d)en, v. n. m. h.. Imperf. id) roch burch,

Conj. bafj id) burchröche, Part. Praet. burchgetodjen,

Imperat. ried)C burch, trci (zapachem), da si
czu. v. a. zwcha, zapa zapach z czego.

2) u rd) riefein, v. n. m. f., przepywa z mrukiem,
z szelestem.

©urchrinnen, v. irr. n. tn. f., Imperf. id) rann
burd), Conj. bafj ia) — , er buvehrönne, Part. Praet.
burdjgeronnetl przeciec, przecieka.

3)urd)i'ifj , m. (ber) przedarcie na dwoje.
©urchrittl, m. (ber) przejechanie (którdy) konno,

przejazd.

Shtrdjiitjen, v. a. przedrasn, przern.
£),UVd)roften, v. n. zerdzewie , rdz wszdzie
zaj.

©urd)iöften, v. przesuszy przy ogniu.
Surchrubern, y. n. m. I)., przepyn przez etc.

za pomoc wiose.
©ttrdjrühren, v. a. przemiesza.
Durchrütteln, v. a. przetrz, cf. B. przekóci.
£>urd)§,

f. burd) ba8.

®urd)faen,- v. a. przesia, przesiewa.
£>urd)fagen, v. a. przepiowa, przetrze pi.
£)urd)fagung, f. (bie) przepiowanie, przetarcie.
2)uvd)faljen, v. a. nasoli.
©urrjfduernl v. a. ukwasi, nakwasi. 4?"fea,

7, 4. zaczyni ciasto, aby ukisialo, äftattl). 13,

33. cf. przekwasi.
2)utd)faufen, v. a. z szumem przewiewa lub
przelatywa przez etc. po etc

25urd)fd)aben , v.a. przeskroba, cf. przeczocha.
Durd)fd)alleii, v. n. m. h. przechodzi jako glos,

odbija si brzmic, cf. dwikiem —
,
gosem

napeni.
Durchfchauett, v. a. przenika, wskro przeni-
ka, przejrze; wejrze, przeglda; okiem
przebi. (aa); cf. L. przez skór kogo zna. 2)
v. n. = burd)fehen.

2)ttrd)fchaueril, v. a. przeraa, przechodzi z
groz.

D ii r cf) f"d> einen, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , er

fchjen burd), Conj. bafj ich — , er burchfdjiene, Prt.

Praet. burchgefd)iencn wieci przez co ; cf. prze-
bija, przenika, przewieca.

2)urchfd)cinenb, przezroczysty.
2)urd)fd)erjen, v. a. arcikami przepdzi, prze-
artowa, naartowa si, 3 S3, kilka godzin.

®urd)fcheuern , v. a. przeszorowa, przetrze.
35urd)fchieben, v. irr. a. m. i)., Imperf. id) — , fr

fdjob burd), Conj. baß id) — , er burd)fd)öbe, Part.

Praet. burd)gefd)oben przesun, przesuwa.
©urchfcbiefjen, v irr. a. m. h'., Praes. ich fd)iefje

burd), aud) id) -burchfdjiefje, Imperf. ich — , er fchojj

burd), aud) burchfchofj, Conj. bafj ich -, er burd)*

fchoffe, Imper fdjiefjc burd), aud) burdjfchiefje , Part.

Praet. burd)gcfd)offcn, aud) burd)fd)offen przestrze-
li, przeszy kulami; mit roeifjem Sßobier

przekada biaym papierem, L.j przegrodzi,
poprzekada; t. j. w ksice do kadej strony
drukowanej da stron bia papieru. SSci ben

StidjbrucTern rozspacyowa (wiersze)

2) lrmrfmeife burd)jal)len przeliczy w rzutkim
sposobie.

®urd)fd)iffen, v. a. unb n. przepyn.
£>urd)fd)iffung, f. (bie) przepynienie.
J)urcl)fd)iniinern, v. n. przebyskiwa, przebija.

Sj. Sztuka w mowach Cycerona jest dziwn,
lecz przebija, S. P.

35urd)fd)lafen, v. irr. n. Imperf. id) burd)fd)ltcf, Part.

Praet. burd)fd)lafen przespa.
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$)urd)fchlag, m. (ber) durszlak, g. u. durszlaczek.

2) olwór przebity.

®urd)fd)lageifen, n. (ba§) elazo do wybijania
dziur, durszlak.

Surd) fd) lagen, v. irr. a. unb n., Praes. id) fchlage,

bu fd)lagft, er fchlägt Durd), Iraperf. id) — , er fchltig

burd), Conj. bafj id) -
, er burchfcblüge , Imperat.

fchlage burd), Part. Praet. burchgefchlagen przebi,
przebija; przepuci przez durszlak ober

oadzke; ci', przecedzi przez cedzido ober $l".=

$0in. cadzk.
©ich burchfchlagen (bon einem Srtippencovpe) prze-

bi si ober przebojem i; cf. przern siej

pój na przebój
;

®aö Copier fchlägt burd) ten papier przebija.

SDurchfchlagtuch, n. (baS) cedzido, filtr, *cedzi-
worek, g. rka.

©nrd)fd)langeln, fid), v. a wykiem przewija
sie, B.

2)ur"d)fd)leid)en, fid), v. irr. n. ni. h., Imperf. id)

fehltet) mid), er — fiel) burd), Conj. bafj id) mich —

,

er fid) burchfchliche ,
Part. Praet. burchgefchlichen

przekra si, przemkn si; cf. przemyci
aud) actibifd): er burchfrhlich" ben ©arten ukradkiem
azi po ogrodzie.

Durchfd)leifen, v. irr. a. m. h., Irnperf. id) — , er

fchliff burd), Part. Praet burchgefd)Iiffen przeszli-
fowa. 2) v. reg. przewlec.

,

tDurchfchleppcn, v. a. przewlec, przewleka.
2)urd)fd)lungen, Part. b. binchfchlingen przeplatany,
przewizany.

JJurchfchliijen, v. a. przern; rozci.
Surchfcblüfcfen, v. n. przemkn si, cf. przesmy-
kn si.

2)urd)fd)mettent, v. a. przeraa} 2) z trzaskiem
przerzuci.

Durchfchneiben , v. irr. a. m. I)., Praes. id) buret)»

fdjncibe, aud) id) frhneibe burd), Irnperf. id) — , er

burchfcbnitt, ober fdbnitt burd), Conj. bafj id) — , er

burd)i"cf)nitte, Imper. burchfchneibe, ober fchneibe burd),

Part. Praet. biirchfchnitten ober burchgefchnitten prze-
rn, przekraja ober przekrawa, boli prze-

kroi; btc SJceere&flutben bmchfchneibenód co bez-
piecznie morskie siecze wody, P. K. 423, cf.

thcilen przeci.
©nrd)gcfchnitten przernity, przecity.

Durchfchncien, v. imp. napeni niegiem, napru-
szy si; Sr. e8 fdjneiet burd) nieg przelatuje.

iDurchfchnitt , m. (ber) przecicie, cf. przekrój
poprzecznik, cf. diameter, cf. przerniecie, sie-

czna, cf. oddzia, B.; cf. rednica; rednia; cf.

podug redniej ceny (nach bem 2)urd)fchnitt8pmfe).

3m 25urd)fd)nilt w przeciciu
,
jedno w drugie

ober z drugiem rachujc; Er,, podug kilkule-

tniego przecicia konsumuje si drzewa sni;
burchfdjnittlid) cf. biorc redni proporcy, Pu-
stelnik? ogóem, ryczatem. @j. przychody
i wydatki towarzystwa rednio biorc wy-
nosz — (a), cf. biorc redni stosunek, mniej
wicej.

Surchfchntttgbunfi, m. (ber) punkt przecicia.

®urd)fd)iiüffeln, i

nrzewachaö i

Surchfchnubpern, \
Przewacliac>

l -

35urd)fd)0ffetl, tnit^papier przekadanypapierem, L.

33urd)fchreieii, v. irr. n. m 'i)., Irnperf. idj — , er

bnrchfdjrte, Conj. bag id) —, er burchfchriee, Part.

Praet. burchgefdjrieen przekrzycze, zakrzycze,
t. j. krzycze wszdzie po etc.

Durchfchretten, v. a. Irnperf. id) burchfchritt, Part.

Prt. burchfehritten wolnym krokiem przechodzi
((langfam -).

®urchfd)ütteln, v a. przetrz.
iDurd)fd)ütten, v. a. przesypa.
Surd)fd)roarmen, v. a. przehula.
25urd)fd)roeifen, v. a. (fehlt im Slbeltmg) przebiedz,
przebiega, zjedzi, schodzi.

Surchfchmelgen, v. a. przemarnotrawi, przehu-

la.
©urchfchroimmen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) —

,

er fchroamm burd), Conj. bafj id)—, er burdifobroömme,

Part. Prt. burchgefchroommen przepyn, pawem
puci si przez co.

Durd)fd)roi^en, v. a. przepoci.
Durcbfegeln, v. a. przepyn statkiem ober idc
pod aglami.

©urchfehen, v. irr. n. m. lj., Praes. id) fehe, bu

fiehfl. er fieht burd), Imperf. ich — , er fah burd),

Conj. bafj id) — , er burchfähe, Imperf. fief) burd),

Part. Praet. burchgefehen przeglda, przejrze,
przeziera, patrze przez co, przepatrzy, prze-
patrywa; 2) v. a. cf. przenika

f. burchfchauen,

S
Ur
5i

e

'L
e

n \ v- a - przecedzi.
©urchfeihen S .

JDurchfeibung, f. (bie) przecedzenie.

©urchfein, v. n. przej, ukoczy.
©urchfeticn, v. a. dokaza czego, dopi czego,

na swojem postawi, 2) przesadzi, przesko-
czy. v. n. m. f.

©urchfetjung, f. (bie) dokazanie.

JDurrj)feufjen, v. a. przesieka.

2) u rd) ficht, f- (bie) przepatrzenie, przejrzenie.

£>urd)fid)tig, przezroczysty.
25urd)fid)tigfeit, f. (bie) przezroczysto, f.

©urchficterii, burchflntern, v. n. przecieka, prze-
scza si.

Surchfieben, v. a. przesia (przez sito ober przez
przetak).

2) ur eh fing en, v. irr. a. m. I>, Imperf. id) — , er

fang burd)/ Conj. bafj id) — , er burchfänge, Part.

Praet. bitrchgefungen przepiewa, odpiewa.
iDurchfinfen, v. irr. nK m. f.,

Imperf. id) — , er

fant burd), Conj. bafj id) — , er bttrchfdnte, Part.

Praet. burd)gefutlfen zapada, przepada na drug
stron.

Durd)f innen, v. a. irr. Praes. id) burchfinne, Im-
perf. id) burd)fann, Conj. bafj id) — , er burebfonne,

Part. Prt. burd)fonnen w myli rozbiera, myl
przebiega co.

©urdfjfiijen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — / er fafj

burd), Conj. bag id) — , er burdjfajje, Part. Praet.

burd)gefeffen przesiedzie, przesiadywa.
Durchfonnen, v. a wygrza ob. przesuszy na
socu, j. 83. bie SJetten pociel.

Surrhfpdhen, v. a. przeszpera, docieka czego.

2)urd)fbalten, v. a. rozczepa, rozupa wskro.
25urd)fpicfen, v. a. przeszpikowa, naszpikowa;

cf. przebo; cf. przekó.
Durchfpielen, v. a. grajc próbowa, przegra
zupenie w muzyce.

©urcbfpiefjen, v. a. przebi pik, przekó, u-
kó, przepchn.

®urd)fprengen, v. n. m. f., pdem ober galopem
przejecha, przesadzi. 2) v. a. prochem rozsa-
dzi; przesypa lub pokropi czem.

Surchfbringen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) — , er

fpraug burd), Conj. bafj id) — , er burchfprctnge, Prt.

Praet. burchgefprungen przeskoczy.
35urd)fpuren, v. a. przeszuka, ledzi po (miej-

scu).

©uvchftdnfern, v„ a. nasmrodzi$ 2) — szpera
po wszystkich ktach.

Surchftauben, v. n. przesiewa si jak kurz ob.

przelatywa, przechodzi jak kurz, prószy,
pyli.

^

jDurchftäuben, v. a. przesiewa (co skrobanego).
©urdjftaupen, v. a. rózgami wybi, wychosta.
£>urchfted)en, v. rr. a. m. h , Praes. id) fteche, bu

ftidift, er ftid)t burd), aud) id) burchftedje, bu burd)=>

ftidjft, er burcbfticht, Imperf. ich — , er ftad) burd),

aud) burdhftach , Conj. bafj id) — , er burebftäche,

Imper. ftid) burd), aud) *burd)ftid), Part. Prt. burd)»

geftod)en, aud) btird)flod)en przebi, przebi na wy-
lot, przekó, przebo, sztychem przepdzi
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na obie strony, P. K.; utopi w kim (nó ober

miecz). 2) einen Sarnin burd)fted)en przekopa
tam. 3) zboe przerabia, przerzuca.

Durd)fted)erei, f (bie) konszachty, porozumienie,

(*£. chciabym wiedzie czyli ty niewchodzisz

z nim w konszachty, Theatr. machlarstwo.

Sine Szabel jum £>urd)fted)en przetyczka, L.

iDurcfjjtetf en, v. a. przetkn, przepchn.
Durd)fteblen, fid), v. irr. Praes. id) fteble mich burd),

bu ftiehlft bid), er friert fid) burd), Imperf. id) ftohl

mid), er — fid) burd), Conj. bafj id) mid) - , er fid)

blird)ftäl)le, Imperf. ftiehl bid) burd), Part, Praet.

bnrd)c]eftoI)len przekra si , ukradkiem prze-

mkn si.

Durd)fteiger., v. irr. n. m. f, Imperf. id) — , er

ftieg burd), Conj. bafj id) — er burd)ftiege, Part.

Praet. burchgeftiegen przele, przeazi. v. a.

przechodzi górami.

Durchftid), m. (ber) przekócie, cf, B. przekole-

nie, cf. otwór, cf. przeszycie, cf. przekop, cf.

przerabka zboa.
2) u rd) [tiefen, v. a. przehaftowa, powyszywa.
Durd)ftod)en, gbkowaty (8at. perforatus).

©urd)ft6bern', v. a. szpera po wszystkich ka-
tach, wcibi sje wszdzie.

Durchftohnen, v. a. przejecze, przesieka.

Durd)fto))fen, v. a. przetkn, przetyka, prze-

pchn.
Durchftofjen, V. irr. a. m, t)., Prs. id) fofje, bn ftö=

fiet, er ftöfjt burd), Imperf. id) — , er ftiefj burd),

Conj.. bafj id) — , er burchftiefje, Imper. ftofje burd),

Part. Praet. burchgeftofjen przepchn, ©id) b,urd)=

ftofjeu przekoata sie (na zlej drodze), 2) —
przeszy, przebi, dr biirchfiiefj if)n mit bem
Degen przebi go szpad

Durd)ftral)len, v.a. przenika promieiimi, owie-
ca.

2)urd)ftreicben, v. irr. a. m. I)., Praes. id) burd)=

ftreidje, aud) id) ftreiche burd), Imperf. id) — , er

burcbftnci), aud) — ftrief) burd), Conj. bafj id) — , er

burd)ftrid)e, Imper. bnrdjftieicbe, aud) ftreidje burd),

Part. Prt. burd)firid)en, aud) burdjgeftrichen prze-

kreli, wymaza, przemaza; 2) przebiec, prze-

lecie, przewiewa; cf. przerzyna.

Durcngeftrichetl, przekrelony.
Dtirdjftreichung, f. (bie) przekrelenie.

Durd)ftreifen, v. a. grasowa j j. SÖ. jazda ca
prowincy grassuje, Nieme.; bie SBelt bind)»

ftreifen przebiega, przewiedzie wiat, zwiedzi
ziemi, kry, aud) — a(S v. n.

Durd)ftrid), m. (ber) przemazanie. 2) — ber 330«

gel cig ptaków, cignienie ptaków; cf. prze-

lot, g. u.

Durcbftroinen, v. n. unb a. pyn przez co, prze-

pywa; 2) fig. przechodzi.

Durd)ftubircil , v. a. przej co z uwag, doka-
dnie obezna si z czem.

Durch ftümberu, fttimbem fid), v. rec. przekolata
si, 5. 33. przez jeden rok.

Durd)ftürinen, v. a. unb n- m. {)., przelatywa
jak burza, wzruszy, wzburzy, przewiewa,
szamoia jak szturm, zachwia; cf. zawiebrzy,
rozkoysa.

JDurdjftürjen, v. a. unb n. m. 1)., raptem wpa,
zapa, run, przez co; cf. przedrze sic, rzu-

ci si przez co.

Durcbfudjen , v. a. przeszuka, przeszukiwa,
podszukiwa, poszukiwa, bada, przetrzsn
wszystko.

Durd)fud)uug, f. (bie) podszukiwanie, ledztwo,
przeszukanie, poszukiwanie, przetrzsanie,

roztrzsanie, badanie.

Dliicbfüfjen, v. a. wskro osodzi.
Durdjtatijcn, v. a. przetacowaó.

|

3> u r d) t f) a u c n , v. imprs. odtaja, przetaja, roz-

puci do szcztu, B.

Durd)tobcn, v. a. szumie po (miejscu jakim);
Z haasem przepdzi (czas)

Durd)tonen, v. n. przechodzi z odgosem ober

z brzmieniem, cf. v. a. — rozlega si.
Durchtragen, v. irr. a m. 1)., Praes. id)' trage, bu

trägft, er tragt burd), Imperf. id) — , er trug burd),

Conj. bafj id) — , er burajtiüge, Imper. trage burd),

Part. Praet. biirdjgetragen przenie, przenosi.
Durchtraufeln, v. n. przecieka.
Dur d) träumen, v. n. przemarzy.
Durcbtreiben, v. irr. a. m. h. , Imperf. id) — , er

trieb burd), Conj. bafj id) — , er burebtriebe, Part.

Praet. btirchgetrieben przegania, przegna, prze-
pdzi; 2) dokaza, dopi.

Durd)treibung, f. (bie) przegnanie, przepdzenie.
Durchtreten, v. irr. a. m. h. unb n. m. f., Praes.

id) trete, bu trittft burd), Imperf. id) — , er trat burd),

Conj. bafj id) -, er burchtriite, Imperat. tritt burd),

Part. Praet. burdjgetreten przedepta.

Durchtrieben, für: liftig , leichtfertig, oerfrhlagen wy-
krtny, B.; cf. kuty na wszystkie cztery (nogi),

cf. szczwany, obrotny, wytartego czoa, bywa-
lec, wik, frant, przebiegy, filut.

Durchtriebenheit, f. (bie) wykrtno, f. przebie-
go, frantostwo.

Durd)triefen, btirdjtropfcln, btircbtrobfeii, v. n. prze-
cieka, przekapywa, kapa przez co.

Durd)trorfnen, v. n, przesuszy, osuszy cakiem.
Durd) unb burd) na wylot, cigle, wskro, od
wierzchu a do dou; 6r. znam ja na wylot,
przenikam na wylot czego WMP. chcesz (a).

Durchroacbetl, v. a. czu niepic przez ca noc,

przeczu, przeczuwa, L i nje pic przetrwa.

Durd)hmd)§, m. (8at. bupleurum) zajcze uszko,
Al., <£>gn , aminek, Jndz.; przewiercie, |>gn.j

rnnbblättriger — , (Sat. — rotundifolium) zajcze
uszko okrgolistne. Al., aminek okrgo-lici,
Jndz. 2) (Sat lonicera periclymennin capiifo-

llum) wiciokrzew przewiercie, powój wonny
(®ei6blatt). 3) (8at. vinca) barwinek. 4) 2at.

ophrys) dwullstnik; cf. L. przestrzelon, ppo-
wnik, przerwipp, g. u, L.

Durchtoachfen, v. irr. n. m. f., Praes. id) rmicbfc,

bu n)üd)fcft, er nxid)ft burd), aud) id) burdjmachfe ?c,

Imperf. id) — , er roud)ö burd), ober - burchrrmebö,

Conj. bafj id) -
, er biirdjroüchfe, Imperat. roadifc

burd) ober burd)road)fe, Part. Praet. burd)geirnid)fen

ober burd)limd)fen ro przez co, przerasta; tin

mit gett bui'd)rt)ad)feneä Stticf §leifd) sztuka misa
przerastaa, tustoci przerosa, L.

Durchmad)6for)l, m. f. Sltfetfobl.

Durdjroaben, v.a. przebrodzi, przebrn, przej
w bród.

Durch roagen, fid), v.rec. odway si pój przez co.

Dtird)tt>agcn, v. a. przeway (na wadze).
Durdjroaifen, v. a. przefolowa; 2) figürl. wybi

dobrze: cf, burd)ruainfen ochosta porzdnie.
Durd)roallen, v.a. przechodzi, przebiega; prze-

nika.
Durchmaßen, v. u. u. a. przewalcowa; na wal-
cowaniu spdzi np. wieczór.

Durcbröäläen, v. a. przetoczy.
Durchroanbeltl, v. a. przej, obej, przechodzi
si (po miejscach suchych).

Durrhroanbern, v. a. przewdrowa.
Durchtnanberuug, l', [bie] przewdrowanie.
Durchwärmen, v. a. rozgrza, zagrza.
Durd)roafd)cn, fid) bie 4)rinbc _, piorc obetrze

sobie rce, przemy,
Duicbroäffern, v.a. przemoczy, namoczy, zwi-
ly.

Durd) route li, v. a. przebrn, w bród przej.
Durd)lücben, v. a. przetka, przerabia. Sr. we-

niune materye przerabiane przdz lnian, 3^-
fig. przeplata.

Durchweg, m. [ber] przejcie, droga prowadzca
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przez co; adv. bnrdjWeg, powszechnie, w ka-
dym przypadku, zawsze ober wszdzie.

Surcbweben, v. n. U. a. przewia, przewiewa,
przewiona.

Surcbweben, n. \ba\ przewiew.

Surd)Weid)en. v. n. przemokn, zmikn. 2)

—

ale v. a. wymoczy, przemoczy, zmikczy,
nawilgoci. 65. blircbweicbter 3Mjen Pszenica

wod mocno przesika, JDurd)Weichen bee gro*

reid)e boni fliegen rozmoczki, L.

Surd) W einen, v. a. paczem przepdzi.
Surd)Werfcn, v. irr. a. m. b-, Praes id) Werfe, bu

wirfft, er wirft burd), Imperf. id) — , er Warf burd),

Conj. bafj id) — , er burdjwürfe, Imper. wirf burd),

Part. Praet. burd)geWorfetl przerzuci, przerzuca.

Eurci)Wefjen, v. a. wytrze ostrzeniem.

Surd)Winbcn, v. irr. a. m. l>, Imperf. id) — , er

burcbwanb, Conj. bag id) — , er burd)Wätibe, Part.

Praet. burdmnillbeil przewindowa, przewie, prze-

plata, przewlec czem.

6id) burd)Winben przele, wykrci sie przez

co, z trudnoci si na wiecie utrzyma, le-

dwie wybrn, wylizn si, wywin si, le-

dwie si wygry, wydoby sie, wydwign
si z biedy.

Surd)Wintern, v. n. u. a. przezimowa.
Surd) Wir bel 11, v. a. odbija si przez powietrze,

hukiem przerzyna powietrze, kreto przewija
si. z hucznym gosem.

Surd)Wirfen, v. a. zagnie ciasto, zmiesi chleb.

2) —
,
przerabia,

fl.
33. raaterya zlotem przera-

biana, SB3. ; cf. przeple, przeplata wT tkaniu.

Surd)Wifd)cn, y. a. przetrze. 2) — , v. n. m. f.,

przelizn si, przemkn si.

Surd) Wublen, v. a. przenurtowa; rj^jc przeko-

pa, ryci cf przegmera, np. papiery, prze-

wraca.
Surcbroühlung, f. (bie) przenurtowanie, rozko-

panie, rozkopywanie.
Surd)Wurf, m. (ber) eig. przerzut, g. u, bie fiorn»

fege, f. arfa, cf. B. przetak,

Surcbwürjen, v. a. korzenuo zrobi, nakorzeni,
B., zaprawi korzeniami.

®urd)WUtben, v. a., z wciekoci przeby
(miejsce).

Surcbjäblen, v. a. przeliczy, przeraehowa,
35 ur di 5 ii i) lung, f. (bie) przeliczenie.

Surd)/sed)en, v. a. na pijatyce spdzi.
Durdjjiei)eii, n. (bas) przecignienie, przeciga-

nie, przewleczenie.

Studnie ben, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er 30g

burd), Conj. bafj id) — , er buvdjjöge, Part. Praet.

burcbgejogen przecign, przewlec, przewóczy,
cf. B. cign przez co, to jest przechodzi, je-

cha, przeciga, biega, jedzi po kraju ; 2)—
nicowa, yowa, krytykowa, najgrawa si,

drwi, kpi z kogo; cf. szydzi.
Surcbjifcben, v. a. przewiewa ober przerzyna
powietrze z sykiem.

25urd)3udfen, v. a. drganie sprawi przechodzc;
wstrzsn.

Durchzug, m. (ber) przejcie, przeebód, przejazd,

g. u, przeprawa, przeprawiny, PI. L.

Surcfjj Wangen, v. a. przecisn, przeforsowa;
cf. B. *przemusi na drug stron; cf. B. przebi.

Surfen, v. irr. m. b-, Praes. id) barf, bu barffi, er

barf, Wir bürfen, Imperf. id) — , er burfte, Conj. oa#

id) — , er bürfte, Imper. bftrfe, Part. Praet. geburft

mie, bon Praes. miem, Praet. mia; cf. B.

mie pozwolenie do czego, wolno mi jest co

zrobi, módz; id) barf nirht nie wolno mi, nie

godzi mi si; barf id) nad) ber Urfatbe fragen?

nieche mi si godzi spyta o przyczyn, o po-

wody; barf id)? czy mog, czy wolno mi? etroaS

nidjt ttjun bürfen niepotrzebowa czego uczyni,
gj. co do oszukiwania Pana i kradziey o tych

zbrodniach i mówi niema czego, P. Jan. 3>d)

barf fjier nidjt berfebweigen niepowinienem tu jeszcze
przemilcze, Feliski. Sie bürfen nirbt niepo-
trzebuj. 2) — , für : nßtt)ig baben potrzebowa.
Uwaga : Tryb czcy, bürfte uywa si chcc
zagodzi pewno twierdzenia jakiego np. Sr
bürfte ee roobl bleiben [offen inoe temu da pokój.
gr bürfte ftdj bamit begnügen, (für Dae beftimmte : er

Wirb fid) 2C.) moe ober podobno na tem prze-
stanie.

Sürftig. biedny, niedostatny, potrzebny, potrze-
bujcy; cf. chudy, nikczemny; cf. frberjWeife po-
trzebowski; adv, biednie, mizernie.

Sürftigfeit, f. (bie) niedostatek, bieda, potrzeba,
mizerno.

35ürr, adj. suchy, cf, chudy, mit bürren äBortert

prosto, bez ogródki.

Surre, f. (bie) susza, cf. posucha,
Surr fr aut, n. f. 33rud)fraut, glattes.

Sürrleibig, wyschy, chudy.
Sürrfud)t, f. (biei suchoty, ${.$ wyschnienie (ciaa).

SÜrrWurj, f. (2at. conyza) chlastawa, L.5 cf. L.
rdesti cf. L. szlachtawa; cf. (glöbfraut; Wäfje, fa*

nabifd)e — , f. Sertifungstraut, fanabifchee; blaue —

,

SJeruffraut. 2) kleine —
, f. Gbrifiinfenfraut.

Surft, m. (ber) pragnienie, gj.^ ber Surft nad) (St)re

chciwo chway i ben Surft löfeben, füllen ugasi
pragnienie.

Surften, v. n. m. b-. pragn. 3d) burfte ober mid)

burftet pi mi si chce; nad) SStut bürften pragn
krwi.

Surftig pragncy, upragniony, spragniony. gj.

upragniony pielgrzym. Surftig fein mie pra-
gnienie, pi mi si chce, pragn.

Surt, m. f. Sotlgerfte".

Süfelig madjen rozmarzy, —werben, — sie, by
odurzonym.

Süfter ciemny, pochmurny, pospny, smutny, adv.
ciemno, ponuro.

Süfterbeit, f. (bie) ciemno, pochmurno, pos-
pno, osowiao.

Sütd)en, n. (bas) trojak, dydek; cf. L. dudek;
2) — tutka, SQgj., trbka (z papieru).

Sütdjcnbreber, m. (ber) kramarz na tytki sprze-
dajcy.

Süte, f. (bie) adunek, cf. trbka (z papieru)j tytka.

Süten ober buten, v. n. trbi.
Sutjbruber, m. (ber) przyjaciel poufay, zktórym
si tyka, z którj^ra si jest ty a ty; pan brat.

Su 1} en, v. a. tyka komu, potykiwa komu ober

si, waszecia, brata si z kim, ty mówi;
^r.-.^oln. *ducowa gr, äue Bohomolec: Co
W3IP. mnie tykasz? Albo to ja chopiec?

Su^enb, n. {i>aó) tuzin, g. a unb aud) u nad) L.
Su^enb weife tuzinami, cf. tuzinkowa robota fd)Ied)*

tes SJcadjwerf.

Su^fd)Wefter, f. (bie) przyjacióka poufaa, z któr
si tj'ka, do której si ty mówi; cf. kamratka.

Sbiiamif, f. (bie) = bie"2e'l)re bon Wirfenben Äräften

dynamika , nauka o siach. Sljtiamifd) dyna-
miczny.

Sbnafr, m. (ber) ber ^errfeber rzdzca, król, ksi,
dynasta.

Shnafie, f. (bie) dynastya.
Sbbtan, f. Sibtan.

Sl)senterie, f. (bie)
f. 9tubr dysenterya, biegunka.

@.

gau be gologne, (frj.) woda koloska, aud) wódka
koloska.

gbbe, f. (bie) opadanie morza, nad) B. odlew, glutb

unb Stbe przypyw i odpyw (a); cf. B. wy-
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lew i odlew morza; cf. L. wzbieranie t opa-
danie morskie; przychodzenie i odchodzenie;
podnoszenie i opadanie, L. Gbbe morski odwrót
Krsk.

Gbben, v. n. m. h. u. impers. opada (o morzu).
Gben, adj. równy, gadki; ad v. równie, wanie.
©o eben wanie co, wanie teraz, ©o eben ev=

halte id) einen Sörief wanie teraz ober dopiero
ober dopieruteko com odebra list; eben fo wa-
nie tak, nie inaczej jak; bab mill ich eben nid)t

feigen to ober tego ja niechciaem mówi.
(Sben ba, adv. tame, wanie tam.

gben bafjcr, adv. ztamtde.
Gben bamalb, adv. wanie wtedy, tego samego

czasu.

Gben bafelbft, na teme samem miejscu; eben ber

tene, tene sam, ten sam; eben fo al8 tak te
jak i, nie mniej jak i; eben fo grofj tyki, a, ie,

wanie tak wielki, wanie taki; eben biefer

tene sam, wanie ten, tene; eben fo biel wa-
nie tyle, cf. drugie tyle.

Gbenbaum, m. (ber) heban, hebanowe drzewo.
Gbeilbilb, n. (bag) obraz, g. u, wyobraenie, po-
dobiestwo. Daó Gbenbilb unb ®leid)nifj be8 SlltarS

Avizerunek otarza i kszialtjego,(bibl.)2Äön. 16,10.

Gbenbürttg, ad. równego rodu; cf. Hoss. równo-
rodny, a, e.

Gbenbrihtig, adject, równy, równoniciasty (o

tkance).

Gbene, f. (bie) równina, równia, cf. paszczyzna,
nizina. Gt. wody rozlay si po paszczyznach
Polski, Nacz.

Gbenen, v. a. eben mad)en równa, zrówna, uró-
wna. Dab Gbenen ber CJJlatje plantowanie pla-

ców (a) ift nid)t Säebflanjung.

Gbenfallg, adv. take, podobnie.
Gben hola, n. (baß) heban, g. u.

Gbenmay, n. (bog) symetrya, proporeya, równo,
podobiestwo wymiaru, stosunek ober pomier-

no czci do rzeczy caej ober wspómier-
no,JD5j.

Gbenmafjig, adj. proporcyonalny, stosowny; —
adv. cf ebenfalls równie, podobnie, równie,
podobnie.

Gber, m. (ber) kiernoz, g. a; cf. kierda, *knur,

L. , dzik, g. a.

ßberäfche, f. (Sat. sorbus) jarzb, £1., |»gn.; ja-

rzbina, Jndz., >5gn.; gemeine —
f. Droffelbeeve.

Gberratite, f. (bie) f.
©arrhagel Boe drzewko.

GberhHUj, f. (fiat. carlina) dziewisi, Al., Jdz.;

einfache —
, f. Slrtifchocfe, roilbe; gemeine — , f. 2>reU

biftel.

Gbnen, v. a. eben machen równa, urówna.
Gbräer, m. (ber) hebrajczyk, yd, starozakonny.

Gbräifd), ad. hebrajski, po ydowsku.
Gd) o, n. (bao) odgos, g. u, echo, g. a.

Geht, ad, prawdziwy, szczery, niefaszowany,
istny, trway, äßj. , czysty, nieimiiowany; echte

Sßcrlcn pery prawdziwe. G£. prawdziwy dya-
ment, Krs. cf. autentyczny, t. j. nie podrzucony.

Gchtheit, f. (bie) prawdziwo, szczero, pra-
wota, cf. trwao, j &}. kolorów, SB3.

Gcfbanb, n. (ba8) zawiasa u skrzynki, klamra u
krawdzi.

Gcfd)cn, n. (bao) kcik.
Gcfe, f. (bie) róg, g. n; kat, wgiel, kant, bok,

g. u; strona, naronica. 2) bie Jlldjecfe krajka.

3) bie fcharfe Gcfe krawd, g. dzi, L.; eö fommt
nid)t6 um bie Gcfe nieidzie nic na stron.

Gtfel, m. (ber) f. Gfel, ckliwos, obrzydzenie; SSfb.

mam obrzydzenie do tej rzeczy, tßj., brzydze-
nie si czem.

Gtfenfteher, m. (ber) naronik, t. j, czowiek na-
jemny, czekajcy zajcia na rogu ulic; tragarz.

Cef er, f. (bie) ofd, g."dzi,
f. Gichel.

Gcffeile, f. (Die) pilnik kanciasty.

GcTfcnfter, n. (bab) okno narone.

Gcfgrenjhügel, m. (ber) naroec, naronik, kopiec
narouy, L.

Gcfhauo, n. (bab) dom narony, kamienica na-
rona.

Gtfig, adj. rogaty, graniasty, ktny, kanciasty;
cf. przektny. ©echoeefig szecioktny, a, e.

Seifü. tabakierka szecioktna (a)

Gcfigfcit, f. (bie) graniasto, katiciasto.
Gcfloct), n. (bao) dziura narona (w bilarze).

Gcfpfeiler, m. (ber) filar narony, sup narony.
Gcffdjranf, m. (ber) serwantka.
Gtfftein, m. (ber) kamie narony, (a), wgowy,
wgielny, — poktny, — ktowy.

Gd ftu be, f. (bie) pokój narony.
Gcfjahn, m. (ber) kie, SBj., psi zb, cf. Hoss.

zadni zb blofj hon Sßfcrben gebraucht.

Gclatant gony, 3. 33. satysfakcyja, uderzajcy.
Gbel, adj. szlachetny; wyborny, drogi, przedni,

uczciwy, wspaniay, dobrze urodzony. Gr. ser-

com dobrze urodzonym nieprzystoi to, Krsk.
Dow. 203; eble Jheile beb Äihberb ffnb berÄobf
K. miejsca szlachetne jakiemi s gowa, piersi,

ywot, czci do zapodze przeznaczone,
Uzi ark.; eble 9)<ctal(e drogie kruszce, B.; eblen

©efehlechtö szlachetnie urodzony, rodowity, szla-

chetnego rodu.

Gbel ba me,
f. Gbclfvau.

Gbelbenfenb, adj. szlachetnie mylcy.
Gbelfalfe, m. (ber) biaozór (ptak).

Gbelfrati, f. (bie) szlachetna Pani; Dama ober Pani
wysokiego urodzenia; zacnie urodzona Pani

Gbelfraulein, n. (bag) szlachcianka (panna).

Gbelgeboren, adj. szlachetnie urodzony.
Gbelgefinnt, szlachetnie mylcy, szlachetnego

sposobu mylenia.
G bell) of, m. (ber) szlachecki dwór, dworzec.
Gbel fn ab e, m (ber) pa, g. pazia.

Gbellcberfraut, n. (2at. hepatica triloba) wilcza
stopa, przylaszczka, zawilec trojanek, wie-
trzniej, <£>gn. ; trojanek, Jndz.

Gbelmann, m. (ber) szlachcic, $}M. Gbelleute szlachta,

g. y; Nmc. braud)t im $1. szlachcice; 33eilp. ba
Slbam grub unb Gba fbann, «jo mar bamalo ber

Gbelmann? gdy Ewa kdziel przda, Adam zie-

mi kopa, kto tam by szlachcic w ten czas i

kto komu chopat. S3eifb. Zamojski da Koza-
kom przysige szlachcice za rotmistrze, Nmc.

Gbelmilth, m. (ber) umys szlachetny, wspaniao
umysu, wspaniao, wspaniaomylno, f.

Gbelmutf)ig, adj. szlachetnie mylcy, wspania-
ego umysu.

Gbelfinn, m. (ber) szlachetny mylenia sposób.

Gbelfteitl, m. (ber) kamie drogi; cf. Hoss. dro-
gocenny kamie; mit — befetjfil kameryzowa,
Ober wysadza drogiemi kamieniami, äßj.

Gben, n. (.bad) bie fd)6ne ®egenb, in mclcfjer ©ort ba)

$arabieö gebflanjt hatte, (1 gjcofe 2, 8) Eden, m.

Gbict, n. (bab) edykt; cf. ukaz, uniwersa, g. u;

cf. zapowiedny list; cf. B. uchwaa, ustawa,
wyrok.

Gbictalcitation, f. (bie) pozew, przypozwanie
przez gazety.

GbictmifHg, adj. = cbictaliter podug edyktu aud)

e dykta Iny.

Gbition, f. (bie) bie 2Cu6gabe wydanie, edycya, wy-
danie ksiki.

Gbucution, f. (bie) edukacya, wychowanie.
Gffett, m. (ber) skutek, cf. $1.: efekt, wraenie.
Gffecten, rzeczy, sprzty, pi. cf. .fcabfeligrciten, $abe.

Gffectibe, adv. w samej rzeczy.

Ggal, adj. = gleich równy.
Ggalit, f (bie) =: ©leichheit równo.
Gge, f. (bie) ein mit biele 3äl)nen berfcrjencS Slcfer»

merfjeug, baö gepflügte gelb bornit jii ebenen, f. Ggge

brona, cf. Böhmifd) : wóczydo. Der Ggcbalfen

bronica. Trój.
Ggel, m. ftatt: SMutegel pijawka.
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Egelfraut, n. Cba$) (Sat. lysimackia nummularia),
toje pieniek, &l., <&.gil. 5 baanowiec piehi-
nik, Jndz.: stowrzód, upiwrzód pienienik,
gsi polej, |>gn. 2) f.

Srennfraut.

Egge, f. (bie) ift nieberfacbf- fur Ege brona.

Eggen, v. a. bronowa, wóczy.
Eggen, u. (bag) bronowanie, 'bronaczka, wócze-

nie, wóczka.
Egger, m. (ber) bronujcy.
Eglantierrofe, f. (Sat. rosa eglanteria) róa óta,
Jndz.

Egoigmug, m. (ber) egoizm, g. u, samolubstwo.

Eg o i ft, m. (ber) samolub, g. a, ober egoista, *so-
bek, g. sobka, cf. samoistnik, g. a, Tymie-
niecki.

Egoiftifd), samolubny, egoistyczny.

El)e, adv. nim, ni, pierwej ni, babon ber Äonu
paratib efyer pierwej, rychlej, prdzej, wczeniej,
unb ber Superl. aufg ehefte, ameheften najpier-

wej, najprdzej, najrychlej lautet. Sei) fahe ihn,

ehe ich ihn nod) hörte ujrzaem go, nimem go
jeszcze sysza; er tam gu mir, ehe ich ihn barüm
gebeten Ijatte przyszed do mnie, nimem go o to

prosi; ©en. 13, 10, przedtem ni; roer eher fommt,
ma()lt el)er kto rychlej przybdzie, ten rychlej
miele; je eher je lieber, je eher je beffer ezem pr-
dzej tern lepiej i einige Sage eher fommen kilk
dniami poprzedza, uprzedzi, kilkoma dniami
wprzódy ober pierwej przyby.

S[uf6 ehefre, mit bem eheften najpierwej; id) fühle

biefeö Unglücf am eheften ja czuj to nieszcz-
cie najprzód, najpierwej; mit etjefter ©elegenheit

za najpierwsz okazy; ehefter Jagen pierwszy-
mi dniami.

Ehe, f. (bie) maestwo-, cf. marya, g. u Ehen
merben im <£>imtncl geftiftet Bóg sam w ksidze
przeznacze witym palcem swoim zapisuje
maestwa, Nieme, cf. id. maestwa ko-
jarz sie w niebie, Nieme. 3ur Ehe geben (ab'

folut) wyda za m, einem — wyda za kogo.

Äinber ber erfren Ehe dzieci pierwszego lubu,
cf. B. dzieci pierwszego oa. Er. Maryanna
lubu Rutkowska cf. primo voto, 9i<S.. cf. po-
wtórnych lubów Czyewska, 9t<3. Slug sroeicn

Ehen z podwójnych lubów, Nieme.
Shebanb, n. (bag) zwizek ober wze maeski,
zwizek maestwa.

Ebeberebung, f. (bie) bie Ehefti''tung ober Efjepafren

intercyza lubna.
Ehebett, n. (bag) onica maeska ober nowo-
eska; cf. oe maeskie,

ehebrechen, v. a. nur im Snfinitib für: bie Ef)e bre=

d)en cudzooy.
Ehebrecfjer, m. (ber) cudzoonik.
Ehebrecherin, f. (bie) cudzoonica.
Ehebrecherifch, adj. cudzoony, a, e; eine ehe«

brechen che grau zona cudzooca, Bohusz.
(Ehebruch, m. (ber) cudzoóstwo.
df) eb u nb, m. (ber) zwizek maeski.
Ehecontract, m. (ber) "kontrakt lubny, — ma-
eski, ugoda maeska, Bohusz.

Ehebem, ehebeffen adv niegdy, przedtem, kiedy,
dawniej.

Ehefrau, f. (bie) cf. bie Ehegattin, bon hörnernen
^erfonen, benen man Ehrfurd)t fchufbig ift: bie @e=
mahlin maonka, ona.

Ehefrieben, m. (ber) zgoda w maestwie ober
maeska. i

Ehegatte, m. (ber) maonek, m? 2) ona, ma-
onka; cf. Ehegattin; cf. Ehemann} cf. Shegemahl
Ober ©cmahl maonek, g. nka; m, g. ma.

Ehegefb, n. (bag) bag |>eirath§gitt, ber äJcahlfchatj, bie

SNirgift posag, cf. wiano.
Ehegelübbe, n. (baö) lub maeski.
Ehegemahl, m. (ber) cf. ber ©emabl maonek,m} cf, *Pan cJuclinik.

Ehegefetj, n. (bag) ustawa wzgldem maestwa,
ustawa maeska.

Ehegeftern, ad v. przedwczoraj ober zawczoraj,
*przedongi, L. 3)ie ^ochbolen brauchen auch, one-
gdaj in biefer Sebeutuug.

Ehegeftrig, adj. przedwczorajszy, zawczorajszy,
cf. onegdaj.

Ehehaft,_ f. (bie) für: Eigentum. 2) gefetjmafjige

^»inbernifj obmowa, prawna i prawdziwa niesta-
nia na rok (termin) przyczj'iia, Tr.

Ehehälfte, f. (bie) poowica, ona, kobieta.
Eheherr, m. (ber) maonek.
Ehejoch, n. (bag) jarzmo maeskie.
Ehefreuj, n. (bao^krzy maeski, t. j. przy-
kroci stanu maeskiego.

Ehefrüppel, m. (ber) trup (spleniay), stary bzdy-
czek, t. j nie zdatny do maestwa.

E hele i blich, ad., au8 rechtmäßiger Che geboren pra-
wny, zrodzony z prawego oa, maeski, prawy.

dt) eleu te, $1. (bie) maonkowie.
Ehelich, maeski, adv. po maesku; bie ehe»

lidje $flid)t powinno maeska, powoanie
maeskie; im ehelichen Säeiftanbe wzgldem star-
szestwa maeskiego, 9fS., aoba o rozwód,
Bohusz; ein eheliches $inb dzieci prawe ober

zrodzone w maestwie, Bohusz.
Ehelichen, v. a., bom SDcanne braucht man im s|JoI=

nifdien oeni si, poj on; *postanowi sie,

wzi on, wstpi w maestwo, zalubi
sobie -} bom Sffieibe aber — pój za m; ich

l)abe ben Sitami geehelicht poszam za ma; auch

blog : pój ober wyj za kogo; cf. pobra si.

Eheliebfte, m. (ber) maonek, m, 2) — , f. (bie)

onka.
EIjelog, ad. wolny kawaler, bezenny, nieonaty,

a, e; alg f. panna, niezamna; ber ebelofe <Stanb=
Ehetofigfeit, f. (bie) ycie kawalerskie, Pust.
bezestwo, *kawaIerstwo, L. } cf. stan bez-
enny; of. stan niezamny.

Eheluftig, chccy si oeni, cf. chcca pój zam,
f. heirarhóluftig.

Ehemalig dawny, dawniej byy, cf. byy, a, e;

Ej;, bye Ksistwo Warszawskiej cf. Boss.
bywszy, a, e, alg bywszy kolega (a).

Ejbemalö dawniej, niegdy, kiedy.
Ehemann, m. (ber) maonek, m, g. ma.
Eheorbnung, f. (bie) ustawa wzgldem maestwa.
Ehepaar, n. (bag) stado, para maeska.
Ehepacten, $1- intercyza maeska, — lubna.
Ehepflicht, f. (bie) powinno maeska.
Eier, adv. prdzej, pierwej; f ehe, je eher, je lie=

ber im prdzej, tern lepiej.

Eherecfjt, n. (bag) prawo maeskie.
Ehern, adj. miedziany, spiowy; S3eifj). formowa

z gwardyi-mur spiowy (a); eherne ©tira czoo
miedziane t. j. bez wstydu.

Ehefache, f. (bie) interes maeski, sprawa ma-
eska.

Ehefcheibung, f. (bie) rozwód, g. u; cf. *rozwo-
dziny, Sß[.

Ehefcheibunggflage, f. (bie) skarga rozwodowa (a).

Ehefcheu, f. (bie) odraza ober wstrt od maestwa.
Ehefegen, m. (ber) bogosawienie nowoestwa,
Bw.; ober bogosawiestwo maeskie; cf. 2)
fig. dzieci, konsolacya.

Eheftanb, m. (ber) maestwo, stan maeski;
in ben Ehrftanb treten zabiera si do maestwa,
L.; cf. wstpi w stan maeski.

EbeftenS, adv. w rychle, wkrótce, wnet; cf. jak
najprdzej, jak najwczeniej.

Eh eft euer, f. (bie) posag, wiano.
Eheftifter, _m. (ber) swat; cf. $r. = $om. rajek} cf.

kojarzyciel maestwa.
Eheftifterin, f. (bie) raicieika, swatka, äögj.

Erjeftiftung, f. (bie) bie SSeranlaffung unb SSermitte«

lung einer Ehe skojarzenie ober sklejenie zwi-
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zków maeskich, postanowienie maestwa;
cf. swatanie, cf. $5r.=$5olll. rajenie; cf. swaty

Eheteufcl, ra. (ber) asinodeusz, g. a, wróg stanu
maeskiego.

Ebetneib, n. (baö) ona; cf. Slltpoln. biaka.
G r> e c e v L ö b u i 5, n. (_bav) zarczyny; Sßl. zalubi-

ny, si
Ehebertrag, m. (ber) intcrcyza, ugoda maeska.
Ebinalig, adj. dawny.
Ehrbar, ad. uczciwy; cf. szanowny, a, e; cf. bibl.

powany, dyakono wie maj by powani) SDJarc.

15,43, Sofcbf) bon Slriinatl)ia ein ehrbarer SRatljeftcrr

poczesny radny Pan, nad) Wujek: zacny Se-
nator; sawetny (ale Slnrebe in Briefen).

Ebrbarfeit, f. (bie) uczciwo, g. i.

G^rbarlid), ad. uczciwy, a, e; cf. adv. uczciwie;
cbrbavlid) roanöeln chodzi uczciwie, Kw.

Ebrbegierbe, f. (bie) ambicya, chciwo sawy,
B. cf. duma; cf. pj-cha, dza czci, czcilubo,
sawolubstwo.

Ehrbegierig, adj. sawocbciwy, sawolubny, a, e,

cf. ambitny, a, ej chciwy sawy, czci chciwie
pragncy, pragncy zaszczytów.

Ehre, f. (bie) honor, cze, zaszczyt, chluba, do-
stojno, chwal. 3n (ihren halten mie w uczi-

woci, Budny. 3d) mache mir eine Ehre barano

czynie sobie chlub z tego (a). S)lit Ehren a"
melbcn uczciwszy uszy; cf. B. nie tykajc ho-
noru, bez naruszenia honoru, bez urazy honoru;
cf. L. za ask mówic, z odpuszczeniem mó-
wic, ©öttlidje Ehre ermeifen Bosk cze odda-
waj cf. wyrzdza uczciwo, w poszanowa-
niu mie uczci; cf. szanowa. 3ungfräuliche

Ehre cnota panieska; cf, *uczciwe. g. ego. 3d)

berfpreche auf Ehre ju befahlen sowem honoru r-
cz zaspokoi W. Pana Dobrodzieja i uici
si; bie Ehre retten honor ratowa, ocali, *zre-

parowa. 9lur auf bem SBege ber Ehre barfft bu

bas Sebeu erhalten przez drog czci doj y-
wota potrzeba, P. K. 618.

_
Eh'reunb Pflicht ruft

mid) bal)in tam j i cze i powinno wzywa,
Orli 51. Sin feiner Ehre gefrcmft czowiek w uczci-

we swoje uraony; P. K. 132- 2)ae gelb ber Ehre

plac uczciwy. Ej. kiedy jest miejsce albo plac

uczciwy, niech kady zdrowie dla spólnego
stawi dobra, PK. 377.

Ehre, f. f. Stborn, roeifjer.

gören, v. a. czci, szanowa, cf. beehren im Sllt-

poln. czstowa, Dmbr. 123. uczci. <8prid)ro.

czcij góry, mosty, chceszli mie grzbiet prosty,

Ern. ,£>anbb.

Ehrenamt/ n. (baö) godno, dostojestwo, zna-

komity urzd, g. urzdu.
Ebrenangelcgenheit, f. (bie) sprawa honorowa,
sprawa honoru.

Ehrenbabn, f. (bie) zawód honorowy.
Ehrenbcfud), m. (ber) zaszczytne odwiedzenie,
wizyta honorowa.

Ehrenbejeugung, f. okazywanie ober wiadcze-
nie honoru, $51. honory, wzgldy, $51. 8Jiit bie*

len (ShrenbescUgungen X. »Ienykow przyjty by
na granicy Perskiej z wielkiemi wzgldami (a)

cl. Abbas Mirza nieszczdzil mu owiadcze
zaszczytnych (a).

Ehrenbogen, m. (ber) f.
Ehrenpforte.

Ehrenbürger, ni. (ber) obywatel honorowy.
Ehrenbame, f. (bie) dama honorowa, b. panna na

respekcie, Nieme.
Efjrenbanf, m. (ber) dank, nagroda za zwycistwo
w igrzyskach rycerskich, zaszczyt —

.

Ebrenb en final, n. (bas) pomnik.
Eh,renbieb, m. (ber) potwarca; oszczerca.

Ehren bienft, tu. (ber) suba honorowa.
Ehrencrflarung, I. (bie) czci przywrócenie, Tr.,

publiczne przywrócenie honoru, B.; cf. satys-

fakeya za skrzywdzenie houoruj cf. przepro-

szenie publiczne.

Sf) ren fal l, m. (ber) sprawa dotyczca honoru.

Gbrenfcft, sawetny.
Ehrengarbe, f. (bie) gwardya honorowa, SSj.

Ebrengebad)tnijj, n. (bau) pomnik, g. aj pamitka
na honor komu wystawiona.

El)iengebid)t, n. (baó) wiersz dla uczczenia czy-
jego ober wiersz na cze czyj napisany.

Eljrengclag, n. (ba§) festyn, solenizacya.

Ehrengericht, n. (bo) sd szlachecki.

Ehrcngefd)enf, n. (ba®) upominek, dar dla ucz-
czenia.

Ehrengrab, m. (ber) stopie honoru.

El) ren bolo, m. (ber) f. .£>erolb herold, wony, g.

nego.

Ebrenfleib, n. (bac) suknia honorowa, szaty go-

dnocij cf. bibi. szata odmienna geicrfleibj cf.

•poczesna szala ober suknia; cf. wietna ober

wspaniaa suknia.

Ebrenfranfung, f. (bie) obraza honoru, ublienie
honorowi.

Ebrenfranj, m. (ber) wianek, wieniec honorowy,
SBj., wieniec zaszczytny.

Ebrenfrone, f. (bie) bibl. korona ywota, cf. ko-
rona honorowa.

Ehrenlegion, f. (bie) legia honorowa.
El) ren lob u, m. (ber) dank, g. u, nagroda honoro-

wa, nagroda zaszczytna.

Eforenlüge, f. (bie) kamstwo popenione dla oca-

lenia honoru.

Ehrenmal)!, n. (ba&) uczta, bankiet.

Ehrenmann, m. (ber) czowiek szanowny, zacny
m.

Ebrenmitglicb, n. (baö) czonek honorowy (to-

warzystwa jakiego).

Ehrenname, m. (ber) tytu, imi honorowe; cf.

imi sawne.
Ehrenpforte, f. (bie) brama tryumfalna, uk tryum-

falny.

Ebrenpoften, m. (ber) dostojestwo, stopie ho-

norowy.

Ehrenpreis, m. (Sat. veronica) przecznik; fdjmaU

blättriger — , (Sat. — spicata) — kosowy, Al.,

Jndz.j unächter —
,

(Sat. — spuria) — niespra-

wiedliwy, Al.; — nieprawy, Jndz.; quenbelblät*

triger —
,

(Sat. — serpyllifolia) — macierzan-
kowy, Al., Jud j przetacznica, >&gu.; geroobu«

lieber -, (Sat. — officinalis) — zwyczajny, ftl.5

— pospolity, Jndz.j przetarznik, przetarnik,

przerwa lekarski, -£>gtl.; fchilbfamiger — , (Sat.

— scutellata) — tarczykowy, Jndz., Al.; brcit=

blättriger — , (Sat. — latifolia) — szerokolicio-

wy, Al., — szerokolici, Jdz.; ozanka mniejsza,

ptasz oczko, -t>gn.j fbheublotriger — ,
(Sat. —

hederifolia) — bluszczykowy, Al., Jdz.; brei»

blättriger — , (Sat. — triphyllos) trzyliciowy, Al.

— pidzieny, Jndz.
Ehrentore iemänhlein, n. f. ebrenpreie, grroöhnlid)cr.

Ebrentoreiöroeiblein, n.
f.

Ehrenpreis, quenbelblät=

triger.

Ebrenraub, m. (ber) krzywda na honorze, ka-
lumnia.

Ehrenräuber, m. (ber) potwarca, krzywdzcy u-

czclwe imi czyje ober — honor.

Ebrcureich, adj. sawetny wielce szanowny.
Ehrenrettung, f. (bie) obrona honoru.

Ehrenrührig, adj. zelywy, krzywdzcy czyj
saw, uwaczajcy.

Shrenfadje, f. (bie) sprawa honoru, rzecz tyczca
si honoru.

Ehrenfäule, f (bie) posg honorowy, pomnik,

posg dla zaszczytu jakiej osoby wystawiony;
cf. i)enffäule.

Ehrcufcbänber, m. (ber) krzywdziciel honoru, po-

twarca, Iyciel, L.

EI)renfd)änbting, f. (bie) habienie czyjego ho-

noru.
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Ef)renfd)mud\ m. (ber) ozdoba zaszczytna, ftgüvl.

klejnot.

df)renfd)uC, m. (ber) wystrza na czyj cze.
Sbrenfolb, m. (ber) pensya honorowa; nagroda

zaszczytna.

Ebrenfaffel, i

f
,
&i ^ stopie honoru, godnoci,

Shrenftufe, >
v

Efjrenftelle, f- (bie) godno, urzd zaszczytny,

dostojestwo, cf. ranga.

Ehrentag, m. (ber) dzie honorowy, dzie uro-

czysty, dzie weselny.

© f) r c n t a n J,
m. (ber) taniec honorowy (osobl. pier-

wszy z Pann moda na weselu).

Ebrentbalben, adv. dla honoru.

Ehrentitel, m. (ber) tytut honorowy.
Ebrentrunf, m. (ber) toast na czyj cze wypity

lub do wypicia podany, wino honorowe (Ehren*

roein).

Ebrenboll, chlubny, zaszczytny, znamienity, po-

czesny, a, e, (a). 3- 23. 1
)0 zaszczytnej wojnie

(a); zaszczytne zlecenie (a); chrenboüer ^riebe

pokój uczciwy, Krsk. §£. odzyska poczesne

miejsce w rzdzie narodów (a); ebretlOoller Sob
mier poczciwa, P. K. 145, beffer zaszczytna.

Sbrenroacbe, f. (bie) stra honorowa.
Ehrenroertb, adj. szanowny, czcigodny.

S brenroort, n. (baß) sowo honoru; beim Ebrenroort

pod dobrem sowem, ober pod sowem honoru, L.

Ehrenzeichen, n. (bas) znak godnoci, znak ho-

norowy, 3Bj., cf. ozdoby honorowe pi.

(Ehrerbietig, adj. uczciwy, czoobitny, z uszano-
waniem, uniony.

Ehrerbietig Feit, f. (bie) uszanowanie, *wenera-
cya, czoobitno.

Ehrerbietung, f. (bie) uczciwo, uszanowanie,
czoobitno, cf. pokorno.

Ehrfurcht, f. [bie] uszanowanie, pokora, posza-
nowanie.

Ehrfürchtig, peen uszanowania, pokorny.
EfyrfurdjtóDOll, adv. z uszanowaniem gbokiem;

adj. przejty uszanowaniem. Eneasz ze czci
ku Bogom wylany, Dm. 51.

Ehrgefühl, n . (baä) punkt honoru, honor, g. u.

Ehrgeij, m. (ber) pycha, duma, *sawochciwo,
f.; chciwo honoru, punkt honoru, ambicya,
chu sawy. 33eifp. zawzdy ludzi omamia po-
chy punkt honoru, Kts. ©efranfter Ehrgeij nie-

dopita duma, Dziark.
Ebrgeigig, dumny, który jedynie pochway szu-
kai cf ambitny, (a); chciwy honoru Ober za-
szczytów.

Ehrlich, ad. poczciwy, uczciwy; cf. rzetelny; eine

ehrliche |>atit,_ poczciwiec, Trbecki; ehrlicher

Smarne dobre imi, dobra sawa, reputacya. Sili

Ehrliches foften, fam. nie mao kosztowa.
Ehriichfeit, f. [bie] poczciwo, cf. rzetelnoci

Shrlid)feit roäbit am längften lepiej swoje ata,
ni cudze chwata.

Efyrliebe, f. [bie] zapd chway: cf. Bw. mio
wasnego honoru.

Ehrliebenb, czcilubny, a, e, L., dbajcy o dobre
imi, o reputacya, kochajcy honor.

EhrloS, niecny(a), bez honoru i sawy, haniebny,
sprony, bezecny, cf. niegodziwy; ebrloä machen
bezecnym czyni; cf. na czci ober honorze u-

kara.
Ebrloflgfeit, f. (bie) haniebno, brak honoru;

cf. bezecno.
Ehrfam, adj. uczciwy.
Erjrfuebt, f. [bie] czci pragnienie, *czcichu, g. i;

cf. *panosza, L.; *chu sawy, ambicya, wynio-
so, f.

Ehrfüehtig, ad. czci pragncy, *czcichutny, wy-
niosy, ambitny, *gornochciwy, chciwy wadzy
czowiek (a).

'

Efjrpergeffen, niepamitny na swój honor, zapa-
mitay.

Erjrröürbig cny, szanowny, czci godny, cf. *czesny,

*czestnyj dosiojny; cf. przewielebny, cf. uczcze-

nia godny, Krs., Cf. uszanowania godny, cf.

sdziwy.
Shrroflrbigfeit, f. (bie) zacno, wielebno, do-

stojno, czcigodno.

Sbfe, für: efjbav, bom Sorot *aiedny, do jedzenia

dobry, jadalny.

Ei, interj. ej, eje, i, a!

Ei, n. jba§] jaje, jajko, PI. jaja, böfl. biae raki.

25a§ Ofrerei pisanka, L., wielkanocne jaje, L.

£>a§ SBinbei jaje czcze, zbk. gauleó Et zapar-

tek, jaje zalege, L., cf. zaparstek, Kzw.
SBeicbgefochre Eier jaja mietko warzone, w roz-

moczki, L., jaja na mitlio, Grdz. Se^eier jaja

sadzone, cf. arumszmalc, L., cf. pertuta, L., cf.

perdoty. ©pridjh) baä Ei roiK flüger fein, alb bie

.jjennc mdrsze dzi jajka ni kokosz; ein ge*

legteö Hühnerei zniosek, L., cf. znosek, Sttil).

Eibe, f. (Sat. taxus) cis; gemeine -, f._ Sogenbamn.

Eibifch, m. (Sat. althaea) laz wysoki, AI., -£>gn.,

zygmarek, Jdz.; gemeiner — f.
Süthee.

Eibifdjbaum, m. (bei) (Sat. sorbus aucuparia)

jarzb' dziki.

Eichapfel, m. (ber) galas, dobowa gaka.
Eiche, f. (bic) (Sat. quercus) db, g. dbu; gemeine

— (Sat. robur) — zwyczajny. Äl., Ögn.j —
pospolity, Jndz.; gefticfelte — (Sat. — peduncu-
lata) szypulkowaty, v&gn., Jndz.

2) Eichmaß ustanowiona miara, Ross.; próbna
miara i gwicht, miara przepisana.

Eid)el, f. (bie) od, g. odzi.
Sichelförmig odziowy, odzi owaty.
6id)elf)äher, Sftujjijäber, m. (ber) sojka.

Eichelfaffee, m. (ber) odziowa kawa.
Si d) elm aft, f. (bie) er "odziowy, pasza o-

dziowa.
fiichelmauS, f. (bie) mjsz odna.
Eichelfchrocin ,

n. (bag) wieprz erem odzio-
wym tuczony ober karmiony, odniak, wieprz
odziopasny.

Sid) en, n. (bos) jajuszko, jajeczko.

Eichen, adj. dbowy.
Sidjen, v. a. ustanowi miar, porówna, zró-
wna i sprawdzi miar; cf. B. wyway, wy-
mierzy.

Eid)eitfarrn, m. f. SBaiimfarrn.

Eidjenholä, n. (bag) dbina ober dbowe drzewo.
Sidjenrinbe, f. (bie) kora dbowa.
S i d) c n feh ro a mm ober Sidjfchmamm, m. (ber) dbniak

;

cf. dcl ówka, L.

Eicbenftamm, m. (ber) pie dbowy.
Sicbeltubfelfarrn, m. (Sat. polypodium dryopteris)

papro maa, Al., Jndz.j zagaszewka, <£>gn.

Eiche nmalb f. Eid)h)alb.

Eid)er, Sichmeifter, m. [ber] urzdnik wywaajcy
lub sprawdzajcy miary podug przepisu.

Eidjgrunb, m. (ber) parowa dbin zarosa, dolina

dbinna, dbisko.
Eidjf)orn, Sid)h6rnd)en, n. [bag] wiewiórka; fliegen*

be8 — polatucha, L.

Eicbirfjt, n. {tai) dbnik, g. a; cf. dbrowa.
Eid)majj, n (bag) miara wymierna, L. unb Sittb.;

cf. wypróbowana, id., miara gówna, miara st-
plowana, miara prawa, miara prawna, upowa-
niona; cf. prawido, korzec pomierny, L.

(Eidjfdheffel, ber); miara wymierna, L.; cf. Stuff.

obrazcowe miary i wiesy.

Eid) ung, f. (bie) zrównanie ober wywaanie miar
podug przepisu.

Sid))r>alb, in. (ber) las dbowy, gaj dbowy, d-
browa.

Eib, m. (ber) przysiga-, bem ©egenpart ben Eib be*

feriren cug puci ober ustcpoAvac stronie przy-
sigi, L.; — ablegen przysig wykona, L.;
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— abnehmen przysiga kogo otowiza, przy-
sig odbiera ober wyciga. Sin Gibeeftatt Der*

fid)ern w miejsce przysigi zarczy, 9t<3.

Gibam, m. (bei) ber <Sd)rofcgerfohn zi, g. zicia.
Gibbrud), m. (Der) zgwacenie przysigi, zamanie

przj-siscij cf. wiaroomstwo.
Gibbiüd)ig, ad. przysigi nie zachowujcy, wia-
roomny, krzywo przysigajcy.

Gibechfe, f. (bie) jaszczurka.
Giber, ni. (ber) bie GiDerganS, ber Giberbogcl (Sat.

anas mollissima) edredonowa g, äö j., kaczka
puchowa Islandzka ([. Ladowski Dykcyonarz),
cf. g puchowa; zimorodek.

Giber&unen, $[. puch, miecki puch; cf. 3$- puch
przedni Islandzki edredon zwany, cf. puch
edredonu, Nieme, cf. edredonowy puch, id.

pierze puchogsie, Tchn.
Gibeöformel, if. (bie) rota ober formua przysigi.
GiDeóleiftung, f. Cbic) wykonanie przysigi.
Gibe6pflid)t, f. (bie) powinno zaprzysiona.
Gibgenojj. m. (ber) sprzymierzeniec przysigy;

cf. konfederat, zwizkowy.
Sibgenoffenfcrjaft, f. (bie) konfederacya, zwizek,
przymierze; cf. liga; 3. 38. bie Sd))oeiäeri|"d)e Gib=

genoffenfchaft kraje sprzymierzone Szwajcarskie.
Gib lid) pod przysig, eiblid) erhärten przysig

stwierdzi.
Gib ott er, m (ber) ótko.
Gibfd)rour, m. (ber) przysiga.
Gier bl urn e, f. (Sat. apargia) hrodawnik, nicennica,

«£> g n-, fielje eö unter Leontodon autumnale bei ÄI.

lino Jndjr. brodawnik jesienny. Spate — (Sat.

auiumnalis) brodawnik jesienny, nicennica je-

sienna, .£>gn. SSoijtige — (Sat. — sispida) bro-
dawnik szczecinkowy, Al., Jndz , nicennica
najeona, 4jgn.

Gierbotter, m. (ber) ótek, g. tka, ober nad) B.

ótko, g. a, SBj. S3eifp. rosoy ótkami od jaj

zabite, UD.
Giergrtifte, f. (bie) kasza jajeczna, DD.
Gierfrebö, ra. (ber) rak z nasieniem, 15.

Gier fu d) en, m. (bfl) jajecznik, grzybek.
Gierlegen, n. (ba) noszenie jaj. Gierlegenb

jajonony.
Gierpflanme, f. (bie) kobyocha, tarnoliwka. Gr=

flar. kobyochy s due, koloru ciemnoczerwo-
nego, a tarnoliwki s drobne koloru czarnego,

Sitth. Czarnyszewicz.
Gierfchalc, f. (bie) skorupa od jaja ober z jaja.

Gicrftotf, m. (ber) jajecznik, g. a, *niaciniec, L.,

jajnik (u kobiet).

Gierftlppe, f. (bie) polewka z jaj ob. z jajami, B.

Gierroeijj, n. (i>ai>) biako, befferalö biaek (w jaju).

Gifer, m (ber) zapa, g. u, arliwo, f. g. ci,

gorliwo, f. g. ci, wawo, g. ci, cf. 2) po-

pdliwo, g. ci, zapd, gniew.

Gifer er, in. (ber) gorliwiec, g. wca, arliwiec,

cf. zagorzalec, g. lea, zapaleniec, g. lica.

Gifrig, adj. gorliwy, arliwy, zapalczywy, po-

rywczy do gniewu, wawy, zawzity./

Gifergeift, m. (ber) duch peen zapau ober duch

zawzity, zapalczywy.

Gifern, v. n. m- f)., gorliwie, zapalczywie mówi,
unosi si, wzrusza si zapalezywoci, gor-

liwym by, gegen etil». — powstawa gorliwie

na co; cf. piorunowa, cf. szkalowa. Gj. kiedy

kaznodzieja najywiej powstaje i piorunuje wy-
stpki, S. P.

Giferfucht, f. (bie) zawi, zazdro, f.; cf. (1001)

alnzya, cf. zawisna boja (miedzy kochan-

kami) P. K. 338.

Gifcrfiichtifl, adj. zawistny, zazdrociwy, za-

zdrosny.

Glförmig jajowaty, jajkowaty (Sat. ovatus).

Gigcn/ ad. wasny, waciwy; dziwny, osobny,

osobliwy, szczególny, ©id) ju eigen niad)c

przysposobi; j. S3, wesoy umys sobie przy-
sposobi, przyswoi.

Gigcnbs ober eigenö waciwie, wanie, umylnie.
Gigenbuntcl, m. (ber) zarozumiao, wysokie o

sobie rozumienie, duma, wynioso; zbytnie

zarozumienie o sobie (a).

Gigener, m. (ber) waciciel; 2) swojski; eigener

^err m. sam sobie Pan.

Gigenbänbig, ad. wasn rk, wasnorczny, a. e.

Gigenbanbigfeit, f. [bie] wasnorczno.
Gigenheit, f. [bie] swojstwo, osobliwo, osobliwa
wasno; cf. przymiot, waciwo; — einer

SJJerfon dziwactwo; Gigenheiteu ober 3bioti§men j.

äö. ber sjSoiti- Spradje polszczyzna; — ber SJeut*

fctjen Sprache niemczyzna; — ber granjofifchen

Sprache francuzczyzna.
Gigenliebe, f. [bie] mio siebie samego, mio
wasna, wasne upodobanie, samolubstwo.

Gigenlob, n. (bab) samochwalstwo, chepliwo,
f. g ci, wasna chwaa.

eigenmächtig, ad. samowolny, samowolnie, cf.

samowadny, po swojej woli; cf. wasnowolny';
cf. tuillfürlici); cf. przemocnie.

Gi genmächtig feit , f. (bie) samowolno, wasno-
wolno.

Gigenname, m. (ber) imi waciwe.
Gigennut}, ra. (ber) *prywata, akomstwo, zysko-
wno, wasny interes (a), chciwo zysku cf.

lichwa, szachrajstwo. Gj. przez wasny interes

(auS Gigennulj) za przywilejami familiów obsta-

wali (a).

Gigehnütyig, ad. interesowany, interesowny,
zyskiem wasnym powodowany, szachrajski,

swojego zyskn, swego poytku szukajcy,
*zyskowny

Gigennutjigfcit, f. (bie) interesowno.
Gigenrache, f. (bie) prywatna pomsta.

Gigenö, adv. befonbere, auebrücflich in biefer Stbficht

osobno, waciwie; cf. B. umylnie.
Gigenfchoft, f. (bie) wasno, przymioty g. u,

tytu, jako. Gj. tytu mieszkaca Ksistwa
Warszawskiego, Bhsz. (grj. qualitc). 3)ie Gi=

genfehaften ©otteö przymioty Boskie.

Gigenfdjoftlid), adj. przymiotowy.
Gigenfchaftöroort, n. (baö) baö ilbjectibum przy-

miotnik, g. a.

Gigenfinn, m. (ber) upór, zacito, krnbrno,
dziwaczna fantazya, grymas, kaprys.

Gigenfinnig, adj. uparty, uporczywy, uporny,

zacity, niedogodny, dziwaczny; adv, uparcie

etc.
*

Gin eig— er SHenfd) kaprynik.

Gigcnfudjt, f. (bie)
f.

Selbftfudjt samolubstwo;

eigenfüchtig samolubny, ein —er STCenfd) samolub.

Gigentbum, n. (baö) wasno, *wacizna; cf.

wacicielstwo. Gj. to — dopiero od czasu za-

pacenia do jego wacicielstwa nalee bdzie
(a). 2)aö ©runbeigenthum , n. wasno grun-

towa, 8iS.

G ig en 1 1) Umer, m. (ber) waciciela
Gigentbümlid), ad. wasny, waciwy; osobliwy.

Gigenthumlichfeit, f. (bie) waciwo.
Gigenthuinöredjt, n. (ba8) prawo wasnoci.

Gig nt lid), adv. waciwie, prawdziwie; adj.

waciwy, pierwotny, cf. nieprzenony, B.

Gigenroillc, m. (ber) et. ber Gigenfinn upór, g. u.

Gigenroilliq, ad dziwaczny, samowolny, dobro-

wolny; cf. bibl. (5. Scofe 21, 18—20) swawolny
llllb krnbrny.

Gigtien, jiicignen, v. a. przywaszcza, przypisy-

wa. Sid) eignen zdatnym , sposobnym by,
sposobi si; cf. B. wychodzi na co; cf. kwa-
lifikowa 1 si, ci. uzdolnionym by. 93cifp. liche

domki niebardzo uzdolnione do byszczenia na

znaczniejszych ulicach stolicy (a), ©ccignet; Gj.

czuj nieudolno si, a wiek ju niepo-
1 1- m u (a).
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ginnet', m. (ber) ber Sigenthümer waciciel. —rin,

f. wacicielka.
Ei la no, n. alt, für Snfcl, f. wyspa, ostrów, g. u.

Si I bo te, m. (ber) goniec, g. goca, kuryer.

Eile, f. (bie) popiech, pieszenie si, popie-
szno, cf. skwapliwo, f.5 es I)(vt feine Sile nie

jest to rzecz naga, pilna; in ber Sile naprdce;
Sile mit SBeile piesz si powoli, Krs.

;
popie-

szaj, ale zwolna, Dm. 18, cf. kwap si zwolna,
Fredro» Sr,, skwapliwo szkodliwa, co nagle

to po djable.

Sileil, v. n. m. i)., pieszy si, popieszy si,

kwapi si, zawin si, dy.
Silent)/ eilenbö, adv. spieszno z popiechem, z

kwapieniem. San. 2. 25.

Silf jedenacie, jedenacioro.

Silf, f (bie) jedenastka.

Eilfecf, n. (baß) jedenaciogran, g. u; jedenastokt.
Silferlci, adj. jedenacioraki.
Eiltertig, popieszny, skwapliwy; z pospiechem

zrobiony.

Silfertigfeit, f. (bie) popieszno, skwapliwo, f.

Silffaci) jedenastokrotny, jedenacioraki.
Silfjährig ad. jedenastoletni, ia, ie.

Silfmal jedenacie razy.

Silfte jedenasty.

Silftel, n. (bn8) jedenasta cz.
Eilfteljalb póljedenasta.

Silftenö, adv. po jedenaste.

Eilig, adj. spieszny, pilny, nagy, skwapliwy.
Siligft czem prdzej, spiesznie, jak najpieszniej.

Silmarfd), m. (ber) pochód spieszny, — forsowany.
Si mer, m. (ber) wiadro; cf. wborek, g. rka; cf.

ceber, g. cebra. <
Simerroeife, adv. wiadrami.

Sin, eine, ein (przedimek niepewny
f. ©ramm.);

ber eine, bie eine, to& eine ober einer, eine, eines,

einö jeden, jedna, jedno; jedyny, jedyna, jedynej
cf. niejaki, pewny, kto; ein unb baffelbe jedno i

to samo; einö gegen bad anbere o. jedno za drugie

rachujc. SBas finb Sie für einer ober einSDcenfcb?

A WM. Pan co za jeden? beffer kto War, Pan
jeste

1

?

Sin für f)inein (i partykua rozczna sów) w, do,

do rodka, %a)X au§, Sabr ein od roku do roku,

rok w rok, przez cay rok, quer gelb ein b i.

quer über ba§ Selb poprzek przez pole.

Sina (fen, v. a. wora, worywa; ben äftift eim=

aefern gnój (nawóz) wora ober zaora, przyora.
Slnanber, adv. jeden drugiego, wzajemnie} mir

begegneten einanber spotkalimy si z sob; fie

hinbern einanber przeszkadzaj sobie wzajemnie}
fie lieben einanber kochaj si na wzajem 5 au§=

einanber gei)cn rozej sie; an einanber, mit ein=

anber, neben einanber razem, w kupie, do kupy;
auf einanber na kup, na stos; hinter einanber, nad)

einanber jeden po drugim, porzdkiem, nastpnie,
cigiem. 2Cn einanber hangen trzyma si do
kupy, wisie jedno przy drugiem , zwizek
mie z sob 5 ein anberer inny, inszy, drugi, a,

ie, einanber anfehen poglda po sobie, jeden na
drugiego. 3Hit einanber z sob.

Sinanbermal drug ra.
Einantworten, v. a. = einhónbigen wrczy.
Sinarnten, v. a. niwowa, zbiera, sprzta z

pola, sprawi zboe z pola, L.

Sinarten, v. n. m.
f.

wrodzi si w co (o nao-
gach lub skonnociach).

Sinófchern, v. a. w popió ober w perzyn obró-
ci, spali na popió, w popió zamieni (a),

okurzy, 3. S3. Pomorsk okurzy, Tward. It.

rzsisty ogie, który nasze modzierze sypay
zamek w kup popioów zamieni (a).

Einafrherung, f. (bie) spalenie, w popió obrócenie.
Sinathmen, v. a. oddycha czm; cf. wziewa.

Suft einathmen cign w siebie powietrze; cf.

oddycha co , 3. S3, powietrze mieszkaniec z
rozkosz oddycha, Szym.

Sinatjen, v. a. wypali ober wyry na czra gry-
zc ciecz.

Einäugig, ad. jednooki.

Einauften, v. a.
f.

einarnten sprzta z pola, z k.
Sinballircn, v. a. zapakowa, obwin.
Sinbalfamiren, v. a. nabalsamowa.
Sinbalfamining, f. (bie) balsamowanie.
Sinbanb, m. (ber) oprawa.
Sinbanfen, v. a. zwozi do stodoy, eig. poka
w ssieki (zboe).

Sinbauen, v. a. wbudowa w co.

Einbebingen f. einbingen.

Sinbeere, f. (at. paris) jedna jagoda, At., ^>gn.;
parys, Jndz.i cf. wronie oko, <jpgn. Sßierblä'ttrige

— (Sat. — quadrifolia) jedna jagoda zwyczajna,
Ä1., parys pospolity, Jndz. ; czworolist, ziele

czworolistne, >£>gn.

Einbegriffen, ^Jart. 0. einbegreifen, wczony, razem
umieszczony (w spisie lub rachunku); al§ adv.

wcznie, wczywszy
Einbehalten, v. irr. a. m. h , Prs. ich behalte, bu

behciltft, er behalt ein, Imperf. ich — , er behielt ein,

Conj. bafj ich — , er einbehiclte, Imper. behalte ein,

Part. prt. einbehalten = ä""itfbehalten zatrzyma
(u siebie).

Einheiten, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , er bij}

ein, Conj. bafj ich — , er einbiffe, Part. prt einge*

biffen zaksi, uksi w co. ©id) in etroaS —
wgry si w co t. j. zby mocno wrazi w co.

Einheiten, v. ä. wpali w co za pomoc gryc-
cej cieczy.

Sinbefommen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er

befam ein. Conj. bafj id) — , er einbefäme, Part. prt.

einbefommen = einnehmen dosta, doby, 3. S3.

miasta; cf. dosta, 3. S3, dug ober zebra dug.
Sinbetteln, fid), v. rec. wprosi si, webra si.
'Einbiegen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er bog

ein, Conj. ba fj id) -, er einböge, Part. prt. einge*

bogen nagi, zagi.
Sinbilben, fid) etraaä, v. rec. imaginowa, przy-
puci sobie co nierozmylnie do serca, uroi
sobie co w gowie, myli o sobie wysoce;
wystawi sobie, wyobraa co, einem ettt)a§ ein*

bilben wmówi ober wmawia co w kogo, na-
bechta komu.

Einbilbung, f. (bie) imaginacya, fantazya, przy-
puszczenie, wyobraenie, przywidzenie, uro-
jenie; cf. Diinfel zarozumiao, f.

E i n b i l b u n g 1 r a f t, f. (bie) imaginacya, wyobrania.
@picl_ ber Einbilbungöfraft gra wyobrani. S3eifb.

mówi, e senne czucie rozkoszy i kani jest
tylko gr wyobrani (aa).

Einbinben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er banb
ein, Conj. bafj id) — , er einbeinbe, Part. prt. einge=

bunben wwiza, zawiza, zawiza, oprawi.
SBaaren iu >pabier einbinben towary w papier
obwiza; ein S3ud) in $abpe einbinben oprawi
ksik w tektur. 2) einem sßathen einbinben
kold da chrzesnemu synowi ober podarunek
chrzesny, podarunek wwiza; cf. zawiza
dzieciciu przy chrzcie znaczny upominek, L.

3) — empfehlen zaleci.
Einbinbung, f. (bie) wwizanie, oprawienie.
S in b la fen, v. irr. a. m. h., Praes. ich blafe, bu bla=

feft, er bläft ein, Imperf. id) —, er bliee ein, Conj.
bafj id) — , er einbliefe, Imper. blafe ein, Part. prt.

cingeblafen Avdmuchn, wdmucha, natchn co
w kogo, przez dcie powolne wpuci wiee
powietrze w puca niemowlcia, P.Jan. 4. üöiofe

2, 7. Bóg natchn w oblicze Adama dech
ywota.

2) szepta komu co do ucha, cf. nabechta
komu.

3) wywróci dmuchaniem. B.

4) upi graniem na dtym instrumencie.
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Gin&läfer, m. (bei) podszeptaez.
Ginblafuug, f. (bte) wdmuchnienie, natchnienie,

podszept, oDCr $1. podszepty.
Ginblatt, n. dziewiciornik pospolity. 2) konwa-

lia. 3) nasizrza. 4) — (Sat. majantheinum
convaliaiia) jednolist, <£)gil., Jedz.

<£inbldttcric| jednolistny CSat. monopetalus)} 2)

jednokartkowy.
Ginbläuen, v. a. wbi komu co w gow.
Ginböfeln, v. a. einpöfeln nasoli.
Ginbobren, v. a. przewiereie , nawiercie,
wwiercie.

Ginbraten, v. n. irr. in.
f.,

Praes. er, fie, e8 bratet

ein, Imperf. briet ein, Conj. bafj — einbriete, Part,

perf. eingebraten, uby przez pieczenie si.
Ginbredjen, v. irr. a. m. &., Prs. ich breche, bu

bricbft, er bricht ein, Imperf. id) -, er brach ein,

Conj. bafj ich — , er einbräche, Imper. brich ein,

Part. pre. eingebrochen, 3. 33. ein .fpcitrtS einbrechen

rozwali niby wama, rozrzuci.
2) - ale v. n . m. f., j. S3. ba% Gi6 brach ein

lód si zaama, wama si, przeama si,
wdziera si, wrywa si, wpada, wpa,
wyama cian, wkra si. Sie Siebe flltb ein=

gebrochen zodzieje wkradli si, cf. dobijali si,
Zodzieje si dobywali, 3. S3, do komory.

2Me einbrechenbe Stacht zapadajca noc, zmierzch;
bie ©erichte ©ottcö brechen ein, b. i. flc nahen fid)

^lótjlid) sdy i kary Boe nastpuj ober nad-
chodz; bie 23iücfe braci) ein zaama si most.

Ginbrennen, v. irr. a. m. i)., Imperf. ich — , er

brannte ein, Conj. bafj id)—, er einbrennere, Imper.
brenne ein, Part. prt. eingebrannt wypali; cf. B.

pitnowa. — v. n. ITT. f.wpali si.
Ginbringen, v irr. a. m. ()•, Imperf. id) — , er

brachte ein, Conj. bafj ich — , er einbrächte, Part, prt.

eingebracht wnie, wnosi, przynie, przyno-
si. 2) eiferen, nachholen nagrodzi, zwróci,
powetowa, gelbfritdjte einbringen zwozi ober

zbiera, sprzta urodzaje z pola. Gj. >fjagg.

1, (i. siejecie wiele, a mao zbieracie; auf betn

SBagcu — przywie , zawie , sprowadzi,
wprowadzi} cf. dogoni (zbiega)} ©eioinn

bringen przynie poytek , okroi si , by
poytecznym.

Ginbringer, m. (ber) — ber Sabting, auch Rubrer

berSabting froktarz; cf. wekturant, przewonik,
przechodzie.

Ginbringttng, f. (bie) wprowadzenie, wwoenie,
przyprowadzenie (zbiega).

Gingebrad)te8, n. (baói posag, wiano, niby wnio-
sek, przyniosek (ony).

Ginbrocfen, v. a. wdrobi, wkruszy; ma8 grofje

Ferren eiubroefen, ba§ muffen bie llntertbanen au6*

effen Królowie broj, a poddani pokutuj? cf.

czego panowie nawarz, tym si poddani po-

parz, Eh.; cf. co drugi nabroi, to ja mam za-

stpi; ty mi sam Panie tego wszystkiego
nawarzy, Dambr. 302. 2) ba& Gingebrocfte dro-

bianka, co si nakruszyo do czego.

Ginbrud), m. (ber) wamanie si, zaamanie siei

wtargnienie, wkradnienie si. 3Mebftahl mit

Ginbrud) kradzie z dobijaniem si (a); mit Gin=

brud) ber Starfit za nadejciem nocy} cf. gdy si
dobrze zmierzcho; cf. zapadajca noc; bi6 jttm

Ginbrud) ber SRad)t a do zapadnicia nocy [a],

cf. pomroczne cienie nieznacznym wstpem
ziemi okryway, Krs.

Ginbrtiben, v. a. naparzy, zaparzy.
Ginbürgern, v. a. przyswoi, w liczb obywateli

przyj} cf. inkolat; cf. naturalizowa; cf.

uobywateli.
(Einbürgerung, f. (bie) indygenat (ftranj. natura-

lisation).

GinbufjC, f. (bie) utrata, strata, zguba, szkoda;
cf. Vlbbrud) Boss ubytek.

Ginbüfjcn, v. a. zgubi, straci, utraci, postrada.

Gincaffiren, v.a. f. einforbern odbiera do kassy,
wybiera —, inkasowa, -sltS.

Gincaffirer, m. tben kassyer, kasyer.
Ginbammen ober einbeichen, v. a. ogrodzi ober
opasa groblami, otamowa, SBj.

Ginbämpfen, v. a. einen SSogel, ptaka zamkn w
ciemnem miejscu.

Ginbenfen, v. irr. wspomnie, pamita; äJlatth.

r>, 23 a tamby wspomnia.
Gitlbeutig, jednoznaczny [wyraz].
Ginbicfeu, v. a. zagci przez gotowanie.
Ginbingen, v. irr. a." m. h., Imperf. id) — , er bung

ein, Conj. bafj ich — , er einbünge, Part, praet. ein»

gebungen wymówi sobie co; cf. obwarowa; cf.

zawarowa sobie, SBj.

Gin bor ren, v. n. m. f., wyschn, zeschn,
schniciem zmniejszy si.

Ginbrängcn, fid), v rec. in. I)„ wtrci si, wcisn
si, wkrada si. Gr,. wpi sie na urzd; cf.

[w urzd] wtoczy si, wdziera si, wlizn
sie; c. wszrubowa si. Gg. Wdziera si w
przywileje now ustaw zniesione, Orz. bia.

Ginbrehen, v. n. m. h. wkrci, wszrubowa.
Ginbringen, v. irr. n. m. f., imperf. id) - , er brang

ein, Conj. bafj ich -, er einöränge, Part. prt ein*

gebrungeu przecisn si, przenikn, wtrca
si, wtargn, wtacza siej auf einen einbringen

naciera, natrze na kogo; bie geinbe orangen
ein nieprzyjaciele wtargnli, wpadli, fig. einbrill«

geniu eto. [mit bem ©ciftef zacieka si w gb'
jakiej materyi, zgbia. S3eif|). woda wtacza-
jca si do galara, 9iS., wciskajca si, SRS.

sehen bamit Mb SBaffer nid)t irgenbmö in benÄeller
einbringe baczy aby woda niedobraa si któr-
dy do piwnicy, Bystrz. @id) — , für:

*

fld) ein»

brängen — cf. wkrada si , S3eifp. w urzd
wtoczy si, wdziera si; przedziera
si, Krs.

Ginbringen, n (ba8) wciskanie si, wcinienie
si, wtaczanie si.

Ginbringcnb, ^Jart. wciskajcy si, wdzierajcy
si, f. fgb.

Ginbringlid) , adj. przenikliwy, dobitny, tgi,
przeraliwy, wraenie czynicy; adv. dobitnie,
przenikliwie.

Ginbrucf, m. (ber) wraenie, uderzenie; Seifp. od
zmysów, Krj.; cf. czuo, f. S3eifp. nic o to

niedbamy, ani to czyni adnej czuoci w ser-
cach naszych, Balsam, kazania. — cf. wy-
bicie, wtoczenie, wycinienie, wyraenie}
SScifp. przedmioty wymowy kazalnej s takiej

natury, e powszechnie wszystkich pocigaj
ludzi i gbokie w ich sercu sprawuj wra-
enie, macheu auf ihre «frerjen einen tiefen Gin*

bruef, s. P.

Ginbrucfen, v. a. wdrukowa.
Ginbrücfen, v. a. wcisn, wtoczy w co; 2) fig.

wrazi, wybi, wycisn, wykowa, 3. S3, twarz
w sercu jego wykowaa, P. K. cf. sowa wy-
kute, (aa).

Ginbrücfen, n. (ba6) wtoczenie, wdabienie,
wcinienie, wbicie, wraenie.

Gin, f. jedna.

Ginen, fid), jednoczy si, zc^- si w jedno.

Ginengen, v. a. cieni
Giner, m. jeden, kto, kto, ktokolwiek; 2) je-

dnostka entgegengef. dziesitka; jednojka. Jeden,

wymawia drugiego, Gmft. <£)tlbb.

Giner, eine, eines f. ein.

Ginerlei, adj indecl. unb adv., eineö unb eben

baffelbe Snbioibuum jeden, tene, tene 6am. teu

sam, jednaki, jednostajny, jednakowy} I SJlofc

II, 1, a bya wszystka ziemia jednego jzyka
i jednej mowy; einerlei ätteinung fein zgodzi si
na jedno (a); einerlei Slit .&0I3 jednostajne drze-

wo; 83cif|). lasy s albo jednostajnego drzewa,
jak pospolicie sosnowe i wierkowe albo roz-
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maite rodzaje drzewa zawieraj w sobie, Krs,

pp. 212. «gabt einerlei ©inn unter einanber ({Römer

12, lü) bdcie midzy sub jednomylni. SDa6

ift einerlei to na jedno wypadaj ct. L. klepie

swój brewiarz, zawsze jedno i jedno, ta baba

na tyche korach. 2)a6 einerlei oDer Die

(Sineileibeit, f. tosamo, jednakowo. SBcifp.

ba6 einige ©inerlei ta baba na tyche kolach, cf.

wieczna jednakowo. — be§ SlnflangeS jedno-
gosno. SBeifp. dla uniknienia tsknej jedno-
gtosnoci.

einernten, v. a. , zbiera ober sprzta z pola,

niwo mie, do. Sob einernten chwal mie
ober — uzyska.

eineS, eiti6 jedna rzecz, pewna rzecz, ein8 bon

beiben jedno z dwóch ober jedno z obojga.

eine8tbeil& poczeci, z jednej strony.

Sinererciren, v. a. wyeksercerowa.
f.

einüben

einfad) prosty, nieskadany, niezoony, pojedy-
oay, jednostajny, niedubeltowj> cf. jednotliwy,

(2at. simplex), Tchn. 6j. pojedyncze rodki
dyetetyczne, UD. i 2) skromny, nie wykwintny?
einfad) gefleibet skromnie ubrany.

einfachhett, f. Cbie) pojedyczo, prostota.

einfabeln, v. a. nawlec, gut. nawlok, Sßrdt.

nawlók.
einfahren, v. irr. a. ni. I;., Praes. ich fahre, bu

fährft, er fahrt ein, Imperf. ich — , er fuhr ein, Conj.

ba$ ich — , er einführe, Imper. fahre ein, Part. prt.

eingefahren, 3. SB. betreibe zboe zwozi, przy-
wozi; cf. sprowadza; cf. sprawi zboe z
pola, L ; ein ^Jferb einfahren wprawi konia do
cignienia; ben3aun, bie SBube einfahren rozjecha;
cf. zaama, wybi, wywróci, wysadzi; 2)018

v. n. ttt. f. wjecha, spuci.
einfahrt, f. (bie) wjazd, g. u; 3, SB. bie — in ben

4pafett zawinienie do portu, i miejsce którdy
si wjeda.

6infall, m. (ber) wpadnienie, wpadanie, upadek,
zapadnienie (domu). JDer — be6 geinbeS in ein

2anb napad, najazd, wtargnienie, cf. zagony, Pi.

einfalle zagony, PI. SBeifb. kraj zewszd
otwarty snadnym hord Tatarskich zagonom,
Wladys okietek 1828.

2) ein unerwarteter ©ebanfe myl, pomyf, kon-
cept, fantazya, cf. popd; SBeifp. ustpuje chwi-
lowemu popdowi (a). SDie fonberbarften einfalle

ber iorhter erfüllen ojciec najdzikszym córki
urojeniom dogadza, Po jata. SBeifb. ruszy
konceptem jak martwe ciel ogonem 5 cf. wy-
rwa si jak Filip z konopi. It. on smacznemi
kskami pasie brzuch i oczy, nigdy z adnym
konceptem w yciu niewyskoczy, Organy
Wgierskiego. SBeifb. ei befam ben einfalf

przyszo mu do gowy, uroio mu si.
einfallen, v. irr. u. m. f.,

Praes. ich falle, bu fättfr,

er fällt ein, Imperf. ich — , er fiel ein, Conj. bajj

id) — , er einfiele, Imper. falle ein, Part, praet.

eingefallen wpa, Pr. wpad, Fut. wpadn,
Freq. wpada.

2>aS ^auä ift eingefallen dom sie zawali, cf.

*obali, dom sie zapad; bie SBrücfe ift eingefallen

zaama sic most. SSon ber unbermutheren @in=

rütfung eines feinblidjen ^eere8 in ein frembee ©e=
biet: wtargn, wpa, zapuszcza zagony u-
piezkie, Nieme; najecha, wkroczy; — franf

roerben recydyw mie, zapa na zdrowiu; bon
©ebanfen — przyj na myl, na pami; cf. tu

nastrcza mi si Francuskie etc. (Linde o jz.
cl. Pr.); cf. B. przychodzi do gowy, przypa-
da na myl; er lief ftch einfallen przypuci sobie
do gowy ober uroi sobie w gowie, B.

SBeifp. wpad szczliwie na project zostania
weksiarzem (a), einfallen ober in bie {Rebe fallen

przerwa komu mow, odezwa si, wyrwa
si z czerni e8 ift groft eingefallen przypad mróz;
eingefallene Slugeii zapade ober wklse oczy.

einfallSbunft«, roinfel, m. (ber) punkt wpadnicia,
kt wpadania (promienia w optyce).

einfalr, f. (bie) prostota, gupstwo ; cf. B. banialuki.

einfalten, v. a. zfadowa.
einfältig, ad. prosty; gupi, ia, ie, ograniczony.

ein'ältigc, m. (ber) prostak, prostaczek, g czka,

bie — ge prostaczka.

einfältigfeit, f. (bie) bibl. prostota, szczero.
einfattgpinfel, m. (ber),procioka, alter Slut.; cf.

gupiec, g pca; munia, gupi ob. pojemy jak sado,
Bhml. gupi jakPanaJezusa ko, Vol., pógówek.

einfallen, v.a.falcowac, wfugowa, wfuge wrazi.
einfangen, v. irr. a. m. f)., Praes. id) fange, bn

fangft, er fängt ein, Imperf. id)—, ev fing ein, Conj.

bafy icf; — , er einfinge, Imper. fange ein, Part. prt.

eingefallen nachwyta, naapa, uapa.
einfarbig, jednokolorowj, ober jednofarbny, je-

dnej maci.
einfaffen, v. a. in einen berfrhloffenen {Raum bringen

umieci; 2) mit einem {Ranbe umgeben obwie,
osadzi, oprawi; b. Äleibung — cf. obszy, obla-

mowa, obrbi; er oerbient in ©olb eingefaßt 311

nnrben on zasuguje w zoto by oprawion3rm.

einfaffung, f. (bie) obrbienie, osadzenie, osada,

oprawienie, oprawa, obwódka (a); obramo-
wanie, cf. einfaffung ober Äaften bee SBrunnenS

cembrowina (ai, cf. balustrada, Kr. It. kiesze-

nie wpotlu z wyog trójkaczal i obwódk
ponsow (a).

eingefaffet osadzony, obrbiony, oprawiony.
einfaulen, v. n. wgni.
einfebmen, v. a. in bie SOtajt treiben, 3. SB. Sdjroeine
— winie pdzi na er, puci na erowisko,
na pasz.

ein fei len, v. a. napiowa, wypiowa.
ein feud) ten, v. a. nawily, napuszcza wilgoci,
namoczy, cf. zwily.

einfeuern, v. a. napali.
einfinden, fief), v. irr. rec. m. h , Imperf. id) fanb

mid), er — fid) ein, Conj. bafj fir) mid) — , er fid)

einfänbe, Imper. finoe bid) ein, Part. prt. eingefunben

stan, stawi sic; cf. przedstawia si, znale
"" si*; cf. przystpi (bon Äranfheitöfl;mbtomen). ej.

Dziark. bywa e po uyciu tych trucizn wy-
mioty same od siebie przystpuj SBeifb. jak
przystpi nudnoci; cf te znamiona przyAvy-
rzucie odry zwyky si przedstawia, DD.

einfi^en, v. a. uszko zrobi u igy.
einfled)ten, v. irr. a. m. h., Praes. id) fledjte, bu

flichft, er flicht ein, Part. prs. einflechtenb, Imperf.
ich —, er flocht ein, Conj. bay ich — , er einflöd)te,

I mp er
._ flicht ein, Part. prt. eingeflochten wple,

wkrci; wplta, fig. zrcznie wtrci do czego.
einflechtung, f. (bie) ba8 einfielen, n. wplecenie,

Avplatanie.

einflicfen, v. a. wszy, przyata, wata; fig.

wciubi, umieci.
einfliegen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) —, er flog

ein, Conj. baß id) — , er einflöge, Part. prt. einge=

flogen wlecie.
einfließen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er floß

ein, Conj. baß id) — , er einflöffe, Part. prt. eilige»

flojfen wpyn, wpywa, fig. etroaS in eine «Schrift

ober {Rebe mit einfließen laffen napomkn, namie-
ni, wspomnie, cf. posia. S3eifp. Platon w
rozmowach swoich posia tyle uwag grunto-
wnych o wymowie. S. P.

einflößen, v. a. wlewa, wla, Fut. wleje, kro-
plami wpuszcza, —wpaja, wrazi; cf. ''cedzi;

3 S3, znajomo Bo w dzieci "cedzi. SBeifb.

Minister religii uy swej przewagi u ludu do
wraenia mu mioci ku konstytucyi (a).

einem SSertrauen, äRtith, Hoffnung einflößen na-
tchn kogo ufnoci, odwag, nadziej; aud)
natchn komu co, S. P. cf. wpoi dobre zasady;
napoi, napawa czem. Suft 3U etron8 — doda
ochoty do czego,
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It. namitnoci, które Sdziom natchn naley,
S. Ptc. It. nieomieszkalem niczego do natchnie-
nia w nich ufnoci ku nam (a) i8'2i).

einflößen, u. (dno) wlewanie, wlanie, wpajanie.
eiufliig, m. (ber) wlecenie, wlot.

Gillflüftern , v. a. szepta do ucha.

Ginflüfterung, f. (bie) szeptanie do ucha, pod-
szepty pi.

Ginflujj, m. (ber) wpyw, g. u; wpywanie, wpy-
nienie. Säcifp. biefe" 3>ame_ bat_ einen großen Ginflujj

Ollf i()n ta dama miaa wielki wpyw na niego.
It. Francuzki jzyk mia wpyw wielki nad
liieratur wszystkich prawie Europejskich na-
rodów, Potocki. — ausüben wpyw wywiera
na co (auf etil).).

GinflufjreicI) , adj. wielki wpyw ober wielkie
znaczenie majcy} powaany7

.

Ginforbem, v. a. pobiera, wybiera, dopomina
si czego, poodbiera, powybiera.

Giuforberung, f. (bie) pobieranie, cf. pobór.
Einförmig, adj. jednakowy, jednostajny, jedno-
ksztatny, jednogony.

G införmigfeit, f. (bie) jednostajno, jednoksztat-
no, f. brak odmiany.

Ginfreien, fleh, v. a. wei przez maestwo w
jak rodzin, — cech.

Giufreffen, v. irr. a ni. I)., Praes. id) freffe, bu

friffeft, er frißt ein, Imperf. id) — , er frafj ein, Conj.

bafj id) — , er einfrajje, Imper. frifj ein, Part. prt.

eingefreffen werze si, Pr. warl si, Fut.
wezre si, Freq. weram siej cf. pokn, np.

zgrzyzoty (oiel Äummer —

)

einfriedigen, v. a. ogrodzi.
Einfrieren, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) — , er fror

ein, Conj. bafj id) — , er einfröre, Part. prt. einge»

froren zamarzn.
einfrieren, n (has) zamarznienie, zamarznicie.
Einfügen, v. a. m. i)., wprawi, wstawi, wfugo-
wa, zaczopowa.

einführe, f. (bie) *inwekt, g. u, dowóz, g. u; cf.

wprowadzenie.
Ginführen, v. a. m. I)., dowozi, zwozi; Gg.

zboe wprowadzi , zaprowadzi. SSeifp. nie

do nauk jzyka Polskiego do szkó wpro-
wadzi, trzeba j opatrzy w to wszystko,
czego ona wymaga (a). Sn eine ©efcllfrhaft ein«

führen wprowadzi do kompanii. grangöfifche

©efetye roerben eingeführt prawa i urzdzenia fran-

cuskie zaprowadzaj si (a). Redenb einführen

wystawia mówicego.
Ginführen, n. (baß) woha zboa,_ L.

Ginfiil)rung, f. (bie) zaprowadzenie* cf. instala-

cya; cf. ÜJ$r.?$oln. wkazka, wprowadzenie, in-

trodukeya; eifp. zaprowadzenie ksiek ele-

mentarnych w ojczystym jzyku (a).

Ginfuhrjoll, m. (ber) "inwektowe co (a), beffer

co wchodowe.
einfüllen, y. a. napeni, wla, wlewa (w na-

czynia).

Ginfülluiig, f. (bie) wlanie, napenianie.

Gin für allemal raz na zawsze.
Ginfurchen, v. a. wbródzi, brózdy zdziaa,
— porobi.

Gingabe, f. (bie) podanie, proba. Sieifp. Podanie
zaniesione w przedmiocie pretensyi, 9iS.

Gingang, m. (ber) wchód, wejcie, 2) wstp, przy-

stp, g. u; wpyw, dojcie; cf. waga* alle Gin=

gange mit Srtippen befehen wszystkie drogi lub

wnijcia onierzami osadzi* 6r. opónianie
wpywu dochodów publicznych; cf. oporny
wpyw poborów do skarbu. Der eingang ber

Wanien wnljcie towarów; er finbet mit feinen

,©riinben lucnig eingang, b. i. SSMrfung skutek;

jego mowy nie maj adnego skutku. Biao co

dokaza racyami swemi. cf. Slufnahme przyjcie.

GlngangS, adv. für: im Gingange, g. ©. — ermähnt,

na wstpie wyraony, wyj, wspomniony.

eingangSjoll, ra. (ber) co wchodowe, cf. inwek-
(owe co, (a).

eingeben, v. irr. a. in. I)., Praes. id) gebe, bu giebft,

er giebt ein, Imperf. id) — , er gab ein, Conj. bajj

ich — . er eingäbe, Imper. gieb ein, Pari. Praet. ein«

gegeben zada, podda, fig. natchn, nastrczy,
nastrcza, podyktowa, ©ift eingeben zada
trucizn, cf. zada choremu proszek; cf. zada
na sen, cf. zada trunek mioci. Sirgenei ein=

geben lekarstwo dawa* Skifp. len projekt pod-
daa mu ona jego (a) in ben <5inn geben w serce
wla, natchn; eifp. Gwelfa Bóg natchnie iw
serce mu wleje, P. K. 390; cf. Bóg natchnie
wam sposoby, ©ott roirb eud) bie SDcittel eingeben.

It. nie zo, nie zemsta te nam chci zdarza,
Krsk. lt. gorliwo nastrczaa im ten spo-
sób, (a) 5 przyja mu to poddaa, Mierne, er.

czysla mio narodu podaa do tego zwizku
myl pierwsz, Orz. bia. einem eingeben, roa9

er reben foli nauczy kogo jak i co ma mówi.
SBeifp. len zamiar boja Paska mu podykto-
waa* It. sucha narzeka, które mio i roz-
pacz do ust mu podadz, Kraj.

2) — , eine SMttfchrift eingeben suplik poda.
3) — , gum ©ebraud) einräumen ustpi, da.

eingebilbet, ad. przywidzialny, (a), auch przy-
widziany, malowany.
Gingebilbete —

, g. Si. malowane strachy (a). Seifp.

wniosek ten nie jest przywidzialny, urojony,
imagiowny, myl wyobraony, ten któremu
nie zbywa na potrzebach prawdziwych, musi
sobie tworzy potrzeby przywidziane. Nmc.
Rasl. ©id) auf eingebildete Hoffnungen ftütjen przy-
puci urojone nadzieje (a)* eingebilbete Äranf«

Ijeiten unb ©rillen choroby wymysów i dziwactw,
Jezierski S. 18.

Giugebinbe, n. [\>a&] podarunek chrzesny; cf. 'ko-
lda, eig. SReujabrögeidjenf.

Gingebogen, ^art., f. einbiegen. Gin eingebogene

SJtafe nos zadarty, *perkaty; cf. eig. wklsy; cf.

plaskonosy.
Gingeboren, part, ber eingeborne Sohn feines Sa=

tero jednorodzony syn ojca sweio.
Gingebomcr, m. (ein) rodak, krajowiec, g. wca.
eingebrad)te, n. (ba8) wniosek, (onin). B.

eingebung, f. (bie> b<\% eingeben, n. danie, dawa-
nie, natchnienie, poddawanie, namowa ober $1.

namowy, podszepty; ustpienie. Söeifp. uwodzi
si namowom przewrotnym niedawa, Nieme.

Gingebunben, oprawny,
f. einbinden.

eingebürgert, *inkolat; cf. przyswojony; cf. na-
turalizowany, uobywatelony.

eingebenf, ad. pamitny, pomny; eingebenf fein

einer Sad)e (gen.) pamitnym by na co, pa-
mita.

eing'ebttfter Saft, m , sok zagszczony, 3-*£-
Hoob, 3.-S.

eingefleifd)t, wcielony* ein eingefleifd)ter
|

Seufel,

wierutny Djabe z niego, to czart w skórze.

Gingehen, v. irr. n. in. f., Imperf. ich — , er ging

ein. Conj. baj) id) — , er einginge, Imper. gehe ein,

Part. Prt. eingegangen wej, Pr. wszed, Put.
wnid, Freq. wchodz. Söeifp. ba Scfu8 einging

gu Äapernamn (9)cotth. 8, 4) gdy Jezus wszed
do Kapernaum. Sic finb unter bic Schatten meineö

^aufeö eingegangen (I. 3)<ofc 19, 8), weszli pod
cie dachu mego. Siei Fernand aus unb eingehen,

b. i. gu feinen SJcfannten gehören, fein .fjauö fieifjig

bcfud)cn uczszcza do kogo, czsto u kogo prze-

bywa, pilnie kogo odwiedza, wielk zay-o mie; eingehcnbc ffiaaren wchodzce towary;
c8 flnb nod) feine Briefe eingegangen jeszcze listy

nie przyszy ober jeszcze listy nie nadeszy.
©eht e8 gleid) fauer ein cho mu to z cikoci
przychodzi, cf. trudno czyni. 68 gef)t fein Selb

in bie Äaffe ein nie wchodz pienidze do kassy

ober nieprzychodz pienidze; bic eingegangene
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©limine suma do depozytu wesza, SR©., Cf. wpy-n majca — , 91S. Die 3'nfen gel;en nicht ein,

b. i. bleiben au§ uieprzychodzi procent obev $r.«

$oln. wybywa prowizya; eingegangene ©riefe mel*

ben doszre (nadesze) tu w tych dniach z rónych
miejsc listy donosz, (a); fig. — , einbringen, in

etron6, zgbi, zapuszcza si.

2) — auf etroaö, auch v. a., 3. S3, ein Sünbnift
— , zawrze przymierze; behMtiigen, feinen SMlen
511 etroaö geben przysta na co, akceptowa, zgo-
dzi si/pozwoli na co. Die SBctte eingehen za-oy si, i w zakad, pój o zakad* ba6

gehe id) nie ein, na to ja nigdy nieprzystan.
3d) roerbe ben 83orfrf)lag nicht eingehen ja tej pro-

pozycyi nie przyjm.

3) -, nach unbnad) einfallen, aufhören podupa,
usta, przesta, znie, zniesionym by, pój
w poniewierk, zapa, upa? ben ©arten ein*

gehen (äffen zaniedba sad; bie ^»anblung ift ganj

eingegangen handel zniesiony, — wzi swój ko-
niec, wyhandiowano; cf. einfteflen. Der sßolnifche

©otteebienft ift an btelen Orten in jßreufjen einge*

gangen naboestwo Polskie na wielu miejscach
w Prusiech zniesiono, *poszo w poniewierk.

Giugehung, f. (bie) wejcie 3. S3, w nowe zwiski
maeskie (a).

Gingeferbt, przewizisty, przewizy, przekar-
bowany.

(Singe legt, wykadany, 5. S3, wykadana robota;
woony, zaprawny, smaony w czem.

Gingemad)t smaony, przyprawiany, zaprawiany,
cf. konfitury.

Gingenommen dobyty, wziy, odebrany. 2) —
für etroaS uprzedzony. S3cif|). za nowoci, cf.

przejty, lt. Filip przejty wielmonoci swoj,
Nieme.

(Eingenommenheit, f. (bie) uprzedzenie, przesd,
*prewencya; zarozumiao, Po te.

Gingebfarrt parafijaski, a, ie, nalecy do pa-
rafii, cf. wcielony ober $r. ; Sßoln. *przybity do
parafii, cf. przyczony do parafii, SBj., para-
fijanin.

Gingerichte, n. (ba6) ingrycht w zamku, L., re-

jestr Trój.

Ghigeroftet zardzewiay, f. einrofren.

Gingefd)Oltet dodany, woony pomidzy co, cf.

wmieszczony, umieszczony, przybyszowy} 5. S3.

dzie, cf. wsunity, wcibiony.
Gingefrf)lafener, m. zasypiajcy, ten co usn,
zasn.

Gingefd) liehen er, m. wkradajcy si, cf. przemy-
cony, eig. eingefchmuggelt, eingefchroärjt.

Gingefchloffen zamknity, zamkniony, zawarty,
przyczony, zaczony.

Gingefcijnitteneö, n. (ba8) bigos, g. u, B.

Giugefctjoben podrzucony, wsunity; eingefchobene

©peife przystawka.
Gingefd)rtnft otoczony, ograniczony, cieniony.

23cifp. Die SSerfe^ung ber SBorier ift in ber §ranjö»

flfchen ©brache febr eingefchränft przekad sów jest

w jzyku Francuskim bardzo ograniczonym, (a).

GingefchranFtbeit, f. [bie] ograniczenie, cienie-
nie, ograniczono, okrelono, mierno.

Gingefejfen, zamieszkay, osiady.
Gingeftänbnift, n. [ba§] przyznanie si do czego.
Gingeftehen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er ge*

ftanb ein, Conj. bajj ich — , er eingefanbe, Part.

Praet. eiugeftanben przyzna si, przyznawa si
do czego, wyzna co.

Gingeroachfen, wrosy.
Ginge treibe, n. [baß] wntrze, g. wntrza, PI.

wntrznoci, jelita Pi., trzewa, PI. bon trzewo;
cf. kiszki bon kiszka, aud) trzewy.

Gingeroeiht powicony,
f. eintreiben.

Ginge roohnt przywyky (do miejsca).

Gingerourgelt wkorzeniony.

Mrongoyius, Deutsch-Poln. Wörterbuch. I,

Gingejogen skonfiskowany,
f. eingehen, 2) osobny,

samotny, odludny, oddalony od wiata, skromny,
pomiarkowany.

Gingegogenheit, f. [bie] skromno, powcigli-
wo, umiarkoAvanie; er liebt bie — , ma skon-
no, y w oddaleniu od zgieku wiata, (a).

Gingieften, v. irr. a. m. b., Imperf. ich — , er goft

ein, Conj. baft id) — , er eingöffe, Part. Praet. ein»

gegoffen Avla, wlewa, nala.
Gingiefjung, f. (bie) nalewanie, wlanie, nalanie.

Gingittem, v. a. kratami ogrodzi, zak racic.

Gingraben, v. irr. a. m. h.. Praes. idj grabe, bu
greibft, er grabt ein, Imperf. id) — , er grub ein,

Conj. baft id) — , er eingrübe, Part. Praet. einge»

graben wkopa, zakopa. 2) mit bem ©rabfticbel

bertiefen -wyry, wyku; S3eifp. sowa wykute,
(aa). 3) fid) — , berfebanjen okopa si.

Gingreifen, v. irr. n. 111. h., Imperf. id) — , er griff

ein, Conj. baft id) —, er eingriffe, Part. Praet. ein»

gegriffen zaczepia, 3. S3, zbami swemi o szczeble
cewy, ober nad) Tr. zacina, wpada, zachwy-
ta, zarywa; cf. wkracza; in ettvaS — , fig.

wdawa si w co. S3eifb. Kiedy komedyja zä-
rywa na kazanie, Pust. It. Te trzy rodzaje
jeden w drugi wkraczaj, S.P.

Gingreifenb zarywajcy, zarywczy, cf. chwytny,
*chwatki, dobitny, dosadny, stosowny, 3. S3, sie-

kiera chwatka, $i>CßoI]l. fatka.

Gingrenjen, v. a. ograniczy, w granicach zam-
kn.

Gingriff, m. (ber) zaczepienie, zaczepianie, zary-
wanie, zachwycenie. 2) krzywdzenie, krzywda,
wdzieranie si, naruszanie czyjego prawa. 83eifp.

.gtier fjaben fid) groei große 8ted)t6eingriffe einpefd)lid)en

tu dwa wielkie naduycia wcisny si. Gill=

griffe thun in etoaä, cf. naj na co; Gr,. ssiedzie!
naszlicie moj wasno, Krs ; cf. Tr. zamach,
3. S3- na czyj wolno, — na czyj urzd; 33eifp.

zamachy czynione na wiar, Poj.; = cf. gwat,
cf. przywaszczanie sobie czego; 83eifp. nie-
wdzierajac si bynajmniej w prawa pojedyn-
czych cakiem niepodlegych stron (a).

Ginguft, m. (ber) nalanie, nalewanie, wlanie, wle-
wanie, wlewek.

Ginhcideu, v. n. m. h. zaci, rbn w co.

Gin haft en, v. a. wszy, f. einheften.

Gillhägen, v. a. ogrodzi potem samorodnym.
Ginhafeln, v. a. zapi, zapina.
Ginhafen, v, a. zaoy na hak, zahacz3T.
Gin ballig jednomylnie,

f. einhellig.

Ginhalt, m. (ber) zatrzymanie, zatamowanie, uta-

mowanie, wstrt, pohamowanie, hamuec, *ha-
munek, *tamunek, przeszkodzenie, zapobiee-
nie. — tbun tam pooy, poskramia, prze-
Bzkodzi, zapobiedz. Den Zaubereien — thun,
umierzy rozboje (a); naduyciom tama poo-
ona, Orz. bia. 83eifp. dla prdszego biegu-
nek utamowania, DD.

Ginhalten, v.irr. a. m. r)., Praes. id) halte, bu haltfr,

er heilt ein, Imperf. ich — , er hielt ein, Conj. baft

id) — , er einhielte, Imper. halte ein, Part. Praet.
eingehalten wstrzyma, zatrzyma, wstrt czyni
komu. Ginen Scrmin —, dopilnowa terminu.

2) — al8 v. 'n. m. h-, ftitle halten, aufhören sta-

n, 3. S3, wóz, konie, zatrzyma si, zastano-
wi si, przesta, przerwa, odoy co; mit ber

3ahlung — , wstrzyma si z opat.
Ginhalten, n. (ba8) wstrzymywanie, wstrzymanie.
Gin hämmern, v. a. motem wbi; 2) rozbi.
Ginhanbeln, v. a. cf. erbanbeln kupi ober kupo-
wa co, naby kupnem, zakupowa. 2) —

,
gu«

fetjen straci na towarach, — w handlu.
Ginhanbeln, n. (ba6) zakupienie.
Ginhcinbig jednorki ober kikut.
Gin!) ci nb i gen, v. a. wrczy, do rk odda, —
poda«, cf. dorczy komu co. 23eifp. przesa
na rce czyje einbinbigen laffen (a).

16
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Einf)änbigung, f. (bie) wrczenie, dorczenie.
Einhänbiger, m. (ber) wrczyciel.
Ein fangen, v. a. zawiesi, wprawie.
Einhangigco £)ad), dach z jednej sd-ony spa-

dzisty.

Einhauchen, v. a. wduiuchn, wdmuehywa, na-
chucha, nadmucha; fig. natchn, ozion.

Einhaticbung, f. (bic) wdmuchnienie; natchnienie.

Einbauen, v. irr. a. tn. I)., Imperf ich — , er hieb

ein, Conj. bafj id) — , er einriebe, Part. Praet. ein»

gehauen wycina, wyci, Fut. wytn, wyrba
na czein. Sn bie gcinbe einbauen natrze na nie-

przyjaciela z paaszem w rku, przypuci at-

tak konno z szabl; cf. rwa ober przeama
szyki nieprzyjacielskie.

2) —
,

gierig cffai rzuci si chciwie do wisy,
je chciwie, 3. S3, in ben SSratcn einbauen paa-
szowa pieczenia, zajada smaczno, Tr.

Ginbauen, n. (t>a) nacicie, zacicie, zacinanie.

Einheben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) f)ob ein, Conj.

bajj id) — , er einhóbe, Imper. hebe ein, Part. Praet.

eingeboben wsadzi, zawiesi, zasadzi; einegorm
einbebeu woy form do prasy,

f.
einhängen.

Einheften, v. a. wszy papier do, zszy.
Einhegen, v. a.

f.
einheigen ogrodzi potem samo-

rodnym ober ywym.
Einheiten, v. a. wgoi, zagoi, zostawi w ranie,

np. kule.

Einbeimifd), krajowy, domowy, swojski, *naski.

Einheimifdje, m. (ber) *tubylec, g. lea, L., cf. tu-

tejszy, StBj.

Einbcirathen, fid), v. rec. ni. i), wni przez ma-
estwo w jak rodzin, — w jaki dom; zo-
sta czonkiem i cf. spokrewni si.

Einheit, f. (bie) jedno, jednota. 2) — im 8erf)*

nen jednostka. 33eifb. er ift nid)t im ©raube ein=

gclne SSorfretlungcn jur Sinbeit 3U bringen nie jest
w stanie pojedyncze wyobraenia do jednoci
doprowadzi, DD. 3) liczba pojedyncza (©ramm.)

©inbeijen, v a. zapali, napali, pali w piecu,

ogrzewa ober ogrza izb.
©inheijer, m.(ber) kalfaktor, palcy wpiecu, palacz.

6int)etjung, f. (bie) palenie, zapalenie w piecu,

opalanie, ogrzewanie.
Sinhelfen, v. irr. a. m. [)., Praes. ich helfe, bu bilfft,

er hilft ein, Imperf. id) —, er half ein, Conj. bafj

id) — , er einhülfe, Imper. f>i£f ein, Part. Praet. ein*

geholfen dopomaga, dopomódz, napomyka, na-
pomkn} cf. podpowiada, przypomina.

@i nf) eifert, n. (baß) dopomaganie, dopomoenie;
f. verb.

Sinhcltig adv. zgodnie,jednomylnie, jednogonie,
jednym gosem} adj. zgodny, jednomylny.

Sint)e[ligfeil, f. (bie) zgoda, jednomylno, f.

Si lib tni men, v. a. zahamowa wóz, drg midzy
sprychy przeoywszy, Tr.

Sinhenfcn, v. a., baß Freq. bon einhängen zawiesi.
Sinher, adv. obs. Wewntrz, 2) wyraa powany
ruch jak sówko: sobie; einher gehen chodzi so-
bie, z wielk powag stpa, postpowa, bibl.

wey, przechodzi, tocz3' si. 23eifp. idzie

Piotr, albo raczej wspaniale si toczy, Krs.
<B. 181.

Siiihetjen, v. a. wprawi do owów np. psa.

Sinholcn, v. a. wyj ober wyjecha przeciw
komu. 2) 9cacbrid)t —, zasigna ober zasign
informacyi, zainformowa si.

3) in ber ©efdjroinbigfeit juoorfommen dopdzi,
docign, dogoni, zdy za kim, powetowa}
cf. nagrodzi, poprawi si.

Sinholcn, roa6 man berfäumt powetowa co si
omieszkao. Sr,. 011Ö Dambr. 117. Uczy tak
jako wierny najemnik czyni, który im póniej
na robot przyjdzie, tym pilniej pracuje, eby
tego co omieszka, w onym krótkim czasie po-
wetowa.

SlnfjoUing, f. (bie) wyjechanie, ober wyjcie na

przeciwko; 2) zasignienie, zaslognienie. 3) do-
pedzenie, dogonienie, docignienie, poeignienie.

Sinhorn, n. (baft) jednoroec, g. jednoroca; cf.

Boss jedynorog, g. a. 2) ryba pewna} jedno-
roec morski; cf SRatrualt.

Sinl)6rnig, adj jednorogi, a, ie.

Si ni) uf ig niby jednokopytny ober zwierzta ko-
pyt caych, okrgych, nierozszczepionych, nie-

podzielonych lub nierozdwojonych} cf. racica;

eig. eine gehaltene Älaue be6 8tinbeS.

Sinhüllen, v. a. obwin, obwija, okry, otuli,
cf. otuli w powiciu (aa), oburda, 3. 33. obur-
dnem si w wilczur, (a), cf osoni.

S i ni) ü 11 tin g, f. (bie) obwinicie, powleczenie, fl-

li rycie, otulenie.

Stiijageii, v. a. zagna, zapdzi. §urd)t einjagen

napdzi komu strachu (a), cf. fd)ei'3. Piotra
komu napdzi; nada strachu, nabawi strachu,
cf. rzuci postrach.

Si 11 jag u ng, f (bic) zagnanie, zapdzenie.
Einjährig jednoroczny, jednoletni, pierwszoletni,

3. S3. — ucze (a), roczny, roczniak, bon Jhieren.

Einig, adj. jeden, sam jeden, cf. jedyny. 2) —

,

zgodny, jednej myli. S3eifb. Sie mürben einig

ben geinb iii ber flacht anzugreifen zgodzili si na
to, aby uderzy na nieprzyjaciela w nocy.

3d) bin mit mir felbfr noch nidjt einig jeszcze si
waham, nie zdecydowasm sie. lieber einen ^>an=

bel einig roerben ugodzi si, dobi targu.

Sinige, $1. niektórzy, niektóre, cf niejaki, jaki.

SSeifp. baS Slbenbbrbb roar auf einige 40 sßerfoneti

kolacya na jakich czterdzieci osób zastawiona,
S Pp. 3d) t)obe it)ii einigemal gefehen jam go kilka
razy widzia. 83eifp. e8 flnb nod) einige Stepfei ba
jeszcze tam jest kilka jabek. Sn einigen ©tucfen

haft bu #tcd)t poniekd masz racy. NB. Wliczbie
pojedjczej rodzaj niejaki : SSeifb. er hatte einiges

@clb bet fid) mia nieco ober cokolwiek pienidzj'
przy sobie. Sinige — anbere jedni — drudzy.
Sinige 3^it barattf po niejakim czasie» er fttdite

feine Sinfünfte auf einige Slit 31t bmnehren chcia
dochody swoje na niejaki sposób pomnoy.

Sin i gen, fid), v. rec zgodzi si, uoj' si z kim, (a).

S3cifb. targuj si o cen, Póki si nie zejd,
Sylwan, big fle einig roerben.

Sinigcrmaßen, poniekd, w niejakim wzgldzie,
Po czci.

Sinigfeit, in ber 3Qb'< '• jedno w liczbie ober je-

dno, jedystwo. 2) Sinigfeit, Sintradjt zgoda,
jedno. (Sinigfeit mad)t ftarf zgod mate rzeczy
wzrastaj, a niezgod najwiksze upadaj (a),

cf. zgoda buduje, niezgoda minuje. Sinigfeit

halten zachowa jedno ober zgod.
Sinimpfen, v. a. zaszczepi'-.

Sinimpfung, f. (bic) szczepienie.

Sinimpfung6=Snftirut, n. (bat) instytut szcze-
pialny, (a), ober instytut szczepienia osPy, 3B3.;

ein babci angcftcllter ^rofcffor tjeifjt Professor szcze-
pialny (a).

Siiijodjen, v. a, w jarzmo zaprzdz, ujarzmi.
Einfalfen, v. a. m. h., powapni, wapnem spoi,
wapnem zaprawi. 2) — wapnem smarowa,
wapnem popruszy, powapni, SBj.

Sinfaucn, v. a, pou co dla dziecicia (w gb);
cf. poute pokarmy dzieciciu w usta ka.
2) fig. wbija co komu w pami} cf. gemein:
opat co komu w gow ka.

Sinfattf, m. (ber) kupno, cf. skupowanie, zaku-
powanie, nakupienic, cf. Hoss. zakupka.

Sinfattfen, v. a. zakupowa, nakupi, skupowa.
2) wkupi np. do kasy jakiej.

Sinfatlfer, m. (ber) skupujcy, nakupujcy, cf.

zakupnik, szafarz strawny, Tr.
Sinfaufggetb, n. (ba6) wkupne, g. ego.

Siufauföprciö, m. (ber) kupna cena.

Sinfchle, f. [bie] rowek, korytko, cf. kt wklsy
naksztalt garda; cf, Hoss. unb S3o()m. ób.
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@infef)len, v. a. rynienka opatrzy, f. au&fcblen,

obkowa.
<5intel)r, f. (bie) wstp, wchód, wjazd, zajazd, g.

u; 2) gociniec, gospoda, obera, cf. nocleg,

spoczynek. 3Me innerlidje einfebr, in fid) gehen

rckolekcya, cf. Tr. zgromadzenie rozproszonych
in3

-li, roznij-lanie nabone; cf. wilicie wr sie-

bie samego, rozpoznanie siebie samego.
(5 int ehrbaue, n. (bnö) dom zajezdny.
© inf ehren, v. n. in. f.,

zajecha, Fut. zajad, Freq.
zajeda, wstpi do kogo; cf. stan na po-
pas, na nocleg, wyboczy, zagoci si do kogo,
L., cf. 33ÖI)in. gospodowa.

2) — in fid) fcl&ft wchodzi w siebie samego,
wni, wej w rozpoznanie siebie samego.

@infel)i-

uiifl, f. (bie) f. Ginfefjr tmb baö äkrbuin.

@ i nfc i len, v. a zaklini, wbi auch zaklinowa, SS3.

(nufellern, v. a. do sklepu ober piwnicy schowa,
w piwnicy ober sklepie umieci.

Ginferben, v a. nakarbowa, karbowa, karhj-

wyrzyna; cf. li o a s, zarubi ober zarba,
wrba.

einfer buncj, f. (bie) nakarbowanie, wkarbowanie.
eiugeferbt przekarbowany, przewizisty, prze-
wiozy, L.

@inferfern/ v. a. uwizi kogo, wsadzi do kozy
ober wtrci do wizienia.

Sinferfernnj, f. (bie) wsadzenie do lochu, osa-
dzenie w tarasie.

Ginfinbfchaft, f. (bie) obcrbeutfd) adopeya, eifl. zró-
wnanie prawa do sukcessyi ze strony dzieci
rónego maestwa, cf. przysposobienie.

@infitten, v. a. zakitowa.
Sillftageu, v. a. oskary, powoa do sdu du-
nika, B.; cf. dochodzi, 3. 93. dugów sdownie.

(Eindämmern, v. a. w nawiasie umieci.
Sinflang, m. [ber] zgodno dwiku, równogo-
no, jednoglono, fjg. zupena zgodno,
harmonia.

einfleiben, einrieben, v. a. wlepi, wklei.
Sinfleiben, v. a. odzia, oblec kogo? 3. 93. w su-
kni duchown, (a); eingefleibet lrerben przyj
sukni duchown ober wstpi do zakonu, B.;

cf. przysta do onierzy; cf. obóczy, przyo-
dzlewa, okrj-, ubra. (Sine ©ache einfleiben, in

SSorte einfleiben myli przesowi, P. do. SBeifp.

Myl twoja wbrudne obleczona sowa (aa). It.

Lomonossow myli przyodziewa okazaym stro-

jem wymowy, L. im r. cf. beffer wciela w
sowa, (aa); nad) B. pokry, wystawi dobrze,
ukolorowa, ubarwi co; cf. zdobi, ksztaci,
nada ksztat ober sukienk; . Hoss. ukrasi,
cf. przystroi.

©infjeibiing, f. (bie) obóczjny, Pi. (3. 33. in ben

SHönchöftanb); cf. ubranie, przyodzianie, przystro-
jenie. 93cifp. mj-li s dusz wj-mowy, mowa
(sowa) postaci i ciaem, Potocki.

©infleiftern, v. a. wlepi klajstrem, klajstrem
spaja, wklajstrowa, cf. wklei, SB3.

©inflemmen, v. a. wkleszczy, przycisn, ci-
sn, zaskrzyn, wzi w kluby, B.; przy-
skrzyn, L.; cf. obciski, DD., cf. uwizi, 3. 93.

eingefleinmter Seiftcnbrucb uwiziona kia pachwi-
nowa (a).

©inflinfen, v a. u. n. m. b , zamkn, zamkn
si na klamk.

Sinflopfen, v. a. wklepa, zaklepa, wbi.
Sinfnebeln, v. a. wkneblowa; skneblowa, za-
kneblowa, kneblem zatka, knebel zasadzi.

Sin fnechten, v. a. ujarzmi.
Sinfneten, v. a. rozczyni, zaczyni, L. 2) za-
gniatajc przyda.

(Sinfnicfen, v. a. nadama, nalama.
einfnüpfen, v. a wwiza, wple, zawiza,
przjwiza,B. ©elb einfnüpfen pienidzew chustk
zawiza; einem etroaö einfnüpfen zaleci komu
co pilnie, nakaza komn co ostro,

f. einfcrjórfen.

Ginfnüpfung, f. (bie) wwizanie, zawizanie, f.

baö SBrrbum.

einfachen, v. n. m. f., burd) Äochen berminbert mer»

ben wgotowa si. 2) ais v. a. einfodjen mad)en
wgotowa, cf. wywarzy, wygotowa 5 einfod)en

3111' .gmifte gotowa do zostania si poowy.
einfachen, n. tbae) wgotowanie.
© in f om men, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er fam

ein, Conj. bafj id) — , er einfame, Part. Praet. ein=

gefommen, cf. eingeben wej,_ wni, wchodzi}
cf. wpyn; e6 mar in bie Äaffe eingefommen wply-
no do kassy (a); — cf. przychodzi.

V) czyni intrat, poytek przynie; einfom=

men mit einer ©ittfdjrift poda suplik; cf. prob
ober Stuff, czoobitnuju poda. <5d)iiftlid) einfommen
na pimie prosi: cf. Boss. pimienno prosi;
eö ift mir ©elb eingefommen przychodz ober do-
chodz mi pienidze ober doszy mi pienidze
ober odebraem pienidze; roiber jemanb einfom*

men zanie skarg przeciw komu, cf. prote-
stowa, cf. manifestowa si, cf. L illacya.

3) Sßaß foinmt (fällt) bir ein co ci to przyszo
do gowy.

Sinfommeti, n. (bnó) bie einnähme przychód, g. u,

PI. y, intrata, prowent, dochód.

einfommenfreuer, f. (bie) podatek od dochodów.
einfömmling, m. (ber) cf. Slnfömmling przybysz,

przychodzie«.
(finförben, v. a. wsadzi do kosza (rój).

©inframen, v. a. towary sprzta, wpakowa,
znowu zapakowa.

Sinfrnften, v. a. wydrapa, wyskroba na czm.
©infreifen, v. a. otoczy, obstpi w koo.
©infricchen, v. irr, n. m. f., Imperf. id) — , er frod)

ein, Conj. bafj icf> — , er einfroche, Part. Praet. ein*

gcfrod)en wie, wczoga si, wczogn si.
2) zstpi sic, skurcz3" si, cieni si,

zbiec si, zwy sie.

©infrffteln, v. a. nabazgra w czem.
Sinfrnmcln, v. a. nakruszj, wdrobi do czego.
©infrümmen, v. a. zakrzywi, zgi ku rodko-

wi; skurczy.
einfünfte, $(. dochód, ober Sßf. dochody? intrata,

prowent, przychody. 3d) I)abe fo biele einfünfte

idzie mi tyle z majtnoci, cf. tyle mam do-
chodów, ©utöeinfünfte prowenta.

©inlaben-, v. irr. a. m. h. , Imperf. id) — , er ub
ein, Conj. bafj id) — , er einlübe, Part. Praet. ein»

gelaben, eine Saft — adowa, naadowa.
•2) — , höflich rufen zaprosi, zaprasza, we-

zwa, wzywa, fig. namawia, Orl. 40, cf. ra-
dzi. SBeifp. a kiedy za noc cienie Przynosia
radzc na czasy i rozkoszz swoje, P. K. 453.

cf. bal proszony (aa) 100311 man eingelaben roirb.

©inlaben, n. (ba6) adowanie, naadowanie.
©inlabenb ujmujcy, wabicy, udzcy, Przy-
jemny.

(Sinlaber, m. (ber) zapraszajcy.
(Sinlabung, f. (bie) zaproszenie, zapraszanie, za-

prosiny, Pi.; wezwanie. S3eifp. Król Bawarski
odebra od Cesarza N. zaproszenie, aby wyje-
cha do Parya (a). 3Me einlabtmg annehmen
przyj zaprosiny, Poj.

<5inlabitug6billet> n. (baö) bilet zapraszajcy.
©inlabungöfdjreihen, u (ba§) pismo zapraszajce.
(SinlabungSfchrift, f. (bie) pismo na zaprosiny,
Program.

(äinlage, f. (bie) woenie, zamknicie, umieszcze-
nie. 2) ba§ eingelegte woone, bal). 3) cf. stawka
zaczenie, dodatek zaczony, list zaczony,
— Przyczony, list pod kopert, pismo —, cf.

annexa, $ßl. bom ©ing. anex, g. u.

einlager, n. (baö) (8at. intrada, obstagium, ja-
centia) wolny areszt za dugi. 2) kwratera,

kwaterunek (onierza).
©inlanber ober Snlänber, m. (ber) krajowiec, g. wca.

©inlcinbifd) krajowy, rodzinny, domowy, ojczysty

16*
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rodowity, ziemski, swojski; ein einlänbifdjer

SJcenfd) krajowiec, cf. ziomek, cf. rodak.

(Jinlangen, f. einreichen.

G i n I a 9 • m. (ber) wpuszczanie, wpust, wchód, 2)

fórtka,

einlaggelb, n. (baß) wpustne, g. ego, przypustne,

g. ego, L., zaplata od wejcia, odwierne, g.

ego.

einlag forte, f. (tote) bilet wnijcia, SS3.

einloffen, v. irr. a. 111. h., Prs. ich laffe, bti läffefr,

er logt ein, Imperf. ich — , er lieg ein, Conj. bag

id) — , er einliegc, Imperat. laffe ein, Part. Praet.

eingeladen wpuci, zapuci, ©id) in etroaö ein=

laffen wchodzi w co, wdawa si w co, rozpo-
cz co. Darauf laffe id) mid) liicjjt ein na (o ja

nie przystan, — nie zezwol, — w to ja si
nie bd wdawa ober nievvdam ober ja do tego

niechc nalee, ©id) in ein ©cfpräd) einloffen

wda si w rozmow, rozgada si z kim, (a),

©ich mit jemanb einlaffen wdawa si z kim w
rzecz, wtrca si w co, przyj spraw czyja

na siebie, wchodzi w co, przysta na co.

SBeifp. niechc si tu zapuszcza w obszer-

niejszy wywód tego, id) roili mid) nid)t auf eine

roeitere Sluoeinanbcrfetuing einlaffen

einlaffung, f. (bie) wpuszczanie, wdawanie si
w rzecz.

einlnilf, m. (ber) wbieenie, wbieg, cf. przybycie,

cf. Oom ©d)iff przypynienie , zawinienie do
portu.

einlaufen, v. irr. n. m. f., Praes. id) laufe, bu länfft,

er läuft ein, Imperf. id) — , er lief ein, Conj. bag

id) — , er einliefe, Imper. laufe ein, Part. Praet.

eingelaufen wbiega, wbiedz, wbiee, wpa.
2) ba6 ©d)iff mili einlaufen okrt ma zawin

do Portu.

3) — , Przyby, przyj, nadej. Die eilige*

laufeiieii SSriefe przywiezione ober nadeszle listy;

eine Äugel einlaufen laffen kule w rur wpuci.
4) bom Jud) zstpi si, skurczy si, zbiedz

si.
einlangen, v. a. m. h. namoczy w ugu, w ug
woy, naugowa.

einläuten, v. a. dzwoni (na rozpoczcie jarmar-
ku) (na kazanie), cf. dzwonieniem co ogosi,
oznajmi.

einlegemeffer, n. (ba) nó skadany; einlege =
skadany.

einlegen, v. a. woy, wkada, umieci; wo-y w ocet, marynowa; eingelegte Steunaugen

marynowane minogi;
eingelegte ober ausgelegte Slr&elt wykadana robola;

3. SS. einen 33rief einlegen zaczy, doczy list

do pakietu.

ehre einlegen okry si chwa , popisa sie.

©d)aube einlegen hab za co ponie, le si
Popisa.
ein SBort für jemanb einlegen wstawi si za kim,

cf. Zanie, zaoy za kim sw instancy, do-

bre sowa z kim Powiedzie ober cf. przyczy-
ni si za kim.

3Me Aromer legen ihre Sffiaare ein kupcy sprztaj,
Zbieraj, chowaj, na stron kad towary, za-

mykaj. SSefarjung einlegen postawi, wprowa-
dzi zatoge do miasta, Bw. ©d) bet Scnianb ein=

legen rozgoci si u kogo, wkwaterowa si.
einleger, m. (btr) latorol, f., zraz, szczep, g. u.

einlegung, f. (bie) woenie, wkadanie etc.

einleimen, v. a. wklei.
einleiten, v. a. wprowadzi, przysposobi, (a),

uoy, przygotowa, ukartowa, B., wykiero-
wa, zaatwi co, wyprowadzi, 3. S3, inkwizy-
cy, fl(S., cf. uprzedzi, üöcifp. z mojej strony
wszystko ju jest uprzedzone, Nacz. Ohne
ein befonbcreO fd)iiftllcbcö Verfahren cinjulelten bez
rozpisywania si osobnego, niepizystpujc na-
wet do osobnego czynienia na pimie, bez. ko-

rohodów ober bez zachodu czynienia na pimie,
cf. wywód sowny, niewchodzc w osobny wy-
wód pimienny.

einleitung, f. (bie) introdukeya, indukt ober in-

dukta, wprowadzenie, Pocztek, wstP, Poprze-
dnicze uwiadomienie, cf. I. Przedmowa ein«

leitting be8 $rojcffe8 rozprawa , L., cf. indukt,

wywód sprawy, L., cf. wyprowadzenie inkwi-
yycyi, 9tS.

e i ni en fen, v. a., ein oerreiifteS ©lieb mieber einlen»

fen wywinion rk ober nog w staw wpra-
wi, cf. wstawi, skierowa, zwróci, nakrci,
naprawi, fig. mieber einlenfcn wróci si do ma.
teryi, *podnie osnow, B.

2) nawróci si, poprawi ycie, wróci na
dobr drog.

einteilten, n. (ba6> zwrócenie, f. verb.

einlefebrettdjen, n. (bacV) nasnuwaczka Trój. t.

j. podugowata deszczuka u tkaczów z dwó-
dziest dziurkami, któremi nitki przdzy na sno-
wado wprowadzone bywaj.

einlcfen, v. irr. a. 111. h., Praes. id) lefe, bu liefeft,

er lieft ein, Imperf. id) — , er las ein , Conj. bafj

id) -, er einläfe, Imper. Iie6 ein. Part. Praet. ein»

gelefcn zbiera. 2) — bei ben SSebern: bie gäben
bei bem Siufjuge in Drbnung bringen Ross. nabie-
ra osnow.

einleuchten, v. n in. h
;

(flor unb beutlid) treiben)

jasnym by, jasno si okazywa, by oczy-
wistym.

eiuleuchteilb, ad. oczywisty, jasny, jawny, prze-
konywajcy.

einlieben, v. rec, fid) beliebt machen przymili si
(nur bei £>pit3 borfommenb).

einliefern, v. a. przystawi, dostawi, dostar-
cza, odda, wyda, wrczy, odstawi, 3. S3.

ubiegych (a).

einlieferung, f. (bie) przystawienie, przestanie,
oddanie.

einliegen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er lag

ein, Conj. bag id) -, er cinlage, Part. Prt. einge-

legen stancy mie, sta ober ^5r.=*ßoIn. stoje u
kogo, komornem mieszka ober najmom mie-
szka.

einliegenb, ad. zaczony, przyczony-, umie-
szczony we rodku.

einlieger, m. (ber) cf. 3nftmann komornik (na
wsi).

ein l od) en, v. a. ein Sod) in etroaS machen otwór
ober dziur zrobi, przedziurawi.

einlogiren, v. a. stancy ober mieszkanie komu
da, gospod komu da ober naznaczy, umie-
ci.

einlogirung, f. (bie) umieszczenie.

einlófen, v. a. wykupi, odkupi, ©ein SSerfpre«

d)cn — dotrzyma sowa.
einlófung, I. (bie) wykup, g. u, wykupienie, od-
kup, g. u;
2)ie Cinlófung be8 $apiergelbe8 wymiana pieni-
dzy papierowych, (a).

einlófungSfcheine, bilety wykupne(a), cf. bilety

kassowe, SB3.

eiiilötljen, v. a. wlutowa, przylutowa.
einlotl)iing, f. bie) lutowanie, wlutowanie.
einlullen, v. a. wlula dziecko, fjg. upi.
einmachen, v. a. woy, zawin; 2) zapra-
wia, przyprawi w czem, zaprawia co (ko-
rzeniami), na trwao chowa; cf marynowa,
cf. smay;
eingemachte sßomeranjcnfdjalcn unb grüdjte skórki
pomaraczowe i pomaraczki w cukrze sma-
one, 3 $; eingemad)te ©achen konfitura, Pi. y.

einmachen, n. (baß) zaprawianie, ex Techn.
Ciii mad) ling, f. (bie) zaprawa, zaprawienie, sma-
enie.

einmal) big SBiefe, f. (bie) ka, któr tylko raz
kosi ober siec mona.
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(Einmal, einmaljl, raz; auf — , naraz, jedn ra;
cf. jednem sowem, zgoa; cf. einft, bereinft nie-

kiedy, niegdy, kiedy tedy; 93eifp. przjjdzie

czas kiedy tedy, e nauk tych potrzebowa
bdziecie, Dmbr. ©. 4U). JNB. am Üblid)fteu

kiedy bon ber 3«funft- SBä 33eifp. ein ©Uta SSein

auf einmal auótrinfen kieliszek Avlna duszkiem
wypi; ein fur allemal raz na zawsze;
einmal über bag anbete raz po raz, raz po razie!;

hören Sie einmal suchaj no Wac Pan Dobro-
dziej;

id) babe e8 nicht einmal gehört anim tego nawet
nie sysza;
einmal ift feinmal raz jako nic, L.; ober pierwsze
potknienie miewa odpuszczenie, L.; jeden raz

niejest zawsze. NB. W znaczeniu kiedy, nie-

gdy ma akcent na mai.

(Einmaleins, n. (baö) tablica Pitagoresowa ober

tabliczka rachowncza; cf. B. jeden raz jeden,

cl. tablica mnoenia, wieloraz. L.

(Einmalig, jednokrotny.
(Sinmal)neu, v. a. dopomina si czego; cf. B.

wybiera', odbiera [dugi; cf. wyciga dug,
upomina si dugu.

(Sinmcinnifd), jednosobny, na jedn osob.
(Einmarfd), m.(ber) wstp, Avejscie, wchód, przy-

bycie.

(Einmarfchiren, v n. wmaszerowa, wej.
(Einmafj, n. (ba81 ubytek, utrata, strata, nP. zboa

na miarze schodzenie, zmniejszenie si.

(Einmauern, v. a. zamurowa; wmurowa, mu-
rem opasa.

(Einmeifchen, v. a. zaciera sód
(Einmeißeln, v. a. dótem wyrobi, wydótowa,
dótem wj-bi, na czem.

(Einmengen, v. a. wmiesza, miesza, przymi-
sza , fich — miesza si, podszywa si Pod

co, L.
f. einmifchen.

(Einmengung, f. (bie) przymiszanie.
(Einmeffcn, v. irr. n. m. i), Praes. ich meffe, bu

miffeft, er mifjt ein, Imperf. id)-, ermafjein, Conj.

baf) ich — , er einmäjje, Imperat. miß ein, Part.

Praet. eingemeffen wmierzy, wsypa; ci. odmie-

rzywszy nala;

2) al8 recipr. fich einmeffen ubywa w prze-

mierzeniu, wesebn (cf. B. straci mierzeniem).

(Einmiethen, v. a. najg dla kogo pomieszkanie

L ober stancy.
©ich einmiethen naj sobie u kogo stancy,

mieszkanie.
(Ejinmifcheri, v. a. wmiesza, wtrca przyda.

©ich — miesza si, wtrca si, wdawa si.

wtrca si, wdawa si.

(Etnmifchung, f. (bie) wmieszanie si, narzuca-
nie si, wtrcanie si, wtrcanie si do czego
lub w co, cf. inlerwencya.

(Einmummen fid), v. rec. Cßr.sSßom. opuzdra si,

cf. oburda si. 33eifp. oburdaem si w wil-

czur, która mi nadaje wielce powan posta,
(a), zapapuy si.

(Einmünbung, f. (bie) ujcie (rveki), miejsce wpy
nienia do drugiej rzeki, lub do morza.

•Eintnunjen, v. a. na monet lub na pienidze
przerobi, wybija, w pienidze obróci;
cf. spieniy, eigentlid): berfilbern.

(Einmüthig* adj. jednomylny, adv. jednomylnie.
(Einmütljigfeit,. f. (bie> jednomylno, zgoda
jedno.

(Einnagen, fich, wgry si.
(Einnähen, v. a. wszy, zaszy w co. 2) Sälumen

einnähen kwiaty wyszywa na czem. '.i) — , en»

ger nähen zszy, cieni!, zwy sukni. (Ein=

nafjen, n. (ba) wszycie, wszywanie.

(Einnahme, f. (bie) bie ^anblung be« (EinnehmenS

pobieranie, j. S3, podatków. 2) bie Einnahme,

ba8 fingefommene, percepta, dochód, wzitek,cf.
przychód; wpijw 3. S3, skadek (a).

(Einnahme ttnb SluSgabe wzitek ober dochód i

wydatek ober rozchód. 3Me 9lu8gabe mufj fjch

nad) ber (Einnahme richten zgadzaj si gbo z mie-
szkiem, alter Slut.

— einer geftung dobycie fortecy; wzicie.
(Einnahme buch, n. (baft) ksika percepty ober

rejestr dochodów.
(Einnehmen, v. irr. a. 111. I)., Prs. ich nehme, bu

nimmft, er nimmt ein, Impert. icf) — , er nahm ein,

Conj. bafj id) -, er einnähme, Imper. nimm ein,

Part. Praet. eingenommen bra , Praes. bior,
Praet. bra, Fut. wezm, 5. S3, lekarstwo; roer

geftinb ift, miijj feine Str^enei einnehmen kto zdrów
temu lekarswa bra nienaley, L

3paS 9)cittag6mahl einnehmen obiad zje, L.;
©täbte — wzi, doby, opanowa, posie, 3.

S3, ziemi; 3fnS 4?n"8 einnehmen przyj w dom;
cf. przytuek komu u siebie da.
Die Solbaten nehmen ba8 gange ,£>au8 ein onierze
zajli cay dom; cf. zawali. 35a8 SSier nimmt
ben Äopf ein piwo wstpuje do gowy, rozma-
rza, cf. odurza, ©elb, 3°H — wybiera, 3. S3,

pienidze, co (a); it. zasiada, 3. IB. miejsce;
cf. zastpi czyje miejsce; It elazo roztopio-
ne mniejsze miejsce zabiera.

(Einen $lah. ober eine ©telle einnehmen miejsce za-
stpi ober zaj. Die ©itje ober 33änfe einnehs

men zabra; 3. S3, (a) damy zabior awki naj-

blisze; biel Sßlatj — , duo miejsca zabiera;
ferner uj, 3. S3, kogo sobie, opanowa. Je-
szcze mu myl pocha nie zajechaa gowy,
Dm. 21.

(Einnehmenbeö SBefen ujetno, (Ern. $. ©ie ift ganj
eingenommen bon ihm "uj j sobie wcale ober
— za serce; cf. ona jest wcale wylana dla

niego ona mu sprzyja, jest mu przychylna';
einnehmenbe SSerebfamfeit ujmujca wymowa; er

bat ihn cjanj für fich eingenommen on pozyska
cakiem serce ober ask jego. Pierwsze spo-
tkanie z otyszami uprzedzio mi na ich.

stron (a). SSeifp. samem oczu spojrzeniem
dobrze uprzedza umysy, Nacz, für ober Don
etroaS eingenommen uprzedzony o czm.
23eifp. pikny ksztat ciaa uprzedza nas (a)

nach bem gran3. prevenir.
8S011 gurcht einnehmen zdjty bojani. So 93or«

urtheilen eingenommen peen przesdów. SJlan nimmt
jeljt roenig ein szczupe teraz maj dochody. 3rh
habe heute nichts eingenommen jeszczem dzi nic
nie utargowa, nic nieprzeda.

(Einnehm enb, Part. przyjemny 1

, ujmujcy, po-
wabny.

6inne()mer, m (ber) poborca, g. y , akcynik,
g. a.

(Einnehmerin, f. (bie) poborcowa, Tr.; cf. sßr.-»

^oln. akcyzniczka.
(Einnehmung , f. Cöie) wzicie, branie, dobycie,

opanowanie, przyjcie, zajcie.
Gin nieten, v. a. zanitowa, wklepa.
(Einniften, fid), v. recipr. wgniedzi si, zagnie-da si, cf. rozgoci si u kogo, cf B. usa-
dowi si.

(Einnöthigen, v. a. SSeinbn. efroaS — przymusi,
przyniewoli kogo do przyjcia czego.

(Einobe, f. (bie) pustynia; ustronie, samotno,
osobno.

(Einohrig, adj. jednouchy, a, e, o jednem uchu.

(Einölen, v. a. napuci, nasmarowa, natrze
oliw.

(Einpacfen, v. a. wpakowa, cf. upakowa, uka-
da, zapakowa, obwin, zawin; cf. sprz-
ta, zbiera, fig. fchtoeigen milcze.

(Einpacfen, n. (ba8) zapakowanie.
(Einpappen, v. a. wlepi, wklei.
(Einpaffen, v. n. m. h. przypada, stosowa si,
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pasowa. 2) v. a. wfugowa, wstawi, wpra-
wi, wpasowa.

Einpaifircn, v. n. m. f.
przyby, przyjecha,

wjecha.
Einbauten, v. a. pak wbi w gow (nauki).

Einpeitfcfjen, v. a. ginem ettuaö — biczem wpo
i co lub nauczy czego.

Einpfählen, v. a. obi na okoto, opasa palami,
cf. osztachetowa, opalisadowa, ogrodzi pa-
lami, Tr.

ginpfarren, v. a. do parafii wcieli, przyczy
ober Sßr.sSßoln. — przybi, bal), ber Eingeplante,

Parafianin, g. a.

Einpferchen, v. a. ogrodzi chrustem, ogaci.
Einpflanzen, v. a. zaszczepi, wszczepi, wsa-
dzi} eingepflanjtcr ^af wrodzona nienawi,
cf. wrzuci nasienie. S3eifp. Bóg wrzuci w
serce czowieka nasiona wszelkich cnót , P.

Jan.

Einpflanzen, n. (baó) zasadzenie, zaszczepienie.

Einpflaftcrn, v. a. wybrukowa, wbrukowa
w co.

ginbflöcfen, v. a. wbi, Przybi, przybi gwo-
dziami, kolkami.

gin pflügen, v. a. wora, Przyora, zaora.
ginpflügen, n. (baS) woranie.

ginpfropfen, v. a. wszczepi, zaszczepi; einge*

pfropft wszczepiony, zaszczepiony.

Einpfropfen, n. (baö) wszczepienie, zaszczepie-
nie.

Einpfünbig, ad. jednofuntowy.
Einpidjen, v. a. zala, obla smo.
ginpinfeln, v. a. pdzlem wsmarowa w co.

Einplaubem, v. a. nabaja komu, nabechta
komu

ginpöfeln, v. a. w sól pooy, nasoli, zama-
rynowa.

Einprägen, v. a. pitnowac, 5. S3, pitnowa w
duszy jego wraenia niestarte dziejów ojczy-
stych, li oczni ki.

bem ©ebäd)tni& einprägen— wbi w pami; wy-,
stawi sobie co ywo, wycisn, wybi, wra-
zi, wyrazie, w myl sobie wpoi, Krs. pp. 257;
cf. ugruntowa Cte prawida) w pamici, Piel-

grz. w Dobrom.wyry w pamici.
— cf. cedzi i — , nacfjbrtitflich empfehlen zaleci;
bie äßorte prägen fid) non felbfr ein te sowa lgn
samowolnie w pamici.
33cifp. odpowied Axeny zostaa gboko w
myli brata utkwion, Po jata.

ginprägen, n. (baö) wpojenie, wraenie.
Einprebigen, v. a. zaleci, wbi co komu w pa-
mi, B.

Eintreffen, n. v. wprasowa, cf. wcisn, ci-
sn.

Einpreffcn, n. (baö) wprasowanie, wtoczenie,
wcinienie, przycinienie.

ginprügeln, v. a. plagami ober batami nauki
wpaja, kijem nauki wbija.

ginpubern, v. a. napudrowa, upudrowa.
Einpumpen, v. a. wpompowa.
Einquartiren, v. a. wkwaterowa, 3. 95. onie-

rzy, kwatery im powyznacza, umieci, roz-
lokowa w kwatery 5 stawia po kwaterach,
Grodzie; cf. Hoss. postojem postawi, postój
postawi, ©id) bei jemanb cinquartiren rozgoci
si u kogo, cf. rozgospodarowa si. Die ein»

quartirten Gruppen kwaterujce wojska (a).

ginquartirung, f (bie) kwaterunek, cf. zajazd,

g. u, Krs., cf. Hoss. postój, 3. S3, mam znaczek
od Rotmistrza, jako ten dom od postoju wolny,
Nacz; onierze na kwater dani, *inkwate-
runek, 3. S3, rozlokowanie, wkwaterowauie i

inkwaterunek wojnka (a).

Einquartirungöblllet, n. (baö) bilet kwaterun-
kowy (a).

Einquellen, v. a. namoczy , napczy, niby na-
pczni, da napcznie, napczniaem zrobi.

Einquellen, v. a zaciera; wsypa i rozrobi
kootuszk ober mtewk.

Einquetf d)en, v. a. przyskrzyn , wtoczy,
wcisn, wgnie.

ginquetfdjungr f. (bie) wgniecenie, wtoczenie,
wdlahienie.

Einraffen, v. a. nabra do czego, zagrabi w co.
ginrabmen, v. a. oprawi w ramy (ramki); ram-
kami opatrzy.

ginrammeln ober einrammen, v. a. wbija bab,
ober kafarem.

Einrangiren, v. a. wczy, wcieli.
Einrangirting, f. (bie) wcielenie do póku.
Einratijen, v. irr. a. ni. [)., Praes. id) ratrjc, bu

räü)ft, er rälb ein, Imperf. id)—, er riet!) ein, Conj.
bafj id) — , er einriebe, Imper. ratl;e ein, Part. Prt.
eingerathen doradza.

Einräucbern, v. a. nakadzi, zakopci.
Einräumen, v. a. in ben geborigea 9iaum bringen u-
mieci 3. 03. towary ober — Podzia. 2) einen
Stauni eingeben, überlaffen ustpi miejsca; cf. pu-
ci, fig. 3d) räume tiefen

"

<Bat} ein ja przypu-
szczam ober Przyznaj to zdanie, przystaje na
to — , nie zaprzeczam temu zdaniu; cf. zgo-
dzi si na co; 33eifp. a zgadzajc si na to,

i to (baö Äafferrinfen) byo mniej potrzebnym
zbytkiem, Krs. pp. 402.

3)greif;eit, sRad)ftd)t berftatten pozwoli, 3. S3, za
wiele ober pobaa wiele; cf. potakiwa, cf.

drzyzna, przysta; cf. Ross. wol dawa.
Einräumung, f. (bie) umieszczenie, ustpienie
etc.

Einraunen, v. a. ino Db,r, szepn do ucha; na-
bechta.

Einrechnen, v. a. wrachowa, porachowa, wli-
czy midzy co ober co w co

Etnredjnung, f. (bie) wrachowanie, porachowanie;
potrcanie.

gilirebe, f. (bie) *przekosowie, g. ia, kontradyk-
cya, przeciwiestwo, odezwa przeciwna, prze-
ciwne tómaczenie si, zarzut, wymówka, ex-
cepeya; cf. odszczekiwanie f ginfprucb.

2) wmawianie, przenamówienie , namowa,
wmówienie.

Einreben, v. a. wyperswadowa, wmawia co
w kogo, nabechta komu. ginem ÜDitirl), Sroft —
p-zemawia do kogo sowa zachcajce, pocie-
szajce. 2) alö v. n. m. b. przerywa komu
mow.

3) roiberreben *przekosowi, kontradykowa,
cf. odszczekiwa, przeciwi si (mówienirm).

ginreffen, bie Segel, cign agle Cod spodu),
skróci, podwin (einbinben).

ginregiftriren. v. a. zapisa w rejestr, wci-
gn w rejestr.

ginregnen, v. n. m. b. ciec bon ciek ober za-
cieka gdzie, cf. K. przecieka, napada
(deszcz).

Einregnen, n. (baö) zacieki deszczów (a). SSeifp.

chata na deszczów zacieki wystawiona (a).

Einreiben, v. irr. n. m. I)., Imperf. id) — , er rieb

ein, Conj bafj id) — , er einriebe, Part. Prt. einge»

rieben natrze, Praet. natar, Fut. natr, Freii.

naciera, namaza, wetrze.
2) wkruszy, cf. zatrze, Praet. zatar, Fut.

zatr, Freq. zacieram. S3eifb. mona robi
wcieranie na piersi moczeniem gorczycy z oc-
tem, DÜ.

Einreiben, n. (bafi) nacieranie, natarcie, wciera-
nie.

ginreidjen, n. (bafi) podanie; — ju ben Slften ob-
lata, L.

Einreichen, v. a. poda, dorczy komu; 3. S3,

prób pszenicy. 3u ben Men einreichen pleni-
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potency.? do Akt niniejszej rozprawy poda,

BKS.

einreichung, f. (bie) oddanie, wrczenie,
einreihen, v. a. nawlec. 2) umieci w szeregu,
— w szeregach wojskowych.

Cinreihic), adj. jednorzdowy.
ginreijjeu, v. irr. a. m h., Imperf. id) — , er riß

ein, Conj. baß id) — , er einriffe, Part. Prt. eilige*

riffen wdziera, nadedrze, zadziera, rozdzie-

ra anch naddziera.
•J) — , nieberreißen , bon ©ebduben unb SJcaueru

zburzj'c, rozwali, obali, znie.
II) ol8 v. n. m f.

einen 9tiß eintnärtS befommen
wdziera si do rodka, nadedrze si. 2) fid)

ausbreiten, gewöhnlich nur non [dablieben Dingen

3. S3, pomnaa sie zbiegostwo (al; wkra si,
wzmaga si, rozmnoy si, spowszechnie
wie, wlizn si, szerzy si. Der SOcangel

riß ein wszcz si niedostatek (a), eingeriffene

Soohelt/ rozszerzona zo, wdzierajca si
zo).

eitneißenb, wzmagajcy si, wkradajcy si.

einreißung, f. (bie) wdzieranie, nadzieranie. 2)
— rozwalenie, poburzenie, obalenie; 3) — wkra-
dnienie si, wzmaganie si.

(äinveiten, "v. irr. m. I), unb f., Imperf. ich — , er

ritt ein, Conj. baß id) —, er einritte, Part. Praet.

eingeritten konno wjecha, wjeda, najecha,
rozjecha, roztratowa, li.; ein Sßferb — uje-da konia.

Slnrenfen, v. a. ein ©lieb, wstawi, wprawi,
nacign.

einrennen, v. irr. a. in. h., Imperf. id) — , errannte

ein, Conj. baß ich — . er einrennete, Part. Praet.

eingerannt wywali, wysadzi, wybi, wyama.
einrid)ten, v. a. urzdzi, rozporzdzi, wyporz-
dzi, cf. organizowa, przysposobi, prostowa,
3. S. wszystkie sprawy swoje do tego prosto-

wali; cf. uszykowa, stosowa, przystosowa
(nad) ette. do cze^o), uoy," ukada, rozkad
zrobi; sprawowa, rozprawi.

<Sid) einrichten uatwi si, urzdzi si. S3cifb.

ywot sprawowa wedug przystojnego a m-
drego baczenia, Aut. S3eifp. dobry czowiek —
swoje rzeczy tak roztropnie rozprawuje, e
nigdy sztrofowany ani zawstydzony niebedzie,

Psalmy Dawidowe Milejewskiego, od 1587.

Einrichtung/ f. (bie) urzdzenie, rozporzdzenie,
stosowanie, ukad, rozkad, ustanowienie, przy-
sposobienie, organizacya, uszykowanie, zapro-
wadzenie? 5. 33. robi gospodarskie zaprowa-
dzenia (.V). Die innere eimichtung ber Schulen

urzdzenie wewntrzne szkó, Aut. (Sr )at

gute einrichtung gemacfjt w dobry rzd rzeczy
wprawi; einriebtungen treffen urzdzenia zapro
wadzi; cf. wyporzdzony na jej przyjcie za-
mek S. P.

©inriegeln, v. a. na rygiel zamkn, zaryglowa.
eintritt, m. (ber) wjazd (na koniu).

(Stnrifeetl, v. a. zadrasn; wyci, wyrn, ry-
sowa na czem.

einrollen, v. a. wwin (do zwijlka). 2) zapi-

sa na rekrut.

einrufen, v. a. irr. Imperf. rief ein, Conj. baß —
einriefe, Part. Praet. eingerufen kaza si stawi,
wezwa do zgoszenia si gdzie ob. do owiad-
czenia si o czem.

einroften, v. n. m. f.
zardzewie.

einrucfen ober einriiefen, v. a. zamieci, umieci,
wsun, wcibi, wtrci, wczy; 3. 53. w-
czyem tre listu do mojej gadaniny Ca)» II) 0I8

v. n. langfatn in einen Drt sieben wkroczy, wej,
wni, wtargn; wcign, wpisa; 3) in etneö

Slnbem ©telle treten nastpi na czyje miejsce,

wstpi — , awansowa po kim, zastpi kogo.

einrucfung, f. Cbie) wkroczenie (wojska), zamie-
szczenie (w pimie).

einrühren, v. a. zatrze, wmiesza, wbi, wtuc,
rozmci; cf. *zamisi, rozczyni, rozrobi,
zarobi; eingerührter cig rozczyn, g. u, L.

ein6 f. ein jedno, einö füre onbre gerechnet jedno
w drugie biorc (a). 2) jednostka; jednójka
(bie Öing). 3) zgodny, jednomylny, jednej
myli, 3. SB. iuir finb barüber einS

:

einfaat, t. (bie) zasiew, g. u; zasiewek, g. wku;
Seifp. skd zboa na zasiewek wezm, Dam br.

Sin fact en, v. a. woy do torby, schowa, u-
mieci w torb ober worek ober do torby, do
w o.t ka woy.

ein fet en, v. a. wsia, gut- wsiej.
einjagen f. eiuhelfen podpowiada.
einfügen, v. a. wpiowa, zapiowa, nadpiowa.
einfalben, v. a. namaci. 2) nabalsamowa.
einfalbung, f. (bie) namaszczenie.
ein [a Igen, v. a. nasoli, soli, osoli.
einfalgung, f. (bie) nasolenie, posolenie.

einfam samotny, sam jeden, *zaciszny; 33eifb. po
tym miejscu biegao domysów tysice, jako po
deszczu abki po samotnej ce, Mick. It.

Karol X. prowadzi ycie bardzo ustronne. —
— cf. guchy, 3. S3 guchy las, gucha jesie;
cf. pusty; 33eifp. w zaciszne odlegego gaju
wszedem strony, kdy tchliwry Aryslej chodzi
zamylony, Szym." Sn fuller Oinfaitlfeit w za-
cisznej ustroni, Ptck.

einfamer, m. ein, samotny, samotnik.
e inj am feit, f. (bie) osobno, samotno, zacisze,

ustronie, odludno, cf. pustynia; SBeifp. Horacy
dziwnie sobie smakowa w odludnoci wiejskiej,
Ra rusz. 6j. dawniej mi si podoba szumny
szelest wiata, terazbym radw ustroniu cichesp-
dza lata, Szym. Su hauölicher einfamfeit w do-
mowej zaciszy, S. P., alfo bom Nom. zacisza.

einfammcln, v.a. m. h., zgromadza co do kupy,
zbiera; cf. ciua.

einfammler, m. Cber) zbieracz, kolektor; cf.

kwestarz.
einfammlerin, f. (bie) kolektorka, kwestarka.
einfammlung, f. (bie) zbieranie, zbiór, g. u» cf.

kwesta.
einfargen, v. a. w trumnie zoy.
einfoty, m. (ber) wsadzenie, wpuszczenie, woe-

nie: —
, 3. 33. im Äartenfpjel stawka, einfafc, *

do wkadania, do wsadzenia.
einfafjttegel, m. (ber) tygiel wkadny, L.

einfauerti/ v. a. zakwasi, zakwasza, zakisi.
einfaugen, v. a. wsa, wsysa; nabra w siebie.

©id) einfaugen wpija si.
einfaugen, n. (i>a%) nabranie w siebie, wpi-

janie si.
einfiumen, v. a. obrbie, oblamowa.
ein fä u fein, v. a. wlula, upi.
Sinfd)aben, v. a. wskroba, naskroba do czego.
einfdbachteln, v.a. schowa do pudeka, zapako-
wa, wpakowa.

einfd)alig, 3. S3. 9Jtufd)eln, muszle pojedyncze, to

jest , które s o jednej skorupie
,

jedno-
skorupny, SB3.

einfd)a(ten, v. a. wcibi, wmiecie, y wsun,
wtrci , midzy haczyki pooy , wkada,
wstawia; cf. umieci co nawiasem; eingefcbal=

terc8 ©ebet modlitwa wsunita; cf. doda; cf.

Ross. wkluczy, nadstawia; Söeifp. rkopisma
pozwalali sobie samowolnie dopenia, popra-
wia, nadstawia i wasne dodatki miesza
z textem, Nieme. (a).

einfcbaltttng ,_
f. (bie) umieszczenie, wtrcenie,

wmieszczenie, woenie, parenteza, nawias, cf.

dodanie, dodatek, wstawienie, wsunicie, —
epizoda, insereya, cf. wcign, wcieli.

einfchangen, v. a. obszacowa, oszacowa.
@infd)ctrfen, v. a. obostrzy, zaleci, cf. nakaza,
powtarza co komu; cf. przypilni, rozmocni,
cf. B. wbi komu co w pami.
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(Sinfchärfung, f. (bie) obostrzenie, przypominanie
pilne zalecenie.

(Sinfcbarren , v. a. zagrzeba, wkopa, zakopa.
(Selb einfchanen zgarnia, zagarn pienidze,
zbiera pienidze.

@infd)enfen, v. a. nalewa, nala, wia. SR81. einen

floren SBein einfcbenfen b. i. bie S55nf)rf>eit fagen

wrcz Ober w brew komu prawd powiedzie.
©infdjenfen, n. (baö) nalanie, nalewanie.

©infcbeuern, v. a. ©etreibe zwie, zwozi do sto-

doy (zboe).
@infd)idten, v. a. przesa, przysa, nadesa,

öeifp. eine SMlmacbt einfeijicfen nadesa pienipo-

tency.
(ginfcbieben, v. irr a. m.h., Imperf. ich—, er fd)ob

ein, Conj. bafj id} — , er einfdjobe, Imper. fdjiebe

ein, Part. Praet. eingefcboben wemkn, wmyka,
wsuwa, wsun, wepchn, podrzuci co komu.
SBrot einfcbieben wsadzi chleb do pieca, B.; cf.

wcibi, wtrci, woy, wmiecie; cf. Ross.
podkin,- eingefebobene ©peife przystawka.

(Sillfcbiebfel, n. (baö) rzecz midzy inne woona,
niby wcibek, wsunicie, wcibiony — , wsu-
nity dodatek, — przydatek, f. (Sinfcbltifj zdania
nawiasowe.

(Sinfchiebung, f. (bie) wsuwanie, wsunienie.

@infd)iefjen, v. irr. a. m. f) , Imperf. id) — , er fd)ofj

ein, Conj. bafj id) -, er einfeböffe, Part. Praet. ein»

gefcboffen wsun 5 ol@ äkot in ben Dfen fd)ieben

chleb w piec wsuwa, chleb w piec wsadzi;
2) — bom getiergcroebr przestrzeli, powy-

strzela, strzelaniem rozwali. 3) jinn <Sd)iefjen

ober burd) <3d)iefjen gefebieft machen ostrzela, cf.

próbowa, wypróbowa fuyj.
Sinfchiffen, Y- n. in. f., wpyn do np. portu.

2) alö v. a. na okrt naadowa, wsadzi. 3) v.

rec. fld) — wsie na okrt.
Sinfchirren, v. a. przybra w rzdy, szory wo-
y; cf. B. ubra konia.

(Sinfcblacbten , v. a. nabi, narzn dla zapasu.

Slnfcblafen, v. irr. n. m. f., Praes. id) fcblafe, bu

fdjläfft, er fcblift ein, Imperf. id) — , er fcblief ein,

Conj. bafj id) —, er einfcbliefe, Imper. fcblafe ein,

Part. prt. eingefcfjlafen zasn, usn, usypia. 2)

zczernie, cf. drtwie, milkn.
<Der gufj ift eingefd)lafen noga usna, zmilka;

nad) L. cierpn; cf. B. zdrtwiaa; cf. Ross.
oniemiaa; cf. 9Bj. zwisa mu rka, noga.

Ginfcblafen, n. (baö) zanienie.
Ginfchliifevig, j. 23. — S3ett jednosobne óko; cf.

Ross. jednospalny, a, e.

Ginfcbläfern , v. a. upi kogo, usypia kogo.

Sinfd)läferung, f. (bie) upienie.

Ginfd)lag, m. (ber) wbicie, wbijanie, f Sinfd)lagting.

2) — , ber Sintrag, bie eingefcblagenen gäben wtek,
m. g tku. 3) — , ber Sinfd)lufj koperta, obwi-
niecie, opatrzenie, okrycie, zasona; cf. list pod
kopert czyj przesany, zaczony, zaczenie,
cf. Anexa. 4) — , 3'l'bat przyprawa, zaprawa
Cdo wina).

Sillfcblagen, v. irr. a. uub n. 111. I), unb f., Praes.

id) fdjlage, bu fd)lägft, er feblägt ein, Imperf. id) —

,

er fcblug ein, Conj. bafj id) — , er einfd)liige, Imper.

fchlage ein, Part prt. eingefdjlagcn 1) alö v. a. mii

©djlögen hineintreiben wbi, Fut. wbij, Freq.
wbijam, ?>. S3, einen Stahl, SJtagel, Äcii "einfchlagen

pal, gwod, klin wbi; ein ©i einfd)lagen wbi
jnje.

2) teebn. j 9?. ^olj einfcfjlagen, cS in&laffer feisen

drzewo na snie stawia, ukada. @d)tPefcl

einfchlagen, if)n in ben Sßein tbun, ober fig. ben SBein

einfd)lagcn wino siarkowa, siark przyprawi,
— napuszcza; cf. wino *ipsymo\va, ift mibe*

fannt, 98j.

3) — , elnroicfeln, lotfcr etnpacfcn obwin w co
ober — czem, zapakowa; einen SSricf — list w
drugim licie zaczy, — przyczy, list ko-

pert opatrzy, list pod kopert woy, —
umieci; einem $ferbe ben gufj — obwin ober

opatrzy nog koniowi.
4) — , cinromtö fcblagen, mit einem <£d)lage ein=

brechen, alö genfter ac. wybi, — wyüuc. 25cn

Äopf einfchlagen gow rozbi.
5) bei ben Scäbterinnen — , umfd)lagen zaoy,

zagi, podwin.
(i) einen äßeg einfchlagen, ftäljlen unb betreten

uda si jak drog, obra jak drog. JDetl

SBeg ber ©üte einfchlagen uy rodków dobroci.

II) alö v. n. m. h. bei 83crgleicben unb SScitragen

in bie ^>anb fcblagen, jum Reichen ber Sinmilligung

rk poda, przysta na jak ugod; fd)luge ein

daj na to rk.
8) in einen Ort fdjlagen, nom §3ltt5C uderzy pio-

run; sCr.=^5oln. trzaso w co. eirn Ginfdjlageu

beö ©eroitteiö ino -Jpauö za uderzeniem piorunu
w dom, Dz. zdr.; aud) 0. im pers. eö hat einge«

fernlagen (rzaso, uderzyio w co.

9) — , betreffen, babin gehören nalee, stosowa
sie, mie zwizek; cf. zarywa; t>a& fd)lägt nicht

in fein gad) ein to nie naley do jego professyi

Ober czynnoci.
10) alS v. n. m. f. bon $otfen, griefel ic. nach

ben innem Sheilen bringen ukry si, schowa si
aud) wej wewntrz, niewyj na wierzch,
rzuci si na wntrzne czci.

11) ber Slbficht "gemäfj ausfallen, gerathen uda
si, udawa si; cf. suy, poszczci si;
eö ift ihm gut eingefchlagen, cf. dobrze "wyszed;
cf. to odpowiada oczekiwaniu; pomylnie pój;
alle feine Äinber flnb bortrefflicb eingefchlagen wszy-
stkie jego dzieci postpuj drog (torem) cnoty,
— s nadziei pene; — sprawuj si bardzo
dobrze.

Sinfchlagung, f. (bie) wbicie, uderzenie,
f.

verb.

Snfchleicbcn, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

feblicb ein, Conj. bafj id) —, er einfcblicbe, Part. prt.

clngcfchlicbeu, befonberö alö recipr. fleh — wemkn
si, wsuwa si, wkrada si, wlizn si,
wcisn si (a), podszywa si pod co, L.j
*wsobi si. eifp. bon aRifjbrlucben naduycia
które si wcisny (a); zagci si; cf. przy-
wlec si, 'przywkroi si; cf. cinfcbleifen unb
einfcblebben wprowadzi ukradkiem, przemyci;
cf. *wluli si w czyj poufao, L.

Sinfd)lciern , v. a. zakweh; welon woy (za-
konnicy, dat.).

Sinfd)leifen , v. a. na sanicacli wprowadzi; 2)

v. irr. a. Imperf. id) fdjliff ein, Conj. bafj — ein»

fcbliffe, Part. perf. cingefd)liffen, wyszlilowa na
czem (osobl. na szkle).

Sinfd)leubern, v. a. rzuceniem strzaska co.

Sinfd)liefjen, y. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er

fcblofj ein, Conj. bafj ich -, er eiufcblöffe, Part. prt.

cingefdjloffen zamkn, zamyka, zawrze, Fut.
zawr, Prät. zawar; fig. obj, Fut. obejm,
Freq. obejmuj; Hoss. wkluczj'c, wczy;
einen J8rief — list zaczy, przyoy; eine ©tabt

einfcblicfjen cisn i opasa miasto; cf. otoczy;
inö Äirchcngcbct — umieci w modlitwie kocie-
lnej , B. Skifp. 3Iachomet z kadej strony
cisn i opasa Carogród, Tward. Sr uMib fic

einfd)liefjcn Wie in einen ©art zamknie ich jak w
matni, S. P.

Sinfcbliefjlid) wcznie.
Sinfd)liefjung , f. (bie) zamknienie, zamknicie,

opasanie, obtoczenie.

Ginfcbliefjungöjeicben, n. (baö) nawias, klamry.
Sinfd)lingcn, v. irr. a. yka, poyka. 2j — fig.

bra w siebie. 3) zaplta.
Sinfd)li(3en, v. a. nacina, nadpru.
Ginfd)lucfen, v. a. poyka, pokn, Prl. pokn,

Fut. pokn; cf. fig. cierpliwie co znosi.
Stnfrblucfung, f. (bie) poykanie, polknienie,

poknicie.
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Ctinfchlummern, v. n. m. f.
zdrzymn si, zasnu,

usn, Fut. usn. Praes. usypiam.
CHnfchlummern, n. (ba8) zanicie, zdrzymienia.

Sinfci)lüpfen, v. n. wsun si, wkra si.

Sinfcblürfen, v. a. yka, ykn; cf. *vvysarka,
wysarkn , cf. wychlipn , L. wcniokla,
cmokn.

Sinfchlufj, m. (ber) cf. bie Sinlcige zaczenie, list

pod inn kopert przesany, zaczone pismo,

dodatek; 8301)111. przyoga ober zawierka
Sinfchmeicheln, fld), v. rec. przypochlebia si,
przymili si, cf. przyliza si, przy lisic si,
cf. przymówi si, et L. *przybokowa si.

Sini ct) m e i d) e 1 U li g , f. (bie) przypochlebianie si.

Sinfchtneifjcn, v irr. a. m. 1)., Imperf. cf> — , er

fchmifj ein, Conj. bay ich. — , er einfchmiffe, Part.

Praet. eingefd)iniffen, cf. einroerfen wybi rzuca-
niem, poama, wyama, wytluc, potuc.

Sinfchmel jen, v. irr. (and) reg.) a m. h., Praes.

ich febmelje, bu fchmiljeft, er fchmilät ein, Imperf id)

—, er fchtnolj ein, Conj bafj id) -, er einfchmolje,

Impcr. fchmilj ein, Pan. Praei. eingcfchmoljen prze-

topi, przetapia, stopi.

Sinfchmeljung, f. (bie) przetopienie.

Sinfcfjinieben, v. a. wku, w kajdany oku.
Sinfcbmieren , v. a. posmarowa, nasmarowa,
namaza, natrze, Prät. natar, Fut. natr,
Freq. nacieram.

Sinfchmieren, n. (ba8) nasmarowanie.
Sinfdjmufeen, v. a. zbrudzi, zwala, zesmoli.
Sinfchuallen, v. a. zapi, Fut. zapn, Freq.
zapinam na sprzczk (wpakowawszy co).

Sinfchnappen, v. n. ni. f.,
zapa (o sprynie

w zamku); 2) Snft — powietrze chwyta usta-
mi i wciga w siebie.

Sinfchneiben, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er

fchnitt ein, Conj. bafj id) — , er einfebnitte, Part.

Prt. eingefchuitten narzn, narzyna, przern,
wjada si.

©er gaben fchneibet ein ni si przerna do
skóry. 83eifb. dziecko tak jest skrpowane, e
oddycha ledwo moe, paski wjadaj si w
ciao i zadaj boi, niedziwno wiec, e pacze,
P. Jan.

2) — , Cll§ S3ud)ftaben litery wyrn, wykroi,
wycina, wykarbowa, karbowa, wyrzeza-
3) •-, jerfchneiben unb in einen erobern Äörber thun

pokraja. 33rot — wkraja, nakraja chleba.

4) do, poniwowa, po.
Cinfchneiben, n. (ba8) narzniecie, vvk raja nie. f.

ginfchnitt.

Sinfdjneibig, adj. jedno ostrze majcy.
Sinfdjtlitt, m. (ber) narzniecie, nacicie, *ciosna,

karb, wrb, zarnicie, zakrój, pokrajaniu, wy-
cicie, rowek wykarbowany, rynienka, L.; ób,
obek, L., zarb, g. bu, zacios (a). Sr,. P.

Jan wyci kilka zarbow, cf. L. szczerb unb
wykrawanie.

2) — knowie, Pi. (on ber ©arb). 3) — zbiór
zboa. 4) — Säfur — ; redniówka.

Sinfdjntttig, adj. mit 6 - ten berfchen przewizisty.
©infdjnitjen, v. a. wystruga, wyrn, wyrzyna.
Sinfchnupfen , v. a. wciga nosem, cf. Hoss.
wniucha.

Srnfchnuren, v. a. zesznurowa, zasznurowa.
Sillfd)6j)fen, v. a. naczerpa, ualewa.
Sinfd)r5nfen, v. a. otoczy; 2) ograniczy, okre-
li, cieni, obostrzy, ciska, poskromi,
umierzy; cf. w opotkach trzyma, w kluby
uj. Sid) auf eine einzige Sßiffenfchaft einfehranfen,

b. i. fleh ihr allein roibmen przykada sie ober

aplikowa si wycznie do jednej umiejtnoci;
83eifb. cieniona wolno do maley liczby oby-
watelów staa si. tylko pomiewiskiem u ob-
cych. Dmochowski.

Cesarze cienili dzik moc ojców nad
dziemi swemi, Narusz., duch Kortuma nie

ogranicza si samemi tylko uczonemi ciek'
woc; badaniami, Moczniki, f. befchranfen.

fflean mnfj fid) einfdhränfen trzeba si ograniczy
Ober umiarkowa w swych potrzebach, — wy-
datkach, — wasn si pidzi mierzy, oszcz-
dnie } trzeba, trzeba si chroni ober unika
zbytnich wydatków, — zmniejszy, swe wy-
datki, potrzeby; cl. y okrgo, przestawa
na czeun. Ju i Panowie nauczyli si terazy okrgo. 23er Slutor ©retfeb fchränfte fld) blofj

auf bie ein, bie gute Sucher gefdjvieben haben Grecz
ograniczy sie temi , co dobre ksiki pisali,

8. im ©v.
Sinfchranfung , f. (bie) ograniczenie, otoczenie,

okrelenie, cienienie, obostrzenie, zmniejsze-
nie , umiarkowanie. 33eifp. uchwalono prawo
wzgldem zgromadze politycznych z naleyle-
mi obostrzeniami (a).

Sinfthrauben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

fchrob ein , Conj. bafj id) — , er einfd)robe , Part.

Praet. eingefdhroben wszrubowa, wkrci, —ca.
@ i n fd) rauben, n. (bab) wszrubowanie.
Sinfchrecfen, v. a. strachu nabawi kogo, na-

straszy.
Sinfchrcibegelb , n. (baS) wpisowe, g. ego, za-

pisne, L.-; opata od wpisu.
Sinfchreiben, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er

fchrieb ein, Conj. bafj ich — , er einschriebe, Part.

Prt. eingefchrieben wpisa, Fut. wpisze, Freq.
wpisuje.

_
Sid) in8 Journal einfdjreiben zapisa

si w dzienniku.
Sinfchreibung , f. (bie) wpisanie, *wpiska,

wpis, g. u.

Sinfchreiten, v. n. irr. m. f.,
Imperf. ich fchritt ein,

Conj. bafj — einfchritte , Part. Prt. eingefchritten,

wkroczy t. j powanym krokiem wej; fig.

wda si, wdawa si.

Sinfchrething, f. (bie)" f. Singriff najcie, Krs.
SSeifb. jebe frembe — entfernen obce wtrcanie si
usun.

©infchroten, v. a. m. h. , zstawi, L., spuci,
woy do piwnicy.

Sinfchrumpfen, v. n. tn. f., zmarszczy si, skur-
czy si; cf. Sßr. = Sßoln. skurbani si, cf.

schudn.
Sinfchub, m. (ber) wtrcenie, wsunicie.
Sinfchüchtern, v. a. nastraszy, strachu nabawi,
zatrwoy.

Sinfchulcn, v. a. wprawi, wiczy, wywiczy.
Sinfd)ürig, bon SBollC wena jednostrzyna ober

raz na rok strzyona.
Sinfchufj, m. (ber) wtek (u tkacza); 2) woda na
koo spuszczona (w mynie).

Sinfchuftern , v. a. szkod ober uszczerbek, po-
nie, utraci, straci.

Sinfchütten, v. a. wsypa, nasypa, Fut. wsypi.
Gnnfchiitten, z. (ba8) wsypanie.
Sinfcijltxirjen, v. a. = fchmarj tnadhen naczemi,
zaczerni, zesmoli, zbrudzi; 2) —, = berbo»

tene Sffiaaren cinfd)leichen przemyci, cf. przekrac
towary zakazane, L., prekrada, wmyca.

Sinfrbroarjen, n. (ba8) zbrudzenie. 2) prze-
mycenie.

Sinfchtoafeen, v. a. wmówi w kogo co, naple
komu, nagada komu, nabaja komu, wyper-
swadowa , nabechta komu , namówi kogo.
©ich au&fdjroaijen przymili sic mdrkowaniem,
przymówi si.

Sinfdjroatjung, f. (bie) nabechtanie, nabajanle,
podszepty, namówienie.

Sinfchroefeln, v. a. nasiarkowa, osiarkowa.
Sinfchroenfen, v. n. ni.

f.,
zachodzi w rodek

(o wojsku).
©infchtoitje n, v. ». spoci, zapoci co.

Sinfegeln, v. n. zawin okrtem do portu, *we-
glowa.

Sinfegnen, v. n. pobogosawi, poegna, po-
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wicc co modlitw, wici; cf. bierzmowa,
(eigenrlid): firmeln). Äinber — konfirmowa, jr.=

Coin poegna dzieci.

©infegnung, f. bie) powicenie, pobogosawie-
nie, konfirmacja, poegnanie, wiecenie, cf. B.
bierzmowanie (eig. ginnelung).

©infehen, v. irr. a. ni. 1)., Praes. id) fehe, bu fichft,

er fleht ein, Imperf id) -, er fah ein, Conj. bafj

id) — , er einfcihe, lmper. fiel) ein, Part. Praet. ein»

gcfc^en zajrze, zaglda, wzgld mie na co,

wejrze.
2) — przenikn, przejrze, dociec, wyro-

zumie, osucha si lepiej i rozpozna. Söeifp.

przyczyn tego postpku niedocieka, Krs.
Sinfchen, n. (bnö) wejrzenie, zagldanie; prze-
zorno, wzgld, przekliwo, upamitanie si,
wyrozumienie. eifp. Gm Ginfebeu Reiben wzgld
mie, cf. zastanowi si, B , cf. rozpoznawa,
Qud): ukara co.

©tnfebenb, $rr. roztropny, rozumny, wyrozumie-
wajcy, rozsdny.

Ginfeifen, v. a. namydli ober namydla. Söcifp.

namydl) brod, która moga uchodzi za dobr
szczotk (a).

Ginfeitig, jednostronny, jednohoczny, z jednej
strony. (Sin einfeitiger SJcenfd) czowiek z jedno-
stronnem wyksztaceniem.

(Sinfeirigfeit, f, (bie) jednostronno.
©infenben, v. a. m. b, przysa ober przela ober

posia co do kogo. SJSrt tSingefcuibt nadesany.
©infenbev, m. (ber) ten, co nadsya, przy—.
©tnfenbung, f. (bie) nadesanie, podanie.

Ginfenfen, v. a. spuci, wpuci, zapuci, j. 93.

wgielny kamie. IBeifp. eine Seiche cnfcnfen
umarego spuci do grobu, pochowa, zagrze-
ba, pflanjen einfenfen

f.
abfenfen szczepi, za-

szczepi; cf. krzewi, rozkrzewi; cf. wsadzi
gazki w ziemi. Den &obf einer Schraube ein=

fenfen gówk szruby zapuci; cf. Hoss. —
zabi na gucho.

(Sinfenfung, f. (bie) spuszczenie, cf. pochowanie.
(Siuferjen, v. a, wsadzi, zasadzi, .wprawi,
wstawi, woy, umieci, SJcifp. <Sid) in ben

$8 eigen einfetyen wsie do pojazdu, wsiada na
wóz, — do powozu. Sinen Jopf inö Sbinb ein»

fehen garnek w szaf wstawi; fig. stawi na
gr, Ioteryj jtun Sßfanbe — da na zastaw, —
w "zastaw; ein auSgercnfreS ©lieb — odstawi;
j: Si. wyruszon ko na miejsce odstawi; einen

X>ieb — wsadzi zodzieja do wizienia, cf. do
kozy zamkn, L.

2) — = in ben §3cfii3 einer <Sda)e fefcen zapro-
wadzi, stanowi, postanowi. 93eifp. zoy
wadze Królewskie, a konstytucyjne zapro-
wadzi (a). Semanb in ein Slrnt cinfeijen osadzi
kogo na urzdzie, wsadzi, wprowadzi kogo
na urzd, cf. instalowa.

3) — , cmorbnen, beftimmen nominowa, posta-

nowi; jemcmb aum Grbcn cinfefcen dziedzicem po-
stanowi , sukcessorem ober dziedzicem kogo
naznaczy ober obra

Sich roorin einfehen laffen j. 53. wyrobi sobie

aby tymczasowie wwizani byli w dobra nie-

przytomnego, Bohusz.
Skifb. er feljet Äönigc ab, unb feilet Äönige ein

zrzuca króle i stanowi króle, Daniel 2, 21.

(Sinfehung, f. (bie) postanowienie, umieszczenie,
wsadzenie, wstawienie.

Sinfefjungoroorre sowa ober formua testamentu
sakramentalnego, sowa ustawy, sakramentalny.

(äinfid)t, f. (bie) wejrzenie, przejrzenie, rozsdek,
wiato, wyrozumiao, przenikliwy rozum,
dobre baczenie, znajomo rzeczy.

93cifp. ano Mangel nn Ginfldjt dla niedostatku
owiecenia, Konst. 3. Maja. 2) ©riinbliche ©r*

fennrnifj, ©infld)t (©infchen) haben suszny mie

wzgld na co. 3) ©infichien, $(. wiadomoci;
gruntowne rzeczy objcie.

SinficbtSboU, adj. rozumny, f. einfehenb; einfid)t§*

boiler ©reig starzec majcy dobre baczenie, P.
Kochan. 43; cf. rozsdny, wyrozumiay, prze-
zorny. 2) wiaty, umiejtny.

©infiefern, v. n. m. f.,
wciec, wcieka, wsczy.

©infieben, v. a. przesia av co (sitem).

©infiebelei, f. (bie) pustynia, pustelnicze mieszka-
nie, pustelnictwo, pustelnia, B.; puszcza, L. im
©r. 'ermita.

©infieben
f. einfodjen.

©infieblcr, m. (ber) pustelnik, g. a.

©infieblcrf)äuöcben, n. (ba8) pustka, Krs.
©infieblcrifch pustelniczy, pustelnicki,

©inficblcrlcben, n. (boö) ywot pustelniczy, ycie
pustelnicze.

©infiegeln," v. a. zapiecztowa w co.

©infiegeln, n. (bais) zapiecztowanie.
©injilbig

f. einfblbig.

©infingen, v. irr. a. in. b. , Praes. id) finge ein,

Part. Praes. cinfmgenb, Imperf. id) — , er fang ein,

Conj. bafj id) — , er einfänge, Imperat. finge ein,

Part. Prt. elngefungen wlula, upi piewaniem.
©id) — , wspiewa si, wprawi si w pie-
wanie.

©infinfen, v. irr. n. m.
f.,

Imperf. ich —, er fanf

ein, Conj. baß id) — , er einfiinfe, Part. Prt. tinge*

funfen zapa ober zapa si, zapada, wklsn,
Gr.. dom wklsy w ziemi botnist, Krs. PP.
1=15, ein cingcfunfeneS Sjaa; cf B. osie; SBeifb

wiele kp zaklso (a). Sn 331 ora fi — , uwizn.
©infiijen/v. irr. n. m. f., Imperf. ich—, er fafj ein,

Conj. bajjj id) -, er einfcige, Part. Praet. einge=

feffen wsi, wsiada. Seifp. wsiada do po-
wozu, 2) siedzie w areszcie, nie ruszy si
z Rad.

©infitjig, adj. jednosobny. 33eifp. jednosobny
powóz ober na jedna osob.

@in6mal8, einftmal«, f. einft kiedy; cf. JJr.^oln
raz czasu swego, z czasem ober w czasie; cf

niegdy beffer kiedy, cf. przedtym, B.

©infohlig z jedn podeszw, beffer o jednej po-
deszwie, jednopodeszwowy, SBj.

Ginfpannen, v. a. rozpi, rozpina, wpry
(na krosienka); wprzga, wprzdz, Prat.
wprzg, Fut. wprzg (konia).

©infpfnner, m. (ber) pojazd jednokonny.
GiufbaiHlig jednokonny, cf. B. jednosprzny.
©infbannting, f. (bie) rozpicie, wprzganie.
©infpeichern , v. a. do spichrza zwozi skada,
zoy.

Ginfp eilen wszczepa, L.

@infj)erren, v. a. zamkn, uwizi, zatarasowa,
do kozy zamkn.

©infperrung. f. (bit) zamknicie.
©injpielcn, fld), eig. wprawi sie w granie; wdro-y si do czego; cf. woy si do czego
wprawi si, wetrze si w co, L., zaprawi
kogo. Söeiflp. zaprawi si na maej kwocie po-
kryjomu, bon<£>au&bicbcnfpied}enb, Krs.T.U.Sat 10.

©infbinnen, v. irr. a. m. h, Prs. id) fpinne ein,

Part. Prs. einfbinnenb, Imperf. ich — , er fponn ein,

Conj. bafj id) — , er cinfpänne, lmper. fpinne ein,

Part. Praet. cingcfponitcn wprz, Fut. wprzed;
oprz^; — fid) osnu si; cf. powleka si
czem.

©infbrechen, v. irr. a. in. I)., Praes. id) fpredjc, bu

fprichfr, er fpricht ein, Imperf. ich -. er fprad) ein,

Conj. bafj id) - , er cinfprad)e , lmper. fprich ein,

Part. Praet. eingcfprodjcn wmówi; 93itlth — do-

dawa komu ochoty, — odwagi, serca. II) v. n.

m. !)•, bei Semanbem — wstpi do kogo, od-
wiedzi kogo. 3) Glr.fbrud) tbun przeszkodzi,
sprzeciwi si, zabroni, oponowa si, zabra-
nia czego.

©infpredjen, n. (baö) wstpienie do kogo, f. v,
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Sinfpredjenb, oponujcy si.

Sinfbrengen, v. a. wpruszy. popruszy, wsypa,
nasypa, potrzsn, popryska, spryska. 2)
silnem uderzeniem rozbi.

(Sinfpringen, v. irr. a. unb n. in.
f.,

Imperf. id) —

,

er fbrang ein, Conj. baß id) —, er cinfprmge, Par.
Praet. eiugefprungen wskoczy. 25 f!ch einmarto

erftrecfen wskakiwa, -wsuwa sie, wpada, 0.

zapada, zachodzi, wbiega, zamyka si;
ein eitifpringenber äßinfel b. kat wskakujcy.

Sinfpritsen, v. a. wsika, nasika, wsikiwa,
wstrzykn, wstrzyka, naszprycowa.

G i n f p r t tj e n, n. (boó5 wstrzykanie.

(Sinfprud), m. (ber) *inhibicya, zarzut, przeci-

wiestwo, opozycya. Sinl'prud) bei ber She tamo-
wanie maestwa, kod. JM. Bohusz.; cl. B.

sprzeciwi si, przeszkodzi w zamciu; Gill=

fprud) thun:_ SJeifp. Trbecki S. M. 42, Uczy-
niam manifest o takow, zdrad, teraz inhibi-

cj urzedown kad; zaoy protestacya.

Sinfprttng, m. (ber) wskok.
Sinfpünben, v. a. zaszpuntowa.
Gin ft, adv. kiedy, z czasem, czasu swego; cf.

^Jr.sSßoltl- raz, niegdy, niegdy, kiedykolwiek,
przedtem om beft. kiedy; cf. kiedy tedy.
Jöeifp. Bogactwa omylne i niepewne s i takie
które kiedy tedy opuci musiemy, by te
najwiksze byy, Dambr. 321, cf. id. 419.

SinftaUen, v. a. zaprowadzi do stajni, posta-
wi —

.

Sinftamtliig jednopienny, L.; jednopniowy, B.

Sinftampfen , v. a. wbi, wbija, wtacza, wo-
y, nabi.

Sinftampfen, n. (ba§) wbijanie, wtuczenie^
Sinftanb, m. (ber) wstp na urzd; cf. B. odkup,

nabycie.

Sinftanbägelb , n. (bnó5 oplata przy wstpie na
urzd , opata przy nastaniu , opata instal-

lacyjna.

6inftonb6red)t, n. (ba8) (Sat. jus retractus) prawo
wstpu w kupno; cf B. prawo odkupu, prawo
pierwszestwa w kupieniu.

(Sinftanfern, v. a. zasmrodzi, smrodem napeni,
zarazi; cf. spaskudzi.

CS in ft chi ben, v. a. zakurzy, zapyli.
Sinftechbogen, m. (ber) wzór formatu drukarski.

Sinftedjen, v. irr. a. m. h., Praes. id) ftcd)C, bn

ftichft, er flicht ein, Imperf. ich -, er ftad) ein, Conj.

baß id) — , er einftache, Imper. (lich ein, Part. Prt
eingeftochen przekó, zakó, ukó, pchn w
co, wrazi, ubo, przebi.

Sinftecfen, v. a. wetkn, wsadzi, schowa,
wcibi, woy, 3. 35. co do kieszeni; ben Dieb
einftecfen zodzieja do kozy, do wizienia
wsadzi. SBorwiirfe einftecfen pokn — , znie
krzywd.

(Sinftecfung, f. (bie) wetknienie, wetknicie.
Sinfte!)en, v. irr. n. tn. f.,

Imperf. id) — , er ftanb

ein, Conj. baj) id) — , er einftanbe, Part. Praet.

cingeftanben rczy, odpowiada; für etro. za co.

2) — wej w prawo przedawcy, przej pra-
wo przedawcy, B.

Sinftehlen, fid), v. irr. rec. in. I)., Praes. id) ftehle

mid), bu ftiehift bid), er ftiehlt fid) ein, Imperf. id)

ftahl mich, er — fid) ein, Conj. baß ich mich — , er

fid) einfiele, Imperat. ftiebl bid) ein, Part. Praet.

eingeftohlen wkra si do czego, zakrada si.
Sinfteigcn, v. irr. n. r. f., Imperf. id) — , er flieg

ein, Conj. baß id) — , er einfliege, Part. Praet. eins

geftiegen wstpi, wsi, wie, wej, t. j. za
pomoc stopnia lub drabiny.

@ in fi eigen, n. (ba§) wejcie, wstpienie, wsiada-
nie do powozu.

dinftellcn, v. a. in einen 9caum ftellen wstawi,
umieci, 25 fig. unterlaffcn da pokój, 5. S3, wbija-
niu zboa, 9t<5.; cf. zaniecha, poprzesta, za-
wiesi, przerwa, znie, odoy.

3al)tungen einftetlen wypaty wstrzyma.
3) fich einftetlen f. fid) einfinbeti staAvic si, stan,

przyby, przedstawia si. S3eifp. te znamiona
zwyky przedstawia si przy wyrzucie
odry, D. D.

Sinftellung, f. (bie) zaniechanie, poprzestanie,
przerwanie. 25 stawienie si.

(S i 11 fi e n, einfenS, f. einft niegdy, kiedy.
Sin ft i (fen, v. a. wyhaftowa na czein.

Sinftimmcn, v. a. gos przyda, t. j. czy swój
gos z gosem drugich, accompagniren. 2) —
kresk Ober wotum da na co, przysta na co,

zezwala na co, zgodzi si na co. 3Sn ben

lauten Subel einftiminen przyczy si do hucznego
wesela drugich.

(Sinftimmig, adj. jednozgodny, a, e, 5. S3, jedno-
zgodna uchwala (a), zgodnego gosu. 2) —
adv. jednozgodnie, zgodnie, jednym gosem,
jednomylnie.

Sinftiminnng , f. (bie) zgoda na co, zgodne ze-

zwolenie.
Sinftmalg f. einft.

(Sin ft dig jednopitrowy, o jednem pitrze.

Sinftopfen, v. a. nadziewa, natka, napycha,
obtyka. StabadE — naoy tytuniu w lulk
(fajk).

Sinftopfung , f. (bie) napchanie, nadziewanie,
natkanie.

einflößen, v. irr. a. in. h., Prs. ich ftoße, bu ftoßeft,

er ftößt ein, Imperf. ich —, er ftieß ein, Conj. baß

id) —, er einftieße, Imper. ftoße ein, Part. Prt. ein«

geftoßen wbi; einen Sßfahl in bie 6rbe einflößen

wbi pal w ziemi, wrazi, 3. S3. *trzaske beffer

drzazg w palec; napcha, napakowa. 2) wybi,
rozwali, wytuc, 3. S3. Sr) ör, genftern drzwi—,
okna wybi.

Sinftoßun.f, f. (bie) wbicie, wraenie. 2) wybicie.

Sinftreichen , v. irr. a. ni. [;., Imperf. id) — , er

ftrid) ein, Conj. baß ich - , er einfriche, Part. Prt.

eingetrieben wmaza, wpuci, wkada, wkla.
©elb eitiftreichcn zagarn, 3. S3, wiele pienidzy
— , zgarn.

2) — bei ben Scbloffenu (Sinfchnitte mit ber geile

niadjen napiowa, pilnikiem kres zrobi.
Sinftreichen, n. (baö) wkadanie. 2) zagarnienie.

Sinftreiten, v. irr. a. m. h , Imperf. ich—, er fritt

ein, Conj. baß id) — , er cinftritte, Part. Prt. einge=

ftritten wyperswadowa komu.
Sinftreuen, v. a. wpruszy, posypa; posa
som, przeciela, beffer przeciela, SSj.i cf.

fig. S3emerfuiigen — posia uwagi. SBeifp. proste
historyczne pochway uwagami posiane, S. P.;

przymisza.
Sin ft lid), m. (berj zb w brodzie u klucza.

©inftrideil, v. a. wrobi (robic poczoch) np.

liter; wcign razem na druty; fid) — wpra-
wia si do robienia na drutach.

Sinftrómen, v. n. m. f., wchodzi, wciska si
nawaem (o gazach i wodzie5.

Sinftucfen, v. a. wsztukowa.
Sinftubiren, v. a. nauczy si dobrze na pami.
Sinftitrmen, v. n. rzuci si na kogo, napada—

;

rozwali, rozbi.

Sinfturj, m. (ber) zapadnicie, upadek, ruina. 25er

Sinftui'3 ber S3rücfe zaamanie si mostu. Sj;.

Zawalenie si nowego teatru.

Sinftürsen, v. n. m. f., nagle ober raptem upada,
zapa si, obali si, cf. wali si; ber hurm
ftürjt ein wiea sie wali (a), zaama si, 3. S3,

most zaama si.

Sinftfoeilen, adv. für: inbeffen, it^mifchen, auf furge

3eit tyra czasem, tymczasowo cf. chwilowo (a).

Sinftro eilig, tym czasowy, *protunkowy, L. auS
bem Latein.: pro tunc.

Sinfttbeln, v. a. zwala, pobrudzi, pokala.
Sinftylbig, jednosylabny, L., cf. monosylabny,
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Stasz. jednozgoskowy, maosowne zacho-
wanie si, cf. fleinlaut, maomówny.

©intägig, adj. jednodzienny, L.; ober jednodnio-
wy, jednego dnia.

©intagö' np. — fliege, mucha jeden dzie yjca.
©in tauchen, v. a. m. I)., im gemeinen geben: ein»

hinten omoczy, wmoczy, zanurzy.
6 intern ff) ting, f. (bie) omoczenie, wmoczenie, za-

nurzenie.

©intaufchen, v. a wymieni, zamieni; — gegen

ettoaS na co.

©illtaufchen, n. (baö) mienianie sie na co.

©int eigen, v. a. m. h., naczynie, rozczyni; beffer

zarabia ciasto, mk.
©intheilen, v. a. dzieli, podzieli, rozoy; cf.

rozgatunkowa, cf. rozgraniczy; — in brei Sheiie

na trzy czci podzieli.
©intheilig, adj. — e ©rotje (SJcaihem ) jednocz-
ciowy.

©infbeihtng, f. (bie) podzielenie, podzia, sjjlaiis

mäßige — , rozkad, g. u. (a».

©intheren, v. a. mazi wysmarowa.
©intfjun, für: hineinthun, f. einfbcrren, einlegen, ber»

toahren.

©intfinig, adj. jednotonny, równogony, B., je-

dnobrzmicy.
©intönigfeit, f. (bie) monotonia, równogosno,
jednobrzmienno, jednakowe brzmienie, fig je-

dnostajno.
©intracrit. f. (bie) zgoda, jedno, jednomylno.
©inträchtig, zgodny, jednomylny.
©intrag, m. (ber) ber SRachtheil, bicÄränfung szkoda,
krzywda, ujma, uszczerbek, ©intrag thun pize-
szkadza; uszczerbek przynosi, —nie; u-
wacza komu.

2) — bei ben SSebern: ber @infd)fag wtek, g.

wlku.
eintragen, v. irr. a. m. h., Praes. ich trage, bu

hägft, er trägt ein, Imperf. ich — , er trug ein, Conj.

bofj ich — , er eintrüge, Part. Prt. eingetragen wnosi.
SSaffei eintragen nanosi wody; cf. przynosi.
2) wpisa, zapisa, wcign; Seift), wcign
w protokó, list, (a); ta proklamacya ma by
wcignita do dziennego zbioru praw, (a) Se-
kretarz wcignie podanie w podawczy Sekcyi
protokó, (a), cf. wcign w ksigi, Nieme.

©ingetragene gorbeiungen intabulowane preten-

sye, ®.*D Pretensye — zacignite w dzien-

niku kontrolli bióra likwidacyjnego, 9!©. cf. it.

zamieszczone. 9tS.

3) — przynie, wyda, okroi si,
f. ein*

bringen 3.

©inträglich, dochodny, 5. 93 . dochodna funkcyjka,
dochodne Starostwa, L.; intratny, korzystny,
zyskowny.

©intragung, f. (bie) przypisanie, wcignienie do
ksigi.

©intranfen, v. a. m fo. , napoi, napuci, zamo-
czy. 2) — pomci si na kim krzywdy, od-

da komu za swoje, odda wet za wet.

Ginträufeln, v. a. kroplami napuci, nakapa.
©intreffen, v. irr. n. in. f., Praes. id) treffe, bu

triffft, er trifft ein, Tmpi'rf ich — , er traf ein, Conj.

bafj id) — , er einträfe, Imper. triff ein, Part. Prt.

eingetroffen = an einem Drfe anfommen stan przy-
by. 93eifp. drzewo moe na pocztku Padzier-
nika stan u pala, S3r.

2) — tiberciuftimmen, zutreffen zgadza si, zgo-

dnym by; cf. odpowiada; cf. stosowa si
w czm. 5Jcicf)t_ eintreffen chybi; baö trifft nid|t

fin to chybia, nieuiszcza si.
3» — erfüllt toerben speni si, sprawdzi sie.

uici si; cf. wypeni si. Der Sraum trifft

ein wyjawia mu si sen, cf. sprawdza mu si
sen, wyni si.

eintreiben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) -, er trieb

ein, Conj. bafj id) — , er eintriebe, Pari. Prt. ein-

getrieben wgania, zapdza, wpdzi, zgania;
einen Äeil, sßfcthl eintreiben wbi klin, — pal.

2) — nachbrücflicf) einforbern ttnb einnehmen ekse-
kw^owa, wjexekwowac, domaga si, wybie-
ra, pobiera gwatem ober przymusi do za-
pacenia, ciga; SPeifp. pienidzy; cf. wyci-
sn, wynka, cf. L. dug *wypomina.

©intreibting, f. (bie) wpdzanie, spdzanie, ze-
gnanie. — ber Sfbgaben exakeya ober pobieranie
podatków.

eintreten, v. irr. n. m. f., Praes. id) trete, bu trittft,

er tritt ein, Imperf. id) — , er trat ein, Conj. bafj

id) — , er ein'räte, Imperat. tritt ein. Part. Praet.
eingetreten wchodzi, wstpowa, w porodku
stan.

2) — nasta, nastpi, przystpi, przypa.
Seife w czasie zapalenia gdzie gorczka przy-
stpowa zwyka, (a): (NB. e8 ift bie fflebe bon
ben Äuhpotfen). Der Umftanb tritt ein, zachodzi ta

okoliczno.
II) — , nl8 v. a., burch treten in etroaö befeftigen

wdepla, 3. <8. piercie w boto, aud) stpi-
wszy wepchn, zajecha.

©intreten, n. (ba8) wstpienie; 2) wdeptanie,

f. SSerbum.

©i n tri d) tern, v. a. m. I)., lejkiem nalewa; cf.

woy komu co opat do gowy; cf. wla —

,

wbi komu co w gow.
Gintritt, m. (ber) wstp, wstpowanie, wejcie,
wchód, — in bie SSelt wejcie na wiat, (a), cf.

rozpoczcie si.
©intrittSgelb, n. ibaS) wstpne, g. ego, (a). —

far f e, f. (bie) bilet do wejcia.
©introefnen, v. n. m. f., wyschn, weschn,
zeschn.

©introefnen, n (ba6) weschnicie.
(Eintröpfeln, v. a., trobfentoeife hineinlaufen (äffen,

wkrapia, wpuszcza po kropli; cf. wkapa,
*wkan.

eintunfen, v. a. umoczy, zamoczy.
Ginüben, v. a. wprawi, zaprawia do czego,
wwiczy.

Einübung, f. (bie> wiczenie.
©inberleibeu, v. a. wcieli, umieci, wczy,

cf. zjednoczy, L.
Gf inberleibuug, f. (bie) wcielenie.

CHnbernebmen, n. (ba8) zgoda, zgodno.
einberftanben fein, porozumiewa si, cf. zmo-
wny, zgodny 3n8 geheim mit einem" , by
z kim w zmowie.

©inberftänbnifj, n. (ba6) porozumienie, cf. zgoda,
harmonia, zwizek, cf. konszachty, leijtereS eig.

Durch ftceferei.

©in to ad) fen, v. rr. n. m f., Praes. ich toachfe. bu

toad)fefr, er toädjft ein, Imperf. ich — , er tMici)8 ein,

Conj. bafj ich — , er eintoud)fe, Part Praet. einge»

toachfen wró, wrosn.
Gin to age, f. (bie) ubytek przez waenie.
©intoägen, v. a. odway na szalkach i woy
w co; 2) fleh — , uby przez waenie.

Gintoalfen, v. a. wwakowa w co.

©intoctljen, v. a. wcisn walcem. 2) im £anjen:
przerywajc kolej walcowa.

©intoanb, m. ffcer] zarzut, odezwa, przeciwne zda-
nie, wniosek; cf. wybieg, cf. excepcya.

©intoanberer, m. (ber) przybysz.
©intoanbern, v. n in. f., wni; przywdrowa.
Sintoarte, adv. hineintoart8, nad) innen 311, we-
wntrz , ku wewntrznej stronie , ku sobie,

k'söbie. Sanbeintoärfs w gyb' kraju. ©intoärte*

gebogen wgity. äJlit ben ftüfjen cintoäitS ejefjen

*zamkn nog, nog ku sobie; cf. fchief ko-
lawo ober krzywo chodzi.

©intoäffem, v. a. namoczy, moczy.
©intoäfferung, f. (bie) moczenie, wmoczenie, na-

moczenie.
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Sinlueben, v. a. welka, wple, flg. wmiesza,
wglda, umieci.

Sinmebeu, n. (öaö) weikanie, umieszczenie.
SintiKchfeln, v. a. wymieni, zmieni, odmieni.
Gnntr>ed)felung, f. (bie) zmienienie, zmiana, wy-

mian.), wymienienie.
Sin tue I) en, v. a. rozwia, wywróci, obali (wiatr,

co).

Si ntre id) en, v. a. wmoczy, zamoczy; cf. L. ma-
cerowa.

Sinroeihen, v. a. powici, wici. 2) pierwszy
raz u_y.

Sinroeibung, f. (bic) powiecenie, wicenie.
Sintoeifen, v. irr. a. m. I) ,

Imperf. icl) — , er lüieö

ein, Conj. bag id) — , er einliefe, Part, Fraet. ein»

geroiefen, f. einführen wprowadzi; cf. wskaza
komu co, wwiza, np. w majtno.

Sinweifung, f. "(bie) gerichtliche, in ben ©ut6befifc,

wwizanie, L. SSeifp. nalega wwizanie tym-
czasowo w majtek, Bohusz.; wprowadzenie,
Bohusz.; intromisya do dóbr, L.

Sinlüenben, v. reg. u. irr. a. ni. h., Imperf. id) —

,

er roanbte ein, Conj. bag id) — , er einroenbete, Part.

Praet. eingetrmnbt zarzuca co na przeciw czemu,
odpowiedzie na co, sprzecza si o rzeczy,
zaprzecza czemu, odezw czyni, excepcya
czyni, wnie, wnosi. 9t@. @£. Krs. wybacz
mi Wac Pan e si stawi sprzecznie; e6 ift

bagegen nid)t§ einguroenben Ach zacny to byt ka-
waler, darmo mówi, Bohom.

Siumenbuiig, i. (bie) zarzut, g. u, odezwa, zgo-
szenie si naprzeciw czemu, excepcya ; cf. za-
rzucenie, wybieg, g. u, odpowied f., zagadka.

Sinroerfen, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) luerfe, bu

reirfft, er roirft ein, Imperf. id)—, er warf ein, Conj.

bag id) —. er einluürfe, Imper. roirf ein, Part. Prt.

eingeworfen wybi, wytuc, obala, potuc; po-
wrzuca. 2) für eintcenben zarzuca, wnie,
wnosi, 8t®.

Sinroerfung, f. (bie) wrzucenie, obalenie, powrzu-
canie, wybicie.

©tnmicfeln, v. a. m. f)., uwin, zwin, obwin,
powija (ein Äinb), zawikta w co.

Sinroicfelung, f. (bie) odwinicie, zawinicie, obwi-
cie, obwijanie, zawikanie, cf. powiniecie, 3Bg.

Sinmiegen, v. a. ukoysa 3n fügen djlummer
bon Siagheit einroicgen wprawi w bogie upienie
oleniaoci, Dant. S3eifp. gdy ci (bon einem

Äillbe fprechenb) noc ukoysaa, ja nad marzeniem
namitnym staem jak lilia biaa fagt ber ©Chut3=

engel gum Äinbe (aa).

2) al6 v. irr. f. eintragen odway.
ffiintniegen, n. (ba§) ukoysanie.
Sin trill i gen, v. a. zezwoli, pozwoli na co, przy-
zwoli.

©inttilligung, f. (bie) zezwolenie, pozwolenie,
przyzwolenie; S3eifp._ gur SiniuiUigung bcmegen do
przyzwolenia przywie, Gorn.

Sinroinbeln, v. a. w pieluszki uwin, cf. powi.
©inroinben, v. a. irr. Praes. id) roinbe ein, Imperf.

id) roanb ein, Conj. bag id) einruanbe, Part. Praet.

eingetuunbcn, Imper. rcinbe ein, wple, wplata;
obwin, zawija w co.

Sint» in tern, v. a. przezimowa, przez zim wy-
chowa, na zim przechowa, ©id) — , przygo-
towa si na zim, przyzwyczai si do zimy.

Eintoirfen, v. a. wetka; 2) wrobi, wyrobi;
II) v. n. m. f., skutkowa na co» cf. B. wcho-
dzi w co; dziaa na co.

GintDirfung, f. (Me) dziaanie, wpyw, operacya.
(Sintuohnen, v. n. m. I)., mieszka w czem, mie-
szka gdzie, zamieszka, fig f.

inlDohnen. ©id)—
,
przyzwyczai si do miejsca, mieszkania.

Sinroohner, m. (ber) mieszkaniec, g. ca, *oby-
watel, g. a.

Ginroohnerin, f. Cbie) *mieszkanka, zamieszkaa,
*obywatelka.

Sinröüd)flg, adj. (33of.) o jednej odnodze.

(ännroühlen, v. a. u. fid) — , wkopa, wgrzeba,
wry si, cf. nurtowa.

dnntourf, m f. finroerfen; cf. Sintoatib zarzut, g u,

odpowied, f.; wybieg; ein fchtoadjer Sintrurf

bahy zarzut, S. P., zagadka.
Sinrourgen, v. a., cf. bevfd)lucfen poyka, w gardo
pcha.

Gintourgeln, v. n. m. f.
wkorzen si, zakorze-

ni si, rozkorzeni si, rozkrzewi si; fóic

eingeimirgelt fielen jak wryty.
Singahl, f. (bie) (©ramm) liczba pojedyncza.
Sinjähleil, v. a. wliczy, wrachowa, policzy co

'W co.

Singählen, n. (baS) wliczenie.

Sing a
l)
neu, v. a. zbkowato wycina, nakarbowa.

Sin gang ein, v. a. obcgami uj.
Sin gap fen, v. a. wtoczy w co, natoczy w co.

2) czopowa, zaczopowa.
Sin gä lin en, v. a. ogrodzi.
Singehren, fid), v. rec. wytrawi si, strawi si.

Singefjreu, n. (ba6) strawienie si, wytrawienie.

Sing eicht! en, v. a. wrysowa w co, cechowa,
naznaczy; 2) uneig. cinfchieibeil wpisa, zapisa.

Singfichnung, i. (bie; wpisanie.

Sing elf)

c

it, f ba8 Singelne.

Singelll, adv. po jednemu, pojedynczo; samopas,
samotnie; adj. oddzielny; szczegóowy, a, e,

g. S3, szczegóowe czci projektu, (a); te od-

dzielne piknoci nie uwiody nikogo tak da-

lece, aby wad ogóu nie spostrzeg, (a).

Singelne, n. (baS) bie Singelnl)eit, pojedyczo,
o pp. ogó Cbaö ©ange). 3n6 Singelne, in Sjngel*

heilen eingehen, wchodzi ober zapuszcza si w
szczegóy.
Singellicr, alg adj. jedyny, jeden, jednotliwy;

^r.'poln. *jedynorny; 2) pojedynczy, samotny,
szczególny, (a); oddzielny. S3eifp. niemasz dla

narodów tak jako i dla osób szczególnych pra-

wdziwego szczcia tylko w pomylnoci wszy-
stkich, (a). SSeifp. dusza znajdowa si niemoe
w adnym szczególnym zmyle, Dowgird.;
aud) für : unberheiratfjet nieonaty; niezamna.

Singiehen, v. irr. a. tn. b., Imperf. id) — , er gog

ein, Conj bag ich — , er eingoge, Part. Praet. ein=

gebogen wcign; cf. podcign; cf. przeci-
gn; cf. wcig czyni. Shift — , wdycha po-

wietrze, äßg., oddycha powietrzem; cf. bra
w siebie: cf. wciga. S3eifp. z wielkim sku-
tkiem su naczynia niezbyt paskie wod na-

penione w izbie chorego trzyma, mieszajc
czsto , co wcig zaraliwych pierwiastków
czyni, lecz trzeba 2 lub trzy razy dniem wod
odmienia, Dziark.; cf. sarka, np. w nos

czsto wod zimn sarka, Dzi a rk. 3)en<£)al8 ein=

giefjen skurczy szyj; bie Äraüen — , schowa
pazury; cf. skuli; bie Segel — , spuci agle,
Orl. 39, cf. P. K 435 agle zhiera; cf. zwi-n agle.

2) ©elb eingießen pienidze wybiera; bie ©e«

bühren — , cign naleyto, (a); 33eifp. zwa-
ywszy, e zaciganie wypaty podatków kra-
jowych etc. (a).

3) ©üter eingießen, zabra na skarb ober kon-
fiskowa dobra czyje; bie S3efolbung — , uj,
odci, niepaci wicej pensyi; cf. zagarn,
wstrzyma. ©ie treiben immer ihre §onb8 ein»

giehen fötinen bd zawsze mieli swe fundusze
na zawoaniu d"o uycia (a). <Da8 Singiehen gum
äJcilitäibieilft nabór, P. Jan.

4) — , in Sßerhaft nehmen, g. S3, einen 2)ieb —

,

aresztowa zodzieja; cf. ima, pojma.
5) Sine eingegogene tadjricht powzite ober za-

cignione wiadomoci, Bohusz. Äunbfdjaft —

,

zasign, powzi o czem wiadomoci.
U) — a(@ v. n. in. f , mit einem ©efolge ober

feierlichem ©epringe in einen Ort giehen, cf. Singug
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galten wcign , wprowadzi si , wchodzi,
wjecha; in ciii ^>au8 — , wprowadzi si do
jakiej kamienicy; bie Sruppen finb eingesogen in

Cie ©tobt onierze wcignli do miasta; baö

SBaffer ill fchon eingesogen in Die Srbe woda wsika
w ziemie. III) Sid) einjiehen ober jturucTjiehen usu-n si, umkn si, skry siei cf. zmniejszy
swe potrzeby; baö Sud) sieht fiel) ein, fried)t ein

sukno zstpio si, skurczyo si, bergleidje
zwy, cieni; ein eingebogenes Sben powci-
gliwe ycie; cf. skromne, ciche, osobne, sa-
motne — , cf. bie ©ingejogenheit.

©iiijiel)ung, f. (bie) cf. ba8 @in$ier)en, n. wci-
gnienie, wciganie; wpijanie, branie w siebie;

pobieranie. — bei' Söeihöge odbiór ofiar jako i

przyjmowanie jeszcze uczyni si mogcych (a).— ber gorberung cigniecie naleytoci, tft©.

©injtg, adj. jedyny; cf. szczególny, osobliwszy-.

2)er einjige ©obn jedynak, bie einzige Soditer je-
dynaczka.

(äiiijig, adv. jedynie, cf. wybornie, cudnie.
©injifcheln, v. a. szepta komu co do ucha.

Ginjiffhelll, n. (baö) szeptanie do ucha, cf. pod-
szepty.

©injollig, adj. jednocalowy.
©iiljiig, in. (ber) wnicie, wchód, g. u, przybycie,

zawitanie, wjazd, g. n; — halten odprawi wjazd
do stolicy (aj, (o monarsze).

Sinjroingen, v. a. m. I)., wepchn, gwatem wci-
bi, wtoczy, wpry, wpoi, wpuci, we-
prze, wszrubowa, wpakowa, wcisn, wkle-
szczy, uj w karby, pg. S3cifp. chcieliby du-

cha nowoytnej poezyi uj w karby greckich

form, (a).

©tnätuöngen, n. (baö) wtoczenie.
©injroingen, v. irr. a. m. [;., Imperf. id) — , er

Sttxing ein, Conj. bafj id) — , er einjtininge, Part.

Praet. eingcjrouugen, f eimiotbigen wneka, wme-
czy, cf. B. przymusi, przyniewoli kogo do
przyjcia czego.

ffitrunb," adj. owalny, jajowaty.

©i8, n. [baej lód, g. u, $1. lody. ffllit öiö belegt

roerben ci lodem; cf. mróz wod w lody cina,
L. 33eifp. w cigu caego wieku wody Renu
niebyty tak mocnym lodem cite jak w roku
1799, (a); baö ©iö jergeljt lód puszcza, — taje,

— topnieje; ba8 ©iö ftopft fid) skupiajce si
lody, (a). £aö ©iö bred)en, ftg. ben SBeg bahnen

drog torowa ober and) lód ama. 2) 3um
©ffen 5ubereitete6 ©iö lody, g. ów, pi.

©iSbahn, f. (biel lizgawka.
©iöbanf, f. (bie) bawan lodu Ober brya lodu.

Siebär, m. (ber) niedwied biay, — lodowaty.
©iöberg, m. (ber) góra lodowata.
©iSblenbe, r. (bie) po, f., cf. poni, L.
©iobof, ©iöbrecher, m. (ber) izbica; cf. kozy, L.

©iöbrud) ober ©iögang, m. (ber) kry amanie, L.;
cf. puszczenie rzek znmarzych, amanie si lodu,

zamanie lodów. SSeifp. zamanie lodów na Du-
naju od 3 dni si zaczo i lkamy si wielkich
zalewów, (a).

©iöbeefe, f. (bie) lodowata pokrywa, powoka.
äßenn bie (Sióbecfe aufgebt iak tylko lody zostan
na rzece poamane. It. gdy lody puszcz na
rzece, Contr.

©ifen, v. a. lód rozcina, lód przecina, — rba.
©i fen, n. (baö) elazo; faltbrücbigeö — zimnokrusz,

L. 8iohe8 — , surowiec; gebiegeneö — , elazo
rodzime. SDtan mufj baö ©ifen fd)mieben, rocil eö

nod) roarm ift kuj elazo, dopokd rozgrzane;
cf. elazo ku, póki rozpalone; yka drze, kiedy
si drze daj; róe rwa kiedy kwitn; korzy-
staj z pory, skrzyda czas ma, w lot umyka.
SJotf) brid)t ©ifen potrzeba zakon, prawa i raey
amie, L., f. öloth.

(J if e nab er, f. (bie) ya elaza.

©ifenarbeit, f. (bie) elazna robota; cf. elazne
wyrobki, ober z elaza.

©ifcnartig, ad. elazisty, elazowaty.
©ifcnbabn, f. (bie) kolej elazna, t. j. droga.
©ifenbergroerf, n. (baö) góry elazne, kopalnia

elaza; cf. *bania elaza, ruda elazna.
©ifenbefchlag, m. (ber) oków, g. u; cf. skówka;

okucie z elaza.

©ifenbinfen, f. (bie) Sßl. <Snt. juncus iunexus) sit

nagiy, KJ.
©ifcnbled), n. [_ba&~\ blacha czarna, Tr.; cf. blacha
elazna, L.

©ifenbrud), m. (ber) bie ©ifengrube, f.
kopalnia e-

lazna, szyby elazne.
©ifenbraht, m. (ber) drót elazny.
@ ifen erbe, f. (bie) ziemia elazista.
Sifenerj, n. (baö) kruszec elazny, ruda.

©ifcnfabrif, f. (bie) fabryka elaza.
©ifcnfarbe, f. (bie) elazny kolor, cf. B. kolor

rdzawy.
©ifenfarbig, adj. elazofarbny, cf. rdzawy.
©ifenfeil, n. (—id)t) opiki elazne, cf. zdra.
©ifenfeft, adj. mocny jak elazo.
(Sifenfirnifj, m. (ber) pokost na elazo.
©ifenflecf, m. (ber) plama rdzawa, szwdra.
©ifenflefig, adj. rdzawoplamisty.
Sifcnfreffer, in. (ber) junak, miaek, stalogryz,

fanfaron, brawura, zuch, *hramarbas, L.

©ifenganö, f. (bie) g, pówalcowaty kawa e-
laza, Tchn.

©ifengehalt, m. (ber) ilo elaza znajdujca si
w skadzie ciaa jakiego; zawarte w nim czci
elaza.

©ifengiefjcr, m. (ber) rudnik, giser, elaznik.
©ifengiejjerei, f. (bie) gisernia, ober elazolejnia,
Techn.

©ifengitter, n. (bah) krata elazna.
Sif eng (0113, m. (ber) (äifengl immer byskawka, L.
©ifengrube, f. (bie) kopalnia elaza.
©ifent)altig, rudawy, elazisty.
©ifenhamtner, m. (ber) hamernia, kunica elazna,

and) ©tabhammcr fryszerka, Techn.
©ifenhanbel, m. (ber) handel elazny, sklep e-

lazny.

©ifcnfyanblcr, m. [berj kupiec sklep elazny ma-
jcy, elazem handlujcy, elenik.

© ifen fj art, ad. twardy jak elazo.
©ifenhart, m. (ber) (Sat. verbena) koszyszko, Ä(. ;

koszysko, Jndz , «&gn.; gemeiner —
, f. ©ifenfraut.

©ifenbut, m. (ber) (Sar aconitum) tojad; gelber —

,

(Sat. — lycoctonum) toje, ÄI.J jad wilczy-,

piekielne ziele, ^)gn. ; blauer (Sat.

neomontanum) mniszek zy, <§g<M cf. omig,
mordownik, morderznik, $gn.; Jndz.

ßlfenhütleln, n (baö) f. ßifenhut, blauer.

©ifenbütte, f. (bie) huta elazna.
(Sifenfttt, m. (ber) kit do spajania elaza.
©ifen fr am, m. (ber) kram elazny.
©ifenfrämer, m. (ber) kupiec elazny, SSj ; e-
lenik , elazem handlujcy, kramarz elaza,

m-
(Sifenfraut, n. (Sat. verbena officinalis) koszyszko
zwyczajne, SU, koszysko lekarskie, Jndz.; cf.

Hoss. eleniak, ifjgn., L.; gobie ziele, <£>gn.»

gelbeö — (Sat. erysimum officinale) gorczycznik
pospolity, <£>gn., ffl., Jndz.; — lekarski, ele-
nik óty, <C>gn.

@ifcnfud)en, m. (ber) opatek andrut, cf. B. wafla

ift iiblid) äßv
©ifenlatf, m. (ber) f. ©ifenfirnifj.

©ifenmal, n. (bat) znak lub plama elazowata.
©ifenofen, m. (ber) piec do topienia elaza.
©ifcnplatte, f. (bie) blacha elazna.
©ifenroft, m. (ber) rdza elazna.
©ifenfafran, m. (ber) ber ©ifenfalf, ©ifenod)er rdza
elaza ober niedokwas elaza óty, Techn.,
aud) ochra, SBj.
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©ifenfalg, n. (ba8) solan elaza.
Gifenfdjimmel, ra. (ber) karosiwy ko, L.; cf.

ko sierci elaznej, L.

Sifenfchlacfe, f. (bie) uel, f. elazna piana, cf.

B. zedr.
<5ifenfd)lag, m. (ber) zdra.
Sifenfchmelger, ra. (ber) dymarz.
©ifenfd)ini,b, m. (ber) kowal, g. a.

©ifenfchmiebe, f. (bie) kunia.
difenfpcuie, pi. opiki elazne.
<Sifenfd;roctrge, f. (bie) czernidlo z elaza zro-

bione.

©ifenftab, m. (ber) sztaba elaza : — fli6djfn, (bag)

prt elaznj'.
Sifenjrein f. Sifenerg.

©ifcnftein, hellgrauer jasnokrusz, L.

©iSente, f. (bie) kaczka islandzka.

©ifenthou, m. (ber) glina zawierajca elazo.
EifenDitriol, ml (at. vitriolum commune ober

ferrum sulphuricum) koperwas, g. u, Tchn., ob.

siarczan elaza, 3£.
Eifenroaare, f. (bie) towary elazne.
Sif euro äff er, n. (bct6) woda elazna, £63., woda
mineralna elazo w sobie majca. -

Sifenroerf, n. (ba8) wyrób elazny ober — z e-
laza, cf. elastwo, sprzty elazne. 2) fabry-
ka elaza.

Eifenrourgel, f. (bie) ( Sar. centaurea scabiosa)

chaber elaznica, .£>g , Al., Jndz.; — wierz-
bnica, .£>gn.

Elf en Jf lig, n. (baS) elastwo, róne sprzty e-
lazne.

Siferid), m. f. Eifenfraul, 11.

Eifern, adj. elazny, a. e, z elaza.
Si&felb, n. (baó) niezmierne lodu przestrzenie,

pi. Nieme.
6 i gang, m. (ber) f. Eibrud) kry amanie, ru-

szenie lodów, puszczanie lodu.

Siögebirge, n. f. ©letfcber.

eisgrau, siwy, osiwiay; eisgrauer Äopf gowa
okryta siwizn, siwiuchna.

EiSgrube, f. (bie) lodownia.

Cif ig, cf. eisfalt lodnyj cf. lodowaty, zlodziay,
lodomronyf cf. zlodowaciay. 83eifp. zlodowa-
ciaym zamorem góry z nich usypuje (a) Wo-
ronicz.

SlSfalt, adj. zimny jak lód, lodn3'. 23eifp. grze-
je serca odne.

G iS falte, f. (bie) lodowe zimne n.

Siö feller, m. (ber) lodownia.
SiSfluft, f. (bie) rozpadlina w drzewie od mro-

zu. — fliiftig, adj. od mrozu popkany.
EiSmaffe, f. (bie) lodowata massa (a),

EiSmeer, n. (baö) morze lodowate.

EiSpfahl, m. (ber) izbica, cf. Ross. byk, pal ober

ko wbity dla wstrzymania lodu lub kry.

Ei&pol, m (ber) biegun lodowaty.
SiSpunft, m. (ber) punkt marznicia (w termo-

metrze).

SiSrinbe, f. (bie) pokrywa lodowa.
EiSfdjolte, f. (bie) kra ober brya lodu ober sztu-
ka lodu.

Giö fehlt I), m. (ber) ywa, *ya.
EiSfpihe, f. (bie) Der SiSfporn m. kolec elazny (do

chodzenia na lodzie ub roztukiwania lodu).]

SiSbogel, m. (ber) zimorodek, g. dka.

EliS.jacfen, m. (ber) ber EiSgapfen oki, f. g. ci,
sopel lodu, wieczka lodowa.

Eitel, adj. bon SDirtgen: czczy, próny, marny,
nikczemny, znikomy; cf. bahy; cf. pochy;
ponny? Seifp. bez szukania ponnej sawy u
ludzi, F. W., eine eitle Sßerfon osoba stroje ober

prón wystaw lubica, próna osoba, SBg.,

pyszna, ambitna; cf. czczy czowiek, L. 2) —
obs. für blofj, lauter sam, szczery. lln rer SBiffen

ift eitel (Stücfhjerf wiedza nasza jest sam a-
tanina.

Sitctfeit, f. (bie) marno, próno, f. czczo,
nikczemno, baho, B. Hon Cfkrfonen bf. pró-
no, próna wystawaj cf. powciga pró-no córki, otoman.

Eiter, m. (ber) ropa, otok, materya, cf. gnój; a\U

ftecfenber ropa zaraliwa, jad, g. uj bluti*

ger sukroAvica, Vol.

Eiterauge, n. (bab) otok rodoczny.
EiterbeuLe, f. (bie) wrzód, g. u, ropisty wrzód

ober ropie, 2Bg., cf. *bolczka, cf. sadzel.

Eiterblatter, f. tbie) wrzedziennlca.
Eiterflufj, m. (ber) pynienie ropy ober otoku,

cf. B. ropienie.

Siterfrafj, m. (ber) pruchnienie ropne.
Eiterid)t, ropowaty, naksztalt ropy, ropisty, ro-

piasty, SSj
,
podobny ropie.

Eiterig, ropiejcy, jtrzcy si, cf. zropiay, cf.

ropisty, ropny.

Eitern, v. n m. I), ropie, ropi si, cf. jtrzy
si, cf. obiera si, cf. gnojenie, g. S3, lekarze
o wcieklinie piszcy radz? 1) dokadne
oczyszczenie rany z jadu udzielonego. 2) utrzy-
manie teje rany przez przecig przynajmniej
czterech tygodni w gnojeniu (a). Co do pier-
wszego dobrem jest — wyrnicie, wypalenie-
nawet, ale zawsze nieodbicie potrzebnem przy-
najmniej wymycie rany wod solon lub octem.
Przykada si na ran wezykatorya. Cae
miejsce opatruje si potem maci gnojc np.
z much hiszpaskich (a).

Sitem effel, f.
f-

SSrennneffcl, Heine

Giterftorf, m. (ber) zropiao, rdze ropy, SBg.

Eiterung, f. (bie) ropienie, gnojenie, eine SBunbe
in ber Eiterung erhalten utrzyma ran w gnojeniu.

Eiterroeifj, adj. biay jak ropa, biblifch: biaa
blizna, biay sadzel.

Sitergieftenb, ad. ropicy, a, e.

Eimeifj, n. (.bits') biako (z jaja).

Efel, m. (ber) über!), obmierzo, f. insbefonbere:
nudno, ckliwo (Uebelfeit). 2) obrzydzenie,
obrzydliwo; cf. Slbfcheu obmierzo ? cf. SSM*
berroillett, Slbncigting wstrt, g. u, odraza.
ES ift mir fchön gum Efel (geroorben) ju mi si
zbrzydzio, sprzykrzyo, ob. ju mi obrzydo.

Efel, ad. brzydki cf. obmierzy, obrzydliwy, ckli-
wy; 2) brzydzcy si czero 5 mäljlerifd), wybredn3r

.

Stell; a ft, ad., Efel errcecfenb brzydki, ckliwy,
obrzydy, obrzydliwy, paskudny, plugawy, cf.

efel.

Sfelhaftigfeit, f. (bie) obrzydliwo, obmierzo,
nudno. \

Efelig, f. efel, ad.

Efeln, v. n. m. h. brzydzi si czemj bieg efelt mldj
brzydz si tem, obrzydo mi (mir efelt babor ob.

ich efle mich babor).

Efelname, m. (ber) przezwisko, Przezwisko u-
szczypiiwe, cf. fcherghaft przydomek.

Sflipttf, f. (bie) ekliptyk, droga porodku, któr
ziemia obieg swój roczny odprawuje.

Sfliptifd), ekliptyczny.

Efloge, f. (bie) sielanka, skotopaska.
Efftafe, f. (bie) zachwycenie, zachwyt, f. baS Ent-

gtlcfeti.

Elafticitat, f. (bie) sprysto, elastyczno; cf.

Dziark, sprno. SSeifp. Wókna misne
trac sw sprno.

Glaftifch, adj. spreny, elastyczny, sprysty.
Elbe, f. (bie) Elba, g. y, JBöhm. Labe.
©I bing, Elbig ober Elblg, g. a, lefetere gorm ift

bei ben .fjochpolen unb Muffen iiblid).

Olbfahn, m. (ber) (pi. — fähtie) bat paski, ja-
kiego uywaj na Elbie.

Sibling, m. (ber) rodzaj biaych i czarnyck wi-
nogron.

eiectr. —
f. eieftr. —

eibogen, ober @(leiibon.en, m. (ber) okie, g. kcia,
g. PI. okci (u rki).
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©Iegant, artj. elegancki, wykwintny} adv. Po ele-

gancku, wykwintnie.
©leganj, f. (.Die) 'sudamno. *sudanno, Ii. wy-
kwintno, elegancya, przepych.

©legie, f. (bie) elegia, duma, treny, PI.

Eleftricttut, l', i bie) elektryczno, f. ^ofitioe unb
negatibe ©leftricitat dodajua i odjemna elektry-
czno (a)

©leftricitatcuneffer, m. (ber) eleklrometr, elek-

tromiar, g. u.

©leftrifd), ad. elektryczny, a, e.

©Icftrifiren, v a. elektryzowa
©leftrifirmafcbiue, f. (biet machina elektryczna.

©leftrophor, m. (ber) elektrofor.

Clement, n. ibae) ywio, g. u, element; Sßl. Sle=

mente pierwsze pocztki, (nauki) cf. pierwia-
stek, j. 33. — monarchiczny w naszym kraju (a).

(Elementar, adj. elementarnj-, pocztkowy.
Slementarbud), n.(ba8) ksika elementarna, ele-

mentarz, eigentl. bie CCibel.

Elementarifcb, adj. elementarny.
©lementarfenntniffe, $1. nauki elementarne.
©lementarlebrer, m. < ber) nauczyciel elemen-

tarny = pierwsze pocztki nauk dawajcy.
Slementarfchule, f. (bie) szkóka elementarna.

©lementarfchüler, m. (ber) ucze elementarny.
©lementartoerf, n. (baö) dzieo elementarne.
©lenb, ©lenöthier, n. (iab) o, g. ia.

©lenb, ad. mizern3r
, ubogi, ndzny.

Einem ©lenben ift e6 leichter, roenn er nicht allein

ift lej ndznemu nie samemu; ein elenber SDcenfd)

ndznik, mizerak.
©lenb, n. (ba&) bieda, ndza, mizerya; 2) wy-

gnanie. 3n8 ©lenb berroeifen skaza na wygna-
nie; er ift !H§ ©lenb geraten ndz klepie.

©lenbiglid), adv. ndznie, biednie, mizernie.

SlenbShaut, f. (bie) ba& ©lenb&leber, n. skóra o-
sia.

©lepbant, m. (ber) so, m. g. ia; 2)— im <Sd)ari>

fpiel wiea.
©lephautenführer, m. (ber) rzdca sonia.
©lephantenorben, m. (ber) order sonia.
©lephantenrüffel, m. (ber) trba soniowa.
©lephantenjahn, m. (ber) zb soniowy.
©lebe, m. (ber) ucze ober elew, m. g. a.

©If = eilf, (które si wymawia elf).

Glfenbein, n. (ba§) soniowa ko.
ffilfenbeinbrechöler, m. (ber) tokarz, co soniow
ko wyrabia.

(5 Ifen beinern, adj z koci soniowej.
Gliaó, m. Eliasz, g. a.

©lifabeth, f. Elbieta.
©lifabethfraut, n. (Sat. helianthemum vulgare)

*zlotoje, <&gn. , cf. czystek soneczny, ^>gn,
Al., cf. Jundz. czystek óty.

©lite, f. (bie) wybór.
©lijir, n. (ba8) (Sat. elixir paragoricum) elixir

(wiksz ma gsto od tynktur albo essencyi),

krople dugiego ycia.
©Ile, f. (bie) okie, m. g. okcia, g. Pi. okci,

(miara).

©llenbogen, f. ©ilbogen, m. (ber) okie, g. kcia
©llenbreit, adj. szeroki na okie, okciowo-sze-

roki.

©llengrofj, adj. okciowy, a, e.

©Ilenlang, na okie dugi, fig. snisty.
©llenmafj, n. (bafl) miara okciowa.
©Ilcnroaaren, $1. towar na okie, befjer towar
okciowy, äBj.

©ller, f. (Sal. alnus (betula) olsza; gemeine — Sat.

— glutinosa) olcha czarna, >jj)g., Jdz.
©llernholj, n. (ba6) olszynaj bon ffillern olszowy.
©llipfe, f. (bie) wyrzutnia, domylnia. Sn ber

ajcatr>einatir elipsa.

©lliptifd), eliptyczny, eliptycznie.

©Iritoe, f. (bie) oiszankn.
©logen, pi. komplementa, pochway.

©Ifafj, ni. (ber) Alzacya.
@lfe, f. (Sat. clupea alosa) sardela, B.j cf. b. j-
wica,

f. Sllofe, f. ©ller gemeine. 2) koza (ryba) L.
©Ifenbeere, f. f. Slhlfirfche.

©Ifenicb, m. (ber) (Sat. selinum palustre) olszeniec
botny. Jdz. KI.

©Iftcr, f. (bie) sroka.
©Item,

f. keltern rodzice, PI. g. rodziców.
©Itefter, m. befler Sleltefter starszy.
©mail, m. (ber) szmelc, emalia.
©mailliren, v. a. szmelcowa, emaliowa. Seifp.

3?- wyrobki elazne szmelcowane i dziwiro-
wane.

©mancipation, f. (bie) usamewolnienie (dzieci),

emancypacya; wyjcie z pod wadzy, wypu-
szczenie z pod opieki ober z pod wadzy, Ihsz.

©mancipiren, v. a. emancypowa, usamowolni.
©mballage, f. (bie) ambalaa, äßj. powleczenie

ober obszycie bel kupieckich pótnem ober par-
tem ober mat.

©m bal lir en, v. a. zapakowa, mat ob. pótnem
powlec Ober obszy.

©mbargo, n. (bas) Ambargo, in ber ÄaufmnnnS«
fpradje ber SSefrblag auf ©djiffSrcaare unb Sdjlffe

areszt pooony na okrta.
©mbleni, n. (ba6) emblema, alegoryczne wyrae-

nie czego z ciekawym napisem lub godem.
@mbrl)o, m (ber) pód w ywocie, zarodek.
©merituS, m. (ber) emeryt, wysuony,
©migrant, m. (ber) Emigrant, ten który si z
kraju wynosi; cf. wychodziec, g. dzca, (a), @£.
wychodcy Portugalscy.

©minenj, f. (bie) Wysoko, emineneya (tytu
Kardynaa).

©mir, m. (ber) eiu Slrabifcher Surft/ SScfehl&habcr

Emir.
©migriren, v. n. m. f. emigrowa, wyj z kraju.

©mmerling, m. (ber) trznadel f. tfmmcr.

©mpfahen, obs. f. empfangen.
empfang, m. (ber) odbiór, g. u; ffieifp. aby sie

dla odbioru dowodów stawili, (a); cf. odebra-
nie, wzicie, otrzymanie, przyjcie, przyjmo-
wanie , akcepiacya. ©elb in ©mpfang nerjmen

odebra pienidze.
©mpfangen, v. irr. a. m. h., Praes. id) empfange,

bu empfängft, er empfängt, Imperf. id) — , er em«

pfing, Conj. bafj id) — , er empfinge, lmper. eim

pfange, Part. Praet. empfangen dosta, otrzyma,
odebra, odbiera.
Unterricht empfangen (bon Äinbem) nauki pobiera
(a); cf. akceptowa.

2) — , jemaub beroillfommnen , aufnehmen przyj,
gut. przyjm, greq. przyjmuj. 3eifp. empfan«

gen Sie bie erfjchcning k. cz wyraz mego
wysokiego powaania, z którym jestem W.
Wac Pana Dóbr. najniszym sug, Aut.

3) —
, fd)roanger merben pocz, zaj w ci,

zosta brzemienn.
Gmpfanger, m. (ber) odbierca, *przyimca, odbie-

rajcy, odbieracz, akceptujcy.
©mpfäng li dl, ad. przyjmujcy, pochopny, poj-

tny, sposobny, zdolny do przyjcia, cf. przy-
stpny. Söeifp. serce jego przystpne litoci,

Nieme. It. pochopne do szlachetnych obycza-
jów serce, Narusz., wiek mój tylko smutek
pojmujc, Krajewski.

©mpfänglidjfeit, f. (bie) zdolno do przyjcia,
cf. bierno (ca p a ci ta s) róna zdolno cia
do Przyjcia cieplika, Osiki.

©mpfdngn'iö, f. (bie) poczcie.
©mpfangfcbein, m. (ber) kwit wzgldem odebra-

nia czego; cf. Stuff, rozplska, 8t<5."beffer rewers
Ober kwit odbierczy, SBj.

©mpfehlen, v. irr. a. in. 1)., Praes. id) empfehle, bu

empfichlft, er empfiehlt, Imperf. id) — , er empfahl,

Conj. bafj id)—, er empföhle, Im per. empfiehl,

Part. Praet. empfohlen poleci, poruczy, ale-
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cie, zaleca; odda, rekomendowa, zaszczyci,

a S3, er empfiehlt Tiff) burd) SReblichfeit, zaleca si
rzetelnoci, ©id) empfehlen poegna si z kim,

oddali si.

Sich einem empfehlen poleca si asce czyjej.

2d) empfehle mid) Sjhnen rokomenduje si Panu,

kaniam unienie, polecam si Panu, upadam
do nóg, oddaj si asce twojej; sprzyjaj, L.j

fef)t Wie er fiel) empfiehlt patrz jak si on zaprasza

(aa); cf. erbieten, empfehlen Sic mid) Ujm zanie
ober owiadcz ober oddaj mu mój ukon, — —
moje attency: fid) etwas 'empfohlen fein laffen mie
o czem staranie ; er lofjt fid) 3t)!ietl empfehlen ka-
za si Panu kania, zasya uszanowanie.

Gmpfehlenb, part. przyjemny, miy, zaletny.

Stid)tä empfehlenbcg — Sr,. K ' e moemy upatrzy
nic w tern szczególnie zaletnego (a).

GmpfehlenSWertb, zaletny, godzien zalety.

(Smpfehler, m. (ber) polecajcy kogo.

(Smpfehlung, f. (bie) polecenie, zalecenie, poru-

czenie, rekomendacya, kompiment, ukon, at-

teneya, uniono, przymilenie.

8Ba8 jur Smpfehlung bienen fann co suy moe
uczciwie ku przymileniu, Krs. PP. 2S4. @j.

onie twej i dzieciom owiadcz najpikniejsze
ukony. «Brief Majewski 1832.

SmpfeblungSbrief. m. (ber) — fchreiben, n (bag)

list instancyonalny ober * list z instancj za
kim, L.; list rekomendacyjny, polecajcy list, L.

Smpfcf)lung6WÜrbig, wart ober godzien zalece-
nia; cf. (a) zaletny.

Smpfohlene, m. (ber) polecony, zalecony, poru-
czony.

©mpfinbbor, czuy, tkliwy, dotkliwy; uczuwal-
ny t. j. dajcy si uczu.

©mpfinbbarfeit, f." (bie) ber Seele czuo, tkli-

wo, cf. *cierpietli\vo t. j. mono czucia

(bc8 ÄörperS).

Smpfinbelei, f. (bie) zbytnia ober niezmierna
czuo , dotkliwo', pieskliwo w czuciu,

przesadzona tkliwo.
Cnnpfinben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) -, er em=

pfonb, Conj. bafj id) — , er empfcinbe, Part. Praet.

empfunben czu, uczu, poczu, uczuwa, dozna,
smakowa w czem ober co;

ffieifp. gdyby by w stanie smakowania jakiej

rozkoszy (lOfll); Schmerjen — dozna boleci;

Übel — , za ze wzi.
Smpfinblcr, m. (ber) pieszczcy si tkliwoci,
" czowiek wybujaego uczucia.

Stnpfinblid), adj. doikliwy, dolegliwy, .., do-

kuczny. §3eifp. sromotna rzecz i dokuczna
czowiekowi uczciwemu ebra, Dambr. 2) —
gegen emx czuy na co, bab- cf. gniewliwy, obra-

liwy, uraliwy; empfinblid)er groft mróz prze-

nikliwy, (a); empftnblid) madjen rozczula, np.

skór przez zbyteczne, ciepo, D. über etW. —
Werben obrazi si czem, rozgniewa si o co.

Smpfinblichfeit, f. (bie) dotkliwo, tkliwo, cf.

"czujliwo; 2) gniewliwo, uraliwo, dra-

liwo. 3) czuo.
©mpfinbfam, adj. czuy, tkliwy.

Smpfinbfamfeit, f. (bie) czuo, tkliwo.
(Smpfinbimg, f. (bie) czucie, uczucie, poczucie,

sentyment , rozczulenie , odezwa serca
,

pie-

szczota.

Gmpfinbung6lo8, adj. nieczuy, niecierpitliwy.

embfinbungSlofigfeit, f. (bie) nieczuio, bez-
czulo.

6mbfinbung8bermögen, n. (ba§) czuo, czyli

wadza czucia, Dowgird, (8at. facultas senti-

endi, sensibilitasi.

Smbhafe, f. (bie) bie Äraft ber Stachbrud im Spre=
djen dobitno, moc, sia.

Smpirie, f. (bie) dowiadczenie.
(Smpirifer, m. (ber) empiryk; embirifd) empiry-

czny, adv. — nie.

Mrongovius, Deutsch -Poln, Wörterbuch. 1.

(Smbor, ad. wgóre, do góry, wysoko, na wierzch.
Uwaga: Wchodzi najczciej do skadu sów
jako partykua rozczna, w znaczeniu hinauf

lub in bie .£>öhe..

(Smborar beiten, v. a. wznie, wznosi do góry,

fid) — — , dorobi si znaczenia, wznie si.

Qnnporblicfen, v . n. w gór poglda, oczy ober

wzrok wznie.
(Smporbringen, v. irr. a. m. r)., Imperf. id) — , er

brachte empor, Conj. bafj ich — , er emborbräd)te,

Part. Prt. eniporgebrad)t dAvign, wznie, do

kwitncego stanu przywie, wywyszy.
Gmborcn, v. a. do góry podnie, najey; 2)—,
gnm 2£ufftaube berleiten, aufwiegeln zawichrzy, bu-
rzy, zaburzy, wzburzy; fid) empören, fid) roi=

berfefjen, borjüglid) gegen bie Dbrigfeit, burzy si,
oburza si, wzburzy si , powstawa, spi-

kn si, zbuntowa si, przeciwi si, bunt pod-
nie.

3) — , clufjerft unwillig machen oburza ; cf. roz-
juszy. Die 33efd)reibungen ber SHorbthaten etn=

böten 11118 opisy mordów wzbudzaj oburzenie.

.2)a6 -£)erj mujj fid) empören Berce wzrusza si
musi (a).

Smporenb, oburzajcy, poruszajcy.
©mborer, in. (ber) buntoAvnik, rokoszanin, spi-

skowy.
G mb ort) eben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

hob empor, Conj. bafj id) — , er emporhöbe, Part.

Praet. emporgehoben do góry podnie, dwign,
fid) — wygórowa. ÜBtifb. wygórowaa wymo-
wa u Greków, Pot.

Emporhelfen, v. irr. a. m. {)., Praes. id) helfe, bu
hilffr, er fjilft empor, Imperf. id) — , er half embor,
Conj. bafj id) --, er emporhülfe, Imperat. f)ilf em*

bor, Part. Prt. emporgeholfen dopomódz, dopoma-
ga, ratowa.

Smporfirche, f. (bie) chór, g. u.

(Smporfommen, v. irr. n. m. f., Imperf. id)—, er

fam embor, Conj. bafj id) —', er emporfetme, Part.

Praet. emPorgefommen wskóra, wykierowa si,
powsta, zrobi majtek, — fortun; cf. B.
vulgo: wygrzeba si.

Smtoorfoinmltng, m. (ber) dorobkowy.
©mporfchmingen, fid), v. irr. rec. m. h., Imperf.

id) fchwang mid), er — fieb embor, Conj. bafj ich

mid) — , er flc^emborfchtucinge, Part. Prt. emborge»
fdjWungen wzbi si na skrzydach, do góry pod-
lecie; cf. L. wzbuja si.

Seifp. — pszczoy, L.; fig. wykierowa si,
awansowa.

©mborfpringen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich—, er

fprang embor, Conj. bafj ich — , er ernporfpränge,

Part. Praet. emporgefbrungen podskoczy.
Gmborftreben, v. n. dy wyej, kusi si

o co.

Gmborftreden, v. a. wycign, do góry pod-
nie, wznie, j. 33. rce.

Smporroollen, v. irr. n. m. h., Praes. id) mid, bu
Willfr, er Will embor, Imperf. id) —, er Wollte em*
bor, Conj. baj} id) — , er emborWollte, Part. Prt.

emborgeWollt chcie si dorobi.
ßmbörung, f. (bie) bunt, zaburzenie, rozruch,

rokosz, zawichrzenie, rebellia; cf. oburzenie.
©mpöruugegeift, m. (ber) duch buntowniczy.
(Smfig, adj. skrztny, pilny, obrotny, pracowity,
skwapliwy.

Gmfigfeit, f. (bie) skrztno, pilno, czynno.
@mfi glich, adv. skrztnie, ustawicznie (Act. 26, 7);

pilnie, pilno, Grn. «fpnbb.; cf. skwapliwie.
(Snallage, f. (bie) zamiennia, L. ©ramm, für:

SSerWedjfelung.

StlCliticon, n. (ba8) przyrostek, L,
@nb= w zoonych znaczy albo kocowy, co na
kocu, np. ber Snbbuchftabe,. litera kocowa, ko-
cówka, albo ostateczny, gówny np.

17
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©nbabficht, f. (bk) zamiar, g. u, gówny cel,

koniec.

©nbchen, n. (bag) kawaek, g. ka, koniuszczek.
©nbe, n. (bag) koniec, g. koca. 2) — , 2eben5cnbe

zgon, g. u. ®aö Gilbe ber SBelt kraj wiata,
kraniec wiata, koczyny — . 2)ie Stabt rmirbe an
Brei ©nben bebroht miasto byo z trzech stron

zagroone; Gnber bon SSrettern urzynkij cf.

szcztki. ©nbe gut, allcö gut koniec dobry, la-

dajak nawet spraw zaleca. 25ie gieube Ijat

ein ©nbe ju po harapie, L. eig. skoczya si
rado; am ©nbe na koniec, wreci«; 2>a6 2ahr
ging gti ©nbe ju si rok schyla do koca,
Nieme. 25u ruirft mit i|m nidjt p ©nbe (b. i. 311=

recht) fotnmen nie trafisz z nim do koca, nie

wskórasz z nim; ju roag fur einem (£nbe? na jaki
• koniec? _©en Unruhen ber Sffielt ein ©nbe machen
zaburzeniom wiata koniec pooy, S. Pp. ©in

©nbe mit ©eforcefen nehmen straszny ober okropny
koniec wzi, mie.

©nbemifch endemiczny, po caym kraju rozsze-
rzony (np. choroba), krajowy.

©nben, enbtgen, v. a. koczy, skoczy, zako-
czy, dokonywa, ukoczy; fich — (s) koczy
siej aIS v. n. m. I). kona, skona.

©nbigung, f. Cbie) zakoczenie, skoczenie,
ukoczenie, dokonanie, dokoczenie, — eineg

SBorteS zakoczenie stówa.
©nbibie, f. (bie) endywia} cf. szczerbak ogrodny

wielki.

©nblich, adj. ostatni, ostateczny; cf. niestay,
przemijajc3', skoczony, doczesny eig. äeitlicb,

opp. eroig. ©£. Natura jest ograniczonym sko-
czonym stworzeniem Boga (a); ein enblictjer ©eift

pocztek i koniec majcy; enbliche Slnerfennung

ober Slbrocifung ber gorberung ostatecznej uznanie
lub odrzucenie pretensyi, 3t. <B.

©nblich, adv. na ostatek, nakoniec; 2) — einmal

przecie kiedy , przecie. ©üblicher Untergang

zginfenie ostateczne.

(Snblichfeit, f. (bie) skoczono, f.

(SnbloS, ad. nieskoczony, a, e, bez koca.
(Snbreim, m. (ber) kocówka, cf. kadeneya.

enbfchaft, f. (bie) koniec, g. koca, zakoczenie,
©j. Powstanie w Andaluzyi zamiast coby miao
by na schyku, coraz si i owszem wzmaga,
(a); ©nbfehaft erreichen wzi koniec, doj koca.

©nbfolbe, f. (bie) sylaba kocowa.
©nbung, f. (bie) zakoczenie (wyrazów).
©nburfadje, f. (bie) przyczyna ostateczna.

(gnburtfyeil, n. (bau) (ßat. sententia definitiva)

ostatni wyrok, — dekret; wyrok ostateczny;
cf. wyrok stanowczy, Boh.

Snbjroecf, m. (ber) cel, kres, zamiar, koniec, niby
zamiar kocowy.

©nergie, f. Cbie) energia, moc, dzielno? dobitno
(mowy); cf. moc i niepospolita sprysto (a),

©j. chwalebn jest w urzdniku sprysto
w wykonywaniu rozkazów rzdowych, Orz.
bia. 3- S3- wymowy pimienna ywo, dusza
pior, L.5 ©£. nic niepotratijo osabi spry-
stoci duszy Dbrowskiego (a), cf. tego.

It. Naley z tgoci uy rodków (a). It.

Chcc zapewni wszelk sprysto w uyciu
rodków jakich obrona stolicy wj'maga (a) 3l.

(Snergifch, adj. energiczny, tgi, dzielny.

eng
f.

enge.

(ängagement, n. (baö) angaowanie sie, zobo-
wizanie sie; cf. ugoda, umowa, przyjcie obo-
wizku jakiego na siebie.

©ngagiren, v. a. = anroerben, annehmen zobo-
wiza, zamówi. %\vti ©chiffe finb engagirt jum
Sranobort ber sjofnifctjen glüdjtlinge dwa okrty
s ugodzone Ober zamówione dla przewiezienia
Polskich wychodców.

Sngaglit beim SJcagajin zostawa w obowizkach
przy magazynie.

Gngbeinig nogi skupione majcy (ko).
©ngbrüftig, adj. duszny, dychawiczny, uduszli-
wy, j. SÖ. niemoge pracowa, jestem uduszliwy,
P. Jan. — fein mie ciki oddech.

Gnig&rüftigfeit, f. (bie) duszno, dychawiczno,
*zasipo.

enge, adj. ciasny, wski, obcisy. Seifb. Dziark.:
niemoe by nic dla ciarnych szkodliwszego
nad obcisych sukien noszenie; cf, obcise u-
bioryi cf. cisy; ein enger Sßafj brama, L.; w-
wóz, przesmyk, B.; cianina; enger machen cie-
ni, zwey. Sm engeren ©inne w cislejszem
znaczeniu.

Snge, adv. ciasno, wsko; enge fchreiben pisa
drobno, cile ober bitjm harakterem.

®nge, f. (bie) cianina, ciasno, wsko, ciasnota;
einen in bie enge treiben zapdzi" kogo w ciasny
kt, L.j cf. natrze na kogo, wzi kogo w
kluby, przypdzi kogo do zimnej wody, — do
ostatecznoci, L. Sn bie — tommen dosta si
w ciasny kt.

enget, m. (ber) anio.
eng elb lü in eben, n (bao) f. SBergruhrfraut.

engelblume, f. f. Sotterblume.

engeld)en, n. (bag) anioek, g. ka.
engelgeftalt, f. (bie) posta anielska.

©ngelrein, adj. czysty jak anio.
©ngelgburg, f. (bie) zamek w. Piotra w Rzymie.
©ngelfchaar, f. (bie) chór anioów.
©ngelfchon, adj. pikny jak anio.
engelfbeife, f. (bie) pokarm anielski.

eng elf üfj, n. f. SSaumfarrn.

engeimurä, f. dzigiel ogrodny,
f.

2fngelif, grofje.

engerling, m. (ber) pendrak; sßr.^ßoln. padro;
cf. poczwarka, B.j cf. L. pamrowie ober

pomrowie.
eng half ig, ciasnoszyj, yja, yje; z ciasn szyj

np. butelka.

engherjig, adj. ciasnego serca, nie czuty.

etigfjersigfeir, f.(bie) umys mnij ludzki.

engianb, n. Anglia.

englanber, m. (ber Anglik, g. a, Angielczyk.
englänberin, f. (bie) Angielka.

englifd), adj. bon ©nget anielski. S3eiff>. menu bie

©loefe jiim englifcheu ©ruft lautet kiedy zadzwoni
na Anio Paski, Aut.

2) — , fur engellanbifd) angielski} englifd)e8

^flafter plaster angielski (na kitajce), 3-£.

engbajj, m. (ber) cianina, przesmyk, wwóz.
enfe, m. (ber) parobczak u wocianina.
enfel, m. (ber) wnuk, g a auch wnuczek.
©n te lin, f. (bie) wnuczka.
©n felt in ber, pi. wnuki.
©nfelfohn, m. (ber) prawnuk.
©nfeltod)ter, f. (bie) prawnuczka.
©nnutyant, (frj.) = langrocilig, nudny.
©norm, adj. ogromny.
©nrollirt zapisany do roli kantonowej , nowo-
zacieny, ©.D.

©tlt—
,
partykua nierozczna, oddalenie lub

ogoocenie z czego oznaczajc.*?.

©ntid)ten, v. a. zdj z kogo wyrok wyklcia
lub wywoania z kraju.

©ntabein, v. a. m.h\, odj szlachectwo, odsdzi
od szlachectwa.

Entarten, v. n. m. f., wyrodzi si, zwyrodnie.
Entartung f.

SluSarten.

©ntäujjern, v. a., fid) eines 2)inge6 entäußern sprze-

da, zby co, pozbawi si czego, wyzu si
z prawa, ex Docó cf. zaniecha, porzuci,
zrzec si czego.

Entbehren, v. a. obej si, obchodzi si bez
czego, cf. musie wyrzeka si czego, obywa
si bez czego. SJcifb. wyrobki baweniane tak

si stay pospolitemi, i aden kraj bez nich

obywa si dzi niemoe (a); cf. odmówi sobie

co; cf. niemie; znosi niedostatek, byópozba-
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wionym czego, czu ober mie potrzeb ober

niedostatek czego } cf. zbywa na czem. 3d) eilt=

bebre brakuje mi.

entbehrlich zbyteczny, niekoniecznie potrzebny,

bez czego sie mona obej, mniej potrzebny,

niekonieczi>3;; cf. B. nieuyteczny, bezuy-
teczny.

Gnrbel)ilid)feit, f. (bie) zbyteczno, bezuy-
teczno, B.j cf Ross. obchodymo, f.

entbebrung, f. (bie) obywanie sie bez czego,

brak, niedostatek.

gntbieten, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er ent*

bot, Conj. bafj id) — , er entböte, Part. Praet. _ent=

boten = Dermelben odzywa si z czem, owiad-
czy, da zna; cf. befehlen, "cf. anbieten 5 einen

©ruf} — zasya} ju fieb ent— przyzwa do
siebie.

Cnt bietung, f. (bie) oznajmienie, wskazanie.
(Sntbinben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — er ent=

bemb, Conj. ba9 id) — , er entbänbe, Part. Prt. cut»

bnnben rozwiza, uwolni; 2) babi, dzieci

odbiera; entbunbeu roerben zldz, zledz, zlgn,
zlegnc; üon einem Sohn — powi syna, poro-

dzi syna.

(Sntbinbung, f. (bie) rozwizanie, poóg, powicie,

porodzenie.
gntbinbungSanftalt , f. (bie) dom poogowy (a);

cf. beffer pooniczy, 9B^.

SntbinbunrjSfunfr, f. (bie) sztuka babienia, sztuka
akuszerska, akuszerstwo.

entblättern, v. a. oberwa, obrywa, poobrywa
licie, ogooci z lici.

entblößen, fid), v. rec. odway si, omieli si.
2) zawstydzi siei cf. Stuff, boje si= ba si.

Sntblöfjen, v. a. odkry, obnay, odsoni; cf.

fig. ton etrooö — ogooci z czego, pozbawi;
ben Segen- doby szpady; ba§ 4jaupt — odkry
glowe, zdj czapk ober kapelusz z gowy}
id) f)obe mid) ginjlid) Dom ©elbe entblößt wyexpen-
sowalem sie catkiem ODer wydaem zgoa wszy-
stkie pienidze ober wypienieyem sie wcale.

Gntblöjjt goy, ogoocony, nagi.

Sntblöfjung, f. (bie) odkrycie, obnaenie, ogo-
ocenie.

Entbrannt fein paa, pon, f. entbrennen.

(£ntbred)en, fid), v. irr. rec. m. b., Praes. id) ent=

breche mid), in entbriebft bid), er entbricbt fid), Imperf.

id) entbvad) midi — , cv — fid), Conj. Bafj id) mid)

— , er fid) einbräche, Imper. entbrid) bid), Part. Prt.

entbrocben wyama si z czego ober z pod czego,

3. SB. z posuszestwa.
2) fid) enthalten wstrzyma si, powcign si.

entbrennen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) -, er ent=

brannte, Conj. bafj jd) — , er entbrennete, Part. Prt.

entbrannt zapali si, wspon, rozpali si. (?£.

gniew jego kiedy wsponie, $f. 2, 12. J. Kochan.
or 3orn, bor Siebe — gniewem, od gniewu,
mioci, od mioci.

entbrennen, n. (baö) zapalenie si,
entd)en, n. (ba§) kacz, g. cia, kaczeczka.
entbeefen, v. a. odkry, odkrywa} cf. wykry

(a), wyjawi, wynurzy, objawi, opowiedzie;
feine ©ebeimniffe — wynurzy swoje skrytoci,
Krajewski.

entbeefer, m. (ber) wyledzicie! (a), 3. S3, kra-
dziey; cf. odkrywca, B.} odkrywacz; cf.

wynalazca.

(Sntbetfung, f. (bie) odkrycie, objawienie, wyja-
wienie.

SntberfungSreife, f. (bie) podró dla odkrycia
krajów.

<Snte, f. (bie) kaczka.
entehren, v. a. habi, ly; cf. osawi; be-
Zecni, L.5 dyshonorowa , Tr.; znieway,
skrzywdzi na honorze} cf. B. w niesaw
poda, wstydu nabawi} eine Sungfrau— zgwa-

ci Pann} cf. paniestwa pozbawi, B.; cf.

zebra paniestwa jagod, P.K. cf. *bezczeci,L.
©ntebrer, m. (ber) lyciel, sromotnik, gwaciciel

(panny), krzj'wdziciel czyjej sawy.
©nt eh rung, f. (bie) lenie, zelenie, zniewaga,

sliabienie, niesawa, zgwacenie.
©nteilen, v. n. szybko oddali si, odbiedz; ber

©efabr — , uj, wymkn si z niebezpie-
czestwa} bie 3cit enteilt czas uchodzi, przemija.

©nteuei, n. (isa&) kacze jaje.

©ntenfeber, f. (bie) pióro od kaczki ober kacze
pióro.

entenflot, n. (ba8) (Sat. lemna minor) rzsa
mniejsza, ,§. J. K.; wodna, mech wodny, dzie-
rzega, ^>gn.

entengraö, n. (ba6) (1) Sat. poa fluitans) manna,
trawa maniana, ^)gn., Jndz.} (2) Sat. panicum
crusgalli) proso kurza stopa, 1q. J. Ä.; proso
jednostronne, $QXl-

entengriin, n. (Sat. lemna) rzsa; breifurchigeS —
(Sat. — trifulca) — wiksza; fleineS — f.enten«

flott; biefeö — f. SSucfellirife; bielrourjlicheS — (Sat.— polyrhiza) wielokorzeniowa, .£). J. Ä.
entenlinfen f. ©ntenflott.

_

enterben, v. a« wydziedziczy, wyrzuca z
dziedzictwa, wyzu z dziedzictwa, oddziedzi-
czy, Bohusz.

enterbung, f. (bie) wydziedziczenie, wyzucie z
dziedzictwa.

©nterbafen, m. (ber) bosak, hak (do zatrzymania
okitÓAv), oska.

©nterieb, m. (ber) kaczor.
©litem, v. a. zahaczy (okrt).
©uterung, f. (bie) zahaczenie.
©ntfabren, v. irr. n. m. f., Praes. id) entfahre, bit

cntfäbrfr, er entfahrt, Imperf. id)— , er entfuhr, Conj.
baj) id) --

, er entführe, Imper. entfahre, Part. Prt.

entfahren ujecha, wymkn si, wysun si;
cf. B. vulgo wypsn sie. £>ie Sijt entfuhr betn

Stiele siekiera spada z toporzyska} ber ftifd)

entfuhr mir unter t>ea .gmnben ryba mi si wym-
kna ober wylizna z rk.

@ntfallen, v. irr. n. in; f., Praes. ich entfalle, bu
entfältft, er entfallt, Imperf. ich — , er entfiel, Conj
bafj id) — , er entfiele, Imper. entfalle, Part. Praet.
entfallen spa, Prät. spad, Fut. spadn} cf.

upa, wypa, odpa.
_S3eifp._ e6 entfalle feinem bau £erj um befctoillen

niech niczyje serce nieupada dla tego; e& tft mir
entfallen wyszo mi z pamici} wypuciem z
pamici; cf. zapomniaem to ober — o tmj
ber äftuth entfällt ihm traci ochot, odwaga go
odpada, B.

©ntfalten, v. a. rozfadowa, rozwin, cf. roz-
marszczy, otworzy; bie ©tirne — wypogodzi
czoo, ©r. rozfalduj to czoo, Trb .gialbenr*

faltete Rofe róa w pó wychylona," P. K. 44S;
cf. id. w pó zawarta i wpó rozwiniona. 2tn«

lagen — , rozwin zdolnoci.
©ntfaltung, f. (bie) rozfadowanie, rozwinicie,

audi rozwinienie.

©ntfärben, fid), v. rec, bie garbe beS @efidjt§ ber*

anbern, wenn folche buid) eine heftige ©emtitpberoe*
gung auf eine furje 3eit berurfadjt roirb zmieni si
na twarzy; cf. zbladn, zaczerwieni si, za-
rumieni si, zapon si. Söeifp. ponie ze
wstydu, Krajewski.

©ntfernen, v. a. oddali; cf. uchyli, odesa; cf
usun} 3. 93. szkodliwo zaduszajcych wy-
ziewów usun, DD.; cf. wygna; 3. S3, co si
tycze stylu (kazalni). — Nadto, sowa oka-
zae, wyrazy wyszukane powinny by z niej

starownie wygnanemi, S. P. entfernt alle frembe
©ebanfen pucie prosz na stron myli próne,
Dambrw. 320; cf. kielich troski uprzta, Krs.
SDer 33ecber berfcfjeucbt bie Sorgen.

entfernt, adj. oddalony, odlegy, daleki. 3d) bin

17*
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toeit - jU gfatlben, bag — daleki jestem od przy-
puszczenia e., ober: od tego, abym sadzi
e. . SBeit entfernt, meinem SRattje 3U folgen, trjat

er bielmehr ba§ grabe ©egentljeil nie tylko rady nie

przyj ale nawet wprost przeciwnie od niej

postpi.
Entfernt, adv. daleko, odlegle, opodal.

Entfernung, f. (Me) oddalenie, uchylenie, j. S3.

—

przyczyny, DD.; odlego, daleko; cf.

odstp; S3eifp. zachowuje odstp na 24 kroków,
Szk. .

Entfernungßpunft , m. (ber) odstp, punkt odle-

goci. S3eii]). punkt odzietuny i doziemny,
odsloneczny i dosoneczny biegu planet wszy-
stkie te punkta zowi si odstpami.

Entfeffeln, v. a. rozpta, zdj kajdany, acuchy
z kogo, fig. uwolni od czego, pozby si
czego. 33eifp. zdawao mi si, i uwolniony z

wizów ciaa byem w towarzystwie duchów
niebieskich, Krs.; cf. oswobodzi z wizów.
Entfeffelte Seibenfdjaften namitnoci wyuzdane
rozkiezane, rozpasane , bon rozkiezn, roz-
pasa.

Entfeffelttng , f. (bie) rozptanie, uwolnienie z

wizów.
Entfiebcrn, v. a. z piór obra, oskuba
Entflammen, v. a. rozpali, rozogni, rozarzy.

S3eifp. rozarzy w nim mio. Entflammt fein

paa , by rozgorzaym np. mioci^ oj-

czyzny.
Entflammung, f. (bie) rozpalenie, rozognienie,
rozarzenie.

Gntfleifchen, v. a. obra z misa.
Entfliegen, v. irr. n. m. f.,

imperf. ich — , er ent*

flog, Conj. bajj ich — , er entflöge, Part. Prt. ent=

flogen ulecie, odlecie, Prät. odlecia, Fut.

odlec, Freq. odlatuj
Entfliehen, v. irr. n. ni. f., Imperf. id) —, er ent=

floh, Conj. bafj ich — , er entflöhe, Part. Prt. cnt=

floren uciec, Prt. uciek, Fut. ucieke, Frq.
uciekam, ucieka, uj; 3. S3, ber ©träfe uszed
karjr

; cf. wymkn si.

Entfliehen, n. (bnö) bie" Entfliehung, f. ucieczka,

ucieczenie, uciekanie, ujcie.

Entfliegen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er enf=

flog, Conj. bag id) — , er entflöffe, Imper. entfliege,

Part. Prt. entfloffcn wypywa, pyn z czego;

upyn (np. czas).

Entfliegen, n. (bab) uplynienie etc.

Entflohen, ucieky, zbiegy, uszy.
Entfremben, v. a. fid) ober bon fid) einen — odstre-

czy sobie ober od sienie kogo; odstraszy
zniechci sobie kogo; entfrembet bon bem Seben,

ba8 au6 ©ott ift (Eph. 4, 18) bdc oddaleni od

ywota Boego.
2) powcign, zmyka, kra.

Entführen, v. a. uwie, unie, porwa, zmyka;
cf. B. wykra (pann), uprowadzi.

Entführer, m. (ber) nad) Bohusz: imacz gwato-
wny; wykradzca, b. uwodziciel, pannokradzca.

Entführte, f. (bie) wykradziona, uwiziona ko-
bieta; cf. uwiedziona, eig. herleitet.

Entführung, f. (bie) uwiedzenie, porwanie, wy-
kradnienie, cf. wykradzenie, SRoin.

Entgangen, $art. uszy, uchroniony,
f. entgehen.

Entgegen, adv. naprzeciw, przeciw, na przeciwko;
przeciwny, przeciwnie. NB. kadzie si po
trzecim przypadku.

Entgegenarbeiten opiera si, sprzeciwia si,
narabia przeciw komu; cf. przeciw czemu
dziaa; zapobiega czemu.

Entgegenbauen, v. a. m. f)., budowa przeciw
jakiej rzeczy.

Entgegenbellen, v. a. szczeka przeciw czemu
ober — komu.

Entgegenblöten, becze przeciw komu.
Entgegenbringen, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) —

,

er
b
brachte entgegen, Conj. bag id) — , er entgegen*

brachte, Part. Prt. entgegengebradjt w3rnosic na
przeciwko, zabiee komu z czm.

Entgegenbringen, v. a. fid), opiera si przeciw
czemu, odpór czyni.

Entgcgenbuften, v. n. m. h., wonie na przeciw
komu; cf. zapach zalatuje jal<by na przyjcie.

Entgegeneilen, v. n. in. f., pieszy na przeciw,
na spotkanie czyje.

Entgegenfahren, v. irr. n. m. f., Prs. ich fahre, bu

fabrfr, er fahrt entgegen, Imperf. id) — , er fuf)v ent=

gegen, Conj. bag id) — , er entgegenführe, Imperat.
fahre entgegen, Part. Prt. entgegengefahren wyjecha
na przeciw komu, na przyjcie czyje.

Entgegenfliegen, v irr. n. m.
f.,

Praes. id) fliege

entgegen, Imperf. id) -, er flog entgegen, Conj. bag
id) — , er entgegenflöge, Part. Praet." entgegengcflogen
lecie na przeciw czemu, np. ptak, kula.

Entgegenfliehen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) floh,

entgegen, Conj. bag — entgegenflöhe, Part. Praet.
entgegengefloben ucieka przeciw (komu).

Entgegenfahren, v. a wywie co na przeciw,
prowadzi na przeciw.

Entgegengehen ober entgegenfommen, v. irr. wyj
na przeciw komu , i na spotkanie czyje,
zaj ober zachodzi drog komu; cf. czoo
zachodzi komu 5 S3eifp. Senat zaszed mu drog,
lud tryumf oznacza, Krs. X. 89. Einer ©ache
entgegenfommen zapobiedz czemu. 3emanbe8 SBün=
fd)en

_
entgegenfommen spotka si z czyjm y-

czeniem. Einem mit $reunblid)fei"t — fommen z u-
przejmoci z kim obchodzi si ober postpi.
®cm Sobe entgegengef)en na mier goni, cf. na
mier natarczywy, P. K. 374.

Entgegengefe^t , adj. przeciwny,
f. entgegenfefcen.

Entgegenbalten, v. irr. a. m. 1)., Prs. id) halte, bu
hältft, er hält entgegen, Imperf. ich hielt entgeg., Conj.
bag — entgegenhielte, Imper. bait entgegen, Part.

Prt. entgegengehalten trzyma co naprzeciw komu.
2) trzyma obok czego t. j. porównywa
z czem.

Entgegenhanbelm einem 83efeh(e, postpi przeciw
czemu, przeciwi si.

©ntgegetihtipfen , v. n. m. f., skaczc wybiedz
na przeciw komu.

©ntgegenjagen, v. n. na przeciw komu pdzi.
Entgegenfommen

f. entgegengehen.

Sntgegenlaufen, v. irr. n. m. f., Prs. id) laufe, bu

laufft, er läuft entgegen, Imperf. id) — , er lief ent=

gegen, Conj. bag 'id) — . er entgegenliefe, Imper.

laufe entgegen, Part. Prt. entgegengelaufen bied na
przeciw komu.

Entgegennehmen, v. irr. a. m. 1)., Prs. id) nebme,

bu nimmft, er nimmt entgegen, Imperf. id) nahm ent»

gegen, Conj. bag — entgegennähme, Part. Praet.

entgegengenommen, Imper. nimm entgegen przyj
co (podanego); flg. SRcbrncn fie meine 8Bünfd)e

freunblicbft entgegen. Racz WWPan Dobrodziej
przyj askawie wyraone mu yczenia.

Entgegenreben, v. a. mówi przeciwko.
Entgegenreifen, v. n. in.

f.,
jecha na przeciw

komu.
(Sntgegenreitcn, v. irr. n. in. f., Imperf. ich — , er

ritt entgegen, Conj. bag id) —, er entgegenritte, Im-
perat. reite entgegen, Part. Praet. entgegengeritten

jecha na koniu na przeciw kornu.

ßntgegenrürfen, v. n. m.
f.,
wyruszy naprzeciw

komu.
Entgegenfehen, v. irr. n. m. !)•. Praes. id) felje,

bu flel)ft, er fleljt entgegen, Imperf. Id) — , er fah ent=>

gegen, Conj. bag ich — , er entgcgenfälje, Imperat.

fiel) entgegen. Part. Prt entgegcngefeljen wyglda
(czego), oczekiwa.

Entgegen fein przeciwnym by, sprzeciwia si.

Elltgegcnfetjcn, v. a. stawia przeciwko czemu
co, postawi na przeciwko, w brew ka ober
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opak ka, jak o przeciwnej rzeczy mówi.
S3eifp. mógbym nawet postawi naprzeciw po-
dobnie dowiadczenia, etc. Ca) 5 cf. — ka,

©id) entgegenfeijen sprzeciwia sie, cf. stawi
si sprzecznie, Hora. Dm. i opiera si.

entgcgengefefjt przeciwpooony, a, e. Seif}),

mog by epopeje w stosunku przeciwpooo-
nyra do poezyi dramatycznej, Chdowski;
cf. przeciwny, przeciwlegy, inakszy, inszy;

SSeifp. ydzi wszdzie okazuj charakter skon-
ny do samych przeciwlegych ostatecznoci (a);

cf. *naprzeciwny, L.i entgegengefetjte äBirfimg 3. S3.

Tak to czsto le uyty rodek zupenie prze-
ciwny skutek sprawia, Orz. bia; te dwa na-

przeciwne sobie bodce nämlid) ciepo i *zib
beffer zimno, Uzi ark.

entgegenbringen ,
v. n. m. f.,

wyskoczy na-
przeciw komu.

Gntgegenftehen, v. irr. n. m. h., Imperf. Id) — , er

ftanb entgegen, Conj. bafj id) — , er entgegenfianbe,

Imper. fteh entgegen, Part. Praet. entgegengefranben

odpór czyni, — , dawa, sprzeciwia si, za-
wadza, przeszkadza.

Gntgegenflellen, v. a. nadstawi co no przeciwko,
pooy, przekada, przedstawia, opponowa.
©id) entgegen ftellen opór stawia (a); zajeda
swoich, eby si wracali; nic nie pomogo
wszyscy uciekali, P. K. 214; stawi si prze-
ciw czemu. 83eifp. trwaj niebezpieczestwa
którym stawia opór Ca).

Giitgegenftenimen, ftd), opiera si, przeciwi si.
entgegenfteuern, v. n. ni. h., zapobiega, — bied,
entgegentragen, v. irr. a. m. h., Prs. ich trage, bu

trngft, er trägt entgegen, Part Prs. entgegentragenb,

Imperf id) — , er trug entgegen, Conj. bafj ich —

,

er entgegentrüge, Imper. trage entgegen, Part. Prt.

entgegengetragen nie na przeciwko.
entgegenroirfcn, v. n. m. h., dziaa przeciwko
czemu, zapobiega, przeszkadza czemu.

entgegenjiehen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) —

,

er jog entgegen, Conj. bajj id) — , er entgegenjöge,

Part. Praet. entgegenge3ogen wychodzi na prze-
ciwko; wyruszy na przeciw komu.

entgegnen, v. a. odrzec, odpowiedzie, f. erroibern.

entgegen, v. irr. n. m f, Imperf. ich — , er ent*

ging, Conj. bajj id) — , er entginge, Part Prt. ent=

gangen uciec, uj, uchodzi, uchroni si, u-
nikn, odj si wiszcemu nad karkiem nie-

bezpieczestwu, Kornel.; cf. wybiega siei

33eifp. niemóg przed Zoiami Homer si wy-
biega, Dm. 94.
— cf. ustrzedz si (3. 83. sromoty), umkn

si; 33eifp. nie uszo bacznego Rzdu oka, i
stan wsiów wymaga w wielu miejscach pomo-
cy, Orz. bia.

entgehung, f. (bie) chronienie si, unikanie, u-
niknienie.

entgeiftern, v. a. m. h., duszy Cniby ducha) po-
zbawi, udusi; 2) w zachwycenie wprawi.

entgett, n. (ba8) zapata; ohne entgelt b. i. umfonft
bezpatnie, darmo.

entgelten, v. irr. n. m. fi., Praes. id) entgelte, bu
entgiltft, er entgilt, Imperf. id) — , er entgalt, Conj.
bajj icf) — , er entgälte, Imper. entgilt, Part. Praet.

entgolten oddawa komu co za co (wet za wet),
zapaci, przypaci czego czem, ponosi, odpo-
wiada za co. S3eifp. ostatni t. j. chopek za
wszystkich odpowiada, Krs.

S3eifp. frembe äRiffethat entgelten nieprawo
czyj ponosi; bu follft e6 mir fchon entgelten

odpacisz ty mi za to ober nie ujdzie ci to na
sucho, — bezkarnie; einem etroaS entgelten laffen
da sie komu we znaki, pomci si na kim
za swoje,

entgettung, f. Cbie) oddanie, nagroda, przypace-
nie, uszczerbek,

entgleiten, v. irr. n. m» f., Imperf. id) —, er etu>

glitt, Conj. bajj id) -, er entglitte, Part. Prt. ent«

glitten wylizn si, wymkn si.
entglimmen, v. irr. n. nr. f.,

Imperf. irh—, er ent=

glomm, Conj. bafj id) — , er entglömme, Part. Prt.

entglommen zatli si; cf. B. zaj si, zapali
si, rozarzy si.

entgliifien, v. n. rozpali si, rozarzy si; bon

SBein entglüht rozgrzany winem.
entgürten, v. a. rozpasa, poprg, rozwiza-
enthaaren, v. a. wosów pozbawi; cf. ogoli
wosy.

enthalten, v. irr. a. m. I)., Prs. id) enthalte, bu ent*

hciltfr, er enthält, Imperf. id) -, er enthielt, Conj.

bafj ich — , er enthielte, Imper. enthalte, Part. Prt.

enthalten zawiera, zamyka w sobie, iii fid) ent=

halten obejmuj w sobie te pretensye, 9t@. cf.

trzyma w sobie, mieci w sobie.

2) fid) enthalten, v. recipr. wstrzyma si,
wstrzymywa si, powciga si; cf. hamo-
wa. SSeifp. fie tonnten fid) beg aSeinenS nicht ent=

halten od paczu si hamowa niemogi.
enthaltfam, adj. wstrzemiliwy, powcigliwy,
umiarkowany.

enthaltfamf eit, f. (bie) wstrzemiliwo,
powcigliwo , umiarkowanie , wstrzyma-
o, Krs.

enthaltung, f. Cbie) powciganie, wstrzymanie}
zajcie, objcie.

enthaupten, v. a. ci, cina, ci ober zdj
komu gow (a).

enthauptet, $art. city.
entijauptung, f. (bie) cicie, cinanie; cf. gar-

dowa—, mieczowa kara, L., beffer kara miecza.

entheben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er ent=

hob, Conj. bajj id) — , er enthöbe, Part. Prt. eilt*

Ijoben, üblicher: überheben uwolni kogo od czego,
oszczdzi komu co; beS SlmteS — , oddali od
urzdu.

entheiligen, v. a. uniewieca, bezczeci, L.;

naruszy wito , zgwaci , sprofanowa,
splugawi, zniewaa; cf. B. spodli; cf. B.

skazi, poniewiera; S3eifp. imi Paskie dzisiaj

tyla przeniewierstwy i krzywoprzysistwem
sponiewierane wietokradzkiej igraszki stao
si przedmiotem, Woronicz (a); cf. pospolito-

wa, Krs.; nie zachowywa np. wita (ber

geiertag).

— cf. S3ö6m. niewici, 3. S3, niedziel.
entheiliger, m. (ber) zniewaca, skaziciel, gwa-

ciciel, profanujcy.
e u tf) eil ig ung , f. (bie) zgwacenie, zniewaenie,

cf. B. spodlenie, skaenie.
enthufiafi, m. (ber) entuzyasta, zapaleniec, m. g.
ca, Pi. zapalecy, gorliwiec, zagorzalec,
zawzity.

enthufiagmuS, m. Cber) zapa, entuzyazm, gorli-

wo, arliwo, auch zagorzao, SBj.

enthüllen, v. a. odkry, odsoni, odsania, cf.

wynurzy, wyjawi, cf. na jaw wystawi, wy-
krywa; 3. S3, poszukiwa i na jaw wystawi
wszystkie tajniki serca ludzkiego, SP.

enthüll ung, f. (bie) odkrycie, odsonienie.

enthüpfen, v. n. m. f., trepocc oddali si.
entf)ufia§miren f. begeiftern.

entjodjen, v. a. uwolni od jarzma, wyprzdz
z jarzma.

entjungfern, v. a. odj paniestwo* paniestwa
pozbawi, odebra paniestwo, cf. L. *prze-
dziewczy.

entjungferung, f (bie) odjcie paniestwa, ®,0.
entfernen, v. a. ziarno wyj, wyjdrzy.
entfleiben, v. a. rozebra; cf. ciao z odziey
obnay, Dziark.; zewlec suknie, zdj suknie;
cf. zdejmowa, pozdejmowa suknie, rozebra
z sukien; cf. rozodzia; cf. $r.=$oln. wyzu,
wj'zuc si; fld) — rozebra si, rozbiera si.

enffleibet, $ar. rozebrany.
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Entfleibuug, f. (bie) rozebranie Cz sukien), ze-
wleczenie.

©ntfommen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er ent»

fam, Conj. bafy id) — , er entfäme, Part. Praet. ent*

foinmen uj, Praet. uszed, Fut. ujd, Freq. u-

chodz, uciec, Praet. uciek, Fut. uciek; cf.

wymkn si> cf ratowa si.
@ntförj>ern/ v. a. wyzu z ciaa, zrzuci ciato

(aa); cf. osamotni.
©ntförpert, bezcielny.

©ntförperung, f. (bie) osamotnienie, Szan.; cf.

Slbgetdnebenheit.

(Sntfräften, v. a. osabi, osabia, wysili, wy-
cieczy siy; cf. zmocowa. fij. eine anfinge —
osabi ob. uniewani skarg.

Sntfraftet, »Part. zeslabiay, wysilony, osabio-
ny, wycieczony, z si obrany.

©ntfräfrung, f. (bie) osabienie, wysilenie, wy-
cieczenie.

(Sntlaben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er ent=

lub, Conj. baß id) — , er entlüüe, Part. Praet. ent=

lnbeil, ci'. auSlnbeti wyadowa; cf. rozjuczy,
ciar precz wzi, — zdj, uwolni od ci-
aru; cf. B. wypróni, wypakowa; fid) -,

wystrzeli.
(Sntlabung, f. (bie) wyadowanie.
(Sntlang, adv. wzdu, m. b. gen.

6ntlarben, v. a. demaskowa, mask zdj, —
zoy, mask zerwa.

Entlarbung, f. (bie) demaskowanie, odsouienie,
wykrycie.

<5ntlaffen, v. irr. a. m. tj., Praes. id) entlaffe, ba

entläffeft, er entläßt, Part. Praes. entlaffenb, Imperf.

id) — , er entließ, Conj. bofj id) -. er entliefje, lm-
per. entlaffe, Part. Praet. entlaffetl puci, uwol-
ni, odpuci, wypuci, rozpuci (wojsko,
zebranie), puci od siebie, odprawi; It. flisów

niebawnie uwolni, Contr. Ginen beS 25icnftc8 —

,

odprawi ze suby, uwolni od suby, odda-
li od urzdu.

6ntlaffung, f. (bie) uwolnienie, odprawienie, pu-
szczenie, abszyt, dymissya. £>ie ü>ienftcntlaffung

odprawa, uwolnienie od suby, SBj.

Entlüften, v. a. zdj ciar, uwolni od ciaru.
@ntlauben, v. a. oberwa licie, poobrywa; fig.

entlaubt okwity.
©ntlaufen, v. irr. n. m. f, Praes. id) entlaufe, bu

entläufft, er entläuft, Imperf id) — er entlief, Conj.

bafj id) A—
, er entliefe, Imper. entlaufe, Part. Praet.

entlaufen uciec, zbiedz, uchodzi, umkn.
(Sntlaufen, n.(baó) ucieczka, uciekanie, odbiee-

nie, zbieenie.
©ntlebigen, v. a. uwolni; flety feiner $,flid)t ent*

(ebigen wykona sw powinno, uczyni zado-

ey powinnoci, dopeni; roenn bie SBorbereitungeu

entlebigt finb skoro przygotowania bd zaat-
wione. @id) uon einer SSefrbulbigung entlebigcn

oczyci sie od zarzutu, — winy. ©id) beS

SkrfbrechenS — wywiza si z przyrzeczenia.

Entlebigung, f. (bie) uwolnienie, uprztnienie,
zaatwienie.

Entlegen^ adj. odlegy, daleki; ein entlegener SBin*

fei usuniony zakt, Dmoch.
Entlegenheit, f. (bie) odlego, daleko.
Entlehnen, v. a. poyczy, poycza od kogo; cf.

wyj, wzi skd, wypisa.
Entlehnung, f. (bie) poyczenie, poyczanie od
kogo, poyczka.

Entleiben, v. a. zabi, mier zada, ycie ode-
bra.

Entleibter, m. ein, zabity.

Entleibttng, f. (bie) zabójstwo, zabicie.

Entlocfen, v. a. wywabi, wyudzi; cf. odwa-
bi. Shrónen entlocfen wycisn zy.

Entlocfung, f. (bie; wywabienie.
Entmannen, v. a. otrzebi, wymnlszy, wytrze-
bi, »wymszczyni; kastrowa, wyrzeza.

Entmannt, $arr. pozbawiony mstwa ober m-
nej siy *ewirat L.

Entmannung, f. (bie) pozbawienie mstwa, wy-
mniszenie, kastracya.

Entmaften, .v. a. masztu pozbawi, maszt zbi,
— zama.

Entmenfchen, v. a. wyzu z czowieczestwa;
<$art. entmenfcfjt wyzuty z wszelkiej ludzkoci.

Entwiutl)igcn, v. a zasmuci, wesoej myli ober
dobrej myli pozbawi, zniechci.

Entmutigung, f. (bie) odebranie odwagi ob. o-
choty, zniechcenie.

Entnageln, v. a. odgwodzi , t. j. odbi co
gwodziem przybitego.

Entnehmen, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) entnehme,

bu entnimmft, er entnimmt, Imperf. id) — , er ent=

naf)m, Conj. bafj id) -
, er entnähme, imperf. ent

nimm, Part. Prt. entnommen, oberb.
f. roegnehm n

odebra, wzi od kogo.

2) Sßechfel auf 3einanb entnrhmca, traffiren, ö. ci-
gn na kogo weksel, wzi ober da weksel
na kogo, cf. wskaza weksel na kogo, assy-
gnowa; 3) abnehmen, berftehen, erfehen dorozu-
mie si, poj, wymiarkowa.

Entuerocn, v. a. nerwy osabi, wyniszczy, wy-
cieczy.

Entnerüuug, f. (bie) wyniszczenie si.

Entquellen, v. n. m. f.,
wytryska, — kiwa

pyn zkd.
Entrathen, v irr. n. m. h., Praes. id) entrathe, bu

enhatbft, er enträth, Imperf. id) — , er entrieth, Conj.

bafj id) — , er eutriethe. Imper. enfratfje, Part. Prt
entrathen (geroohulich mit tonnen ober muffen) cf.

entbehren nie mie, obej si.
3d) fana ba ober beffen nierjt* entrathen nie mog
si obej bez tego.

Ellträthfeln, v. a. odgadn, zgadn, rozwiza.
Entree, n (ba8) wejcie

f." Eintritt.

Entreebillet, n. (bag) bilet wnicia, na wejcie.
Entreejimmer, n. (baS) bawialna sala, (a), po-

kój bawialny, cf. przedpokój, 3Bp.

Entreißen, v irr. a. m. h, Imperf. id) — , er ent=

riß, Conj. bafj id) — , er entriffc, Part. Praet. ent«

riffen wydrze, wyrwa.
95cif[). wyrwaa nam go mier nieubagana, (a).

2)em Sobe entreißen wyrwa ob. uratowa od
mierci, Krs.

Entreißung, f. (bie) wydarcie, wyrwanie. •

Entrepreneur, m. (fij.) (ber) antreprener, przed-
sibiorca.

Entreprife, f. (bie) antrepryza, przedsibiorstwo;
Sfleifp. wzi na si — wozów kuchennych (a).

Sntrich, m. (ber) kaczor, g. a

Entrichten, v. a. m. h., paci, odda, opaci,
zoy opat.

Entrichtung, f. (bie) zapata, opata, pacenie.
Entriegeln, v. a. odryglowa.
Entrinnen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) — , er ent»

rann, Conj. baß id) — , er entranne, Part. Praet.

entronnen, entlaufen uj, uciec, zbiedz, wybie-
ga sie komu; P. K. umkn si, usun si, cf.

wybrn z czego, ttbfol. Sie 3eit entrinnt czas

ubiega.

Entronnen, ten który uszed, zbiegy, uszy,
SB«-

. •

Entrollen, v. n. in. f. toczy si z czego, kro-

plami wypada.
Sfjrctnen entrollen ihm leje zy jak groch toczy.

En tr ii cf en, v. a. m. I)., fdmcll hinroegnehmen porwa,
usun.

Entrficfung, f. (bie) porwanie, usunicie.

Entr unrein, v. a. m. I), rozmarszczy, wymar-
szcza, wygadzi fady, roztadowa, j. 28. —
czoo, (a).

Entrüften, fid), v. rec. rozgniewa si, powsta
przeciw komu w gniewie, wzruszy si gnie-

wem; cf. U. unie si gniewem, cf. obruszy



(gutvüftet— ©tttfdjiaaett. 263 (gntfd^agutfg — ©titfeisett.

si, cf. oburzy. Seift), có ci mogo tak na
wiat oburzy'?, Poj.

gntrüftet, <{5art. rozgniewany, wzruszony, mar-
kotny.

gnhuftting, f. (bie) obruszenie sie, gniew; cf. za-

pal.

gntfagen, v. a. odmówi: 2) v. m. h. wyrzec
si, — rzeka si czego, odrzec si, zrzec si,

zarzec siei wyzu si. abdykowa; SBeifb. ab-

dykowal rzdy na pozór i obj je znowu, (a).

g£. Sdzia i krytyk wyzu si powinien z

wszelkich namitnoci, (a).

©ntfagung, f. (bie) odmówienie; 2) zrzeczenie si,

odrzeczenie si.

gntfai}, m. (ber) odsiecz, f. g. y; cf. sukurs; cf.

posiki. 3um Sntfai} eilen pieszy na odsiecz.

gntfaueni, v. a. kwas z czego wydzieli.

gntfehäbigen, v. a. wynadgrodzi, nagrodzi, na-

gradza, indemnyzowa; zastpi strat, Krs.;

nad) Bohusz, oprawi szkod.
gntfchabiguug, f. (bie) wynagrodzenie, indemny-

zacya, nagroda za uczynion krzywd; cf. *bas-

sarunek, odwet.
gntfchäbigungöfumme, f. (bie) suma wynagra-

dzania, (a).

gntfdjci umen, v. a. odszumowa, uwolni od piany,

— od szumowin.
gntfd)eibbar, adj. rozstrzygalny, 9Bj., do roz-

strzygnienia, äöj.

gntfcfyeibcn, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er ent-

fcfn'eb, Conj. bafj id) — , er entfchiebe, Part. Praet.

cnrfchieben wyda wyrok, Orz. bia., wyroko-
wa, stanowi, -rozstrzygn, rozwiza, roz-

prawi, rozsdzi, rozezna, zadecydowa.
gj. Bitwa 6 godzinna ieszcze nic stanowi-

cego nieprzyniosa, (a). Bagnet walk rozwi-
za, (a); pewno wojny lub pokoju niemoe
jeszcze by rozwizana, (a); gj;. bie SJkhrheit

ber (stimmen eutfchieb bie Sniennung wikszo
gosów stanowia nominacya ©id) für etroag

entfeheiben (>)on Jkrfonen) zdecydowa si za czem.

g8 rtar fchroer ju entfeheiben trudny rozsdek w
tern baczyli, P. K.

gntfcheibenb, krytyczny, L., stanowczy, a, e.

(Sr. stanowcza batalia, Szan. ober stanowicy;
gg. hn Äurjen liurb etroag gntfd)eibenbeg borfallen

w krotce stanowice rzeczy zajd; fid) entfchei>

benb erflären stanowczo si owiadczy.
gnlfdjeibung, f. (bie) rozstrzygnienie, rozpozna-

nie, rozwizanie, rozeznanie, rozsdzenie, ozna-

czenie; cf. Avyrok, decyzya.
gntfcheiöungögrunb, m. (ber) racya decyzyi; cf.

wywód, powód decyzyi.

gntfcheibunggbunft, m. (ber) chwila stanowcza,

kryzys.
gntfchieben, Part. rozsdzony, rozstrzygnionyi
— adj. zdecydowany, pewny, wyrany; j. S3,

er hat eine entfchiebene Slbneigung bagegen wyran
ma niech do tego- Sa§ ift entfd)ieben tüahr to

jest niewtpliw prawd; tak si ma niezawo-
dnie} entfdjieben auftreten energicznie wystpi.

gntfd)iebenheit, f. (bie) energia, pewno.
gntfdjlafen, v. irr. n. m. f., Praes. id) entfd)lafe, bu

entfdbläfft, er entfd)ldft, imperf. ich — , er entfchlief,

Conj. bafj ich — , er entfd)liefe, Part. Praet. ent=

fchlafen, in ben ©d)laf gerathen, f. ba8 niebrige ein*

fdjlafen zasn, usn. 2) umrze. 2)er gntfchla=

fene, fig. zmary, umary.
gntfdjlagen, v. irr. .a. m. f.,

Praes. id) entfchlage,

bu entfcblagft, er entfd)Iagt, Imperf. ich — , er ent=

fchlug, Conj. bafj id) — , er entfdjlüge, Part. Praet.

entfd)lagens alg v. rec. mit bem Gen. ber ©ache:
befreien, loSmadjen uwolni si od czego, pozby
si czego, chroni si; SBeift). (bibl.) ber ungeiftt»

gen gabeln entfchlage bid) wieckich i babich bani
chro si; fid) einer Sßerfon, einer ©efeflfdhaft ent*

fchlagen, fje meiben unika kogo, przerwa z kim

przyja, poprzesta czyjej znajomoci, rozbrat

z kim zrobi.
gutfchlaguug, fi (bie) unikanie.

<Sntfd)leieru, v. a. odsoni, wyjani; zdj ober

odkry zason.
gntfcbliefjen, fid), v. irr. r. m. I)., Imperf. id) ent=

fchlofj nitcfj, er — fid), Conj. bafj id) mich — er fid)

entfchlöfff, Part. Praet. entfd)loffen namyli si do

czego, cf. umyli, postanowi co u siebie, na-

myli si, rezolwowa si, puci si na co,

zdecydowa si, determinowa si; jU etroaS —

,

przychyli sie O); skoni si do czego.

23eifb. ich entfd)lofj mich, ben SlriftoteleS in§ $ot=

ntfd)e gu überfeinen puciem si na to, abym Ary-
stotelesa na Polski jzyk wyoy, Petrycy.
3d) habe mich jti bem Äauf entfchloffen odwayem
si na to kupno, Krs.

gtitfchliefjung, f. (bie) namylenie si, namyl,
uradzenie, postanowienie, rezolucya, zdecydo-
wanie si.

gntfchl offen, stanowczy, determinowany, rezo-

lutny; miay, gr ift entfchloffen = er hat fid) ent*

fd)loffen zdecydowa si.

gntfchloffenheit, f. (bie) determinacya; cf. przy-
tomna miao, cf. odwaga, mztwo, cf. mocna
wola (a).

gntfchlummern, v. n. m. f., zdrzymn si, usy-

pia, cf zasn.
<3ntfd)lübfen, v. n. m. f., roegfchlübfen wylizn
si, z czego, Nieme; umkn si, wymkn
si, wybrn, wydosta si, wydoby si, wy-
sun si.

gntfchlufj," m. (ber) rezolucya, przedsiwzicie,
namys, postanowienie; §3eifb. ber Senat hat nod)

feinen gntfdjlufj gefaßt Senat jeszcze adnego nie

uczyni namysu (a); (po)wzi równie wa-
leczne jak miae postanowienie zrobi w nocy
na nieprzyjaciela wycieczk, (a). SSeift). Zygmunt
nieumiejcy w chwilach pomylnych dzielnego

wzi postanowienia (einen Erdftigen — jufaf»

fe:i) niedziw e w cikiej przygodzie nieu-

mia go znaie, Nieme. 3d) tann ju feinem —
fommen nie mog si zdecydowa.

gntfchulbbar, adj. dajcy si uniewinni.
gntfctjulbigeit, v. a. exkuzowac, wymawia, za-

mówi, zamawia. Seifb. L paskie bdy kady
zamawia, ubogiego cnoty rzadko kto widzi, L.
©id) entfd)Ulbigen uniewinnia si, zasania sie

czem, skada si czem. §3eifb. sprawia si
nieborak, alter Slutor. ©eifb. bamit fid) feiner mit

Utiroiffenheit entfd)ulbige Aeby si nikt niewia-
domoci» nie skada (a), tumaczy si. ©id)

entfchulbigen laffeu kaza przeprosi (za nieprzyj-

cie). <Da8 ift noch ju entfchulbigen mona to

jeszcze wybaczy.
gntfchutbigung, f. (bie) wymówka, wymówienie,
exkuza; fahle — , wymówka ladajaka, cf. leere

Slllgflucht próny wybieg.
gn t f eh u l b i g u n g 8 g r u n b, m. (ber) susznawymówka.
(Sntfdjroeben, v. n. ulecie, ulatywa.
Ghitfchroinben, v. n.irr. m. f., Praes. ich entfd)roinbe,

Imperf. ich entfd)roanb, Conj. bafj id) entfchwctnbe,

Part. Praet. entfdjmunben, cf. berfcfjroinben uj
nieznacznie, znikn, znika. Sem ©ebacfjtnifje

—. wyj z pamici.
(Sntfeelt, adj., für: tobt bezduszny, nieywy,
martwy.

Sntfenben, v. a. odesa; 2) rzuci, np. pocisk.

gntfetjen, v. a. bon einem STmte, beS SfmteS entfe^en,

oddali z urzdu; zoy z urzdu. 2) —, bon
ber Belagerung mit einem gorbg rubben befreien,

odsiecz da miastu, ober przyby na odsiecz ober
uwolni od oblenia; oswobodzi miasto od
oblenia.

3) —-, fid) entfern, bor ober über etroa§ entfern,

einen Ijohen ©rab beg ©chreefeng ober Slbfcfjeueg bar*

über embfinben, batuber erfchretfen, erftaanen zlkn
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sif czego, zdumie si, wzdrygn si; C{k.=S|$oln.

zwrzasn si; cf. zastanowi si.

Sntfetjen, n. (boó) strach, zdumienie, trwoga, groza,

t>c(Ter zgroza.

(Sntfe^lid), adj. okropny, straszny, straszliwy;

—, adv. okropnie, strasznie.

(Sntfetjlicbfeit, f. (Die) okropno.
Sntfeijter, Part. zttfony ober zrzucony z urzdu.
gntfejjung, f. (bie) j. S3, bon einem Slmte zoenie
Z urzdu, oddalenie z urzdu. S3eifp._ odpowie-
dzialnemi s z osób i majtków swoich nawet
pod oddaleniem z urzdów które posiadaj (a).

(Sntfiegeln, v. a. odpiezetowa list, rozpiecz-
towac.

(Sntfiegelung, f.(bie) odpiecztowanie, rozpiecz-
towanie.

Sntfinfen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich—, er entfanf,

Conj. bafj id) — , er entfanfe, Part. Praet. entfunfen

wypa, wypada, opa, spa; fig. ba entfanf
' ihm bie Hoffnung nadzieja go odstpia.

Sntfinnen, fid), v. irr. rec. m. h., Imperf. id) mU
fann mid), er — fid), Conj. bafj id) mid) — , er fleh

entfctnne, Imper. entfinne bid), Part. Praet. entfonnen

:= fld) erinnern przypomnie sobie, pamita, spa-

mita, wspomina sobie, przywodzi sobie na

myl ober na pami, äftem fann fid) eines foldjen

SBetterg nicht cntfinnen nie mona sobie przypo-
mnie takiego powietrza, cf. *zapamita.

@ntff)innen, fid), v. irr. r. m h., Imperf. id) enfc»

fpann mich, er — fid), Conj. bafj id) mid), er fleh
—

entfpänne, Part. Praet. entfponnen = heiborgebracht

roerben, nad) unb nad) entftehen wszcz si, wy-
rosn, sta sie, cf. B. wzbudzi si, wznieci
si. S9 entfpann fid) uroso drugie pytanie (a).

(Sntfprechen, v. irr. n. m. I)., Praes. id) entfprcche,

bu entfprichft, er eiitfprid)t, Imperf. id) — , er ent=

fprach, Conj. bafj id) —, er cntfpracrje, Imperat. enU

fprich, Part. Praet. entfprochen = übercinfommcii,

gleid) fommen, gemetj) fein, cf. jufagen, cf. geroachfen

odpowiada, zgadza si, stosowa si, wyró-
wnywa. S3eifp. siy moje nie wyrównywaj
takiemu przedsiwziciu, Pot.

©ntfprechenb, aid adj. odpowiedni, zgodny, sto-

sowny.
gntfpriefjen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er ent*

fprofj, Conj. bafj id) — , er enifproffe, Part. Praet.

entfproffen wyrasta} fig. wynika, wychodzi»
fig. pochodzi.

ßntfpringenK v. irr. n. m. f.,
Imperf id) -, er em>

fprang, Conj. bafj id) — , er entfbränge, Part. Praet.

entfprungen = babonfpringen uciec; 3. §3. er i ft ent«

fprungen roie ein 9Ftef> au8 bem 9cet$ (bibl ) uciek
jako sarna z sida ; cf. uskoczy , sprysn,
umkn si.

2) — , herborfommen, entftehen bon Sachen unb

Cueflen, wytrysn, wytryskiwa, aber aud) fig.

bon anbern Singen pochodzi, bra ober mie po-

cztek, wynika, pój zkd, uró zkd, po-

wsta zkd, pocz si zkd, wszczyna si,
wypywa, SB3.

©ntfpringur.g, f. [bie] wyniknienie, wymknienie,
wytryskanie.

(Sntfproffen, Part. wyniky, pochodzcy od kogo;
cf. B. spodzony, zrodzony.

Inl&m"' (
wynik,y' ^8X^ p°wsta^-

entflammen, f. abftammen.

Gntftehen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er eilt«

ftanb, Conj. bafj id) — , er cntftänbe, Part. Praet.

cntftanben = feinen Slnfong nehmen powsta, po-

chodzi, wynikn, pocz si, cf. urobi si.
SSeifp. mona atwo pozna, jaka si ilo wody
urobia, Bystrz.

93eifp. zaszed spór w pewnym domu publi-

cznym, Orz. bia.i przeszego wtorku z rana
zaj si ogie. Ogie ten powsta z tj przy-
czyny etc. (a); pomór wszczy skutkiem za-

razy, (a), entftanben; roenn eine geuerbrunfl ent>

fteht kiedy si poar wznieci, (a); ober na przy-
padek wszcztego poaru, (a), Bhsz.i e8 ent*

ftel)t bie §rage zachodzi pytanie; urasta pytanie;
cf. rodzi si pytanie, cf. stoi pytanie, (a); atl
einem S3egriff entftehen mehrere za jednym pomy-
sem snuj si inne, Surowe. — cf. wysnu
si, eig. fid) entroicfeln; S3eifp. lecz podajmy ta-

kow nawet osnow (szczliw osnow) nie-

powoanemu do wyszych zamiarów pisarzowi,
có si ztd wysnuje, F. W.; entftanben sporz-
dzony, 3. 83. gsi koo drzwi siedzce (w izbie)

spoczyway w malekiej wilgoci sporzdzo-
nej kauy, Krsk.

i) — , m. h., (feiten) mangeln, fehlen brakn.
entftehen, n. <ba6> I t

• •

Gntftebung, f. (bie) \
lstnieme

-

_

S3eifb- historya rossyjska istnienie swoje winna
Katarzynie, (Sinbe im ©retfd)).— cf. powstanie, 3. S3, ziemi, wyniknienie, po-
cztek, zawizek, zaród; S3eifp. rewolucya w
jej pocztkowym zarodzie, (a). It. spór w za-
wizku jego przytumi (a); wojna w roku 1805
daa zaród lidze Reskiej (a). It. choroby w
swych zawizaniach agodne, Dziark. 6nt»

ftehung beö 9Bohlthatigfeitö=Skrein& zawizanie si
towarzystwa dobroczynnoci, Orz. bia.

SntftehungSart, f. (bie) zaród, sposób powstania,
sposób wyniknienia.

Cntfteljtingögrunb. m. [ber] przyczyna pocztku.
Sntfteigen, v. irr. n. m. f., Prae.s. id) cntfeigc, Imperf.

ich entflieg, Conj, bafj id) entfliege, Imper. entfreige,

Part. Praet. entfliegen, poet, wyj skd; wznosi
si, wydoby si.

ßntft eilen, v. a. m*. f). , bie ©eftatt eincö SDiugeö ber=

berben, eine anbere nachteilige ©eftalt ertheiieii; cf.

berftellcni cf. berunftalten odmieni, (na szpetne),

przeinaczy, zeszpeci, zepsowa; cf. B. *po-
cudawiii, oszpeci. §3eifp. chód trudny i szpe-
ccy, DD.

Sntftelltheit, f. (bie) narowisto.
drntftellt, Part., zmieniony, zepsuty, szpetny,

oszpecony, marny.
(Sntftellnng, f. (bie) oszpecenie äc c.

(Sntftróme, v. n. m. f., strumieniem wyla si
zkd.

(Sntfttir jen/ v. a. run, spa.
Sntfünbigen, v. a. rozgrzeszy, oczyci kogo

od grzechu.
(Sntfünbigung, f. (bie) rozgrzeszenie, oczyszcze-

nie ober biblifch oczycienie.
enttaufchen, v. a. wyprowadzi z omamienia,
zudzenia.

Sntthronen, v. a. zepchn z tronu, *detronowa,
detronizowa, z tronu zrzuci, wyzu — , zo-y z królestwa.

Sntthronung, f. (bie) detronizacya.

(Sntübrigen, v. a. übrig behalten, fftrbaS beffere er-

übrigen nazbyt otrzyma, oszczdzi; er hat nid)t6

erübrigt nie okroio mu si nic ztd, nie zostao
mu nic nazbyt; einer Sad)C entübrigt fein, b. i. über-

hoben, bamit berfd)ont fein uwolnionym by, po-

zby, si, mie pokój; cf. obej si
Ghitbölfcrn, v. a. cf. L. wyludni, ogooci z ludzi,

wyplenia z ludzi; cf. spustoszy, ludnoci po-

zbawi. @r,. Miecz obosieczny którym wyple-
nia kraj z ludzi rzezi i ucieczk, Krajewski.
Ghitbölfcrt rnerbrn wyludni si, L.; wyludnie,
L.; utraci ludno.

(Sntbölfcrung, f. (bie) wyludnienie.

@ntroad)fen, v. irr. n. ni. f., Praes. id) entmachfe,

bu entrtnichfr, er entmächft, Imperf. id)— ,
crentroud)9,

Conj. bafj id) — , er enth.nid)fe, Part. Praet. ent>

tuad)feil wyró, wyrasta, wyrosn z czego,

3. S3, z sukien; ber SRuthc entroachfcn wyj z lat

dziecinnych, z pod rózgi.

Cnthmffnen, v. a. rozbroi, wyzbroi, L. 83elfp.
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SMele Würben entwaffnet wielu zostao rozbrojo-
nych, (a).

SntWaffneter, m. (ein) rozbrojony, bezbronny.
Sntwaffnung, f. (bie) rozbrojenie, wyzucie ze

zbroi.

Sntwdffern, v. a. osuszy np. k, eine SBiefe —

;

wod wycign z czego.

©ntwdfferung, f. (bie) osuszenie.

gntroeber, Conj. albo; entweber auf biefe ober auf

jene Slrt albo tym albo owym sposobem; entweber
— ober albo to albo owo, lub to lub owo.

.
Ohitwefinen, v. a. f. entwöhnen.

Entwehren, f. errocljreti, pozby si czego, obro-

ni si.

@ntwcid)en, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er ent=

mich, Conj. bajj id) — , er entwiche, Fart. Praet.

entlüidjen, uciec, uj, uchodzi, ustpi, umkn,
er', uchyli si, schroni si, *uskroba, L.

Ej; Unb ber" Jjimmel entmid) wie ein eingcmicfelt

33ud), Offenbar, (j S3. 14. a niebo ustpio jako
ksigi zwinione.

£ntweid)ung, f. (bie) ucieczka.

(Sntweibetl, v. a. bezczeci, (a); *uniewici,
L.; sprofanowa, cf. poniewiera, sponiewiera.
S3cifp. poniewiera si Boska powaga kocioa
S. Ca); cf. splugawi, znieway, cf. pospoli-

towa, Krs.j skazi; j. Si. dla chizecian gaje
ich (ber alten ^ßreuijen) i zrzódta byy niedoste-
pnemi dla tego, iby ich wiioci nieskazili,

wiecki, (linen s#riefter — , zdj powiecenie
(sacra) z ksidza. Alkoran skazi ziemie wit,
Lesz., cf. skrzywdzi

©ntweihung, f. (bie) splugawienie, sprofanowanie,
zniewaenie.

Sntwenben, v. reg. unb irr. a. m l) , Imperf. id)

— , er entroenbete auch entwanbte, Conj. ba§ id) —

,

er entmenbete, Part. Praei. entwenbet auch entwanbt
= biblifrb: Wegwenben, entziehen odj; cf. odda-
li; j. S3, serce ojcowskie od dziecicia.

2) ein gemilderter Sluöbrucf für baö fjärtere : freblen

zmyka, kra co, ukra, zabiera} zmyka
pienidze.

Ghitroe nbung, f. (bie) kradzie, odjcie, zemknienie.
Entwerfen, v. irr. a. m. b., Praes. id) entmerfe, bu

entwirfft, er entwirft, Imperf. id) — , er entwarf,

Conj. bafj id) — , er entwürfe, Imper. entwirf, Part.

Praet. entworfen koncypowa, wykoncypowa,
wymyli, w myli ukada, pierwszy abrys
ober model zrobi, projektowa, uprojektowa;
einen $ßfan — , uoy rys, plan, projekt, zamys;
ein ©emdtbe — , kreli, znaczy, wystawi, odry-
80wa, wyobrazi; ukad zrobi, uplantowa,
j. §3. — projekt, Seryarz, cf. czyni dyspo-
zycye, rozporzdzenia, zabiegi, zamiar; cf. de-

liniowa, odliniowa, Tr. SSeifp. id) roid hier nur
ein Fur3e§ ©eindlbe euerer Skrirrungen entwerfen wy-
stawi tu krótki obraz bdów waszych (a);

33eifp. Ejobi 32, 4, entWarfg mit einem ©riffel wy-
ksztatowa je rylcem.

Entwerfung, f. (bie) projekt, koncept, zarys, u-
planiowane.

Entworfen, Part., »projektowany, wymylony,
wykoncypowany, uoony, wystawiony, zoo-
ny, odrysowany, odkrelony.

EntWicfeln, v. a., auSeinanber micfeln rozwin,
rozwija, wysnu; cf. wykrywa; SBeifp. z tych
wrae wysnute postrzeenia, Surowiecki.

2) eigentl. unb uneigentl. : (bon einer bermorrenen
©ache) flar unb beutlid) madjen wyuszcza, roz-
plata, wywika, rozebra spraw, odkry,
okaza; SBeifp. materyay hisloryi z tym wi-
ksz' dokadnoci rozwikywa, Linde profijr.
©id)—, bom Körper, Slnuigenac. rozwin, —wijc"
si.

EntWicfefung, f. (bie) rozwinicie, wysnowanie.
SntWilbern, v. a. z dzikoci wyprowadzi, uo-
byczaja.

En twin be In, v. a., ein Äinb, rozpowi dziecko, z
pieluch wywin.

Entwinben, v. irr. a. m. fi-. Imperf. id) — , er ent>

roanb, Conj. bajj id) —, er entwinbe, Part. Praet.

entrounben wyrwa, wywin; fid) — , wykrci
si, wydrze si skd.

Entwirren, v. a. rozplata; fig. wjjani.
Entwifd)CU, v. ii. m. f.,

uciec, umkn, wymkn
sie, sprysn; cf. wylizn si, drapn; cf.

wypsn; Trbeckij tak mu si te to wy-
psno; cf. wynikn si gadko, P. J.

Entwöhnen, v. a. m fi., f entwehnen odzwyczai,
oduczy; einSinb — , odstawi, odsdzi dziecko
(od piersi). Eilt uöbnt odstawione dzieci.

2) fieb entwöhnen, einer ©ache, odoy si, od-

zwyczai si, od czego; odwyka.
Entwöhnung, f. (bie) odzwyczajenie, cf. oduczenie.

EntWÖlfen, v. a. wypogodzi, rozpdzi chmury,
cf. rozchmurzy, (a), np. swe czoo (bie ©tirn).

Entwürbigen, v. a. znieway; fid) entwürbigen

spodli si, upodli si.
Entwurf, m. (ber) abrys, rys czego, zarys, g. u;

zamiar, przedsiwzicie, S3eifp. czytelnik widzi
w tym maym zarysie cay jego ogu (a), co

w ogólnym zarysie przedstawi (a); — cf. pro-

jekt, koncept; cf. pierwszy rzut myli, cf. u-
loony cig myli, zamiar, plan; cf. rozkad,
model, wzór. Entwürfe machen plany ukada,
robi; 3emanbea Entwürfe (Slbflchten) ftören ober

bereitein miesza komu szyki. SBeifp. Karol, któ-
remu dobre porozumienie midzy królem i na-
rodem wszystkie mieszao szyki (Entwürfe) po-
stanowi etc. Nieme ; cf. zakrelenie ogólnego
rysu, Ptck.; cf. snu nowy rzeczy wtek, Krs.

Entwurzeln, v. a. wykorzeni, wyrwa z ko-
rzeniem drzewo.

Entzaubern, v. a. odczyni, P oj.; odczarowa.
Ent^dumen, v. a. wykiezna.
Entziehen, v. irr. a. m h., Imperf. id) — , er enfc=

jog, Conj. baj) id) — , er entzöge, Part. Praet. ent=

jogetl powcign, odcign, wycign, uj,
usun, odbiera, —bra, cofn. 23eifp. bie <£)anb

entwichen rk powcign; cf. kurczy; It. cze-
mu tak dugo kurczysz mon rk swoj, J.

Kchn. jf. 74. S3eifp. er entjogbem Unbanfbaren
bie 9BoI)itl)at cofn od niewdzicznika dobro-
dziejstwa, ©id) (dat.) etwaö entjieben odejmowa
sobie, odmawia sobie czego

©id) (acc.) entjieben odwróci si od czego,
wyamywa si (a); ben übernommenen pflichten

— , uwalnia si od przyjtych obowizków,
Contr.; cf. uchyli si; JBeifp. od deportacyi,

(a). SBeifp. pod adnym pozorem nie maj si
wyam; wa od zapacenia ca nalenego, (a).

©id) einer jkrfon entjieben unika kogo,, usun
si od kogo; cf. opuci kogo 3d) fjotte nid)t

bie Slbfid)t, mid) ber ©träfe 311 — , niemialem in-

tencyi wyamywa si od tego sztrofu, Vol.
Doc.

Entziehung, f. (bie) powcignienie, wstrzyma-
nie, odjcie, wycignienie, zabranie.

Entzogen, Part, powcigniony, odjty, wyci-
gniony, zabrany.

Entzifferer, m. (ber) odcyfrujcy.
Entziffern, v. a odcyfrowa, cyfry wyczyta,
rozwiza.

Entzifferung, f. (bie) odcyfrowanie.
Entzücfen, z. a. zachwyci, porwa; entucfenbeS

©emctlbe porywajcy oko obraz (a); entgücft fein

zachwyconym by, nieposiada si, by wyla-
nym, unosi si nad czem (über etWaS). 23eifp.

id) bin enrzücft bor Siebe ja si rozpywam z mi-
oci.

Entzücfung, f. (bie) zachwycenie, uniesienie (a),

'zachwyt, N. P. %n Entzücfung feijen wprawi
w zachwycenie, wpdzi w *zacliwyt, Dant.,
cf, rozczuli, rozpywa si.
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Gntjügeln, v. a. rozkietznj ent,jügclt rozkielza-
ny, wyuzdany.

Cntjunbbar, palny, zapalny.
Gntjünbbnrfeit, f. (bic) zapalno, *zapalistoe.
Gntjünben, v. a. zapali; eine SBunbe — , zaogni
ran.

Gnt^ünbet, Part., zapalony, rozpalony; entjünöete

Slugcn oczy *oparzysie, befier zapalone, zao-
gnione.

Gntjünbiich, zapalny, a, e, f. entjünbbav.

Giltjünbung, f. (bie) rozpalenie, zapalenie, infla-

maej-a, zaognienie.
Gntjünbungöfieber, n. (ba8) gorczka zapalna.

Gntamei, adv. b. i. in jmei Jheile gethcilt, jeibrodjen,

jenifien na poy, na dwie czci, na dwie sziuki
popsuty, spkany na dwoje, rozbity, zamany
na dwoje, stuczony, rozdarty na dwoje; Söeifj).

ber Stricf ging cntjiDci powróz sie urwa ober

rozerwa; Seifp bie S äffe ging entjtoei filianka
si stuka 5 bao Sein ift entjmei noga zamana.

GntjtDeiberften, rozpkn si na dwoje.
Gntjtueibrechcn, rozama napoy, stuc, rozbi.
Gntjmeigehcn, zama si, rozama si.
Gntjroeireifjen, porozdziera, rozerwa w poy.
dntjlneifcbneiben, rozerzn, rozkroi na poy.
Gnt3»rei|bctlten, rozupa, rozszczepa na poy.
<£n tgr» eifpr ingeri/ prysn ober cf. rozpkn si
na poy.

Gntjmeien, v. a., fiel) mit 3emnnb —
,
poróni si,

rozdwoi si z kin», pokóci si.
Gntsroeiung, f. (bie) niezgoda, porónienie, roz-
dwojenie.

Snjian, m. (Sat. gentiana) goryczka, 3$- Siterer—

,

(Sat — amarella) — kowa. ©chicaner— , (Sat.

athamanta cervaria) winiak serdeczny korze,
Al., ^gn.; olenik - — , Jndz. SBeifjcr — ,

(Saf.

laserpilium latifolium) lazurek szerokoliciowy,
ÄI.» bucie szerokolici, Jndz.

gpaulette, f. (bie) szlifa, SBj., cf. epolet.

Gp he mer if et), adj jednodzienny; fig. chwilowy,
przemijajcy.

Gpheti, m. (ber) (Sat. hedera) bluszcz. Guiopiifd)er

Gpheu (Sat. hedera helix) bluszcz drzewny, Al,
<£jgn i bluszcz pospolity, Jndz., <£>gn-

Gpheufranj, m. (ber) wieniec bluszczowy.
Gpheuroeibe, f. (bie)

f._
Sachmeibe.

_

Gpibemie, f. (bie) epidemia, g. ii, choroba po-
wszechnie panujca.

Gpibemifd), epidemiczny, powszechnie panujcy.
Gpigramm, n. (ba6) cf. baö ©inngebidjt epigram,

g atu, auch epigrama, f.; cf. napis dowcipny.
Gpigrammifd), adj. eplgramatyczny.
Gpifuieer, m. (ber) Epikurejczyk.

Gpilepfie, f. (tie) wielka choroba, epilepsya, —
*padaczka.

Gbilepticu8, m. (ber) wielkochorobnik, Dz. zdr.

Gpileptifd), adj. epileptyczny.

dpilog, m. (bei) bie Schlufjiebe epilog, dodatkowa
mowa.

Gpifd), adj. epiczny, a, ej cf. heroiczny, boha-
tyrski.

Gpiffopalfirche, f (bie) koció biskupi (Angielski).

Gpi&fopat, n. (bab) f.
SiSthum.

Gpifobe, f. (bie) epizoda, ustp, g. u, uboczno(a).
Gpiftel, f (bie) list, g. u, lekcya. Ginem bie —

lefen, ©pridjlD. perore komu czyta.
Cpitaphium, n. (baS) pomnik. 2) napis nagrob-
kowy.

Gpodje, f. (bic) epoka, zakres; Söelfp. od panowa-
nia Karola Fryderyka naznaczaj szczegulniej

zakres chway i potgi domu Holsztyskiego
(al; Gpoche madjen, stanowi epok.

Gbopöe, f. (bie) epopeja, = ba8 Gpoö.

Gppid), m. (ber) (Sat. apium) pietruszka. 2) — , f.

Gpheu, curopaifdjer (bluszcz) opich, L. kleiner —
(lat. siutn nodiflorum) marek knotowy, Al ;

po-

tocznik kolankok wiato wy, Jud/,.

Gquipage, f. (bie) (frj.) ekwipa, g. u,' pojazd,
Bhsz.

Gguiptren, v. a. oporzdzi, ekwipowa; uzbroi,
wyekwipowa, (arj S8fp. oporzdzenie póku (a).

GquipilUlig, f. (bie) oporzdzenie.
Gr, Prou. pers., on, sam, gen. feiner jego, dat.
ihm jemu, mu, acc. ihn jego, go, PI. nom. fie

oni (one), gen. ihrer onych, ich, dat. ihnen im,
acc. fie ich, (one, je).

Man bebiente fid) biefcS Pron. (Sr) in berSlnrebe

gegen eine meite Sßerfon, trenn man mit (ein) luenig

Sichtung fpricht, melche8 ber 4pochpole bnreh Wasze
oberwy, aud) mol)l burd) ty auebrütft; §3eifp. gieunb
maß macht er ba Przyjaciela, có to tam Wa
robisz? ober có to tam robicie?

Gradjten, v. a. ni. h., poczyta, uwaa, sdzi)
2) dorozumiewa si.

Gvadjten, n. (baö) zdunie, sd, dorozumiewanie
si. SDceineS Gracfjtcnö podug mego zdania.

Giacfern, v. a. doora si czego; zarobi pugiem.
Grangeln, v. a. zowi (na wdk); uowi.
Grarbciten, v. a. dorobi si czego, wyrobi

sobie co, zarobi.
Grb= w zoonych znaczy: dziedziczny, np.

Grbacfer, m. (ber) rola dziedziczna.

Grbabel, m. (ber) szlachta dziedziczna ober szla-

chectwo dziedziczne, cf. rodowity.

Gibamt, n. (ba8) urzd dziedziczny.

Grbantheil, n. (ba?) scheda, pomiar dziedziczny,
J. Kchn, j. 35. poda w .

Grbarmen, fleh, v. n. m. f., zmiloAvae si, lito-

wa si.
Grbarmen, n. (bag) politowanie, miosierdzie.
Erbarmet", m. (ber) najmiosierniejszy, — Do-

brodziej, Inskawca, btbl. litociwy, miosierny.
Grbirmlicf) , adj. be8 3Nitleiben8 , be8 GrbarmenS

mevtf) politowania godny, bef. 2) "r, feljr fd)led)t,

elenb ndzny, mizerny, lichy.

Grbarmlichfeit, f. (bie) mizerno, mizerota.
Grbarnmug, f. (bie) lito, f., ualenie, zmiowa-

nie ei , miosierdzie.
Grbarmungóboll litociwy, peen miosierdzia.
GrbatmungSmerth I adj dzien ,it

• ua.
GibainiungSltnirbig (

J B '

lenia, godny, godzien politowania.

Gl" bauen, v. a. m. I)., zbudowa, budowa, wybu-
dowa, cf. wystawi, ©id) — zbudowa si.

Gt bauer, m. (ber) budowca, g. y, L.; zaoyciel»
stanowiciel, fundator.

Gib a U lich, naukodajny (lehrreich), budujcy; cf.

poruszajcy, nabony, wzruszajcy, czuy,
przykadny; cf. rozczulajcy (aa); iron. za-
bawny.

Grbaulid)feit, f- [bie] sposobno do zbudowania
umysu, przykadno, zbawienno.

(Srbauung, f. [bie] budowanie, wybudowanie; fig.

zbudowanie.
Gr ba uting 8 bud), n. (ba8) ksika zbawienna, re-

ligijna, dla zbudowania umysu.
GrbauungSftuube, f. (tie) godzina naboestwa,
pobonego rozmylania.

Grb&egribnifj, n. (ba8) grób familijny.

Grbbucl), n. (ba8) ksiga wieczysta? SSeifJ). sumy
kapitalne w ksidze wieczystej hypotecznie
ubezpieczone (a), cl. ksiga gruntowa, Doc.

Grbe, m. (ber) dziedzic, g. a, sukcesor, g. a; tin»

red)t ©ut fomtnt nicht an ben brittenGrben z le
nabytych rzadko si ucieszy trzeci dziedzic, L.

Grbe, n. (ba8) dziedzictwo, spadek, sukcesya,
bcitcrlid)e8 — po ojcu. 2) — , ba8 Grbgut, n. dzie-

dzictwo, dziedzina, *dziedzizna, cf. posiado.
Grbcben, v. n. zatrz si, zadre.
Grbebung, f (bie) zatrzsienie si, zadrenie.
Grbebclmann, m. (ber) szlachcic dziedziczny.

Grb eigen, dziedziczny, spadkowy, a, e, wasny
(lie8: Grb—eigen).
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Erbeigenthntn , n. (bei?) wasno dziedziczna;

dziedzina.

Erbeinfetjung, f. (bie) postanowienie dziedzica.

Erbeijjen, v. irr. a. m. 1) , Imperf. id) — , cr erbifj,

Conj. bajj icf) — , er evbiffe, Imper. erbcifje, Part.

Praet. erbiffen zagty; rozgrye.
Erben, v. a. dziedziczy co,' odziedziczy, wzi
spadek ob sukcesya po kim, wzi spadkiem,

J. 23. majtno, fagt Krs._ in Satyr. 5. oszcz-
dnoci cr. przekazanym mie.

83eifp. wspaniao Francuska, któr sobie

Francuzi od przodków przekazana maj, Orz.
hia. ; cf. sta si nabywc. S3eifp. ucz do-
wiadczenia e dzieci stay si nabywcami
(nami. angielskiej choroby) kiedy ich matki
w dziecinnych latach na ni choroway, DD.
Äranfheiten, bie bon gitem auf Äinber erben b. i.

fid) bereiten choroby przechodzce od rodziców
na dzieci; przechodzi z kogo na—

.

grbeten, v. a. wymodli; cf. li. uprosi, wy-
prosi

Erbetteln, v. a. wyebra, doebra si.
grbcttelung, f. (bie) wyebranie.
gr beuten, v. a. zdoby, bon 3emcmb na kim.
grbeuten, n. (bae) zdobycie.

Erbfähig, adj. zdolny do objcia sukcessyi.

Erbfähigfeit, f. (bie) mono dziedziczenia.

grbfall, m. (ber) dziedzictwo, spadek, sukcesya.
grbfet)ler, m. (ber) wada dziedziczna.
grbfeinb, m. (ber) zaprzysiony nieprzyjaciel,

gówny — , wróg, nieprzyjaciel krzya wi-
tego, dziedziczny nieprzyjaciel.

grbfolge, f. (bie) sukcesya; cf. nastpstwo (a).

grbfolgefrieg, m. (ber) wojna o sukce.^sy.
grbfolgeorbnung, f. (Die) kolej sukcesyjna, po-
rzdek nastpstwa.

Erbfürft, m. (ber) Ksi dziedziczny.
grbgelb, n. (bas) pienidze spadkowe.
Erbgenofj, m. (ber) spódziedzic
6rb grin b, m. (ber) strupie zjadliwy.

grbgruft, f. (bie) grób familijny, *dziedziczne
giobowisko.

grbgut, n. (baö) majtek dziedziczny, dobra
dziedziczne; cf. posiado.

grbberr, m. (ber) pan dziedziczny, dziedzic, g. a.

grbieten, fid), v. irr. rec. 111. b-, Imperf. ich erbot

midi — , er — fid), Conj. baft id) mid) — , er fid)

erböte, Part. Prt. eiboten ofiarowa si, zapra-
sza si (aa), owiadcza gotowo do czego;
cf. obiecywa.

grbietig f. erbötig.

grbin, f. (bie) dziedziczka, sukcessorka.
Erbitten, v. irr. a. m b.,

n
Imperf. id) — , er erbat,

Conj bafj id) — , er erbäte, Part. Praet. erbeten

uprosi, doprosi si czego.

Erbittern, v. a. rozjtrzy, rozgniewa; cf. L.
*rozgorszy; cf. rozzoci.

Erbitterung, f. (bie) gniew, zawzito, rozj-
trzenie.

Erbittlid) do uproszenia, 33$., uproszony, et. opp.
unerbittlich nieuyty, nieuproszony.

Srbfauf, m. (ber) auch Sftachfteuer, Slbjug, Erbgulben
oplata czyli podatek od sukcess3'i z kraju wy-
chodzcej.

firbfónig, m. (ber) Król dziedziczny.
Erbt önigreid), n. (baS) dziedziczne Królewstwo.
Erbfranfheit, f. (bie) choroba dziedziczne, fami-

lijna; cf. (a) choroba spadkowa.
Erblanb, n. (Da8) dziedziczny kraj, *ziemia osia-
doci.

Erblaffen, v. n. m. f., zbladn; cf. zbiednie,
umrze, skona.

Erblaffer (ließ: Erb— l.), m. (ber) *testamentarz;
in neuen SReg. Schriften spadkodawca; cf. testator.

Erblafferin, f. (bie) spadkodawczyni, 8tS.
Erblehen, n. (baS) lenno dziedziczna.
©rbletcrjen, v. irr. n. m. f., Imperf. ict) —, er er*

blich, Conj. bafj icf) — , er erbliche, Praet. Praet.

erblichen zbladn, zbiednie, umrze.
Erblich, adj. dziedziczny, spadkowy, a, e. 2)

adv. dziedzicznie. Erbliche Äronfheit, Erbfranfheit

spadkowa choroba (a).

Erblichfett, f. (bie) dziedziczno.
Erblidfen, v. a. ujrze, zoczy; spostrzedz.

Srbltcfung, f. (bie) ujrzenie.

Srblinben, v. n. m. f., ociemnie, oln, L.; ole-
pn, straci wzrok, zaniewidzie, zaln.

Erblinbung, f. (bie) olnienie, olepnienie, le-
pota, zalnienie, ociemnienie.

Erblöben f. eiltblöben, wstydzi si, *sroma si.

ErbloS, adj. wydziedziczony; 2) bezdzietny,

bezpotomny» erblog fterben bezpotomnie, bez
potomka umrze; erbloS machen wydziedziczy
kogo.

grblofigfeit, f. (bie) bezpotomno, bezdzietno.
Erbloemachung, f. (bie) wydziedziczenie.
Erblühen, v. n. m. f., zakwitn, —t.
Erbnef)mer, m. (ber) sukcesor, spadkobierca.

Erborgen, v. a. borgowa, poyczy. .

Erbosen, v. a. rozgniewa, rozzoci, rozjtrzy.
grbo&t rozzoszczony.
Erbötig ofiarujcy si, owiadczajcy si, goto-

wy na co.

Erbpacht, f. (bie) dzierawa dziedziczna, erbpakt,

dzierawa wieczysta (a). Ej. Sluf Erbpacht auä»

tt)un na dzieraw wieczyst wypuci (a).

Erbpachter, m. (ber) Emteuta, okupnik, dzier-

awca dziedziczny. grbpächtlich dziedziczno-
dzierawny, erpachtowy.

Erbpacht» unb Erbring »SSorroerf, n. (ba8) folwark
wieczysto dzierawny i czynszowy, G.O.

grbpflicht, f. (bie) «hod, powinno poddastwa,
powinno homagialna.

grbprinj, m. (ber) Królewicz oberKsi dziedzi-
czny; cf nastpca tronu, dziedzic pastwa.

grbpriiiäeffin, f. (bie) ksina dziedziczna, dzie-
dziczka pastwa.

grbrdmfeil, v. n. zeprze, uprze, zaprze.
Erbrechen, v. irr. a..m. h., Praes. ich erbreche, bu

erbrichft, er erbricht,
n
Imperf. id) — , er erbrach, Conj.

bafj id) —, er erbräche. Imper. erbrid), Part. Praet.
erbrochen wyama, wybi (drzwi), rozama;
einen Sirief — odpiecztowa, rozpieczetowa;
2) fich übergeben, fid) brechen womitowa, $ßr.=SßoIn.

buntowa; cf. niebrig rzyga; cf. zrzuca; cf.

*blu ober *blwa, beffer plu.
grbred)en, n. (bae) wymioty, Pi.; _— bee 3)tagen8

*chebanie si odka, zbieranie si na wy-
mioty cf. womity; baS — läft nad) wymioty
wolniej, DD.

Erbrecht, n. (baö) prawo sukcesyjne, prawo
dziedzictwa.

Erbregifter, n. (ba) = granj. cadastre == sßoln.

ksigi ober rejestra poborowe , podatkowe,
czynszowe, Tr.

GJrbreid), n. (ba8) Pastwo dziedziczne, — suk-
cessyjne; cf. iron nastpny, Kon. 3.

Erbrennen, v. irr. n. »vif, f. entbrennen, befonb.

bon Siebe, 3orn zapali si mioci, gniewem.
Erbreute, f. (bie) czynsz wieczysty ober doy-
wotny, Boh.; doywocie wieczyste t. j. prze-
chodzce na sukcessorów,

Erbrichter, m. (ber) sdzia grodzki, dziedziczny
sdzia.

Erbfaffe, m. (ber) posiedziciel dziedziczny.
Erbfchacht, m. (ber) szyba gówna ob. najgbsza
(w górnictwie), szychta — Trój.

Erbfchaben, in. (ber) choroba przyrodzona, szkoda
dziedziczna.

Erbfchaft, f. (bie) sukcesya, spadek, pucizna;
cf. dziedzictwo;, bie E— antreten przyj ober
obj sukcesya.

Erbfd)aftlich, adj. dziedziczny, a, e,
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grbfcftaftSmaffe, f. (bie) ogó spadkowy, Bohusz.
erbfdjaftotbcilun, Grbfd)id)t , f. Cbie) dziay,

PI. ober cf. B. dzia sukcesyjny, spadkowy.
grbfd)id)ter , f. (bie) dzielca, dzielniki cf. Sue.

12, 14.

grbfcf)leid)er, m. (ber) dybicy na sukcesy, przy-
mawiajacy sie do eukcesyi.

grbfdjleicberei, f. (bie) owienie ober akome dy-
banie na cudza pucizn, podchwycanie pucizny
lub spadku.

6rb[d)lüffe(, m. (ber) dziedziczny klucz.
<5rbfd)u!D, f. (bie) dug dziedziczny. 2) f. grbffmbc.

grbfe, f. (bie) groszek, $1. grb|'en (Sot. pisum)
groch; gemeine, meifje — (Sat. — sativum) groch
zwyczajny, Al., .£>gn.; — pospolity, Jndz.,
.&gn.; - biay, £gn.; grüne — (Sat. — sativum
viride) — zielony, £>gn.; graue — (Sat. — qua-
dratura) — bury, Warmiski grocb, SSarfrt).,

^»gil ; roilbe — chobot, chobotna wyka, powój
wielki, L.

grbfenfhaud), m. f. Serberbecren f. kwanica.
grbfenbatim, m. (ber) groch sybirski.

grbfenblütbe, f. (bie) kwiat grochowy.
grbfenbrei, m. (ber) lemieszka grochowa ober
kasza grochowa, beffer grochówka, zupa gro-
chowa, SBj.

grbfenbrob, n. (ba6) chleb z grochowej mki.
Grbfenfelb, n. (ba6< grochowisko.
grbfenfette, f. (bie) acuszek z ogniw ksztat
grochu majcych.

grbfenmef)l, n. (ba6) mka grochowa.
grbfenfhob, n. (baö) grochowiny, PI.

förbfenfuppe, f. (bie) polewka grochowa.
grbfenääbter , m. (ber) sknera, groszosysek, li-

czykrupa, SBj.

grbfetjer, m. (ber) testator.

grbftaat, m. (ber) Pastwo dziedziczne.

grbftanb, m. (ber) opata za prawo dziedziczne,

f.
grbpad)t.

Grbfla ttrjalter
-

/ m. (ber) Sztatuder, Wielkorzdzca
dziedziczny.

grbftattljalterfrbaft, f. (bie) wielkorzdztwo
dziedziczne.

grbftreit, m. (ber) spór o pucizn.
grbftütf, u. (baö) rzecz spadkowa.
grbfünbe, f. (bie) grzech pierworodny, — dzie-

dziczny; cf. przyrodzone skaenie.
grbtfjeil, n. (bae) dziedzina ober bielmebr nad) Lw.

dziedzizna, udzia spadkiem przypady, czstka;
cf. scheda.

grbtfjeilbeftimmung, f. (bie) sched stanowienie.

grbtbeilung, f. (bie) dziay spadkowe, @.D.
gibt od) ter, f. (bie) córka dziedziczka.

grbtugenb, f. (bie) przyrodzona cnota.

(Sr büb el , n. (ba8) choroba dziedziczna, uom-
no dz.

gr bu 1)1 en, v. a. uzyska zalotami ober przez u-

mizgi dopi ober iiberhauW uskarbi sobie przez
nadskakiwanie.

grbuntertl)änig, adj. dziedzicznie poddany.
grbberbrüberung, f. (bie) umowa ober ukad za-
bezpieczajcy wzajemn sukcesy.

grbbereinigiing, l', (bie) ugoda zapewniajca
wzajemne wsparcie i przyja.

grbbergleirb, —bertrag, m. (ber) umowa ob. ukad
w sprawie spadkowej.

(Srbboir, n. (baß) bibl. lud dziedziczny, 5. SJlof.4, 20.

©rbjinS, m. (ber) wieczysty czynsz.

grbachfe, f. (bie) o ziemi.

grbäpfel, m. kartofel, ziemniak; cf. $afd)ubifd)

bulwa i cf. B. pantowka in ©roftpolen (Sat- sola-

tium tuberosum) psianka kartofel, .Ul., >£)gtl.

grbarbcit, f. (bie) pi —ten, robota przyokopach,
okopy pi. t. j. skopywanie ziemi do fortifi-

kacyi.

Ci bart, l', (bie) ziemia, gatunek ziemi.

grbartig ziemny, ziemisty.

grbbahh, f. (bie) ekliptyka, obieg ziemi.
grbball, m. (ber) kula ziemska ober cf. B. kula

ziemi.

grbbalfam, m. (ber) balsam ziemny, naturalny.
grbbathengel, m. f. gfjrenprdS, breiblattriger.

grb beben, n. (baS) trzsienie ziemi.

grbbeerbaum, m. (ber) jeówka woska, L.; cf.

przeskotnica.
grbbeere, f. (bie) (Sat. fragaria) poziomka; *|k.»

$oln. jagoda; gemeine, roilbe — (Sat. — vesca)
poziomka jagodowa, Äl., ^)gn.; — pospolita,

Jndz. Saube, uiifnid)tbare — (Sat. — sterilis)— nierodzajna, ÄL; — ponna, Jndz. ©arten—
truskawka.

grbbeerenflee, m. f. ©lafenflee.

grbbeerfaft, rn. (ber) sok poziomkowy.
grbbefchreiber, m. (ber) geograf ober jeograf,

ziemiopis, krajopls.

grbbefdjreibung, f. (bie) nad) L. krajopisarstwo,
ziemiopistwo, Geografia ober jeografia.

Sr b bero ol) ner, m. (ber) mieszkaniec ziemi.
grbbiene, f. (bie) pszczoa ziemna.
grbbirn, f. (bie) f Saubrot ziemlak; cf. B. bulwa;

cf. L *gdula ziemna,
f. grbäpfel.

grb bo ben, m. (ber) ziemia, powierzchnia ziemi,
grunt

Srbbogen, m. (ber) k odziemny, arkada odziemna.
gr bb ran b, m (ber) poar w ziemi.

grbbürger, m. (ber) obywaiel ziemi, wiata.
grbe, f. (bie) ziemia; fette jähe grbe jroifdjen bem

©eftein ciglica, L.; cf. mada. <Die Dammerbe,
f. (bie) ziemia zwierzchnia, L. "Die Söitfererbe

ziemia magnezya, L. Die Äalferbe ziemia wa-
pienna, L. @d)ioererbe ziemia cika, L. Sdjroarje

grbe czarnoziem, P. Jan %m grbe beftatten po-
grzeba, pochowa.

grbeidjel, f (bie) (Sat. spiraea filipendula) parzy-
do omikamienlowe, ÄI., <£>gn.; — zwiesinosek,
Jndz.; cf. Panny Maryi kropido, kamyczki,
przeiouiikamie, lelik, ^)gti.; 2) — f. SrbmSufe.

grben, adj. f. üben; in 3 l'fiinmenfcö. ziemski.
grbenge, f. (bie) bie Sanbengc, ein fdvmaler ©trief»

SanbcS jluifchen jroei ©eroäffern, roelcher jroei größere

Sauber mit einanber
_
berbinbet, midzymorze; cf.

cienina, przesmyk, cf. naronik.
grbenglucf, n. (baft) szczcie ziemskie, tego
wiata.

grbengut, n. (baß) dobro doczesne, ziemskie.

grbenfen, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er erbacfjte,

Conj. bafj id) — , er erbad)te,
_
Part. Praet. erbachi

wymyli, wyduma, zmyli.
grbenfen, n. (ba§) zmylenie.
grbenflicf) pomylny, w myl wni mogcy, co

tylko wymyli mona.
grben fi ofj, m. (ber) brya ziemi, f. Grbflotj.

grbenlaff, f. (bie) unniiije — próny ciar ziemi,

Krsk. ; cf. I i. zawalidroga.

grbenleben, n. (ba$) ycie ziemskie.

grbepbeu, m. (Sof. glechoma hederacea) bluszczyk
ziemny, Al., Jndz.; Konrad, kurdwan, bluszcz

ziemny, brzesztan, <£>gn., kordyban, ty. SI.

grberfdjütterting., f. (bie) trzsienie ziemi.

grbfai)!, adj. niady, blady jak sucha ziemia.

grbfatl, m. (ber) zapadnienie si ziemi.

grbfarbe, f. (bie) kolor ziemi, grbfarben, adj. ko-
loru ziemi.

grbfeige f. grbmii) gaiucha, L.

grbflacfje, f. (bie) poziom, Sylw.
grbferne, f. (bie) (Sat. apogaeum) najwiksza
odlego soca albo ksiyca od ziemi; cf.

puukt odziemny; dal ziemi, Trój.
grbgallc, f. (Sat. erythraea centaurium) SBibergeif

goryczka ó ziemna, .pgn.i cf. centurzya
mniejsza. Dobra myl, ziemna ó; fehlt ÄI.,

Jndz. 2) (Sat. gratiola officinalis) konitrud

lekarski, Al., trud pospolity, Jndz.
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Erbgefdjofj, n. (ba8) dó budynku, cz domu
przyziemna, L.; cf. B. pierwsze pitro.

Erbgemid)8, n. (ba8) rolina, pód, owoc ziemny.

Erbgürtel, m. (Der) strefa.

(£rbr>altig ziemisty, t. j. ziemie w sobie mie-

szczcy.
Erbharj, n. (bn8) ywica ziemna, klej ziemny,

•ruda ognista, L.

Erbhaufen, m. (ber) kupa ziemi, kopiec.

Erbhügel, m. (ber) kopiec, g. pca, pagórek, na-

sep, g. spu.

Erbicht ziemny, ziemisty.

Erbicbten, v. a. zmyli, zmyla, wymyli, kle-

ci. Söeifp. udzi umiecie baniami — które

umys pochy kleci, Krsk.
Erbichter, m. (ber) zmylacz.
grbid)tet, ^Sart. zmylony} faszywy
Erbichtung, t', (bie) fikcya, zmylanie, zmylenie.
Erbienen, v. a. fld; etlD. wysuy sobie co; do-

suy si czego.

Erb ig, adj. gibe enthaltenb ziemny.

ErDfiefer, f. (bie) wrzosowiec, wrzosówka, L.

(rolina).

Erbflofj, m. (ber) brya ziemna, gruda, gruze, 3Bj.

SDer SJtenfch al8 — zlepek czowiek, L.

Erbfluft, f. (bie) rozpadlina ziemi.

Erb f o I) l e, f. (bie) wgiel ziemny.
Erbförper, m. (ber) ziemia (jako ciao niebieskie

uwaana).
6rb freie, m. (ber) okrg ziemi, ziemiokrg,
Dane. (a).

Erbfugel, f. (bie) kula ziemska, kula ziemi.

Erbtunbe, f. (bie) jeografia; 2) jeologia, ziemio-

znawstwo.
Er blag f.

Erbfchicht.

Erbmannchen, n. (ba8) b. krasnoludek oberki.
krasnoludki, $ßr.=$oln.

Erbmanbel, f. (bie) migda ziemny.

ErbmauS, f. (bie) f. SKauS. 2) sßl.
f. Erbnüffe.

Erbmeffer, m. (ber) geometra, g. y, miernik ober

ziemiomierca ober mierniczy gruntów, L.; zie-

miomiernik, geometr, g. a, L. -

Erbmefjfunft, f. (bie) ziemiomierniclwo, miernic-

two, sztuka miernicza.

Erbnähe, f. (bie) (Sah perigaeum) pobli ziemi,

Trój., najmniejsza odlego ziemi od soca
lub ksiyca Ober najwiksza blisko soca
lub ksiyca wzgldem ziemi ober punkt planety

ziemi najbliszy.

Erbnufj, f. tSat. lathyrus tuberosus) orzech ziemny;

cf. Syren, gaucha, groszek gówkowy, Sj., Al.

Erbnebel, m. (ber) mga nad ziemi wznoszca si.

Erböl, n. (ba8) ba8 ©teinöl olej ziemny ober olej

skalny.

Erboberfldd)e, f. (bie) powierzchnia ziemi.

(Sr bo Ich en, v. a. przebi sztyletem.

Erbped), m. (ber) klej naksztat smoy; cf. y-
wica, skaolej.

Erbbfriemen, m. (ber) (Sat. genista pilosa) jano-

wiec wosisty, &(., Jndz.
Erbpol, m. (ber) biegun ziemi.

Erb quell, m. (ber) bie gelbfluth krynica, zdrój. .

Grbruuci), m. (Sat. fumaria) kokorycz, g. a, «£)./

Stl, J. ©etneiner — f. SlcTerraute.

Erbraute, f.
f.

SlcTerraute.

Erbreich, n. (bad) ziemia, rola, grunt. getteS —
rdzina, L.

Erbreiften, jid), v. recipr. omieli si, odwa-y sic.

Erbrönen, v. n. m. h„ zatrz si, zadre.
Er Dr of fein, v. a. m. h., udusi, dusi, zagardli,
udawi, zadawi.

Erbroffelung, f. (bie) uduszenie.
Erbrücfen, v. a. zacisn, zadusi, zadawi,
zagnie,

ßrbsrücfert, m. (ber) grzbiet ziemi.

Erbrucft, %axt- zadawiony, uduszony, przy-

gnieciony.

Srbrüdung, f. (bie) zadawienie, uduszenie.

Erbrunb, n. (bas) okrg ziemi.

ErDfacF, m. (ber) wór ziemi napeniony.
Erbfalj, n. (fiab) sól ziemna.

Erbfäure, f. (bie) kwas ziemny.
Erbfchanje, f. (bie) szaniec z ziemi usypany.
Erbfcfjicht. f. (bie) warstwa ziemi.

Erbfchierling, m. (Sat. conium maculatum) winia
wesz plamista, Al., <£>gn., pietrasznik winia
wesz, Jndz. Äleiner —

, f. faule ©rete, f., tiacfte

Erbfd)necFe, f. pamiowie, pomrowie, n.

Erbfd)olle, f. (bie) skiba, brya ziemi; cf. gruza.
Erb febro amin, m.(ber) grzyb? cf. bedta ob. bedka.
Erbfpinneufraut, n. (baö) (Sat. anthericum liliago)

kosatki, PI. tek, Siren.» pajcznica liliowa,

Al., Jndz.
Srbfpitje, f. (bie) f. Grbjunge przyldek, g. dku,

B.; jzyk, L.

Erbftof, m. (ber) wstrznienie ziemi.

ErDftrich, m. (ber) pas ober strefa ziemi, klima?
cf. *przecig ziemi, Krs , ift eig. bie Erbftretfe, SSj.

Erbtheil, m. (Der) cz ziemi.

Erbulben, v. a. m. h., cierpliwie znosi, znie,
wycierpie, cierpie.

Erbulbung, f. (bie) ucierpienie, zniesienie.

Erbtimfchiffer, —umfegler, rn. (ber) eglarz na
okoo ziemi.

Erbumfchiffung, —timfeglung, f. (bie) egluga na
okoo ziemi.

Erbroall, m. (Der) wa z ziemi usypany.
Erbroeich, m.

f. Slrterfeifenfraut.

Erbmeibe, f. (bie) f. Bufchroeibe; 2) (Sat. salix

usca) wierzba brudnobrunatna, <£)gn., Jndz.
Äricrhenbe ErDroeibe (Sat. salix ineubacea) wierzba
rokicina, Al., Jndz.; — rokita, -&gn.

Erbroinfel, m. (Der) kcik (nieznany) ziemski.
Erbuurm, m. (ber) ziemny robak.
ErDjirfel, m. (Der) pas ziemi ober strefa ziemi,

SBj., *cyrkul ziemi.

Erbjjunge, f. (bie) cypel, naronik ldowy, klin
ldu wychodzcy na wod; cf. przyldek; cf.

jzyk, L.

Ereifern, v. a, rozgniewa. Sich ereifern unosi
si, wpa w zapa, rozgniewa si, zapali
si, unie si.

ureignen, fid), v. rec. ni. h., sta si, wydarzy
si, zdarzy si, przypada.

Ereignet, zjawiony.
Ereignijj, n. (ba8) zdarzenie, wydarzenie, wypa-

dek, przypadek, cf. przytrafiny, Jezierski @. 19.

Gr eilen, v. a. m. h., dogoni, docign, dobiega,
zdy, dopdzi. <Der £ob ereilte irjn mier go
zaskoczya.

Ereilung, f. (bie) docignienie, dogonienie, do-
pdzenie.

Eremit, m. (ber) ber Einfiebler pustelnik, g. a.

Eremitage, f. (bie) pustelnia,
f. Einfiebelei.

Ererben, v. a. m. h., odziedziczy; dziedzictwem
Ober spadkiem naby, w spadku dosta.

Ererbung, f. (Die) odziedziczenie.
Erfahren, v. irr. a. m. h., Praes. id) erfahre, bu er»

fährft, er erfahrt,
n
Imperf. id) — / er erfuhr, Conj.

t>a$ ich — , er erführe, imperat. erfahre, Part. Praet.

erfahren. I) doAviedziec si czego; 2) dowiadczy
co, dozna, uledz; §3eifp. litery alfabetu musiay
uledz znacznym przeksztaceniom, Suro-
wi eck i. SSiel Unglud —, doznawa wiele nie-
szczcia.

Erfahren biegy, byway, dowiadczony; znajcy
si na czem.

Erfahrenheit, f. (t)ie) biego.
Erfahrung, f. (bie) dowiadczenie, praktyka. 3d)

habe in Erfahrung gebracht dowiedziaem si, do-
szo mnie, donioso si do mnie.
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ErfahrungSroiffenfchaften, dowiadczalne, wia-
domoci (a).

Erfaffen, v. a. pochwyci, uj; mit bein ©cifte—
poj, pojmowa'.

Erfechten, v irr. a. m. 1)., Praes. id) erfechte, bu
crfjd)ft, er erfiidit, Imperf. id) — , er erfodit, Conj.
bajj id) — , er crfódite, Impet, erficht, Part. Praet.

erfochten uzyska orem, wywalczy, wygra
przez bitw. (Siege — odnie zwyciztwa.

Erfinben, v "irr. a. m. I)., Imperf. id) —, er erfanb,

Conj. bafj id) —, er erfanbe, Part. Praet. erfunben
wynale, Fut. wynajd, Freq. wynajduje ; cf.

odkry entbecfen.

Erfinber, m. (ber) wynalazca.
Erfinberifd)/ eblcr: erfinbfam, wynalazczy, SBj.,

wymylny, przemylny, dowcipny. S3eifp. Fran-
cya ma ducha wynalazczego, ci', wynalazczy
gieniusz czowieka (a).

Erfinbfamfeit, f. (bie) przemylno.
Erfinbung, f. (bie) wynalezienie, wynajdowanie,
wynalazek; wymys, 3. 33. poetj- Ca); ci. in-
wencya.

ErfinbungSgeift, m. (ber) przemys, g. u; talent

wynalazczy, przemylno.
Erfifchen, v a fnm. zowi co.

(Erflehen, v. a. uprosi, wyblaga.
(Erfobern f. erforbern.

(Erfolg , m. (ber) wypadek, koniec, skutek, na-
stpstwo, SS(i., nastpno, f., powodzenie (glticfs

licher — ). S3eifp. której szluki Homer z równie
szczliwe«» powodzeniem uy w Odysei,
Dmoch. It. ber (Erfolg beiner Senbung wypadek
twego poselstwa (a).

(Erfolgen, v. n. m. f.,
nastpowa, nastpi, wy-

nikn; SSeifp. zostaniesz w odpowiedzi za to

wszystko, co ztd wyniknie
<5rfo[glo6, a. bezskuteczny.
ffirfolglofigteit, f. (bie) bezskuteczno.
(Erfolgreich, adj. skuteczny, pomylny.
Erforberlid), ad. wymagalny; S3ei|*p. wymagalne
przymioty majcy, 9tS. ; cf. potrzebnj', a, e;

im eiforbei lichen gall wedug potrzeby, P. K. 325,

w razie potrzeby, 8tS. — cf. dostateczny; cf.

stosowny, naleny; eine SJorftedung bei ber 9fegie=

rung einreichen, n>enn eS erforberlid) fein Wirb zrobi
do Begencyi przedstawienie jakie wypada
bdzie, Majewski SSrief 32.

(Erforbern, v. a. da, wymaga, domaga si,
wyciga. 68 erforbert potrzeba.

Erforbernift, n. (bciö) pottzeba; cf. dostateczno;
cf. naleno, przynaleno, rekwizycya cf.

SSebingung. 33ei|'p nad) Erforbernljj ber Sad)e po-

dug potrzeby i wymoenia interesu, Contr.
— (niobem) wymagalno.

(Erforberung , f. (bie) wymaganie, danie, po-
trzebowanie.

Erforfchen, v. a. poszukiwa, dochodzi, doj,
wybada, —ledzi, bada, wyszpera; cf. wgl-
da w co, cf. wchodzi w poznanie czego;
33eil'p. skonnoci syna, Krs. pp. 25.;

33ei[p. w natur ognia, powietrza, wody, N. P.j

cf. wypiegowa.
@rforfd)er, ra. (ber) badacz, szpieg.

Srforfdjung , f. (bie) wybadanie, wyszperanie,
szukanie, badanie. Scharffinnige ©rfoifchung ber

Söahrheit bystre dociekanie prawdy, ledzenie
prawdy.

(Srfragen, v. a. dopytywa si.

(Srfrechen, Pd), v.r. mie zuchwao, mie czoo,
niewstydzi si, cf. ozuchwali sie, URS. 2)r.

cf. uzuchwali si, Bard. Polski.
(Erfreuen, v. a. uradowa, ucieszy; 33eifp. co tak

uradowao t rodzin, S. Pp. — cf. dogodzi
komu, dogodnym by, rozweseli, bawi; 3. S3.

Äßaö bas Sluge erfreut co tylko bawi moe oko;
v. r. fid) einer Sadje erfreuen ober <m erfreuen tyabm

cieszy si czm, posiada co, weseli si czem
;

cf. umili; 3. 33. Feliski z wrodzon sobie
dobroci, uprzejmoci i wesooci umila to-
warzystwo nasze (a).

(rfreuet uradowany; über etil), czem; rozwese-
lony. 33eifp. eS erfreuete fld) mein ^erj rozrado-
wao mi si serce, A ul. lt. uradowany ksi
tak szczliwym polem; cf. uweseli, Poj.,
3. S3, dzieci matk.

erfreulich, adj. przyjemny, miy, wesoy; erfreu»
lidje 3iad)rid)t wesoa nowina, cf. radosny; adv.
wesoo, radonie.

<5rfieulid)feit, f. (bie) rado, wesoo.
(Erfreuung, f. (bie) rozweselenie, uweselenie.
(Erfrieren, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — er erfror,

Conj. bafj id) — , er erfröre, Part. Praet. erfroren
umarzn, zmarzn, przeziebn, zzibn.

Srfrifdjen, v. a» ochodzi, orzewi, posili.
(Erfrifchung, f. (bie) ochodzenie, orzewienie,

2) Erfrifd)Utlgen chodniki, PI. cf. posiek. S3eifp.

na balu chodniki wszelkiego rodzaju rozda-
wane w obfitoci (a).

(Erfroren, $ait. zmroony, a, e, pomroony, u-
marzy, przeziby, zmarzy, wymarzy; S3eifp.

*zmronieni onierze i konie padaj, Ptck.;
3. 83. pomroone czonki, Ptck. Maa liczba
zmroonych kaleków wraca do ojczyzny,
Ptck.

(Erfüllen, v. a napeni, wypeni, nabawi
czem (a);

S3eifp. wiadomo ta nabawia wielu podziwie-
niem (a); äßünfcbe erfüllen yczenia uwieczy,
speni; cf. domieci kogo jego proby; einen

Sluftrag — wypeni polecenie, eine Pflicht — dope-
ni powinnoci; fein S5erfprcd)en — dotrzyma
sowa, uiszcza si, uici si z obietnicy.
— cf. sprawdzi, urzetelni; mit greube erfüllen
radoci napoi, — napawa; erfüllt tcerbeu
zjci si, speni si, sprawdzi si; cf. sku-
tek wzi. Seifp. Dambr. ju to proroctwo na
ten czas skutek swój wzio.

(Erfüllung, f. (bie) wypenienie. Sn— gehen spe-
ni si, sprawdzi si.

Erganjen, v. a. dopeni, ocali, uzupeni; cf.

kompletowa; cf. dosadzi. SSeifp. bie ailSgegan»
gcnen Dbftbäumc jährlich burd) neue ergaben drzew-
kami, 9tS. bcffer zastpi wieemi.

Ergänzt, dopeniony.
Ergebung, f. (bie) uzupenienie, dopenienie, cf.

dodatek. SrgäujungS= dodatkowy, uzupenia-
jcy.

Ergattern, v. a. zapa, schwyci, zowi.
Eigeben, fid) v. irr. rec. ni. h-. Praes. id) ergebe

mid), bn ergiebft bid), er ergiebt fld), Imperf. id) er=

gab mid), er — fid), Conj. bafj id) mid) — , er fid)

ergäbe, Imper. crgieb bid), Part. Prt. ergeben pod-
da si komu, zda si komu; 2) fiel) (mit Siei»

gung) 3embcn ob. einer Sad)e — , odda si komu
ob. czemu, skoni si, przychyla si, chwy-
ci si; 3. S3, kradziey, puci si, 3. S3, na
gnuno, poruczy si (3. S3. Bogu) poSwieci
si; ergieb bid) iild)f, b "i. halte bid) tapfer nie "daj

si, L. Sid)_ in ben SBlllcu ©otteö ergeben Job
Sw. puci si na wol Ho, Dambr.

2) sta si, zdarzy si, pokaza si; 3. 33.

hieraus ergiebt fid) ztd wynika, ztd pochodzi,
okazuje si; oud) arricifch: Sie 9ced)iiung ergiebt

folgenbcS rachunek okazuje wypadek nastpny.
Ergeben, adj. — fein Seinben, by przywizanym

do kogo; — einer Sache oddany czemu.
— cf. wylany, szczery dla kogo, przychylny, przy-
wizany; cf. ulegy, 3.33. trunkom; cf. trunków
uyciu podlegy, 3B3 Sieb ber SBolluft ergeben

zatopi si w rozkoszach.
2) — aI6 Äompliment pokorny, uniony; 83eifp.

wybór pad tylko na osoby przywizane do
teraniejszego rzeczy porzdku, ta); wylany
ku rodzicom.
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<Srgc6cnf)eit, f. Cbie) ulego, przychylno, uni-

ono, przywizanie, pokora.

Grgebenj, adv. unieniej ergebenft bitten unienie
prosi.

ergebender, m. (ber) uniony.
Ergebnifj, n. (bat) rezultat, 2) wypadek.
Ergebung, f. (bie) poddanie si, cf. posusze-

stwo, cf. ulego, poddanno, Jezierski 144.

Ergehen, fid}, v. irr. rec m. b., Imperf. ich erging

mid), er — fid), Conj. bafj id) mid) — , er fid) er»

ginge, 'Part. Praet. ergangen przej si; prze-

chodzi si. 2) — trafi si, przypa, powo-
dzi si, sta si, dzia siej ol6 varb. impers.

SBie lüirb e6 mir ergeben? Có to ze mn si sta-

nie? 66 ergebt ihm toobl, dobrze mu idzie, dzieje

sie, si powodzi, e8 ift ein 23cfebl ergangen wy-
szed rozkaz; raetm eine gefefclicbc Slufforberung er«

geben roirb gdy do nich o to prawne zajdzie

wezwanie/ $R©. etmaS über flet) ergeben laffen cier-

pliwie znosi.

(Srgeijen, v. a. uciua, uzbiera, skpstwem
naby.

Ergeben, v. a. delektowa, ucieszy, pocieszy,
bawi kontentowaj cf. dziwi, eig. in ffierroun«

bernng fetjetl. S3eifp. las wybujaemi drzewy dziwi
oczy, Krs. wojna Cliocimsk. ©ef. 8,4. ©id) er»

gcljcn an ber ©cbönheit ber ©ebanfen ich (t. j.

myli) wdzikami si lubuje, Mickiewicz,
bawi si czem roskosz w czem znajdowa.
©id) ergeben ucieszy si czem, ubawi si;
mag nur baö Sluge ergeben "fann co tylko bawi
moe oko, Ca).

Ergetyenb ober ergeklich rozweselajcy, uciesza-
jcy, ucieszny, rozkoszny, zabawny.

ergerjlichfeit, f. (bie) cf. bie grgeftung rozkosz,
zabawa, rozrywka, ukontentowanie, uciecha,

rozweselenie, ob weselenie, L. ; cf. delieye, L,
cf. pieszczota, dla pieszczoty oka. Krsk.

Ergiebig, ad. wydatny, a e, 3. 23 wydatne ni-
wo, (a); cf. obfity; cf. spory; cf. umlotne zboe
— ger SBoben, ziemia podna, yzna.

(Srgiebigfeit, f. (bie) obfito, podno.
ergiefjen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er ergofj.

Cooj. ba9 id) — , er ergöffe, Part. prt. ergoffen wy-
la, wylewa, rozla; cf. wynurzy. Ser glufj

ergießt fid) in ba8 9)eer rzeka wpada w morze;
ber ©trom ergiebt fleh über Ba8 Sanb rzeka prze-

braa brzegi ober wylaa si; cf. wybrzezi.
©id) in Sbranen — zala si zami.

ergiefjung, f. Cbie) wylanie, wylew, wynurzenie,
zapd;
SScifp. wylewy serca uprzejmego, (a")j It. nie-

podobna opisa zapdów radoci osób wojsko-
wych przybyych na powrót z Egiptu, (a),

erglctnjen, v. n. m. h, zajanie, zabysn.
erglühen, v. n. rozpali si.
6rg 6 % en, f. ergeben.

ergrauen, v. n. m. f.,
osiwie.

ergreifen, v. irr. a. m. h., Praes. ich ergreife, Part,

prs. ergreifenb, Imperf id) — , er ergriff, Conj. ba|j

ich — , er ergriffe, Imper. ergreife, Part, praet. er=

griffen schwyci, chwyta, wzi, bra, uchwy-
ci, zachwyci, zapa, porwa; cf. §3efitj

—
zaj, zabra, opanowa, ujj cf. rzuci si
do czego, cf. skoni si do czego, przysta
na coj ein ©eroerbe ergreifen garn si do rze-

miosa, Krs. pp. 366. ob. bra si do rzemiosa cf. id.

malarstwa i snycerstwa si chwyci, Krs. 2)ie

Partei be8 SSolfeS ergreifen obra, wzi stron
ludu, (a), Säeiffj. Ulisses przyjeda, daje si
pozna synowi i z nim skuteczne bierze rod-
ki do pomszczenia si na spólnych nieprzyja-
cioach, Dmoch. <Die SBaffen ergreifen porwa
sie do bronij cf. jli or na oswobodzenie
swoje, Orz. bia.j er ergriff bie glucht zacz
ucieka; cf. on w nogi.

®er ©djrecf ergriff ihn strach go przej ob. ogar-

n.
ergreifenb, uderzajcy; wzruszajcy, np. widok.

ergriffen, schwycony, uchwycony, zapany, za-

chwycony, pochwycony.
ergreifung, f. Cbie) uchwycenie, wzicie, za-
panie etc. — ber SBaffen porwanie si Ober rzu-

cenie si do broni. 25ie ©eftijergreifung zajcie
Ober objecie posessyi.

Ergrctjen," v. a. rozdrani, zajtrzy kogo na
siebie.

ergretjt, %axi. rozdraniony, zajtrzony.
ergrirfcung, f. (bie) rozdranienie, zajtrzenie.

ergrimmen, v. n. m.
f.,

rozgniewa sie bardzo,

zapali si gniewem na kogo, rozjuszy si»
cf. rozjad si, rozsierdzi si; cf. B. rozzo-
ci si, rozsroe, rozsroy si, L.

ergrimmet, 93art. rozjady, rozgniewany, gnie-

wem uniesiony, zapalony gniewem.
er grub ein, v. a. wyszpera, cf. wybada, wy-
lcze.

ergrübein, n. (ba§) wyszperanie, wybadanie.
ergrünöen, v. a. dochodzi gbi, szuka gruntu

fig zgbia, dociec, docieka, zgruntowa, wy-
maca, wybada, wyszpera, szlakowa.

ergründet, Cßart. docieczony, zgbiony, szlako-
wany, zgruntowany, docigniony.

Evgrünbung, f. (bie) docieczenie, zgbienie, do-
cignienie, zgruntowanie, szperanie, szlakowa-
nie.

i ergrünblid), adj. docigy, zgbiony.
I
(Srgufj, m. (ber) wylew czego

f. ergiefjung.

erhaben, adj. örtlich — , wyniosy, wyniesiony,
wywyszony, wydatny, fig. szczytny, dostojny,

wygórowany, górny, wspaniay, wzniosy;
33cifp. ber erhabene ober hohe Beruf beSÄaiferS do-
stojne powoanie Imperatora, (a).

NB. man fann ben SJuSbrucf erhaben bisroeilen

burd) straszny überfein, j. 33. skomy przed
strasznym tronem nasze twarze, Krs.
SSeifp. wzniose obrazy moralnej wielkoci,
Szan.j czegó nie ilokaz.il Stoicyzm na har-
townych, na wzniesionych duszach? Szan.;
erhabene Slrbeit robota snycerska wypuka, rzeba
SBj.j ein erhabener Ort wydatne miejsce; erhabene

2)enfuug6art wielkomylnoj erhabene SBorte wy-
sokie sowaj erhabener ©tyl, nach Ptck.: szczyt-
ny albo górny styl; cf. JBeifp. rozprawa Lon-
gina o szczytnoci, Ptck.

Erhabenheit, f (bie) szczytno, nad) Ptck.;
wznioso, wynioso, wygórowanie, górno,
3. 33. cnoty, F. Wyk; cf. wysoko, wspa-
niaoj Seifp. Cyceron wielbi wyszo De-
mostenesa, wynioso pomysów i uczuciów
jego, P tek.

erhatten, v. irr. a. m. I)., Praes. ich erhalte, bu er=

hältft, er erhält, Part. Praes. erhaltenb, Imperf. ich

— , er erhielt, Conj. bafj ich — , er erhielte, Imper.
erhalte, Part. prt. erhalten wstrzymaj np. konie,
bie 9Jferbe, 2) im Beftehen -, beroabren, utrzyma,
otrzyma, ocali, ochroni, ochrania, zacho-
wywa, zachowa, utrzymywa; 3) befommen
dostpi, dosta, odebra, uzyska, pozyska,
cf. przechowa; e_8 ift leichter etma6 ju erwerben
ai8 ju erhalten acniej dosta ni dochowa; nur
brei Käufer mürben bom gener erbalten trzy tylko
domy ocalay od ognia (a);

korzyci które przez pokój osign, Ca). Slem-
ter erhalten urzdy osigi, Krz. X. 89.

©ict) erhalten zachowa si, utrzymywa si,
ywi si.

Erhalter, m. (ber) zachowawca, opatrzyciel, cf.

dzierycie!, zachowujcy, utrzymujcy, zatrzy-
mywajcy, zbawiciel.

Erhaltung, f. (bie) zachowanie, zachowywanie,
chowanie, utrzymanie; cf. utrwalenie; 3. S3,

zdrowia, Dziark.
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Erhaltungßmittel, n. (ba6) sposób zachowania?
cf. rodek zachowawczy (o). 2) pokarm, y-
wno.

Grbanbeln, v. n. zakupi co, wytargowa, w
targi wchodzi o co, nabj-, kupi, utargowa.
53cifp. liczny mi Praat, w targi chcia wcho-
dzi o on, Nieme. PP. 03. 2) handlem zarobi.

Erfjanbelt, kupiony, utargowany.
Erljangen, v. a. m. b., powiesi, obwiesi, fidj— obwiesi si.
(Erhängter, m. (ein) powieszony, obwieszony.
Erfjarren, v. a. m. b, doczeka si, oczekiwa,
upatrywa, j. S3. — czas.

Grf>avten, v. n. m. f, stwardnie, gut. —dniej.
(Erhärten, v. a. m. b., utwierdzi, udowodni,
dowie, F. dowiod.

Et'b"fd)en, v. a. zapa, sekwyc , uchwyci,
schwyta, porwa, cf. dorwa sie czego; 33eifp.

dorwa si Panicz rzdów, Krs. Sat. 4; cf. do-

chrapa si czego, j. S3, urzdu, L. 23eifp. kto
dwóch zajców goni, adnego nie uchwyci, Ern.

^mbb. Die erhafchte Scute jerreifjen szarpa zo-
wiona zdobycz, Sylwan.

Erf)afd)ter, m. (fin) porwany, uchwycony.
Erl)afd)Ung, f- (Die) pochwycenie, uchwycenie,
porwanie, zapanie.

Erheben, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er erhob,

Corij. ba9 id) — , er erhöbe, Part. prt. erboben pod-
nie, Avzniesc. udwign, podwign, doby-
wa. — ju SBihbCIl wynie, wywyszy; Jtt

einer ©raffd)aft — na hrabstwo, in ben SloelflmiD

—, wynie na szlachectwo; feine «Stimme erf)e- I

ben podnie gos ob. zabra glos (eig. ba8 SBort

nebmen); eine Älage gegen Semb. erbeben wytoczy
spraw przeciw komu; (gerid)tt) foilft: skarg
zanie na kogo. SInfpn"td)e — odezwa si z
pretensyami, gruntowa ob. rósci prawa do
czego (auf eto.). 33eifp. Fortuna niektórych wy-
dobywa z prochu. SSibl. wydwign z p—

.

2) ergeben, in Empfang uehmeii odbiera, pobie-

ra, j. 33. podatki; bie gonb8 erbeben fundusze
podnie 8t.<S., cf. plenipotencya do dwigania
spadku doc. itthuan 1827.

3) ergeben, febr rühmen wynosi, wynie w
gór, wywysza, chwali; SJeine 6cele erbebet

belt ^)errn wielbi dusza moja Pana.
II) fid) erbeben, v. r., heroorragen podnosi si.
— ftd) erbeben, auffteben powsta, powstawa;

93cifp. e erl)ob fid) tin Sturm wszcz sie wiatr
nadzwyczajny, cf. wicher si zerwa, ©efebrei

erbeben w niebo straszliwe wypucio krzyki,
P. K. 30Ö. zrobi krzyk.
— ftd) erbeben, fid) emporfd)roitigeii wzbija si;

wynosi si nad kogo.
— ftd) ergeben, anfangen wszczyna, wszcz.

Erbeblid), adj. Slufmerffamfcit berbienenb wany,
który ma wag, znaczy; erbeblid)e llrfache wana %

przyczyna.
Erbeblid)feit, f. (bie) wano.
(Erhebung, f- (bie) wyniesienie, wywyszenie;
>ie Erhebung ber Slbgaben pobieranie podatku,

(a); ©rbebung ju ©ott westchnienie do kogo,
jrinj Ejart.

Crbebunggrolle, f. (bie) pobórcza taryfa,— wybie-
rania.

Erbeirathen, v. a. naby w posagu, — z on,
przez maestwo naby.

<£r f) cif et) en, v. a. wyciga czego na kim, wy-
maga, da.
Der .gurnoel erf)eifd)t jctjt feine ganje Äuftnerffmnfeit

handel wzywa teraz caej jego bacznoci (a).

Srbeitern, v. a. wypogodzi, rozweseli; cf.

wyjani, rozpogodzi; j. 83. drugi rodzaj sa-

tyr rozpogadza czytelnika i uwesela, Brd z.

Grbeijbar, adj. atwy do opalania.

Crfyeläen, v. a. zagrza, ogrza, napali, (a), opa-

li, SBj., dogrza. SScifp. domu nigdy dosy na-
pali niemona, (a).

Srheijung, f. (bie) ogrzanie, dostateczne ogrza-
nie.

Erbellen, v. a. objani, owieci, widnym uczy-
ni. 2) — v. n. m. f., pokazywa si, wyda-
wa si; bnratiS crl)c(let zid jasno siu daje wi-
dzie, pokazuje si.

@ r I) e 11 u n

g

,
t. (bie) owiecenie, rozwidnienie.

Grbenfcn, v. a., bas Sntenfibum non errängen, auf*
benfen, bon ©elbftmorbern obwiesi, powiesi.

Ghbcucbcln, v. a obud co naby, obud nara-
biajc co dosta, 2) udawa.

Erbeucbeln, n. iba6) dostpienie jakiej rzeczy
przez obud, cf. udawanie, zmylanie.

CSrbeudiclt, $art. udawany, zmylany.
Grbifien, v. a. zgrza, zagrza, rozgrza, rozpa-
li; zapali; auf etoaö erhjtjt vulgo erpicht, be=

gierig moniad) fein napiera si czego, paa
dz; ftd) fihitjen ober erbitjt feitl prze; fig.wpa w zapa, er[)iCenbe ©ctrante trunki roz-
grzewajce, rozpalajce; ein erhitoter Äopf zagor-
zaa gowa.

@rbii}t, Cßart. rozpalony, zagorzay, rozarzony,
rozogniony, 23eifp. rozogniona iniaginacya, (Sr:

bihte Einbilbungófraft) Nieme.
Srbitjitng, f. (bie) rozgrzanie, rozpalenie, cf. roz-

gorzenie j. S3. — umysów.
Erboben, wywyszony f. erbeben.

(rbóbeit, v. a. wywysza, wywyszy, wy-
nie, wynosi, podnosi, proinowowa. SScifp.

eö würbe eine eigenbg berfertigte Eantate gefungen,

Ul bic Sfnbadjt 3U erhöben piewana bya kantata
umylnie zrobiona do natania czuoci przy-
tomnych (a).

Erhöbet, Sßavt. wywyszony, podniesiony, wy-
kierowany, wyniesiony.

Erhöbung, f. (bie) wywyszenie, wyniesienie;
cf. wypuko;
S3eifp. gdy czaszka ma wiele wypukoci, czo-
wiek wiele sposobnoci posiada (a); cf. skle-
pisto, opp. wklso.

Erholen, fid), v. rec. odetchn sobie, wskóra,
j. 93. dali si nam zna i oni konfederaci 101.5

dla których i po dzi dzie ludzie ubodzy na
wielu miejscach wskóra (äurecht fommen) nie-

mog, Dmbr. 8; cf. wczasu zay, wydobrze,
przyj do siebie, cf. poprawi si. 93eifp. ty-
nald si prdko i nad spodziewanie po onym
razie tak cikim poprawi, P. K. 622; cf. po-
prawi sobie, pokrzepi si, wetowa, wzmódz
si, odpocz sobie, si nabra; 93cifp. Wacaw
tak dobrze przyszed do siebie, e — —

,

S. Pp. cf. krzepi si kosy i trawki i zioa
nad) bem fliegen Krs.
@icl) Pom Srbrecf jn erholen opon ober ocho-n z przepochu (a); fid) bon einem Sierlufte er=

bolcu powetowa strat swoich , udwetowa
szkody, wygrzeba si, wydoby sie z biedy.

©id) an etloal crljolen nagrodzi sobie co, posi-

li si czem, B. ©id) SRatf)8 erljolen zasign
ober zasign rady; cf. radzi si kogo.

Er 1)0 lung, f. (bic) wytchnienie, wydobrzenie,
odetchnienie, odpocznienie, odpoczynek; cf. roz-
rywka, nabieranie si; cf. wczas, folga, po-
krzepienie; ä"r Er(). — dla rozrywki.

Erl)óren, v. a. wysucha; cf. skutek otrzyma
(erhört mciben), przyj w uszy, J. Kchn. 3eifp.

baö bemüthige ©ebet min be erhört proby pokorne
skutek otrzymay, Krs. ft baö crijört czy to

sychana rzecz? opp. unerhört: nie sychany.
Erbörbar, adj. wysucha ny.
Erbörlid), adj. wysuchalny, godny wysuchania.
Erhoruug, f. (bic) wysuchanie.
Sri; ungern, v. n. m. f., cf. berf)ungern z godu
umrze, godnie, umorzy si, beffer zamorzy
si.
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(Erhungert, $art. zgodniay, wygodniay, go-
dem zamoczony.

Cr jag en, v. a. uowi, zapa, ugoni, docign,
dopi i cf dokoata si czego.

(Sr jag u no., f. (bie) uowienie, zapanie, dogonie-

nie, docignienie.
(Srinnerer, m (ber) upominajcy, napominacz.

(Erinnernd) fein, v. n. w pamici by.
©rinnern, v. a. przypomina, wspomnie o czem:

cf. przestrzedz; Säeifp. jeeli co opuszcz,
chciejcie mi przestrzedz, Nieme.
83eifp. przy trunkach kióre dawno wrzay w
nich niechci do uraliwej sobie przywodz
pamici, Twerdowski.
Sien einer ©ache ober an etroctö erinnern przypom-
nie sobie co, o czem, przywodzi sobie na pa-

mi, wspomina sobie na co, pamita. (StrociS

— wspomnie, nadmieni co.

erinnerlich, f. adj. pamitny.
(Erinnerung, f. (bie) przypomnienie, przypomina-

nie; wspomnienie, napomnienie, przestroga, pa-

mitka; cf. upominek, g. nku, eig. ©cfdjenf jur

(Erinnerung Cna pamitk).
CEriunerung&fraft, f. (bie)

(
pam i e, f. sia

(Srtnnerungbeerinogen, n. (ba§) »

Ober wadza przypominania; cf. Stasic *wspom-
niuto.

©rinnerungöfrhreiben, n. (bac3) list dopomina-
jcy, pismo dop—ce.

(Erfüllen, v. n. m. f., ozibn, ostygn, skrzep-

n.
(Erfalter, $arr. oziby, ostygy.
(Srfaltnng, f. (bie) ozibnienie.

©i falten, v.o. fait machen ozibi fid) evfälten, v.

rec. przezibi sie, zazibi sie.

(Srfaltung, f. (bie) przeziebnienie, zazibienie.

(Erfümpfen, v. a. dobi sie czego, beffer wywal-
czy co, 3Bj., zdoby, zwyciy; ben Sieg er«

fämpfen zwycistwo odnie, cf. wywalczy,
3. S3, wywalczy niepodlego (a).

(Srfämpfung, f. (bie) wywalczenie.
(Srfannt, poznany, 2) zawyrokowauy,

f. erFennen,

(Erfargetl, v. a. uciua, zebra sknerstwem,
uskpi.

(Erlaufen, v. a., fanflid) an pch dringen kupi, na-

by; 2) lofifaufeu odkupi, wykupi; 3) —
, be=

ficd)en przekupi; cf. dokupi si czego.

(Srfauflid), adj. dajcy si kupi; przedajny.
rfatifung, f. (bie) kupienie, nabycie, cf. *dokupno

L., beffer kupno; 2) odkupienie, odkup; 3) prze-

kupienie.

(Erfecfen, pd), v. rec. omieli si.

(Erfennbar, znaczny, atwy do poznania.

(Srfennen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er er»

fannte, Conj. bafj ich — , er erfennete, Part. Praet.

erfonnt pozna, poznawa, uzna, uznawa, przy-

zna, rozpozna auch gerichtlich: in einer ©ache —
wyrokowa, dekretowa.
SSeifp. dopiero znamy, gdy utrcamy Ober nie-

znamy co mamy, a postradamy, (Ern. <£>nbb.

Sn ber 9ioth erfennt man ben greuno w potrzebie

poznajemy przyjaciela. 2Me SJollprecfung ber er»

rannten ©efctngnifjftrafe wykonanie zawyrokowa-
nej kary wiezienia ©. D.

(Erfenntlich, fur bantbar wdziczny, dzikczynny;
mir motten erfenntlich fein iidziemy si znali na

rzeczy, Bohom. 2) f. erfennbar.

<5rf enntlichfeit, f. (bie) wdziczno, *odwdzik,
g. u, *odwdzika, beffer dziekczynno

_

©rfenntnifj, f. (bie) poznanie, rozpoznanie, wia-
domo, znajomo, uznanie; bie (Erfenntntfj beS

3vrthum§ ift eine Ijalbe SSefferung bd uzna, krok
do cnoty, Krsk.

(Erfenntnifj, n. (ba8) dekret, wyrok. Srfenntniffe

ejtraf)iren wyroki wyrabia, 81. ©.

Mrongoviun, Deutsch -Poln, Wörterbuch, J.

grfenntnifjgrunb, m. (ber) powód ober zasada
rozpoznania, B

Srfenntnifjbermogen, n. (ba8) wadza poznaw-
cza, pozna"\yania.

Srfennung, f. (bie) poznanie.

(Erfer, m. (ber) f.
2lerfer cf. B. ganek, wypust; wy-

stp.
@r tiefen', v. a. wybra, obra.
(Erfiefung, f. (bie) wybranie, wybór.
(Srflärbur, adj. atwy do pojcia, — zrozumie-

nia; opp. unerflctrbar zawiy, trudny do zrozu-
mienia.

©rflflren, v. a. objani, wyjani, wykada,
wytumaczy, wyoy; Ärieg erflären wypowie-
dzie wojn; Siebe erflären owiadczy mio;
er erflarte Pd) bie ©ache oerfchiebeti rónie sobie

t rzecz rozwodzi, P. K. 570.

£)a8 Idfjt pd) leidjt erflären to si atwo da wyttó-
maczy, (a) Aut. cf. wykrywa.
Sich fann mir biefeö nicht erflären nie mog sie z
tego zmdrzy, nie mog tego dociec, Ober nie

mog tego pomieci w gowie. 2) — für etroctS

deklarowa, uzna koijo czem ob. za co.

©id) erflären odkaa si, odkazywa si, dekla-
rowa, zgosi si, wyjawi, wynurzy myl
swoje; cf. owiadczy si, für etroaö za czem,

gegen etro. przeciwko czemu.
Sllie 8teblichen erflärten Pd) für ben SSater ben alten

Äßnig bon ©panien, ben fein Sohn com Jhrone frür*

jen rootlte wszyscy uczciwi ludzie odkaali si
naturalnie za ojcem (a) ob. owiadczyli si.
SJeifp. Benj. Constant odkaa si przeciw pro-
jektowi (a);

wszystkie towarzystwa obowizane s |na -
danie zwierzchnoci tumaczy si z zamia-
ru swych schadzek. Pd) über ben 3tt>ecf ihrer 3""
fammenfünfte — ) (a). Mocno si odwouje prze-
ciwko postpowi G Masseny.

Srftcjrung, f. (bie) objanienie, wykad.
(Erficht, *)Sait. wykadany, wyoony, objaniony,
jawny.

(Srfletflid), adj. dostateczny, wystarczajcy, spo-
ry, znaczny.

(Erneuern, ober ebler_ erflimmen, v. a. dole, do-
stpi, dochrapa si, cf. wle, wdrapa si,
na co gem dograboli si, dogramoli si, (a)

cf. pi sie na mur, P. R. 315.

(Srftetterung, f. (bie) wdrapanie si, dostpienie.
(Srflimmen, v. irr. a. m. h., imperf. id) — , er er»

flomtn, Conj. bafj ich — , er erflomtne, Part. Prt.
erflommen,

-f- erflettem, flimmenö erreichen.

(Srflingen, v. irr. a. m. f., Imperf. id) —, er er«

flang, Conj. bag id) — , er erflange, Part. Praet.
erflungen brzmie, zabrzmie, cf. gos rozlega
sie.

(Erf (op fen, v. a. dokoata si, dopuka si, do-
stuka si.

(Sr f lüg ein, v. a. wybada, dociec, wymdrko-
wa.

©rfohren, f. auScrlefen, erroafjlt wybrany, obrany.
(Erfranfen, v. n. zachorowa, *zachorze, zapa

na zdrowin *rozniemódz si, *zasteka si.
(Erfriechen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich—, er erfrod),

Conj. bafj id) -, er erfrodje, Part. Praet. erfrochen

wyebra ober eig. dostpi czego przez paszcze-
nie sie i czoganie si; cf. dotloczy sie, j S3.

do urzdu (a), cf. wczoga si na urzd, SBj.

(Srfriegen, v. a. m. i), zdoby na wojnie; przez
wojn dostpi np. sawy.

(Erfrummen, v. n. m. f.
krzywym si sta, skrzy-

wiec.
erfühlen, v. a. ostudzi, ochodzi, przestudzi,
ozibi.

(Erfuhnen, fief), v. rec. omieli si, odway si,
(Srfühnen, n. (ba8) omielenie si, odwaga.
(Srfunbigen, pd), v. rec. wywiadywa si, docho-

18
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dzi czego, bada si. Sid) nad) ber ©efunbheit

erfunbigen wypytywa si o zdrowie czyje. SPp.
Srfunbigung, f. (bie) wysiadywanie si, bada-

nie si, (Srfunoigung einjiefjen zasiga wiado-
moci.

Srfunftcln, v. a., cf. augfünfteln wymajstrowa,
kunsztownie wymyli.

erfunftelt, wykwintny, nienaturalny, cf. mister-

ny} udany. SJeifi). misterne na si przybraw-
szy postaci, Krs.

erlaben, fjd), y. recipr. m. h., oberbeutfd) für; fid)

laben posili sie.

erlabung, f. (bie) posilenie.

erlahmen, v. n. m. f.
skutawie, okulawie, cf.

ochromie.
erlangen, v. a. dosign, dostpi, naby, otrzy-

ma, dosta, dopi, uskarbi sobie. äSeifp. Ro-
mans Attala twór Chateaubrianta (fantastyczne

o religii marzenia) wzieto i szacown sobie

saw uskarbir, (a), uzyska, 5. S3, sobie chwal
(a); Korzyci które przez pokój osign (a);

mit SJcühe ein Slmt erlangen dochrapa sie urzdu.
2)uvd) S3itten — doprosi si czego.

©rlangung, f. (bie) nabycie, otrzymanie, dost-
pienie. burd) Sitten uproszenie , doprosze-
nie.

erlaft, m. (ber) odpuszczenie, upuszczenie, ust-
pienie, odstpne, g. ego (a), bag Wag man ein»

büftr, abläftt am ©elbe je. odstpienie np. czci
dugów, Ü<B.

<E r I a § i ci I) v , n. (bag) lato miociwe; cf. rok wi-
ty, jubileusz.

erlaffen, v. irr. a. m. I)., Prs. id) erlaffe, bu erlaf=

feft, er erlagt, Imperf. id) — , er erlieft, Conj ba$ id)

— , er erliefte, Imper. ertaffe, Part. Praet. erlaffen,

ergehen laffen, 3. S3, einen efehl wyda rozkaz.
SBriefe erlaffen pisa ob. posa list do kogo; cf.

dawa listy do kogo; wyprawowa .
Aufrufe ober sßroflamationett erlaffen ogosi ode-

zwy (a).

2) — bergeben odpuci, darowa (grzechy).

3) — upuci, ustpi; einem ben Sib erlaffen

uwolni kogo od przysigi, wypuszcza kogo
z przysigi, L.

23eifp. bie an mid) bon Seiten beS .frerrn 9c. erlaffe*

ne orlabung für gültig anertennen pozew przez
JM. Pana N. kupca do mnie wystosowaay —
za wany uzna, 9JS.

ffieijp. in ©emäftheit beö erlaffenen Secrets stosow-
nie do wyroku zapadego (a).

erlaftjahr, n. (bag) jubileusz, g. u.

erlaftlid), darowny, a. e.

ffirlaffung, f. (bie) wydanie, odpuszczenie, daro-

wanie, przepuszczenie; cf. uchylenie, j. Si.

kontrybucyi (a).

Urlauben, v. a. pozwala, pozwoli, zezwoli.
erlaubnift, f. (bie) pozwolenie, *pozwolestwo.
<£rtaubni|fd)ein, m. (ber) konsens, PI. a, (a).

Seifp. trzeba jdom zakaza enienia si zbyt
modo , a na wczeniejsze oenienie sie za
adn zapat konsensu nie wydawa (a).

erlaubt, ^art. pozwolony, dozwolony, 5. 83. po-
karm ; wolny.
3fr6 roohl erlaubt frei ju fprechen dacieli miejsce
wolnej mowie?, P. K. 149. 68 ift erlaubt, wolno
erlaubte f. unfdjulbige greuben niewinne uciechy
cf. godziwy.

Sriaud)t, Janie Wielmony; przesawny, wie-
tny; przesawnej pamici dziady jego pradziady,

Krs. feine erlauchten Slhnen. Grono Panów prze-

sawnych, Orl. 68.

erlauern, v. a. uczatowa, udyba.
erlaufen, v. irr. a. m. h., Praes. id) erlaufe, bu er=

läufft, er erläuft, Imperf. id) — , erlief, Conj. baft

Ich — , er erliefe, Imper. erlaufe, Part. Praet. er=

laufen dopdzi , dogoni, dosta, docign,
otrzyma bieganiem ober — zabiegami.

erlaufdjen, v. a. uczatowa, zapa podsucha-
niem.

erläutern, v. a. objani, wywieci, wykada.
erlauterung, f. (bie) objanienie, wywiecenie.
erle, f. (bie) ©rlenbaum, (ber) olsza, olszyna, f.

eilcr, gemeine.

erleben, v. a. doy, doczeka. SSeifp. Gorgias
ll)5ciu lat ycia dosign, S. P.

f. erfahren do-
znawa, — zna, dowiadczy.
greube an feinen Äinbern doczeka si pociechy
z dziatek.

erlebnift, n. (ba$) przypadek ycia.
erlebigen, v. a wypróni, wybawi, uly, u-
wolni

f. entlebigen.

erlebigt, próny, wakujcy; eine erlebigte ©telle

wakans, g. u, L., erlebigt Werben zawakowa;
SScifp. wenn cine erbfchaft erlebigt roirb, gdy si
otwiera sukcessya, Bohusz, cf. zaatwiony.

Srlebigung, f. (bie) uwolnienie, wybawienie, u-
lga, wyzwolenie, wakans, g. u. (rlebigung eineS

§Imte§ wakaneya, L. — einer <3ad)e zaatwienie.
Grlegen, v. a. ubi. 2) wyliczy, zapaci, niby
pooy, da; cf. uici (a). S3eifp. towary
uiszcz opat.

eiiegung, f. (bie) ubicie; 2) zoenie zapaty,
zapacenie.

erleichtern, v. a. uly, ulywa (komu) ua-
twi, usnadni, wyrczy, uacni. 3>emanben bie

Saft erleichtern uj komu ciaru, B. Sid) er=

leichtern pój na swoje potrzeb; cf. wypró-
nia si, uly sobie, na stolec i, uczyni
sobie wczas, L.

er[leid)terung, f (bie) ulenie, «folgowanie, ul-

ga, tolga, uatwienie; cf. allewiacya, (a)} —
ber Saft ujcie ober zmniejszenie ciaru. SSeifp.

szczodrobliwo Monarsza i inne mnogie ulgi

dobroczynne — dla miasta Smoleska (a).

er leiben, v. irr. a. m. h., imperf. id) —, er erlitt,

Conj. bajj id) —, er erlitte, Part. Praet. erlitten

znie, znosi, wycierpie, ucierpie. eineStie-

berlage — ponie kiesk.
erleiblid), ad. znony" f. leiblich.

er len, olszowy, a, e.

erlenl)olj, n. (bag) olszowe drzewo, olszyna.

erlcnmalb, m. (ber) olszyna (las).

erlernen, v. a. nauczy si, wyuczy si, cf.

poj.
eiiernung, f. (bie) wyuczenie si, nauczenie si,

pojecie, pojmowanie; cf. nauka.
Srlefchen, f. erlöfdjen zgasi, ugasi.
erlefchung, f. (bie) wygaszenie, wyganienie.
Briefen, v. irr. a. m. h., Praes. id) erlcfe, bu erlie=

feft, er erlieft, Imperf. id) — , er erlag, Conj. baft

id) — , er evläfe, Imper. erlieg, Part. Praet. erle*

fen wybra, obiera, wybiera.

erlejfuug, f (bie) obieranie, wybieranie.
erleudjten, v. a. m. h. owieci, objani, roz-
jani, cf. illuminowa.

erieuchtung, f. (bie) owiecenie, illuminacya, cf.

owietlenie j. 23. sali do balu (a); rozjanienie.
erliegen, v. irr. n. m f., Imperf. id) — , er erlag,

Conj. baft id) — , er erläge, Part. Praet. erlegen

uledz pod czm, poledz, by pokonanym, zwy-
cionym? upada pod czem, da si *poy,
cf. niew3"trwa czemu. S3eifp. serce niedaj si,
•poy alom, biedzie etc. It. prawda nieulc-

gnie w adnej walce, a ciemnota co j Przygn-
bia suy tylko do lepszego jej wyjanienia,
Orz. biot.

erlogen, sßart. skamany, zmylony, faszywy,
kamliwy.

enöfchen, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) erlöfche, bu er-

lifcheft, er erlifcht, Imperf. id) —, er erlofd), Conj.

baft id) — er erlöfche, Imper. erlifd), Part. Praet.

erlofcl)Cll zgasn, wygasn, upa, g. S3, bie

Stechte Werben nid)t erlöfchen prawo nieupadn,
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Bhsz.; cf. usta, Seift), sprawa o rozwód ustaje

U h s z.

2) — , v. a. wygasi, ugasi, zagasi, zgasi.

grlöfchuug, f. <bie > zwanienie; cf. exspiraeya;

cf. SJerfoUjeit, actiöifcf) wygaszenie.
@r l 5 fen, v. a. odkupi, wyswobodzi, wybawi.
(Svlöfer, m. (ber) odkupiciel, zbawiciel, zbawca,

wybawca.
grlöfeter, (ein) odkupiony, wybawiony, uwol-

niony, wyrwany.
grlofung, . Cbie) odkupienie, wybawienie, wy-

rwanie.
©rlofungetnerf, n. (ba8) sprawa odkupienia,

dzieo odkupienia.

erlügen, v. irr. a. in. h., Imperf. id) — , ev ertag,

Conj. bafj id) — , er erlöge, Part. Praet. erlogen

skama, zega; erlogen skamany, zmylony.
Srluftigcn, v. a. rozwesela, wesoo zabawi,

ucieszyt'-.

ermächtigen, v. a. upenomocni, upowani. 2)

obcrDeutfd): fid) anmajjen, fich bie äftacht nehmen, fid)

!interftef)eii odway sie, pozwoli sobie co, cf.

przywaszczy sobie.

(Ermächtigung, f. (bie) upowanienie, penomoc-
nictwo

grmahnen, v. a. napomina, napomnie, upomi-
na.

grmahnung, f. (bie) napominanie (öftere), upo-
mnienie, napomnienie.

grmangein, v. n. m. t). niemie, niedostawa,
schodzi, zbywa. 3)iefe Sftachricht ermangelt aller

©lanbroürbigfeit Temu doniesieniu zb3rwa cakiem
na wiarogodnoci.

2) zaniecha, opuci, omieszka, zaniedba.
Srmangelung, f. (bie) niedostatek, brak, g. u.

ermannen, fid), v. rec. neue Äräfte betommen nnb
aniücnben, cf. fid) ermuthigen serca ober otuchy
nabra, omieli si, odway si, nowych si
nabra, pokrzepi si, posili si, cf. ducha za-
krzepie, Krs.

ermannen, n. (i>a&) pokrzepienie umysu.
grmäfjigen, v. a. umiarkowa, zmniejszy. 2)

f.
ermeffen pomiarkowa, rozway.

(Srmafjigung, f. bie) zmniejszenie np. ceny.
©rmatten, v. a. m. h, zmordowa, zmczy, znu-
y, strudzi, ot-labi. 2) — al@ v. n. m. f.

zmordowa si, sfatygowa si, osabie.
ermattung, f. (bie) utrudzenie, '3. S3, utrudzenie
ciaa i umysu, (a).

ermel f. iCermel rkaw, g. a.

ermelanb, n. ober Srmlanb Warmija.
ermeldnber, m. (bet) Warmijak, g. a, beffer War-
mieczyk, a,, a.

Cfrmeiänbifd), Warmieski.
Grmeffen, v. irr. a. ni. 1)., Praes. id) ermeffe, bu

ermiffeft, er ermifjt, Part. Praes. ermeffenb, Imperf.

id) — , erermafj, Conj. bafj id) — , er ermäjie, Im-
per. ermifj, Part. Praet. ermeffen wymierzy, mie-
rzy, miarkowa, baher fig. bie ©Ute ©otteö do-
cign, 3. SB. ask Boa. 2) osadzi, zway,
oszacowa, zgadn, wnioskowa, domyli si.

ermefjlid), adj. dajcy sie zmierzy, atwy do
zmiarkowania.

ermeffen, n. (ba6) zdanie, sad, uwaga, domys;
cf. * u widzenie.

ermeucheln, v. a. zabi jak cichobójca, jak roz-
bójnik.

Ermitteln, v. a. wykry, wynale, wyledzi,
f.

au6mitteln.

ermittelung, f. (bie) f. Sluimitteluug wyporodko-
wanie, doc. Posnan., cf. wykrycie, 3. S3, ma-
jtku, 9tS. Avysledzenie.

grmorben, v. a. zamordowa, zabi.
ermorbet, Sfkrt. zabity, zamordowany.
ermorbung, f. (bie) zabójstwo, zabicie, zabijanie,

zamordowanie, poetifd) *zabój, g. oju; SBetfp. bili

si na zabój.

ertnftben, v. a. m. b., zmordowa, znuy, zmo-
cowa, zmczy. 2) — , al8 v. n. m. f.,

mube
tterben sfatygowa si, zmordowa si. Söeifp.

biefe Äraft ermiibet nie sia ta nigdy si nie znu-
y (a).

ermübet zemdlay, strudzony, sfatygowany, utru-
dzony, zmordowany, zmczony.

ermiibung, f. t bie) fatyga, zmordowanie, sfaty-
gowanie, strudzenie, utrudzenie, zemdlenie, zm-
czenie.

ermuntern, v. a. obudzi, ocuci; orzewi; cf.

dotrzewi, 3. SQ. eine Ohnmächtige ledwie jej si
dotrzewiono, Krs.} 2) zachci} zachca, za-
grzewa, wzbudzi, pobudza, doda ochoty,
oywi; dodawa zachce, Poj.

ermunterung, f. (bie) obudzenie, ocucenie, trze-
wienie, orzewienie; zachcenie, pobudzanie.

grniunterungomitte, n. (bab) sposób zachcania,
cf. zachta, SB3.

ermunterungerebe, f. (bie) mowa zachcalna,
exorta.

ermuthigen, v. a. zagrzewa, tuszy komu, P.
K. 252; cf. ostraszy si, P. K. 374. Slüe er«

muthigen fid) mit ber Hoffnung wszyscy krzepi?
si nadzieja, (a).

ermuthigen, fid), v. rec. otuchy — , serca nabra.
grmuthigung, f. (bie) dodawanie serca, zachce-

nie, zagrzewanie umysu.
ernähren, v. a. ywi, wjywi, karmi. @id)
— , ywi si, utrzymywa si.

Crnahrer, m. (ber) ywiciel, karmiciel, g. a.

(Srnähruiig, f. (bie) wyywienie, ywienie, kar-
mienie; cf. D z i ark. poywno ciaa. Miy
Boe! jak cikie poywienie w mieciech i

na wsiach, Danibr. 504.

ernbte, f. ernte, f. (bie) niwo, cie; cf. sprzt.
ernennen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er er«

nannte, Conj. bafj id) — , er crnennere, Part. Praet.
ernannt mianowa, wymieni, nominowa, na-
znaczy, wskaza. S3eifp. wskaza mi za na-
stpc swego, (a).

ernennung, f. (bie) nominacya, mianowanie, wy-
mienienie, naznaczenie.

gmennunggtirfunbe, f. (bie) patent nominacyjny.
erneuen, ober erneuern, v. a. odnowi, odnawia,
poprawi, na nowo zacz, ponowi, wznowi;
SBcifp. er erneuerte ben Slngriff ponowi natarcie,
(a); §3eifp. au§ Trebecki: ale có za potrzeba
Wac Pana przywioda, eby znowu mych a-
lów odkopywa rzóda? i czemu tak nie-
wzglednie odwieasz me bóle?

emeuerung, f. (bie) odnowienie, ponowienie, od-
nowa, odnawianie, restauracya.

erniebrigen, v. a. m. h., zniy, uniy, ponia;
cf. spuci, upodli, upokorzy.

erniebrigen, fid), poniy sie, upokorzony.
emiebrigung, f. (bie) unienie, upokorzenie, po-

nienie, upodlenie, zniewaga.
grnfr, m. ein eigener Sianie Ernest, g. a.

grnft, m. (ber) powaga, statek, surowo, srogo,
prawda; cf. istota, cf. gorliwo, godno, przy-
stojno, statecznomylno, baczno, upami-
tanie si, pilno, szczero, zastanowienie si,
dumanie, ©pifp er ftellte fief) an, al§ ob eg nidjt

fein graft roäre czyni jak od niechcenia, Krs.
Satyr II.; cf. czy doprawdy tak ksi trzy-
ma? Nieme.
3m drnft seryo, bez artu; do prawdy? cf.

uroczysty, eig. feierlich. v

ffieifp. nieprzyjaciel do prawdy uchodzi, P.
Kchu. 70.

£>ag ift — , to nie przelewki, zabieramy si
szczerze, Teatr. SBenn e§ graft »erben foli, cf,

roenn e§ 311m Älappen fommt kiedy przyjdzie o-
rzech zgry.

gm ft, ad. powany, ostry, surowy, prawdziwy;
cf. arliwy; 3. SB. ton arliwy zachowa, S. P,

18*
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Gmflhaft, ad., cf. einf powany, cisy, ostry,

kwany, cierpki, dziki; cf. B. ponury (eig. finfter,

cjlupifd)) Ginfthafte fflienen annehmen powag stroi,
l' ward. Mieczysaw w modym jeszcze wieku
nazwany by starym dla obyczajów powanych,
Krajewski 55. (Srnfthaft mie bie SBeiöbeit su-

rowy jak mdro; ernflhafte JRotlen mären ifjin

angemeffener alg fo:nifd)e powane role byyby dla

niego korzystniejsze ni komiczne, (a) 35.

Grnfthaftigfeit, f, (bie) surowo, powaga.
Gmftlich, ad. prawdziwy, istotny, ostrj-, surowy,

cf. wyrany, pilny, czuy, troskliwym SBeifp. —
przyka; >JB. Nie stosuje sie wprost do osob3*

lecz do jej czynnoci. — adv. szczerze, niear-
tem, do prawdy, na seryo, naleycie, bez artu.

Gmte, f. (bie) f. Steinte niwo, zbiór; bie %e\t bor

ber (Ernte przednówek, g. wka ouci) wkuj 2) u-

rodzaj, zbiory pi.

ßrntebier, n. (bci@) piwo niwakom na okrne
dane, B.

Grntefelb, n. fba8] niwne pole.

Grnteferien, $1. wakacye letnie.

©mtefeft, n. (bnß) wito niwne; okrne, cf.

*wyrzynki, PI.; f. Steinte.

Grntefrans, m. (ber) wieniec kosiany; cf. plon,

g. u; cf. doynki.
Gm teino nar, m. (ber) sierpie, g. pnia.

Gm ten, v. a. niwowa, , zbiera, sprzta.
Grntebrebigt, f. (bie) kazanie niwne.
Grnterong-cn, m. (ber) wóz niwny.
Gruteroetter, n. Itak) czas pogodny dla niwa
sucy.

Grntejeit, f. (bie) czas niwa, czas niwny; cf.

niwa, PI.

Gröberer, ni. (ber) zdobywca; zaborca; cf. B.

wojownik.
Grobem, v. a. doby, zdoby, podbi sobie pod
moc; cf. zawojowa. Stimm eine tinrernehmenbe

unb erobernbe SJJicne an daj sobie owe grack i

podbójcz min, Trb.
Grob err, dobyty; eroberte 83eute upy, zdobycz.

<

Groberung, f (bie) dobycie, dobywanie, podbicie,

zawojowanie.
Groberungen, Sßl. podboje, g. podbojów, Roczn.

Söeifp. Imi Karola "W. blask jego panowania i

podbojów, (a), cf. zabory, (a).

GroberungSfrieg, m. (ber) wojna toczona dla zdo-

bycia lub zaboru jakiego kraju, wojna zdoby-
wcza.

Groberungöfudjt, f. (bie) zapd do zaborów (a);

ch do zdobywania.
Groberung6füd)tig, adj. chciwy zdobyczy, za-

borczym 33eifb. ludy wojenne i zaborcze, Mi-
ck i ewicz; — e $lane zamysy zdobywcze.

Groffnen, v. a. otworzy, otwarza, otwiera,
odetka; eine eröffnete 2f)iir, drzwi otwarte, otwo-
rem stojce drzwi, flg. eine ©itjung (feierlich) —

,

zagai, zacz; 2) — , befannt machen odkry,
wyjawi, wynurzy, np. oznajmione rzeczy. 3)

owiadczy, powiedzie.
Gr Öffnung, f. (bie) otworzenie, odetkanie, fig.

oznajmienie, zagajenie.

Gröffnungörebe, f. (bie) zagajenie, mowa przy
rozpoczciu si obrad sesyi.

Grörtern.V a. unterfudjen unb entfd)eibcn, au§einan=

berfefcen roztrzsa, roztrzsn, rozsdzi; roz-
poznawa, rozwaa, rozbiera, cf. zaatwi.

(Erörterung, f. (bie) bie Unterfurhung unb Gntfchei»

bung, j. . einer V(I9 C > e 'nc9 3>»f'fc18 zaatwi
pytanie, wtpliwo; roztrzsanie, rozsdzenie,
rozeznanie sprawy.

Grotifch, miosny, a, e, np. miosna piosnka, L.

Sr be!, m. (ber) kaczor, g. a.

@ri>td)t fein auf etttmö uwzi si na co, napiera
ei czego, pragn czego chciwie, zawzi si,
usadzi si, lgn. Seifp. lgnli wszyscy na

silne twych pieni pochopy, Dm. 98.

G

po-

po-

G

<§

<$

rbichtfein, n. (ba8) bie @rbtd)thelt zawzito, za-
wzicie si na co, cf. zacieko, j. 83. w zemcie.
rborijen, v. a. dobija si, dobi si; dostpi
pukaniem lub fukaniem.
rbreffen, v. a. wjdziera, wyciska, wymusi,
eifp. nigdy od kupców adnych towarów nie-
wyciskat (a), cf wydusi.
rbreffung, f. (bie) wyciskanie, cf. exakcya, ex-
torsya, wymu, wybieranie gwatowne, ucisk,
cf. dzierstwo. S3cifb. niech drudzy akomie
zysku szukaj z biednych poddanych ucisku,
zbior srebro blade z zlotem ubogich kmiotków
napojone potem.

rbrefjt, Part. wyciniony.
rproben, v. a, dowiadczy, wypróbowa.
rbrobt, Part., dowiadczony.
rquicfeu, v. a. posili, oywi, orzewi,
krzepi.

rcjuidfeilb, adj. pokrzepiajcy, posilajcy,
silny.

rquidung, f. (bie) posilenie, posiek, ochoda,
ochodzenie, pokrzepienie, orzewienie.
rrathen, v. irr. a. m. h., Praes. id) errathe, bu er*

räthfr, er errath, Imperf. id) — , er errieth, Conj. bafj

id) — , er errierhe, Part. Praet. errathen zgadn,
zgadywa, domyla si, docieka; cf. rozwi-
za, np. zagadk.
rrathnng, f. (bie) zgadywanie, zgadnienie, roz-
wizanie.
rregbar, ad. draliwy.
rregbarfelr, f. (bie) draliwo.
liegen, v. a. wzruszy, drani, wznieci, poo-
budza, podburzy, pobudzi, wzbudzi S3eifp.

nowiua o pokoju wzniecia wielk rado (a).

üDurft erregen sprawia ober czyni pragnienie.

äufruhr erregen bunt wszczyna, äflitleib erregen

obudzi lito, (aa), wznawia politowanie, Krs.
pp. 236, cf. miech obudz (a) = macht fid) lä«

djerlid), cf. poduszczy.
rieger, m. (ber) sprawca, podburzyeiel.
rregt wzruszony, wzniecony, wezbrany. 33etfb.

wezbrane uczucia serca, Szan.
rregung, f. (bie) wzruszenie, wzniecenie, po-
budzenie, wzbudzenie.
rreichbar, docigy, doszy, a, e, L., zasieny,
L., cf. podobny do osignicia Ca).

rreichbarfeit, f. (bie) docigo; mono osi-
gnienia np. celu.

netchen, v. a. mitber^anb, dosign, dosiga,
dotkn, dosid, dosta; im Saufe — , docign,
zdy, dopdzi, dogna; fig. dopi, docho-
dzi; in ermaß—, nachfommen, wyrówna komu
w czem, domierzy; S8eifb. Bossueta dosign
Fleszier nie zdoa, S. P.; ein 3'e '

—
< osign,

cel swój
2)en hohen 3roftf erreichen docign wysokiego

celu (a). @in Slrrangement roobureb biefer heilfame

3n)ert erreicht mürbe ukad przez któryby ten zba-
wienny zamiar by dopity, (a). Beifp. dusza
wzniesiona nad sam siebie usiuje domierzy
wysokoci myli jakie ogasza, Tarnowski.
Ginen Drt erreichen zaj, zajecha gdzie.

rreichung, f. (bie) dosignienie, docignienie; do-
picie, etc.

rreiten, fiefo ettoaS, naby jedeniem konno.
rrettbar, adj. dajcy si ocali, wyratowa.
netten, v. a. wyratowa, uratowa, wyrwa,
wybawi, ochroni, ocali, ©ott hat eud) errettet

and ber geinbe ^>anb Bóg was ochroni z nie-

przyjació reki, Krs.; errettet roerben ocale.
netter, m. (ber) zbawca, wybawiciel, wybawca,
uwolniciel.

rretteter, m. (ein) wybawiony, zachowany, uwol-
niony, pozostay, cf. niedobitek.

rrettung, f. (bie) wyratowanie, wybawienie,
wyrwanie, uratowanie.

rrichten, v. n. wystawi (ein Denfmal pomnik)
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erygowa; 2) fundowa, utworzy, ustanowi,
postanowi, zaoy; cf. zaprowadzi, *. 83. iu-

stytut, (a); eine Äaffe errieten utworzy kas,
(a); cf. utworzy kantor; eine Sjwrbanf errichten

zaoy bank oszczdnoci i eine Eomittee ift tx*

rid)tet komitet si zawiza (a).

Srrichtung, f. (biej postanowienie, ustanowienie,
ustawa, zaoenie, utworzenie.

String en, v. irr. a. m f)., Imperf. id) — , er errang,

Conj. bog id) — , er erränge, Part. Praet. errungen

dopi, zdoby, dorobi si czego przez
;
wielk

prac. Stuljin erringen dobija si sawy, Dm. 51.

!Den ©ieg —, zwyciy.
Srrungenc, n. (baö3 bie Otrrtingenfdjofr, f. nabycie,
nabytek, zbiór, zdobycz, g. y, dorobek, f. g.
bku, majtek dorobkowy.

©rrothen, v. n. in. f., zarumieni si, zapali si
na twarzy, zaczerwieni si, zapon sie, cf.

raka upiec,

ßrrötfjung, f. (bie) zarumienienie si.

Srrufen, v. irr. a., Praes. id) errufe, Imperf. id) er«

rief, Conj. bag id) erriefe, Part. Praet. errufen do-
woa si kogo; gosem dosign,

©rfttigeri, v. a. nasyci.
©rfittigung, f. (bie) nasycenie.

Srfafe, in. (ber) nagroda, zadosy uczynienie, za-
stpienie, wynagrodzenie, satysfakcya; kom-
plet, dopenienie, uzupenienie; 83eifp. dla uzu-
penienia zwyczajnego ubytku w wojsku b-
dzie wybranych z klassy roku 1S24—iiOOO re-

krutów (a); cf. odpowiedzialno mie z kogo
(a), cf. L. odwet, g. u. (Sinen (Srfatj rootin haben
nagrodzonym w tym co natura nie daa, Za-
bocki.

©rfaftmann, m. (ber) zastpca.
Grfafcmannfchaft, f. (bie) wojsko nowozacine

(na zastpstwo ubyego przeznaczone).

Srfaufen, v. irr. n. m. f., Praes. id) erfaufe, bu ev=

fänffr, er erfäuft, Imperf. icb —, er erfoff, Conj. bag

id) — , er erfóffe, Part. Praet. erfoffen uton; za-
la si w wodzie, ton.

Srfaufen, n. (ba8) utonienie; zalanie si w wo-
dzie.

Srfäufen, v. a. zatopi, utopi; fid)—, utopi si.

Srfäufung, f. (bie) zatopienie, cf. utonienie, za-
lanie si w wodzie. @ig. bebeuten bie beiben leto>

teren: baö Srrinfen, Srfnufen.

@rfd)ad)em, v. a. wyszachrowa, uszachrowa.
Srfchaffeii, v. irr. a. m. h., Praes. id) erfthaffe,

Imperf. id) -, er erfd)tif, Conj. bag id) — , er er=

fdjöfe, Part. Praet. erfdjaffen stworzy, Fut. —rz,
stwarza.

(Srfdjaffener, m. (ein) stworzony,
©rfchaffung, f. (bie) stworzenie.

<5rfd)allen, v. irr, n. m. f., Imperf. id) — , er er»

fdjoll, Conj. bag id) — , er erfchöfle, Part. Praet.

erfd)oilen (aud) v. reg.) rozlega si, (za) brzmie,
rozgosi si, gruchn. Da8 ©erücht erfchoü gru-
chna wie. ' £a8 roirb in ber ganscti tabt er*

fdjalien to si rozejdzie po caem miecie.
SrfchaUen, n. (bag) rozleganie si, brzmienie,

gruchnienie.

©rfeheinen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er er*

fdjien, Conj. bag id) — , er erfdjiene, Part. Praet.

erfchienen, zjawi si, pokaza si, ukaza si,
zajanie, okazywa si, wydawa si, da si
widzie, nasta. - SBie wenn ein Äomei erfcheint

jako gdy jaka kometa nastaa, P. K. 93. 3m
Jraume erfdjeinen przyni si

2) stan, stawi si (bor ©ericht); im SDrucfe

, wyj, wychodzi.
6rfd)etnung, f (bie) ukazanie, pokazanie si, zja-

wisko ober zjawiny, PI., widok, widziado,
wyjcie na widok publiczny ober na jaw, wy-
chod; üBeifp. DD. peryod wychodu zbów. 3Me
(Srfeheinung ober Sluftretung bor ©ericht stawiennic-
two; cf. Opp. niestawiennictwo; SSeijp. adne

pismo przed swoim na jaw wyjciem niemoe
adnej podlega cenzurze, (a). Srfrheinungen ber

Jobtcn zjawienia ober aparycie nieboszczyków
(a); cf. upiór, przechadzka, ober bkanie si
umarych. Seifp. przed portem naszym poka-
za si Angielski linijowy okrt; zjawisko to

wielk wzniecio obaw, (a). SSoiübergebenbe <är-

fcbeinungen co si prdko wznieci, nie dugo si
wieci; mobern philof. : pojawa, ober pojaw, g. u.

Srfchicnen, widziany, zjawiony. 35aS 83uch ift er*

fchieneu ksika wysza na widok publiczny, cf.

treffe berlaffen.

@rfd)iegen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er er=

fchog, Conj. bag id) — , er evfcböffe, Part. Praet.

erfchoffen zastrzeli, rozstrzela.

Srfchiegcn, n. (ba§) rozstrzelanie, zastrzelenie.

Srfdjinben, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er er*

fcbtinb, Conj. bag id) -, er erfchünbe, Part. Praet.

erfd)tinben zebra dzierstwem, wygnbi, zdo-
bywa co drapienym sposobem, zupi, äöfl.

Srfchlaffen, v. n. zwolnie, popuci, rozwolnie,
oslabie, wtle, utraci sprno, jedrno.
Söeifb Pierzowa pociel rozwalnia, DD. ®ie
<£anb ift ihm erfchiafft rka mu obwisa.

(Srfchtafft rozwolniony.
@rfd)laffung, f. (bie) rozwolnienie,j. S3, niemona
byo wtpi o wypywie prawdziwego nasienia
równie jak i o tern, e byo zupene rozwol-
nienie naczy to nasienie zawierajcych, Dz.
z dr.; cf. zwolnienie, zwtlenie.

<5rfd)!ageu, v. irr. a. m. I)., Praes. id) erfdjlage, bu
erfrhlctgft, er erfchlägt, Imperf. id) — , er erfchlug,

Conj. bag id) — , er erfrhltige, Part. Praet. erfcftla»

gen zabi, ubi.
(£rfd)lagen, Part., zabity; bom 831Ü3 erfchtagen od

pioruna uderzony, Dziark., aud) raony pio-

runem, 3Bj.

Cfd) (eichen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er er=

fd)lid), Conj. bag id) — , er erfdbliche, Part. Praet.

erfd)lid)en zdyba, zej, u czatowa, skrci co,

cichopkiem schwyta, zapa, podej ukrad-
kiem, chytrze podej, po cichu zachodzi na
co, skra si do czego.

6rfd)leid)Ung, f. (bie) podejcie, zdybanie.

(Erfd)lid)en, dopity, pozyskany, osigniony po-
doci, B., cf. podstpnie otrzymywali bene-
ficia, L.

Ghfchlebpen, v. a. udwign.
(Sifchmeicheln, v. a. wj^udzi, pochlebstwem na-
by; cf. Ross. wymani.

(Srfchnappen, v. a. schwyci, zapa, rozdziawio-
nym pyskiem chapn, capn, nagle porwaj
cf. Boss. podchwyci. SBorte erfchnapben prze-j sowa.

Srfchöpfen, v. a. wyczerpn, wyczerpa, wy-
cieczy; cf. przebra. SBeifp. niemasz takich
dostatków, któreby si przebra nie day, Krs.
©id) — , wysili, przesili si.

Grfchöbft, Part. wyczerpniony, wyczerpany, wy-
cieczony.

Slfd)0bfung, f. (bie) wyczerpnienie, wyczerpanie,
wycieczenie, przebranie.

@rfd)retfen, v. a. m. h., zastraszy, zatrwoy,
przestraszy.

2) — , v. irr. n. m. f.,
Pra«s. id) erfdjredfe, bu

erfchticfft, er erjdiricft, Imperf. id) — , er erftfjraf, Conj.

bag ich —, er eifchrafe, Imper. erfd)ricf\ Part. Prt.

erfchrocfen zlkn si, przelkn si; cf. SJSr.=

Sßoln. *zwrzasn sie, ba(j.er baö Ruff. uas inbem
bie alten Slawen unb SBenben rz roie ausbrechen,

ßrfchredfen, n. (bag) przestraszenie, zastraszenie,

przelknienie, zlknienie; cf. strach, trwoga.
Grrfchrecflid), straszny, straszliwy, okropny.
©rfd)recf[id)feit, f. (bie) straszliwo, okropno.
Grfdbrectt, Part. przestraszony, zastraszony, prze-

lkniony.
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@rfd)reiben, v. irr. a. in. 'i)., Imperf. id) —, er er«

fchrieb, Codj. baft id) — , er erfdjriebe, Part. Praet.

erfcbricben pisaniem ober autorstwem zarobi,
dopisa si czego.

Grfdjreien, v. irr. a. Imperf. id) erfdjrie, Conj. ba$

id) erfdjrie, Part. Praet. erfcfjiieen dokrzycze si
czego.

(Srfchrocfcn, Part. przestraszony, f. erfcbrecfen.

cSrfcbrorteneö ©etuiffen, n. bibl. sumnienie cinione,
ober zatrwoone.

Erfd)rocfenheit, f. (bie) trwoga, strach, tchórzo-
stwo; cf. Boss. uas.

<Srfd)üttern, v. a. zachwia, 3. SB. gute Sorfdije er=

fchüttern dobre przedsiwzicia ober postanowie-
nia zachwia; — cf. wstrzsn, poruszy, wzru-
szy. S3cifp. ein großer Sann erfdjütterte fein Ohr
wielki wrzask z daleka mu dar uszy, L.

©id) erfchiittern zatrz si, zadre, ulkn
si.

Erfd)Üttert wstrzniony, zatrzniony, zachwia-
ny; SSeifb- Religia wzmocni wstrznione za-
sady cywilizacyi,(a). 83fp. moe tron sta grun-
townie, gdy wierno ludu jest zachwiana ? (a).

Sifcbütterung, f. (bie) wstrzanienie, zatrznie-
nie, zadrenie, zachwianie, wzruszenie.

Erfd)ft>eren, v. a. ciszym zrobi, trudniejszym
uczynii trudni, trudzi, trudnic; S3eifp. trak-

tat handlowy dzieo plenipotentów zatrudnia i

od ukoczenia oddala, Kons. 3; — cf. B. ob-
cia, ciaru ober trudnoci przyczynia; cf.

utrudza; 3. S3, nowa wyprawa w Hiszpanii
idzie oporem 5 utrudzaj j znacznie rozszer-
zajce si choroby, Orz. bia. 2)em geinbe ben

SRurfjug. evfd)roeren trudzi nieprzyjaciela w rety-

radzie, Ca), Otld) utrudnia odwrót, SB3 , cf. utru-

dni odwrót wojska (a); cf. uciliwym uczyni.

Iff* Sern?!,' j
f. (bie) utrudnienie, utrudzenie.

(Irfdjmingen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er er=

fchtocing, Conj. baß id) —, er erfchrodnge, Part. Praet.

ei'fd)tt)Ungen docign lotem, dolecie na skrzy-
dach.
2) z trudnoci dostpi, zdoby si na co;

cf. dopi czego; cf. Ross. zebra, zarobi. Er

fann bie Unfoften nicht erfcbmingcn nie stanie mu
na opdzenie tych kosztów; cf. nie moe si
zdoby na ponoszenie tych kosztów.

(Srfchminglid), adj. eig. dopedny, docigy; cf. B.

dopity, na co sie zdoby mona, atwy do u-
skutecznienia.

Erfeben, v. irr. a. m, I)., Praes. id) erfefye, bu er»

ftehfr, er erficht, Imperf id) — , er erfal), Conj. baß

id) — , er erfd!;e, Jmper. erfieb, Part. Praet. erfeben

widzie, zobaczy, postrzedz, uwidzie, pozna,
upatrzy, dostrzedz, wypatrzy; cf.obra, dojrze.

93eiff). bie 3eit erfeben upatrzy czas. It. 3d)

habe au§ beinern Schreiben erfeben wyczytaem z
twego pisma; bid) babe id) mir jtim greunbe er=

feben ciebiem sobie obra za przyjaciela; bai'OliÖ

erfleht man std wida ober pokazuje si.

Erfehnen, v. a. z upragnieniem czeka, upragn,
erfc()nt upragniony.

Erfeffen, f. erfifcen.

Erfeijbar, nagrodzonym by mogcy, — do na-
grodzenia, odwetowny, odwetowany, do odwe-
towania, L.

Erfeijen, v a. nagrodzi, nagradza, wetowa,
zastpi, odwetowa, 3 S3, strat, (a), nadsta-

wia, Avynagrodzic. cf. zwróci, odda, S3eifp.

Sapferfeit erfel3te bie 3<if)I waleczno zastpowaa
liczb, (a).

(Srfcftlid), nagrodzony, wynagrodzony; cf. B. co

nagrodzi mona, powetowany.
Erfeljung, f. (bie) wynagrodzenie, dopenienie; cf.

zastpienie, zwrócenie.

Erfeufjen, v. a. wzdychaniem dostpi, wyjcze.

Erficptlid), widzialny, widny; hieraus ifterfichtlirf)

ztd wida, widno; cf. widzie ztd mona,
okazuje si ztd.

Erfiugen, v. irr. a. m. 1) , Imperf. id) — , er erfang,

Conj baß id)_ — , er erfänge, Part. Praet. erfunden
dopiewa si czego, piewaniem dostpi, —
otrzyma, zabra; upiewa, np. sobie majtek.

Erfüllten, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , cr eifann,

Conj. baß id) — , er erfdnne, Part. Prt. erfonnen wy-
myli, wyduma, wynale, domyli sie czego.

Srfiillilid), ad. co tylko wymyli mona, wszelki,
a, ie, cf. wyszukany, 3. S3, sama mier i wy-
szukane mki niezdolay sprowadzi wiernych
z drogi cnoty, Woronicz.

©r fin nu ng, f. (bie) wymylenie, wydumanie.
Srfitjen, v. irr a. m 1)., Imperf. id) — , er erfaß,

Conj. baß id) — , er erfdße, Part. Praet. erfeffen

naby czego dawnoci, zosta wacicielem
prawem zadawnienia; auf etmaö erfeffen fein na-
piera si czego, — cf. dosiedzie si czego.

©rfonnen, Part. wymylony.
0§rf)di)en, v. a. wybada, dociec, wyszpera.
Erfparen, v. a. oszczdzi, oszczdza, zebra,
uciua. @r erfpnit fid) SJcüfye unb Irbeit jemu sa-
memu ubdzie przykroci i pracy, Krs.

Gifparniß, f. (bie) oszczdzone, grosz uciuany.
Erfparnng, f. Cbie) oszczdzenie, oszczdno,
uciuanie.

Erfpielen, v. a. dogra si czego, graniem zebra
(pienidze).

Erfpinnen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er er=

fpann, Conj. baß id) — , cr erfpdiine, Part. Praet.
erfponnen zarobi przdzeniem; cf. doprz si.

Erfprießen, v. irr. n. in. f., erfprießlid) fein, Imperf.

erfproß, Part. Praet. cvfproffen wyj, przyj jako
korzy; przydatnym by, przyda si.

Srfprießlid), ad. cf. mitjlicf), Ijeilfam uyteczny,
*pucy, poyteczny, dobry, zbawienny, zy-
skowny; cf. dogodny, wygodny.

Srfprießlichfeit, f. (bie) poytek, korzy, zba-
wienno, f.

Erft, adv. najprzód, z razu, pierwej, z pocztku,
*z pierwotku, alt, j._ S3, erft toollte er e8 nid)t

glauben z razu lego niechcia wierzy; er ift erft

8 3af)r alt dopiero om lat mai für erft etroag bad
©etreibe berfilbern za co za to spieniy zboe,
(a); cf. erfte befle pierwszy lepszy. Er. Wygna
owce przez pierwsz lepsz osob, (a); it. sprze-
dawa za co za to wszystkie towary, (a); jeijt

erft, nun erft dopiero; al&bann erft wtedy dopiero,
bu follteft ihn erft fingen boren, ba mürbe er bir erft

recht gefallen miaby go pierwej usysze pie-
waice<jo , wtedyby ci si dopiero spodoba;
möchte id) bod) erft 3U ^aufe "fein ebym ja tylko
pierwej by w domu.

Erftarten, v. u. m. f., nabra si, naby mocy,
zmocnie.

Erftarren, v. n. m. f., otze.
Eg. Jak pad na ziemi prosto, tak otaf, Mi-
ckiewicz, ste; — Poll ©liebern, obumrze,
zmartwie, zdrtwie, drtwie, zgrabie, sko-
cie; bor Staunen, ©djretf, Slngft — , struchle,
osupie; 3. S3, wszyscy na t wiadomo (o

pokoju) osupieli, (a); od zimna zgrabiay mi
rce, *ßr. = $oln.; cf. kostnie od zimna, (a)} cf.

prawie zdrewnia od bojani, alter Autor; cf.

zwisa mu rka, f. einfchlafcn.

Srftarrt, zdrtwiay; martwy; cf. zlodowaciay.
3- 23. Zlodowacia jej rk chwyci, Aut. 5 bie

crftante Sjanb trtwa rka, (a)

Erftarrung, f. (bie) zdrtwienie, osupienie, otr-
twienie. Er,. Otrtwienie, jakie u nas w litera-

turze ojczystej postrzega si daje, nalicza-
ni 11 iii (a)} cf. martwota, f Ej. — ciaa, (a).

Elftatteil, v. a. odda, nadgrodzi, wróci komu
co; Äoften erftattcn koszt wróci, Bohomol; cf.

czworako wróc jelim kogo w czem ukrzy-
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wdzil, Dambr. 190. 2) Seiid)t —wiadomo po-

da, zda spraw, spraw uczyni komu o czm,
donie, — nosi.

grftattung, f. (We) zwrot, g. u; 3. S3, o zwrot
nalenoci dopomina si, 8t. .; cf. odpowie-
dzialno z kogo mie, (a); wracanie, przy-

wrócenie, powetowanie; gegen Chftattung bertfoften

za zwrotem kosztów. 2) 23erid)t— , doniesienie,

raport.

Grfiaunen, v. n. ni. f, zdumie si, zadziwi sie,

zdumiewa si, osupie z zadziwienia.

ßrftaunen. n. (ba9) zdumienie, zdumiewanie; cf.

osupienie, SBj.

(Jlftaunt, zdumiay, zadumiony, osupiay.
Srftaunlid), na podziw, bardzo, okropnie, nader:

adj. zadziwiajcy, straszny.

Srfte, ad pierwszy, pocztkowy, naczelny, bie

erfte Stelle behaupten naczelne miejsce trzyma,
S. P. Der elfte befte pierwszy lepszy, ladajaki;

SSeifp. wygna owce przez pierwsz lepsz oso-

b, (a), t. ben erften Jag rcirb er" bie Stabt be=

lagern lada dzie miasto obiegnie.

Srfiechen, v. irr. a. in. t)., Praes. id) erfteche, bu ev=

ftichft, er ufticht, Imperf. id) — , er crftad), Conj.

bafj id) — , er erftäche, Imper erflid), Part. Praet.

erftod)cn przebi kogo, zakó, przeszy, prze-

pchn. S3eifp. er erftach fich felbft przebi si sam
ober utopi w sobie miecz ober przeszy si
mieczem.

6rfted)en, n. (bag) przebicie, zakócie, ukócie.
Srftehen, v. irr. n. ni. f-, Imperf. id) -, er crftanb,

Conj. bafj id) — , er erftänbe, Part. Praet. erftanben,

beraltet, mir nod) in ber Stebenöart: Ghrifius ift er=

ftanben Chrystus Pan zmartwychwsta; powsta-
wa.

2) — v. a. in. h., für: faufen kupi, naby na
licytacyi.

©rftehlen, v. irr. a., Praes. id) erftehle, bu erftiehift,

er erftiel)lt, Imperf. id) erftal)l, Conj. bafj id) erftöhle,

Imper. erftiel)!, Part. Praet. erfohlen poniewierk
naby; wykra, —krada; chytrze sobie zje-

dna np. czyj lask.
Srftehutig, f. (bie) dostanie, dostpienie, nabycie,

kupno.

<5rft eigen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er erftieg,

Conj. bafj id) — , er erftiege, Part. Praet. crflicgcn

dostpi, wbiee na gór, wie na wierzch,
dotrze, wdrapa si na co; wdziera si na co.

SJcit einer Seiter erfteigen dobywa si po drabi-
nach, wie po drabinie, B.

(Srfteigung, f. (bie) wlezienie, wdrapanie sie, cf.

wstpienie.
CrfteilS, adv. po pierwsze, najprzód.

Crfter, pierwszy, najpierwszy.

<£rfterben, v. irr. n. m. f., Praes. id) erfterbe, bu

erftirbft, er erftirbt, Imperf. id) — , er erftarb, Conj.

bafj id) — , er erftürbe, Imper. erftirb, Part. Praet.

erftorben obumrze, obumiera, umrze, zmar-
twie. 2) in ©riefen zostawa do zgonu.

Grfterben, n. (baäi obumarcie.
Srftge boren, pierworodny, najstarszy (dziecko).

Srfgeburt, f. (bie) pierworodno; 3. SS. wedug
prawa pierworodnoci w pokoleniu mzkiem(a);
pierworództwo; cf. L. pierworodziny, PI. pier-

woród.
Crftitfen, v. a. zadusi, udusi, zadawi; %tlieT —

,

przygasi, —gasza, przytumi.
Diefe unnatürliche

_
SSerbinbung in ber ©ebmt er=

fidfen poczemy si dla zniszczenia tego nie-
naturalnego zwizku w samm jego urodzeniu,
beffer w zarodzie, SBj.

2) — al§ v. n. zatchn si, zadusi siej cf.

B. udawi si. 93om gett erfticfen zaty. (SfifticFte

Seufzer ucite wzdychania, P. K. 452.

(rfticfenb, duszcy, duszny.
(rftidfter, m. (ein) zaduszony.
(Srftictung, f. (bie) zaduszenie.

©rftlidj, po pierwsze, najprzód.

©rftling/ m. (ber) pierwszy owoc, — pód* ©rft=>

ling, PI. pierwiastki, nowalia, f.

®r ft o 1)1 en, ukradziony, f. erftehlen.

Ghftorben, obumary.
Chftrecfen, fld), v. rec. cign si, rozciga si,

, zasiga, dostawa, rozszerza si, siga, i,
zachodzi; SSeifp. cignie si Bossya od Polski

a do Persyi; fein ffiermóge erfreft fid) auf —
majtek jego wynosi do — ; cf. P. K. 426 gowa
w morze daleko wydana. ®a@ Urtheil erftrecft

fld) auf alle Slngeflagten wyrok roscigga si do

wszytkich oskaronych.

(Srftreiten, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er erftritt,

Conj. bafj id) — , er erftritte, Part. Praet. erftritten,

burd) Streiten erbalten przez spór dostpi $ cf.

B. odebra co zbrojn rk, prawem, cf. uzy-
ska wyrok, $t<5. Durdj Sßrojefjtren — , wypra-
wow a.

Srftummeii, v. n. oniemie, zamilkn.
(Siftunfen, 5. S3. e8 ift erftunfen unb erlogen, niebrig

für: fctjänblid) erlogen wierutne to kamstwo.
@i [türmen, v. a. szturmem zdoby, szturmem zdo-

bywa, wzi.
(Srfturmung, f. (bie) zdobycie szturmem.
Qh'fudjen, v. a. prosi, uprasza, doprasza si
czego od kogo.

(?r fu d) en, n. (baS) prob», upraszanie.

Srtanjeil, v. a. taczeniem zebra (pienidze)}

naby, dostpi taczeniem.
(5 r tapp en, v. a. zdyba, przydyba, zapa; cf.

Boss. pojma.
Grtappt, ad. zapany, zdybany; §3etfp. na niepra-

wym uczynku zapany.
(Srtaiifd)en, v. a. naby wymian.
(rrtheilen, v. a. udzieli, uyczy, powierzy,
zwierzy. Säefehl ertheilen wyda rozkaz. Unter*

riebt ertheilen lekcye dawa.
(Srtheilung, f. (bie) danie, dawanie, udzielenie.

<5rtobten, v. a. umartwi, przytumi (uczucie,

skonno).
Srtobtung, f. (bie) umartwienie, wytpienie.
(Srtónen, v. n. zabrzmie, hucze; cf. B. zadzwo-
ni; lneitbin — , rozchodzi si, rozlega si; er*

tönen laffen wypuszcza gos; Seifp. pieka wy-
puszczaj ryki straszliwe, P. K. 252.

<£>ag Drcheftcr liefj einen äJcarfcf) ertönen orkiestra
balowa zabrzmiaa marsza z przerwanej ofiary,

Pstln.; ringsum ertönte baä ©efchütj na okoo hu-
czay dziaa, (a).

@rtrag, m. (ber) zbiór, plon, dochód, reprodukeya»
cf. intrata, owoc, pobór. Der Srtrag ber Srute

plon niwa przyniós 1000 wiader— (a). 83eif|3.

Ilo z pracy otrzymanych owoców, (a).

I owoce niejednostajnej s iloci (a); nie buj-

no ziemi, ale praca i dowcip ludzki czyni
zbiory obfite, Krj. 79.

©rtrogen, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) ertrage, bu
ertragft, er ertragt, Imperf. id) — , er ertrug, Conj.

bafj id) —, er ertrüge, Part. Praet. ertragen unie,
dwign; znosi, znasza, znie, wycierpie.

(Srträglid), adj. znony; adv. znonie, co mona
gnie, unie.

6rtraglid)feit, f. (bie) znono, f.

(Srtragfam, adv. plenny, urodzajny, intratny.

Srtranfen, v. a. utopi, zatopi.
(Srtrdumen, v. a. m. h., wymarzy, umarzyc so-

bie, uroi sobie co.

(Srtreten, v. irr. a. m. h., Praes. icf) ertrete, bu er*

trittft, er ertritt, Imperf. id) — , er ertrat, Conj. bafj

id) — , er erträte, Imper. ertritt, Part. Praet. ertre»

ten zadepta, rozdepta.
grtrinfen, v. irr, n. m. I)., Imperf. ich — , er ertranf,

Conj. bajj id) — er ertränte, Part. Praet. ertrunfen

uton, zala si.

©rtruntener, m. (ein) utoniony ober utonity; cf.
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berädjtl. topielec, g. lca, topie, g. pnia, L. 93on

ben ertrunfcncn SHatrofen roaren — Majtków zato-

nitych zostao — (a).

©rtrotjen, v. a. wymusi, wyfuka, na przekor
dokazywa czego, postawi na swojem, bry-
kaniem i krnbrn zuchwaoci narabia, —
czego dopi.

(Erübrigen, v. a. nazbyt mie, oszczdzi, niespo-
trzebowa, nic nie zbywa; cf. B odoy,
schowa, zebra; SSeifp. spodziewaem si z

przeday towarów wszystkich wierzycielów
moich zaspokoi i sobie cho czstk majtku
pozosta zostawi, 9t<3.

(Erübrig ung, f. (bic) oszczdzenie, uciuanie.

Grbe, f. (Sat. ervum) gsia wyka, Al., «&gn., so-
czewica, Jdz.j soczewka, ^gn.; wilczy groch,

L.; bierfamige — (Sat. — tetraspermum) gsia
wyka czteroziarnowa, Al., «£>gn. ; soczewica —

,

Jnd.; bef)aartc Gibe (Sat. — hirsutum) gsia
wyka kudata, Al., <£>gn.; soczewica kosmata,
Jndz.; soczewka dwuziarnowa, <£>gn.; febroarje

— (Sat. orobus niger) groch zajczy czarny,

Al, <&gtl-; orobek czarny, Jndz.
(Srbenrtuirger, m. (Sat. orobranche major) zaraza
wiksza, Al., Jndz.; zielony wilk, zielny wilk
wikszy, <&gil.

(Srroachen, v. n. in. f, obudzi si, przebudzi si,
ocuci sie; blótylid) — ockn, ockn si; 5. S3.

bibl. cf. Judicum 10, 20. Samson ocuciwszy si
ze snu swego; przeckn si.

Grroacben, n. (baft) ocknienie, obudzenie si.

SBiebcr jum Seben — ody.
Grroacbt, SJJart. ockniony, obudzony.
@rroad)fen, v. irr. n. m. f., Praes. id) erroachfe, bu

erroäcbjefr, er eritmdjft, Imperf. icb —, er errouchg,

Conj. bafj id) — er erroüchfe — , Imper. erroachfe,

Part. Praet. erfóachfeu doró, wyró, dorasta,
podrasta, uró, wzrasta; 2) wynika, po-
chodzi; barauS erroächft ber Uebelftanb std ta

wynika niedogodno.
@rroad)fener, m. (ber) dorosy, wyrosy, cf. fajera«

toeife wyrostek; ein erroad)fene8 SJiäbchen panna
na wydaniu.

(Jrroägen, v. irr. a. m. h., Imperf. id)— , er erroog,

Conj. baß id) — , er errooge, Imper. erroäge, Part.

Prt erroogen rozway, uway, zway.
(Srroägung, f. (bie) rozwaenie, zwaenie, rozwa-

ga, uwaga. 3n ©rroägung nehmen wzi pod
rozwag (a).

6 rh)äl)len, v. a. obra, obiera, wybra.
6rroäf)ler, m. (ber) obierca.

6rroäi)lung, f. (bic) obiór, cf. elekeya, obranie,

wybranie.
Grroähnen, v. a. wspomnie, wzmiankowa, na-
mieni, wzmiank czyni (o czem).

Crroähnt wzmiankowany, pomieniony, wspo-
mniony.

Grrocthnung , f. (bie) namienienie, wzmianka, cf.

wspominka; 83eifb. to zasuguje na wspomink
przyjemn (a), 1829.

Srroarmen, v. a. ogrza, *zaogrza, rozgrza,
przygrzewa, rozgrzewa, zaciepli. üöeifp. cae
ciao dostatecznie zaogrzanym byo, DD.

(Jiroörmung , f. (bie) zacieplenie, zagrzanie,
ogrzanie, ogrzewanie, *zaogrzewanie, zagrze-
wanie. 23eifb wosy su do zacieplenia tj
czci ciaa (gowy), Dziark.; cf. id, czyni
*zaogrzewanie piersi przez nacieranie chu-
stami.

Grroarten, v. a. czeka na co, oczekiwa czego
tt. na co, naczeka si, (lange genu.) — ) docze-
ka si, spodziewa si czego.

Srtoartung, f. (bic) czekanie, oczekiwanie. Sn
Crloartung oczekujc, spodziewajc si.

Grroccfen, v. a. wzbudzi, obudzi, wskrzesi.
93om Sobe erroceft z martwych wskrzeszony, fig.

wznieci, wywoywa.

GJrftKtftllig, f. (bie) wzbudzenie, obudzenie, po-
budzenie, wzniecenie. (ärroedung bon ben Sobten
wskrzeszenie umarych.

©rroecflid) f. erbaulich wzbudzajcy; cf. rozczula-
jcy; cf. Hoss. wozbudytelny.

(5rroel)ren, v. a. odpdzi; fid) einer <Sad)e ob. 3e=>

inanbeö — opdza si komu, ogania si, obro-

ni si od czego, pozby si czego.
Grroehrung, f. (bie) opdzaniesi.
@rroeid)en, v. a. zmikczy, zmikcza, odmik-

czy.% odwily, fig. zmikczy, wzruszy; fld)

— , mikcze, zmikcze.
©rlpcicbenb zmikczajcy.
©rroeicht zmikczony, cf. uyty, a, e, j. 83. serce
uyte, P. K. 502.

Grttjeichung, f- (bie) zmikczenie.
6rir einen, v. a. dopaka sie czego.

Qhroeiä, m. (ber) dowód, g. u, wywód.
Srroeifen, v. irr. a. m. 1), imperf. id)—, er erlcicS,

Conj. bafj ich -
, er erroiefe, Part. Praet. erroiefeu

dowodzi, udowodni; wykaza; 2) okazywa,
wywiadczy, oddawa, 5. S3, honor.

©ott bie fchulbige <5f)rfurcht erroeifen olda Bogu
winn cze; äBohltbaten — wywiadczy aski.
25a8 roirb fid) erroeifen to si póniej wykae ob.

okae.
SrroeiSlid) , ad. dowiedziony, co mona udo-
wodni

Srroeifung, f. (bie) dowodzenie, okazanie, oka-
zywanie, wywiadczenie.

Grrceitem, v. a. rozprzestrzenia, rozszerzy,
rozpostrze, dalej rozcign, 3 83. granice,

rozbiera, rozciga, rozrabia; j. 93. okoliczne
Blocarstwa rozrabiaj swoje pote, cf. roz-
wodzi sie; SBeifb. jaskinia coraz sie rozwodzi,
P. K. 288."

grroeiterung, f. (bie) rozszerzenie. 23eifb. bie Sr»

rociterung unferer ©rfenntniffe rozpostarcie pozna-
nia naszego (a).

(frroerb, m. (ber) zarobek, nabytek, darobek, na-
bycie, wyrobek, urobek. S3cifb. radowa si ze
swego urobku, J. Kchn.

Svfoerben, v. irr. a. m. h., Praes id) erroerbe, bu
erroirbfr, er erroirbt, Imperf. id) -, er erroarb, Conj.

bafj id) —, er erroürbe, Imper. erroirb, Part. Praet.

erroorben naby, nabywa czego, uzyska, zje-

dna sobie; burd) Slrbcit zarobi; dorobi 6i
czego, zapracowa; S3eifb. nieludzko jest bro-

ni komu uycia zapracowanej wasnoci swo-
jej, Krs., cf. zarobkowa (a), berbienen. S3eifb. er

erroirbt jld) alle mögliche Sichtung zjednywa sobie

powszechne powaenie; erroorben, JJart. na-

byty; dorobkowy; erroorbene§ SSennögcn majtek
dorobkowy; cf. opp. majtek rodowy gamilien—
(a). 83cifb. byy bankier Ouvrard ju w 19 roku
ycia mia 300,000 fr. dorobkowego ma-
jtku (a)

Srröerber, m. (ber) nabywca, 913. SBeifb. zezwo-
lenie na wpisanie prawa posiadoci nabywcy.

(Srroerbfam pilny, pracowity.

©rroerbfamfeit, f. (bici pracowito.
Ghmerbömittel , n. (baö) rodek ob. sposób za-
robkowania.

Grroerbung, f. (bie) zarobienie, nabycie.

Slice tt en, v. a. zakadaniem si wygrywn, ze-

bra (majtek)
(Jrroiebern, v. a. odpowiedzie, odrzec, odpowia-
da; 2) odda wzajemnie, wywiza si, cf.

banfbar erroiebern wywdziczy si
Seine Siebe roi'b nicht errolcbcrt mio jego nie

jest podzielana.

Srroieberung , f. (bie) wzajemno, oddanie, na-

grodzenie; 2) odpowied, odpowiadanie; fchrtft=

lid)e — odpis.

(Srloiefen, dowiedziony, f erroeifen.

Grroinben, fld), v. irr. rec. tn. I)., Imperf. ich erroanb

mich, er — fld;, Conj. bafj id) — mid), er fleh er*
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tuanbe, Part. Praet. errounben omieli si. 2) —
v. irr. n. niedostawa, 3) — v. irr. a. zarobi,
naby.

@rroifct)en, v. a. zapa, uchwyci, dochwyci,
L.; pochwyci, zarwa; cf. Boss. poima; er

bat >r»aS etroifcht, auf ben $elj befommen oberwa;
cf. uchwyci, cf. dosta.

©rraifd)t schwycony.
Siroifchung, f. (bie) schwycenie.

(SrlDtichern, v. a. lichw naby, zarobi co ober

zbi majtek lichwiarstwem.
Grroiinfchen, v. a. da, zapragn czego.

Griöüiifcht podany, pomylny, oczekiwany,
przyjemny.

SrtDÜigen , v. a. m. f)., udawi, udusi, zadusi,
zabi, eig. tobten zamordowa.

(JrtDÜrgung, f. tbiei udawienie, uduszenie, za-
duszenie, zamordowanie.

Glj , n. (ba6) kruszec, g. szcu; ruda bebeutet im
Slabifcben u. sßolnifchen jebe8 61-3, SBj. Da8 8Bóvt*

then mied, 1 g. dzi bebeutet eig. Äubfen cf. B.

minera, metal, spi, m. 2)fl8 ©mnbfeij ruda,

eig. ruda elazna botnista, ffij. <Daö ©eecrj

ruda wodna. 25a8 Äubfererj ruda miedziana, cf.

miedzianka, L., Sßr.*$ßoln. eine Stecfnabel.

Srj, adv. arcy, cf. B. wielki, najwyszy, pier-

wszy, ostatni, najprzedniejszy, zupenie,
najbardziej, cf. wierutny, 5. S3, niecnota —

,

Orl. 2. Sh. 3.

©rjaber, f. (bie) ya kruszcowa ob. ya kruszcu.
(Srjähjbav, adj. dajcy si opowiedzie, opro-

wiadalny.
© r 3 a I; I e n , v. a. powiada, opowiada, ein SnngeS

unb ÜBreiteö eraafjlen rozpowiada, rozwodzi si
nad czem, rozprawia, rozgada si, prawi.
@r. O tym kamieniu dziwne rzeczy prawi lud
okoliczny (a).

dijatjler, m. (ber) opowiadacz.
@rjäl)lung, f. (bie) "opowie, powie, opowia-

danie; Heine — powiastka.
Sijart, f. (bie) gatunek kruszcu, — rudy.

Srjartig, adj. naksztat kruszcu.
Erjauge, n. (ba8) ruda ziarnkowata t.j. w kszta-

cie ziarnek znajdujca si.

grjbetrüger, m. (ber) wierutny oszust, arcy
08ZU<t.

Grjbifcbof, m. (ber) arcybiskup.
©rjbigthum, n. (ba8) arcybiskupstwo.
Srjbifd)5flicf), ad. arcybiskupi, ia, ie.

@raböfet»id)t, m. (bet) arcyotr, hultaj ostatni,

arcy-niecnota, arcyzlonik.

(grjbrucb, m. (ber)
f. eingrübe.

@ v 3 Ö i e 6 , m. (ber) arcy-zodziej.
Crjbumm, adj. arcygupi.
©rjeigen, v. a. m. h., okaza, wiadczy, spra-
wi; wywiadczy; 83eifp. erjeige un8 <|>err beine

S3avmheijigteit oka nam Panie miosierdzie
twoje !

,

(Stengel, m. (ber) archanio, g. a.

6rjeugen, v, a. spodzi, rodzi, zrodzi, wyda,
zapodzi; sprawi. S3eifp wicej nieczystoci w
ciele zapodzi si powinno, Dz. z dr. It. za-
podzi chorob; ci. poetifd) gniedzi 3. -83. mi-o ojczyzny gniedzi w umyle rozkosze
prawdziwe, Krsk.

Srgeugenb rodny, L.
Grjeuger, m. (ber) rodzic, ojciec.

erjeugnifj, n. (ba8) produkt, pód, g. u. erjeug^
niffe i>e6 S3oben8 ziemiopody Ca).

Crgeugung, f (bie) spodzenie.
©rj f ar b en, adj. rudawy, bronzowy.
(Srjfaul, adj. arcyleniwy.
(Srafeinb , m. (ber) wróg, arcy- nieprzyjaciel,
gówny nieprzyjaciel.

Srjgang, m. (ber) ya kruszcowa.
(Erjgauner, m. (ber) filut wierutny.

@r3gebivge, n. (ba8) rudne góry (a), *górzysto
kruszcowa, L., góry kruszcowe.

Qh
-

3g ru be, f. (bie) kopalnia kruszcu, góry krusz-
cowe, L.

(SrShaltig, adj. rudawy, t. j. rud zawierajcy
w sobie.

(Si"3 1)cr 3 o g, m. (ber) arcyksi, g. ecia.

@i'jt)Ciiogin, f. (bie) arcyksina.
6r3her3oglid), arcyksicy.
Sr3l)er3ogthum, n. (ba8) arcyksistwo.
(£ v 3 6 i v

t

, m (ber) najwyszy pasterz; cf. 1 Sßerri

5, 4, ido in ber Sutüerifchen unb Äatholifdjen SJibel

ksi pasterzów ftef)t; cf. arcypasterz, pierw-
szy z pasterzów, — pasterzy.

©rgiehen, v. irr. a. m. i)., Imperf. id) — , er ersog,

Conj.^ bnfj id) — , er ei'30ge, Part. Praet. er3ogen

wychowa, wychowywa, edukowa, hodowa,
piastowa; cf. wykolysa; cf. ywi; cf. spo-

sobi; S3eifp. — e ja moim chopkom sposobi
kucharki, Krsk. pp. 352. S3eifp. Orz. bia.
maonka wykoysaa mu dwóch synów; Pass.
erjogen tDerben chowa s4, bra wychowanie,.

6 v 3 i e t; e

r

, m. (ber) guwerner, g. a, cf. mistrz

dzieci, cf. wychowca, cf. ochmistrz, nauczyciel
dzieci, pedagog.

Srjteherin, f. tbie) guwernantka.
(Srjiehung, f. (bie) edukacya, wychowanie ober

wychów; cf. odchów, g. u; wiczenie; S3eifp.

skoro wiczenie domowe skoczy wysa go
do cudzych krajów, Krs. pp. 382.

SÖeifp. DD. dzieci maj prawo do jej (matki)

odchowu; cf. DD cig, g. u, 3. S3 zasady mo-
ralnego cigu, DD. Duma, nadto, pycha s
to otwartemi zego cigu owocami, DD. S3eifJ).

rodzice byli w stanie da dzieciom lepszy wy-
chów naukowy (a), gin äJtenfch ohne Srgiehung

czowiek bez edukacyi; cf. Ross. on durno
wospytan.

@r3iel)ung8anftalt, f. (bie) pensya, zakad, ober

"instytut, edukacyjny.
6r3iel)ung8funft, f. (bie) pedagogika, sztuka wy-
chowania.

ErgiehungSlehre, f. (bie) nauka o wychowaniu;
pedagogika.

6r3icl)ung8fd)iift, f. (bie) pismo pedagogiczne,
— edukacyjne, — dotyczce si wychowania.

(Stielen, v. a. zmierza do czego, dy do
czego, upatrywa co, zamierza. 2) dopi,
otrzyma.

@r 3 itern, v. n. m. f.,
zadre, zatrz si.

©rsfammerer, m. (ber) wielki podkomorzy.
C£i

-

3f angler , m. (ber) wielki kanclerz, cf. B. *ar-
cykanclerz.

©rjfcfter, m. (ber) arcykacerz, arcyheretyk
Gfrjfunbe, f.(bie) nauka o kruszcach, metallurgia.

(Srjlügner, m. (ber) wielki kamca, B.; cf. arcy-
kamca, wierutny garz, arcygarz, kamca
w najwyszym stopniu , mistrz kamstwa,
Dmbr. 374.

@i'3marfd)all, m. (ber) marszaek wielki koronny.
©remittier, f. (bie) gniazdo rudy, rudna macica
(w górnictwie); cf. spat.

(Srsnarr, m. (ber) arcybazen.
(Srjogen wychowany, f. ergiehen.

(Srsprabler, m. (ber) niezrównany fanfaron.

(Srsbriefter , m. (ber) arcykapan, arc3'ksidz, ar-

cypresbyter, getDÖbnl. proboszcz, superintendent.
Erjprobe, f. (bie) próba rudy.
©rgrauber, m.(ber)arcyrozbojnik, otr najwikszy,
wierutny otr.

@

r

3 r e i cb, adj. obfity w rud, w kruszec.

<5r3 faufer , m. (ber) arcypijak, B.; cf. cechowy
pijak.

®r3fd)alf, m. (ber) frant nad franty.

ersfchafcmeifter , m. (ber) podskarbi wielki (ko-
ronny.

(Sväfcbelm, m. (ber) wierutny niecnota.
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Grjfdjenf, m. (bei) arcypodczaszy, cf. podczaszy
koronny.

Sr.jfdjlid), m. (ber) ruda oczyszczona.
Siäfpieler, ni. (ber) ai-cy (zabity) szuler.

Srjfjijbube, m. (ber) arcylotr, wisielec.

Srjfliff, n. (baö) arcybiskupstwo.
Srjflufe, f. (bie) ya kruszcu.
Srjtaufe, f. (bie) gboko szyby.
©rjteufcl, m. (ber) lucy per.
©rjtrog, m. (ber) ploczka.
Srjhobfen, m. (ber) ruda srebrna, w ksztacie

kropli.

CSrjtruchfefi, m. (ber) podstoli wielki koronny.
©rjürnen, v. a. rozgniewa, cf. przegniewa.
(Srgürnen, n. (bau) rozgniewanie.
(frjümr, adj. rozgniewany, zy.
Greater, m. (ber) patryarcha.

<£rjh)äfcbe, f. (bie) pókanie rudy.
@r.)toingen, v. irr. a. tri. I)., Praes. id) erjtninge,

Part. Prs. erjrmngenb, Imperf. id) —, er eijttxmg,

Conj ba§ id) -, er erjlpänge, Imper. crjroinge,

Part. Praet. eijroungen wymusi, wymódz, cf.

wystraszy, j. S. naleno, uywaniem exe-
kucyjnych rodków (a), cf. przeprze, —piera.

GS8, pron. to, ono.

SöCCtbre, f. (bie) *armata, cf. ÜW. eskadra.

@fd)batim, Gfd)e, f. (bie) (£at. fraxinus) jesion;
HJK. gemeine — f. Slefche.

©fdjeubaitm, m. (ber) ba6 Gfdjenfyolj, n. osina ober

roie id) es in Sontraften finbe osiczyna, cf. Al. je-
sion, Jesienina.

Sfchen, bon Sfchen, adj. osikowy, a, e, cf. §A.

jesionowy.
Gfrhern f. @fd)baum.
(äöcorte, f. (bie) Eskorta, przystawa.
gfel, m. (ber) osio, osie, g. osa. Söcifb. ein Gfet

fd)ilt ben cinbcrn Sangohr kocio garkowi przy-
gania, a oba smol; oogiem maca drugiego,
kto sam w piecu lega, cf. saine taki, L.

SBcnn e8 bem Sfel roohjgehj, fo gebt er aufö Gi8

ttnb bvidjt baö Sein kiedy si osie ma dobrze,
idzie na lód skaka, Dam brow ski 256

6feld)en, n. (b<l8) osioek, ol, g. cia, Pi. eta.

@felei, f. (bie) osowato, niezgrabno, gup-
stwo.

(äfelfüllen, n. (baS) ole, g, ecia.

(Sfelljafr, ad. osowaty, gapowaty, gupi jak osio.

Gfelin, f. (bie) olica.

Gf ein , v. n. m. ()., jak osio pracowa, mozo-
li si.

GfelSarbett, f. (bie) praca ola, praca mozolna,
35j., mozó.

Gfelöbrücfe, f. (bie) most dla osów, oli most t.j.

pomoc leniwemu albo nieukowi.

gfelöbiftfl, f. (biel
f. ©ifambiftel.

ßfelögefchrei, n. (baö) bek oli.

Sfelögurfe, f. (bie) tryskacz, sprak, f. ©pring=

c urfe.

Gfcl8l)aut, f. (bie) ola skora'ober skóra osa.
Gfel6tobf, m. ibcr) ola gowa, gupiec, gupi

osio, bawan, czop.
<5fel8f6rbel, m. (ber) (fint. scandixanthriscus) try-

bula dzika, &l.; trzebula dzika, Jndz.
@fel8baut, n. (ba6) (Sat. euphorbia esula) eufor-

bla psie mleko, Alt, Jndz.
efclömild), f. (bie) ole mleko. 2) f. gfelfifraut.

Äleine — (Sat. euphorbia cyparissias) euforbia
roman, &l., >£)gn., wskolicia, Jndz.

ßfelömöbre, f. (at. daucus corota) marchew
pospolita, Äl., — dzika, Jndz., ptasz gnia-
zdo, .&gn.

Cfeloohr, n. (bau) ucho ole, albo dugie jak u
oslaj —ob^Cll uszy, zachylone karty w ksice
(jako nieprzyzwoite zaznaczenie).

Gfeltreiber, m. (Der) olarz, g. a.

gfoterifd), adj. esoteryczny; zrozumiay dla przy-
puszczonych do jakiej tajemnicy.

Söbaräette, f. (bie) (Sat. hedysarum onobrychis)
sparceta pastewna, .£)., J., &., kokosz wyka,
kokosze glowki, .§gn., wyka siewna wonna,
zote gówki, L.

göbe, f. (bie) topola czarna, osina, osika, f. SlSbe,

2(eóbe. Seifp. er gittert mie gepenlaub rce mu
dr jak osika, L.; chwia si jak osina, B.

($8 pen, adj. osikowy, osowy.
69. n - f- S19 as, tuz. 2) as, oczko.
@|bar, adj. jadalny, *jedziony, *niedny, *po-
jezny, do jedzenia, co mona je. Söcifp. ev

lnifjm tein ©efdjenfe, au^er egbaren unb trintbaren

Dingen adnych nie wzi upominków, okrom
*jedzionych rzeczy i *pitych.

G 9 1> a r f ei t, f. (bie) jadalno.
Gffe, f. (bie) in ber Scbmiebe kowalski komin, ku-
nia, *huta, kuniany komin, ognisko w kuni.

Gffen, v. irr. a. ra. t) , Praes. id) effe, bu iffeft, er

iffet, Part. Praes. effenb, Imperf. id) — , er ag,

Conj. bafj id) — , er afte, Imper. ijj, Part. Praet.

gegeffen je, jada, zajada. Söeifp. ju SDlittage,

ju Slbenb effen obiadowa, wieczerza, ©id) fart

effen naje si, podje. Sin einem beftimmten

Drte — stoowra si.

Gffeu, n. (baö) jedzenie, jado, potrawa. ®a« Gjfen

unb Srinten jedzenie i picie, jado i trunek.

Sffenb jedzcy.
Gffenfehrer, m. (ber) kominiarz.

Gffcn&jeit, f. (bie) czas obiadowy.

Sffenj, f. (bie) esseneya.

Gffer, m. (ber) *jadacz, jedzcy, cf. Äoftgänger

stoowuik.
Sfjgier, f. (bie) apetyt (nie nasycony).

©ffig, m. (ber) ocet, g. octu. 3Dcr Siercffig piwny
ocet. SBeineffig winny ocet. ©charfer (fffig tgi
ocet. 3" ßff'fl werben jak ocet skwanie,

Gffigbrauer, gffighanbler, m. (ber) labrykant octu,

ocetnik.

©ffigbrauerei, f. (bie) fabryka octu.

@ffigfläfd)d)en, u. (ba6) karafinka do octu, ocet-

niczk».

Gffiggeift, m. (ber) spirytus octowy.
Gfffiggurfe, f. (bie) ogórek kwaszony.

6f fig in utter, f. (bie) gniazdo, SBarfd)., gniazdo
octowe, Tchn., cf. zakwas, ober aud) lagier.

gffignaphtha , n <&aÖ) eter octowy.

Gffigfauer kwany jak ocet. gffigfaureS ©alj
podocian.

(SffigfSurc, f. (bie) kwas octowy, ocian, L. <Sf M.

gfterid), n f. Slefterid) posadzka, cf. *astrych, bruk,

nalepa z wapna, to, podoga, pawiment, gfterid)

fd)lagen ubija to.

6ftl)en ;
Sß(. Czuchocy, Estonowie.

Sfjljffel, m. (ber) yka (stoowa) cf. Dziark.
yka od jedzenia.

(Sfjluft, f. (bie) apetyt, g. u, cf. ch do jedzenia.

©Snjlidjer aJtangcl au Sfjluft utrata cakowita
apetytu, DD.

(Sfjluftig akncy, z dobrym apetytem.

©fifaal, in. (ber) sala jadalna, refektarz.

@|tifd), m. (ber) stó jadalny, B., cf. stó do

jedzenia.

Sfjtoaare, f. (bie) ywno (na przeda), et. PU
wiktuay, rzeczy strawne, L.

Sfijeit, f. (bie) czas na jedzenie, pora jadalna.

S fj i imm er f. ©beife]iinmer.

@t ab I ire n, v. a. = gvünben, fi'ftcn zaoy, utwo-
rzy, ©icb etabliren = fid) nieberlaffen osie, sa-

dowi si, usadowi si, rozpocz gozpodar-
stwo jakie, cf. otworzy j. SJ. sklep.

Stabliffement, n. (ba8) zaoenie, zakad, utwo-
rzenie, cf. 9ticberlaffung, gimithtung; ein ^anbltingS»

Gtabliffement zakad handlowy.
©tage, f. (bie) baö ©efd)o9, ©totiteerr, ©tocf pitro.

Sta be, etabpe, f. (bie) in bei Äviegöfbrache: bie Safte,
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ber Saft* ober SSerpflegungäort etapa, miejsce odpo-

czynku, stanowisko, cf. obóz, cf. nocleg, cf.

SFufT- rozdych, oddych.

gtaf, m. (ber) ber Sluöroeig, 3uflanb, gufj, Ueberfcbtag,

Skrmogenfratib, bie Rechnung, Sifre, b. gefrfefcung

etat, stan, rozporzdzenie, urzdzenie.

Grbif, f. (bie) etyka;" nauka moralna, moray.
Sihifd), etyczny.

etifette, f. (bie) etykieta, f.

etliche, $1- niektórzy, niektóre, kilka. etliche

jehn kilkanacie; etliche jroanjig (bi6 hunbert)

kilkadziesit.
etlichemal kilka razy, kilkakro.
etlid)ermaafjeu poniekd, kilku sposobami, nie-

jakim sposobem.
@ t f er), f- Adiga (rzeka).

©tui, n. (bas) ba SefledE sztuciec.

etroa, ctroan, adv. roelcheö einen unbeftimmlen Um=
ftanb beó Drtcó, ber 3cit ober ber ©ache anjeigr,

1) be§ Drte f. irgenbroo gdziekolwiek (aber Der=

altet); 2) ber 3eit, f 311 irgenb einer 3e\ jumeilen,

bann unb mann, Mellcid)t kiedykolwiek, czasem,
niekiedy, snad. moe, podobno, pono, przy-
padkiem, trefunkiem. SBeift). eö ift fein Sftenfd),

ber nicht etroa fet)(en foUte niemasz czowieka,
któryby kiedykolwiek niemia si omyli. SBrnn

etroa jemonb fommen foüfe gdyby czasem ob. snad
kto mia przyj. Sjabt ich bid) etroa beleibigt?

czylim ci snad obrazi?
3) utieigentl. f. bielleidit, 3. S3, roenu etroa jemanb

fame ic. gdyby moe kto nadszed. 53eifp. ift er

etroa fd)on geftorben? moe ju umar ober czy
czasem ju nieumar?

4) — f. ungefähr okoo, blisko, prawie, do,

3. 83 e§ ftnb etroa oier Sßochen , ais id) ba roar

bdzie temu okoo czterech tygodni, gdy tam
byem. S3eifp. eö roaren etroa jebji ^erfonen ba

byo tam okoo dziesiciu osób; cf. z, ze, 3. S3.

leihe mir ettoa fünf — poycz mi z pi.
etroa 8, co, co; 2) cokolwiek, nieco, troch, b. i.

roenig.

etjen f. dfjetl karmi, pa, wabi, nci.
euch, was, wam.
®uer, cure, wasz, a, e.

eule, f. (bie) sowa. Siranb—, Änorr-, Srocf—
sowa zurzytacz, L.

etilen» adj. sowi, ia, ie.

eulenfbiegel, m. sowizdrza, g. a.

eurethalben, euretroegen, urn euretroiUen dla was,
z przychylnoci ku wam, dla waszego dobra.

eurige, wasz, a, e.

Europa, n. Europa.
Europäer, m. (ber) Europejczyk, g. a.

Europäerin, f. (bie) Europejka.
eiiropäifd), adj Europejski; adv. po europejsku.
eufiachiug, m. Eustacy, g. ego, altpoln. Ostali.

©Uter, n. (ba§) wymi, g. wymienia, Pi. wymio-
na, g. wymion.

eba, i'. Ewa, Jew a.

ebangelifd), ad. ewanieliczny, ewanielieki, ber

eoangelifche (Ehrifr) ewanielik; bie ©bangelifrhe

(Oihriftin) ewanieliczka.

ebangelift, m. (ber) ewanielista.

ebangelittm, n. (ba§) ewanielia; ba6 — prebigen

opowiada ewauieli.
ebentuell, ad. wypadkowy, Bhsz.
eberlafting, m. (ber) ewerlastyng (struk), 3$-
eoolution, f. (bie) bie friegerifche SSenbung unb

©cbroenfung ewolueya, cf obroty. SSeifp. obroty
konnicy odbd si przed nim (a).

eroig, ad- wieczny, odwieczny, wiekuisty, wie-
' czysty; f.Sroigfeit. 2) — , adv. wiecznie Sluf

eroig na wieki, na zawsze — ; eroig leben wie-
kowa.

eroig, m. f. epheu, europäiftiher.

eroige, m. (ber) Jestestwo odwieczne, Bóg, Przed-
wieczny.

eroigroafjrenb odwieczny, L., cf. wieczno trway.

eroig feit, f (bie) wieczno. Sßon— od wieków,
wiekuisty. SJon — 3U —

.

na wieki wieków.
eroigfeit ohne Slnfang przedwieczno, przedwie-

cze/istwo, L. %üx aüt — wieczysty.

eroiglid), adj. wiecznie, na wieki Aviekow, od

wieków do wieków.
er,< (w zoonych znaczy) byy, niegdy, np. ber

Ejminifter byy minister.

ej a et dokadny, cisy. S3ei|'p. Obroty jazdy

Francuskiej s tak szybkie i dokadne, jak
nigdy prawie nie widziaem (a).

ejamen, n. (ba8) eksamen, egzamin, g. u, popis

szkolny, próba nauki, — biegoci. Sin eramen

machen zda ob zoy (skada) egzamin.

©jaminiren, v. a. egzaminowa, wyegzaminowa<.
ejcellenä, Janie Wielmony, Excellencya. %ilt

Janie Wielmony Panie braudjt man aud) baS

abgefürjte Janie Panie.

Ejcentrifcb, adj. mimorodkowy, opp cpncentrifch

spólrodkowy; fig. ekscentryczny, dziwaczny,
przesadzony.

Ejcentricitcit, f. (bie) mimoród, ekscentryczno.
ejcefj, m. (ber) zbytek, eksces, wykroczenie,

przestpstwo
,

przeskrobanie w czem, zdro-

no, Bhsz.
©jeeffe begeben dopuszcza si zbytków»

broi.
©•jcerpt, n. (bo§) wyimek, wycig; notatki, pi.

ejceffib, ad. zbyteczny, zbytni, niezmierny, nie-

pomiarkowany, bezmierny, nadmierny.
exclamation, f. (bie) wykrzyknik, L.

ejreommuniciren, v. a. ekskomunikowae.
©rerement, n. (ba8) exkrement, co stolcem odcho-

dzi, stolec, g. lea, cf. odchód, m. g. u, 8S3.

ereretioneg, f$f. nad) Dziark. wydzielania.

ercurfion, f. < Bie) wyjadka, wycieczka.
erctlfe, f. ekskuza, wymawianie 6i, wymówka,
wybieg.

©rectition, f. (bie) eksekucya, wykonanie, wy-
penienie.

erecutiongebubren. pi. eksekutne, g. ego.

©recutibifcber Sßrojefj proces eksekucyjny, ©D.
erecutor, m. (ber) eksekutor.
erecutiren, v. a. wykona, wypeni.
eregefe, f. (bie) wykad biblijny; tumaczenie
pism witych.

ejempel, n. (baS) przykad, g. u. 3um Ej— na
przykad.

Ejemplar, n. (ba8) egzemplarz, g. a. Säeifp. Contr,

umowa ta na dwie rce napisana (in gtDei

Ejemplaren).

ejemplarifrh, ad. przykadny, wzorowy, a, e,

3. S3, wzorowa przyja, Szan.; cf. mufterhaft.

ejequien, pi. (bie) pogrzebowa uroczysto.
©jerciren, y. a. eksercerowa, wiczy, cf. (a)

wiczy si w robieniu broni, mustrowa si.
ejerciren, n. (baS) wiczenie si w obrotach wo-
jennych, Niem.

ejercirptats, m - (° er ) miejsce lub plac ekserce-

runku; plac mustry.

ejercitien, $1. wiczenia, eksercytacye.

ejercitium, n (ba§) wiczenie, zadanie; 2) mustra.

EjiL n. (bn§) wygnanie, wywoanie z kraju.

ejilirte, m. (ber) wygnaniec, g. ca.
ejimirte, m. (ber) z pod jurysdykcyi zwyczajnej
wyczony, ©er.=Dl'bn.

©jiftenj, f. (bie) istno, jestestwo, byt, istnienie.

Ejiftiren, v. n. m. f.,
by, istn, eksystowa, cf.

byt mie, 3. S3, zakady byt majce (a). S3eifp-

do nastpstwa i wzicia spadku trzeba ko-
niecznie istn w momencie otworzenia spadku,
Bhsz.

Ejorcift, m. (ber) zaklinacz, eksorcysta, wyp-
dzacz zych duchów, SB3

ejpectoriren, v. r. fld) — , odezwa — , wynu-
rzy si.
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Gjpebiren, v. a. ekspedyowa, odprawi, —wia.
(Sjpebit, ad. sprawny, prdki, gotowy.
Sjpebition, f. (bie) wyprawa, ekspedycya.
(Sjpenfe, f. ekspens, g. u, wydatek, g. tku.

experiment, n. (ba6) dowiadczenie, ekspery-
ment, g. n.

@£|)erimcntalb^t)fif , f. (bie) fizyka eksperymen-
talna, fizyka dowiadczalna, Sinbe im ©retfd).

(Sjperimentiren, v. n. ni. b-, dowiadczenia robi;
eksperymentowa

©jplofion, f. (bie) bie SoSplaljung eksplozya, pk-
nienie, rozpuk, wybuch.

opponent, m. (ber) wykradnik, L.

©jprefj f. auSbrüctlid) wyranie, aud) koniecznie.
Sjjneffer, m. (ein) umylny, umylny posaniec.
©£ tempore naprdce; bez przygotowania.
(Sjtra = extra, nadzwyczajnie; dodatkowy.
©jtract, m. (ber) ekstrakt, g. u, wypis, wycig,

3. 33. wycigi korzenia omanu, DD., cf. esen-
cya, tre

Sjtra fein bardzo cienki, subtelny.

@j trap o ft, f. (bie) ekstrapoczta.
©jtrem, n. (ba) ostateczno, f. g. ci. 83eifp.

nie wpadajmy w ostatecznoci (a)} 93eifp za-
zwyczaj jedna ostateczno prowadzi do dru-
giej, Dwg. 25ie Grjtreme berühren fid).

@t) f. Si, lnterj. ej; et; bod) nu tedy.
NB. Wyrazów podug dawniejszej pisowni od

(Si) — zaczynajcych szukaj pod Ci—

.

@blau, n. eine ©tab* Iawa.

9*

%

8

abel, f. (bie) bajka, ba, f. bajeczka; cf. po-
wiastka; cf. gadka; cf. plotka, *klechda, L.

Sbrichro. nie bajka to tylko, ale ca gb baja.

abelbichter, m (ber) bajkopis, g. a.

abelei, f. (bie) banie, biednie, pi.

abelhaft, adj. bajeczny, a, e. 2) — adv. ba-
jecznie.

abelhaftißfeit, f. (bie) bajeczno.
abel bano, m. (ber) bajarz, kleci baja, klecibajka,

L., pleciuga.

abelfraur, n. f. Srennfraut (8at. verbascum).
abellefjre, f. (bie) mitologia, nauka bajeczna, B.

abeln, v. a. m. h., bajki powiada, — kleci,
baja, bajki ple,
abler, m. (ber) bajarz, bajdua.
abriciretl, v. a. fabrykowa, wyrabia. 2) pod-
robi, faszowa.
abrif, f. (bie) fabryka, cf. B. rkodzielnia.
abrifant, m. (ber) fabrykant, rkodzielnik, g. a.

abrifat, n. (ba8) fabrykat, g. u, rkodzieo, r-
kodzielniany towar, —a rzecz, wyrobki, Pi.}

wyrób, g. u, Pi. y, (a).

act) , n. (ba8) eine Slbtheilung in einem ©djranF,

Äaften dzielnica, fach, m. g. u, przegroda, pi-
terko, przedzia; póka, cf. przepierzenie; cf.

polica.

2) S)a8 Sad) im ©aller jum ©etreibe kokoszka.
Sei bem $ud)inad)er kwatera, Techn. S3eifp.

ukadanie mikkiej pilni w paty trojgraniaste.

Takowy piat nazywa si kwatera, Tch.

3) — ber ^lafe, in ber 6d)eune ju beiben Seiten

ber Senne, oberbentfch : cine SBanfe, obeifacfjf. : gad)
ssiek, g. a; cf. pacha, L.; zapole, zastronek.

DaS %ati) im Srelter^aun przso, cf, przyaz, ob.

przeaz, ein Schlötcl.

4) —„fin- bie äßiffenfdjaft, bie Äunft rooratif man
fid) boijüglid) gelegt hat wydzia, oddzia, dzielni-

ca, zawiid, pole], przedmiot, czynno, sprawa,
powoanie; cf. zakres, odnoga jakiej umie-

jtnoci, — sztuki, — rzemiosa; cf. professya;
cf. kram} cf. urzd; et. klassa. 8181. bag frhlagt

nidit in mein ^ai) = gebort nid)t für mid), id) bin

beffen nid)t funbig to nie naley do mego kramu,
wydziau, powoania, urzdu, zatrudnienia,
rzemiosa, — do moich czynnoci ober spraw,
obowizków, to mi jest rzecz obca, teni ja si
niezajmuj, niezaprztara, niezatrudniam, Z te-

rnem si nie oswoi, nie znam si na tm; cf.

do tego ja si niepoczuwam, to niemoja zabawa.
Me gad)er "unb ^wcic\e

_
be8 menfdjliehen SBiffenS

wszelkie odrole ludzkich wiadomoci, L. im
Gr. Sin SDlann bon gad) znawca.
Daö Sebrfad) nauczycielski zawód (a). I>ie

gäd)cr an bem gaebrabe bei ber ffiaffermüble skrzyn-
ka, L. Da8 gebort in ein anberei gad) to jest

rzecz wcale insza ober oddzielna, — odrbna,
to tu wcale nie naley. 3n allen Gebern brand)«

bar fein we wszystkich szczególnych umiej-
tnociach by zdatnym; cf. w politycznym i

naukowym zawodzie (a).

SJeifp. w rónych zawodach jcia tam poy-
tecznie pracuj.

gad)bogen, m. (ber) uk, Tchn., obk (u kape-
luszników).

§äd) ein, v. a. powiewa (wachlarzem), cf. B.

wachlowa.
gódjer, m. (ber) wachlarz, cf. chodzido, cf. wa-

chel, alt, Sffij.

$äd)fer, m. (Der) einSenfer zraz, szczep, g. u; cf.

latorol, f., cf. Ross. odwodki.
gacb f ifd), m. (ber) stó, na którym kapeluszntcy
wen wj- bijaj.

gacbroeife, adv. podug oddziaów; wydziaowo.
gad)füerf, n. (ba§) Pruski mur, L.; cf. wizarek;

cf. L. gefd)ad)tete8 — szachulec, ryglówka; 3. 83.

dom w ryglowk budowany (a); cf. Boss. nia-

zanka.
gacir, n. (ba§) suma, produkt.
gatfel, f. (bie) pochodnia. S3eifb. pochodnia bez

ognia nieowieca (a).

gacfelbaum, m. (ber) kalina.

gacfeln, v. n. m. t) , miga (o wiecy), cf. waha
sie. @r forfeit nid)t lange on nie artuje, on si
dugo nie namyla.

garfelftubl, m. (ber) girydon.

garfeltanj, m. (ber) taniec z pochodnia w rku
odbywajcy si.

garfeitrager, m". (ber) pochodni nioscy, po-
chodnik, puchodniarz.

J5ie_ 9Sad)8farfel, Äutfdjtnfarfel , SBinbfarfel po-
chodnia woskowa, Tchn. 3Die ©torffadel po-
chodnia drewniana, Tchn. Die $ed)farfel po-

chodnia smolana, Tchn.
garfeljug, m. (ber) uroczysty pochód z pochodnia-
mi (na uczczenie kogo).

%ac fimile (?), n. odczynnik (?), b. wierna kopia.

gactor, m. (ber) faktor; cf. sprawca, eprawnik;
cf. Boss prykaszczyk, cf. kommissant. 2) ber

factor in ber äHiiltiplication mnonik, SB3., czyn-
nik, L.

gactorei, f. (bie) faktorstwo, faktoryja; osada

,
kupiecka.

gactum, n. (ba8) prawda czynowa, S. P.j cf.

czyn, g. u, S'. P.
gactur, f. (bie) fakturo, obrachunek przesanych
towarów.

gacultät, f. (bie) wydzia, g. u, fakultet, g. u,

3. S3, wydzia teologiczny (a). SSeifp. uczszcza
akademików 500 na wydzia teologii

?
na wy-

dzia prawa 488, na wydzia filozofii 628, na

wydzia medycyny 133 (a) 1829.

gacultätStüiffcnfdjaft, f. (bie) umiejtno wy-
dziaowa.

gacultift, m. (ber) czonek wydziau.
tfü beben, n (oa8) niteczka.

gäbe, adj. miaki, L. (Sin fnbet ©cbante miaka
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my, plaski, Ii.; cf. pochy, o, e. Gr,. pochy
zarzut, Kr s., cf. nudny.

gabeln , cf. einfäbeln; b_a8 3eug fabelt fleh strzpia

si nitki z tej materyi.

gaben, m. (ber) ni, g. i; nitka, cf. wókno; fig.

ber gaben ber Srgäblung watek, ,g. wtku; au8

gäben beftehenb. ©ejroiinter gaben krcona ni.

2) — ein Sängenmaajj se, g. snia, 3. S3,

ein gaben .&0I3 se drzewa, ober — drew;
cf sig.

gaben binf en, SJ51. (Sat. juncus filiformis) sit nitko-

wy, J u n d z.

gabenförmig, ad. niciowaty, nitkowaty.

gabengolb, n. (bab) bajorek, nitki zote krcone,
L.; Ober zoto niciane, L.

gabenbolj, n. (bag) sniowe drzewo.

rjäbenig f. fäbig.

gabennatfenb naguteki; cf. goy jak bicz.

gabcnnubeln, $ßl. makarony, woskie nitkowate,

Tchn.
gabenrecht, ad., bem gaben nach, fabengemäjj prosto

po nitce.

gabenfeheinig ober fabenfichtig rzadki, j. 93. — Juch

sukno rzadkie, u którego ni wida ober gdzie
ni przeglda; cf. wytarty, goy.

gabenfchleife, f. (bie) niciennica, L.

gabenfilber, n. (bag) srebro niciane, L. ; drót

srebrny, B.: cf. Boss. srebrna nitka.

gabenroeife po nitce, nitkami.

gabenrourm, m. (ber) robak zaskórny, B.; rodzaj
glisty.

gabheit, f. (bie) pasko, miako, 3. S3, do-
wcipu, L.

gabige gafern wókno suchawe (2at. libra fila-

mentosa), Bot.

gäbtfl, adj., auch fäbenicht niciasty, nitki majcy,
nitkowy, niiny, 3. S3, groeifäbig dwunitny.

gagott, n. (bag) fagot, g. u, narzdzie muzyczne
dte wydajce odgos basu, L.

gagottift, m. (ber) fajrotysta; cf. L. fagocista.

gaben, v. irr a. m. h., Praes. ich fahe, bu fäbeft, er

fähet, Part. Praes. fahenb, Imperf. id) — , er fjeng,

Conj. bafj id) — , er fiengc, Imper. *faf>e, Part. Prt.

*gefahen f. fangen chwyta, uowi, uapi.
gät)ig, ad. pojtny, zdolny, sposobny, zdatny;

au lllem — gotów do wszystkiego.
gahigfeit, f. (bie) zdolno, sposobno, pojtno,
mono, gotowo, cf. pochopno, cf. Pi. ta-

jenia, skonno, B.

SSeifb. w kadym czowieku znajduje si
mono naladowania wzorowego dziea ja-

kiego w defektach (a); bon geringer — nieudolny.

S3eift). ten naród (©allier) dziwnie jest w rze-
czach swoich pilny, gdy co u kogo widzi albo

kto pokae, take te wanie moe udziala
i ma na to pochopno z natury przednie oso-
bliw, Wargocki Jul. Caes. It. odkry w
tm dzieciciu najpikniejsze zdolnoci (bie

fchönften gabigfeiten).

gal) l, falb, bleichgelb, getblichtoeif (bon garben:) ber«

fdjoffen (gratij. paillet) buany, powy, spezy.
6tn fahje« Sßferb ko powy, — buany

; fabt mer*

ben — powie; wypowie.
gahlgrau, adj. powoszarawy, szaraczkowy, B.
gal)lleber, 11. (bag) skóra falcdrowa, beffer skóra
przyszwowa, Techn.

gahirotl), rydzawy, gniady, rudy; B.

gcjhlftein, m. (ber) szary upek (kamie).
gähn eh en, n. (bab) chorgiewka.
gähnbrid), m. (ber)

f. ^abnrieb.

gahne, f. (Me) chorgiew, g. — gwi, sztandar,

g. a; cf. proporzec; cf. B. bandera. 2)ie gahne
an ber geber chorgiewka, L.
<8id) jur gaf)ne ftellen pod chorgwiami stan.
SMe gahne fliegen Inffen chorgiew rozwija. 3 nr

galjne fdjrooren pod chorgwi przysidz, L , ober
chorgwi przysidz.

3Me roeifje galjne augbangeu bia chorgiew z

miasta wywiesi, L. 25ie gabne fchmenfen wy-
wija chorgwi, — aufpflanzen utkn sztandar

Mickiew.
go h n en f utter, n. (ba8) pokrowiec na chorgiew.
gabncnjunfer — träger, m. (ber) chory, g.

ego.
gahnrich, ni. (ber) chory, g. ego, gero. podcho-

ry.
gäbnrichSftelle, f. (bie) chorostwo, B.

gabnenfebmib, m. (ber) konowu ober kowal przy
konnicy ober nad) B. konowa legimentowy u

jazdy; cf. Boss. pukowoj kuniec, cf. kowal
obozowy, ©D.

gabnenfebuh, m. (ber) dolne okucie chorgwi.
gabnenftange, f. (bie) dzida, na której chorgiew

wisi.

gäbnlein, n. (bag) chorgiewka, 2) (dawnij) od-

dzia wojska, osobliwie konnicy.

gabr f. ©efahr, f. (bie) niebezpieczestwo.
gabrbar, adj. torowny, utorowany, do przebycia

podobny, bity, 5. S3, gociniec} cf. B. przebyty ;

cf. fchiffbar sptawny; cf. gdzie przejecha mona;
ujedany.

galnbud), n- (ba«) dziennik górnicki (t.j. urzd-
ników objedajcych kopalnie).

gäbrben, v. a. niebezpieczestwa ober szkody
nabawi, na szwank wystawi, nadwery.
S3eift>. bamit bie Redjte ber S3ürger nicht gefdbibet

werben aby prawa obywateli niebyy nadwer-
ane, ©.£).

gabre, ein glüfjchen bei Stargarb Wda, nad) Wa-
sielewski.

gähre, f. (bie) prom, przewóz, g. u.

gabren, v. irr. m. h. unb f.,
Praes. id) far)re, tin

fährfr, er fährt, Imperf. id) — , er fuhr, Conj. bajj

id) — , er fu'fjrc, Imper. fahre, Part. Praet. gefafj»

Ten jad, jedziesz, jecha, jecha; cf. führen wio.

ze, wióz, wie ober wie, wozi.
@j. gu SSaffer fahren, fd)iffen pyn, pywaj 3.

S3, ©en. 7, 18, pywa korab' po wodach. 3n
bie 4?aare fahren chwyci ober porwa za wusy.
hinunterfahren, spuci si, 3. S3, w dó, — w
wnde. Sit ber .gtanb in bie £afd)e fahren wsu-n rk do kieszeni; cf. wetkn rk W
kiesze; cf. woy rk . SSor Sd)red"

3urücffahren ober gufainmenfcihjen od strachu sie

wzdrygn; cf. przelkn si. Slug bem S3ette

— zerwa si z óka.
gabren fiber bag SBaffer przeprawi si przez
wod. 6r gab bem Schiffer Drbre mit bem ©efajj

nad) ber SJJottlau 3U fahren zadysponowa szypro-
wi pcha si do Motawy ze statkiem, 9t.
GhriftuS fuhr gen Fimmel Chrystus wniebowst-
pi. 3ur |)öl[e fahren wstpi do pieka. 83eif}>.

wstpi do pieków ftatt piekie. @J. flüchtige«

@atmiaffal3 f&r)rt in bie 9cafe sól lotna salnmonia-
kowa mocno w nos bije. tfuS ber ,£>anb fahren

wypa z rk, wysun si z rk, — z rki.
Slug ber ^>aut fabjen wyskoczy ze skóry. <5r

roirb babei gut fahren dobrze mu si przy tm
Powiedzie, dobrze na tern wyjdzie. Der böfe

©eift ift in ifyn gefahren zy duch go opanowa,
opta, ozion. ©nem burd) ben Sinn fahren

przeama, upór czyj. gahren laffen porzuci,
puci na stron, puszcza mimo siebie. Safj

ben Äummer fahren wybij sobie kopot z gowy.
gabren fd)ón mit ben Seuten (2. Sor. 5, 11) ludzi

do wiary namawia, gahre mit ©Ott ruszaj z
Bogiem. @id) fatt —, najecha ober najedzi
si.

gahren, n. (baS) jechanie, jedenie.
galjrenb, jadcy, wocy si; ruchomy. 2Me fafj=

renbe Sßoft poczta wozowa. gal)renbe $abe ru-
chomo.

g ährgelb, n. (ba8) przewozowe, g. ego ober za-

pata od przewozu.
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gährgerechtigfeit, f. (bie) prawo przewozu, wol-no przeprawy.
gafyrlaffig, ad. niedbay, gnuny, opieszay.
galjrläffigfeit, f. (bie) niedbalstwo, niedbalo,
gnuno, opieszao.

gaf) lieber, n. (ba6) fartuch skórzany górnika.
galu lei fe, f- (bie) kolej, g. kolei.
gäl)rleute, pi. (bie) ludzie na promie usugujcy,
przewonicy.

góhrlidjfeit, f. (Me) niebezpieczestwo, szwank.
gabrmann, m. (ber) przewonik, g. a.

gal) mi 5, f- (bie)
f. fabrenbe Jrjabc.

'

gahrpoft, f. (bie) poczta wozowa.
garfeffel, m. (ber) krzeso na ruletach, (kolkach

do posuwania).
gahrt, f. (bie) jazda, woenie, jechanie; rf. dro-

ga, podró, g. yj cf. przeprawa
, przewóz, g.

u. Die Kennfyiere bienen jur gahrt z renów ja-
zda, z nich pokarm, z nich odzienia, SI.

gäl)ite, f. (biet lad, g. u, trop, g. u, frifche —
beS SBilbeS ponowa.

gahrittaffer, n. (baS) farwaser, g. u; cf. kana,
wody kanaowe, Avoda spa wna, woda eglowna.

gahrroeg, m. (ber) gociniec, droga bita.

gahrroinb, m. (ber) wiatr pomj'slny.
gahrjeug,, n. (bab) ba6 Scbiffbgefäfj statek, g. tku.

2) im Danaiger Dialeft fobiel alö guhrroerf pojazd,
g. u, wóz, g. a unD u 5 cf. podwoda, f.

gäfjrjoll, m. (ber) przewozowe (do).

galb, ad. f.fahl, gleichgelb, gelblich rrjei§ biao óty;
cf. óto biay; powy, buany.

galbcl, f. (bie) falbana, "falbela.

galfaune, f. (bie) sokolnica; cf. falkoneta; cf. so-
koki.

galfe, m. (ber) sokó, g. a.

galten-» adj. sokoli, a. e.

galfe nauge, u. (ba6) oko sokole, i bystre jak
sokoa.

galfenbeije, f. (bie) bie galfenjagb sokolnictwo,
B.; polowanie sokoami.

galfenljof, m. (ber) sokolarnia, £,
galfenier, m. (ber) sokolnik, g. a, ober sokolni-

czy, g. ego
galten iertafdje, f. (bie) tajstra sokolnicza.
galfenjagb, f. (bie) polowanie sokoami.
galfnerei, f. (bie) sokoinictwo.
galfonett, n. (ba8) sokolnica, falkoneta.

gali, m. (ber) upadek, g. dkn, upadnienie, padnie-
nie; cf. j. S- ber gali eines ÄinbeS. eines Setrun»

fenen padnienie dziecicia, — pijanego; eine©

gluffeS spadek, Gj. lepym i starym atwo o
padnienie, I,.;

Der gad bc6 Quedffilberö in ber 8tohre opadnienie
ober opadnicie ywego srebra w rurce. >£)od)=

tnuil) fommt bor bem gali gdy przyjdzie pycha,
przyjdzie i haba. Der gali 2lbam6 upadek
Adamowy.
cf. usterk, runienie; 2) Greignifj przypadek, zda-
rzenie, wypadek.
2Tuf ben gali, bafj — na przypadek gdyby. Sluf

ben gali beb Sobe6 na wypadek mierci. 3"
galie fommen do upadku przyj fig. paniestwo
ober honor panieski odebra kobiecie ober

zwie kobiet; cf. osawi, przyprawi o upa-

dek i strat paniestwa. Änall unb gali, b. i.

in einem tfugenblicfe,
_

plöklid), a- S3. — abfdiaffen

nagle kogo odprawi; cf. fora ze dwora Ober

Cf. L.. nagle wyforowa.
3d) beflnbe mid) jetjt in bem galie ja sic teraz

znaj duj wonie w takimi zdarzeniu, w ta-

kim przypadku , w takiem pooeniu ober w
takich okolicznociach.
3m gali er fterbcu follte w przypadku gdyby
mia umrze ober na wypadek mierci Sluf je=

ben gali w kadym razie, w kadym przy-
padku. 3m fchlimmfren gali w najgorszym razie,

8l$l. 3>n gali ber Scoth w przygodzie; cf. tralu-

nek, w razie potrzeby; cf. Slbfall. Unfall. Sm
gnll ber (Srgreifung wazie schwycenia, Stetfbr.

SlBf alien gall dla wszelkiego przypadku, (a).

3) — , Ga fu 8 (©ramm.) przypadek.
gallbcutm, m. (bfrt zapora; cf. spust balkowy,

balki spusme w bramie, Tr.
gall b eil, n. (baS) gilotyna.

gallblume, f. SRingiiblume.

gallbrürfe, f. (bie) zwodzony most, spuszczany
most, *wzwód, g u.

galie, f. (bie) ein Sßerfjeug roeldjeö in geroiffen Um»
ftänben a» ober nieberfdllt zapadka, zastawka, po-
trzask; cf. spust, 2) — ein Säkifacug, Sftäufcnnb
anbere Sl}iere lebenbig au fangen klaika, apka,
poapka, *apica, *apaczka, samoówka, klucz-
ka, eig. Schlinge. Ginem eine galie ftellen zasta-

wi ober zasadzi na kogo apk ober sida, t.

j. podchodzi.
_
3n bie galie gerathen wpa w

sida, zapa sio.

gaUen, v. irr. n." m.
f.,

Prs. id) falle, bu fallft, er

fällt, Imperf. id) — , er fiel, Conj. baf) id) — , er

fiele, Imper. falle, Part. Praet. gefallen pa, pa-
da, upa, upada, spa, spada; ledz, legn,
zgin, np. Gr fiel in Der Sd)lad)t poleg ober

zgin w bitwie. Gin im ftampfe ©efallener po-
legy, legy. Beifp. I ten szczliwy, kto wród
zawodu Leg wietnym wiedzion zapaem. Mick.
Gj. kto spada z wysoka, natrac boka, @rn.
4pubb. SBarum baft bu ba6 Sud) fallen laffen? cze-
mue upuci ksik?.
Die Coffining ift mir' in "ben Srunnen gefallen na-
dzieja mi do studni wpada, t. j. zawioda mi.
@ó ift biefen SBinter nur febr roenig Schnee gefallen

tej zimy mao niegu spado.
Der Leiter ift bom jferbe gefallen jedziec spad
z konia. Da8 Äinb fiel auf ebener <$rbe dzieci
upado na równej ziemi.

Die Käufer fielen aufammen, fielen über ben Raufen
jtürjtetl ein domy Zapady si, obaliy si, wy-
wróciy si. SJit ber Sbür'inS <£>au8 fallen, b. i.

etnrnS ohne bie nörhige_S8orfid)t, nubcl)utfam 511 er»

fennen geben wyrwa si z czem, plusn sowy
jak kijem w boto, jak opat; cf. W brew co
mówi, w bród co mówi, ©id) rounb fallen pad-
szy poluc si, szwank, kontuzy ponie; cf.

Bw. skaleczy si w padnieniu.

Die Stimme fallen laffen gos spuci, zniy.
Die greife 'finb gefallen targi spady; cf. poszly
na dó. Den fflhitb, bie Hoffnung fallen laffen serce,

nadzieje straci.

Gin «öanoelörjauö fallt dom handlowy upad, cf.

podupad, zbankrutowa ober am heften upad.
Gin ©ereebrer fällt fiebenmal (Spr. ©al. 2-1, ifi) cho
siedem kro upada sprawiedliwy. SBie finb beine

gelben gefallen (2. ©am. 1, 19) jako polegli mo-
carze twoi. ©einem greunbe urn ben <§>al6 fallen

obj przyjaciela za szyj, uciska go; $r.=

$0ln. obapi przyjaciela.

3d) falle bir ju gufjc upadam Panu do nóg. Dem
sßferbe in ben ßügfl fallen uchwyci konia za cu-

gle. Ginem in bie .jpaare fallen porwa kogo za
wosy. Ginem in bic Siebe fallen przerwa komu
mow.
Dem "geinbe in8 Satlb fatten wpa do kraju nie-

przyjacielskiego, wkroczy, cf. najecha kraj.

(Sinem anbern iii ben Äauf fallen podkupywa ko-
go w targu; cf. przeszkadza ober psowa ko-
mu w kupnie; *zbi ober *przebi komu targ.

Ginem in8 Slmt fallen wtrca si w czyj urzd,
©ebenfe, toobon bu gefallen bift (Offenb. -i, 5) pa-
mietaje zkde wypad. (Sin Gipfel fällt nicht

roeit bom Stamme jabko niedaleko pada od ja-
boni.
3n eine Äranfheit fallen wpa ober zapa w cho-

rob. 3n eine Ohnmacht fallen omdle. 3n einen

tiefen ©d)laf fallen twardo zasn ober gbokim
snem by zdjtym.
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Stuf bie Änie fatten pa na kolana; cf. zgi
kolano.

3" lliignabe fallen wpa w nieask. Sn Strafe

falten podpa oeer podpada karze. (Sinem in

bie «fccinbe fatten wpa ober dosta si w czyje

rce. Unter bie SJlövber fatten wpa midzy
zbójc.
SSie tonnen fte bod) auf bie ©ebanfen fatten? zkd-
e si Panu bior te myli? Jake móg
wpa na t myl? zkde powzi t myl?
G8 ift mir bon ungefähr ein Sud) in bie ^anbe ge=

fallen wpada mi tratunkiem ksika w rce, —
dostaa mi si w rce. Sie SB al) l ift auf ihn ge*

fallen pad na niego wybór, Ober obrano go Ober

wota na niego pady.
25aS fallt in bie Singen 10 w oczy wpada ober u-

derza w oczy. £>a6 fälll gut in bie lugen to si
dobrze wydaje. DaS gcft fällt auf einen Sonntag
to wito na niedziel przypada.

Ginem jur Saft fallen naprzykrza si komu, by
komu ciarem. ®aö fiel ihm befchmerlid) z
cikoci mu to przychodzio. SBorauf fatten

ober auf einen fatten wpa na kogo, cf. Cßr.=$oln.

pozbadn kogo. 2)a8 fällt inS rothlidje kolor
mieni si na czerwony. <Da8 fällt inö Sächerliche

to zarywa gupstwa; miesznem si wydaje,
cf. zakrawa, styka si, zblia si. Gr hat

i[)tl fallen laffen nie da mu pomocy, da mu upa.
Stm greife fatten laffen (granj. rabattre) spuci
z ceny, ustpi z ceny, — targu.

galten, n. (ba8) upadnienie, spadnienie, opada-
nie, spuszczenie.

góilen^ v. a. umljauen rbi, rba} 3. 33. rba
w lesie, P. K. 369. 4>olj"—, einen 83aum fällen

cina, ci, spuszcza drzewo; cf. obali, po-
oy, »przewin przez nog, Grn. $.; fig. burd)

ein ©efchofj tobten ubi, zastrzeli, zabi, porazi;
ihre eigene 3unge roirb fie fallen do upadku przy-
wiedzie je wasny jzyk ich. $ßf. (j4, l>).

35a8 SJajonett — bagnet spuci, nadstawi; bie

2anje jum Singriff fällen lanc spuci do ataku.
2)a8 ©erochr fällen bro spuci do ataku, SBj.

2) Gin Uvtheil fällen wyda wyrok, cf. dekret
ferowa, zdanie da. ®a8 Urtheil ift gefällt za-
pad wyrok.

pollen, n. (ba8) j. 23 ber Säume cinanie drzewa,
spuszczanie drzewa.

gallenb, upadajcy. 35ie faltenbe Sud)t wielka
choroba, epilepsya, *kaduk, *padaczka.

Raufen ft er, n. (ba8) spustne okno.
Fallgatter, n. (ba8) krata spusta, spust; cf.

SJóhin. grzebie.
gallholj, n. (bag) an einer galie podstawek, koek

u apki, L.

gali hut, m. (ber) bie ffiu^mü'Ce burlet, Bw. cf.

bindka aksamitna dobrze wysana; cf. Tr aksa-
mitka dziecinna, czapeczka bez kopaka tylko
Z opuszk upadajce dzieci od guzów zasa-
niajca.

fällig, adj. upynlony, »przepady; cf. B. zapady;
cf. Ross. patymyi. Der SBecbfel ift fällig we-
ksel upyn, termin zapaty wekslu nadszed;
termin wekslu przypad ; cf. patny , doszy.
Gr. kupony na procenta od 1. Lipca r. b. racho-
wa si majce (fällig) na zawoaniu, 9t@.

Falliment, n. (to&) bankructwo.
galliren, v. n. m h. upa, Praet. upad, Fut.
upadn, bankrutowa.

galliffement, n. (ba8) bankructwo.
gallit, m. (öer) bankrut, *bankrutnik.
gallflinfe, f. (bie) zapadka, aud) klamka samoza-

padna, SBj.

gallfraut, n. (Sat. arnica montana) trank górny,
Jndz.; Angielski irank górny, Al., «&gn., wierz-
kowisko, $of. Slpoth.

galllaben, m. (ber) okiennica spustna.
gallS für; im galie bafj, jeeli, kiedy.

gallfd)irm, m. (ber) spadochron, g. u, (a); cf. pa-

raszut. S3eifj). Panna Garnerin puszcza si ba-

lonem z spadochronem, (a).

gallftritf, m. (ber) sido, g. b'; cf. yko. Ginem

gallftricfe legen sida na kogo stawia.
gallfudjt, f. (Die) wielka choroba, padaczka.

ga llfuchtig, cierpicy na wielk chorob.
gallthür, f. (bie) spustne drzwi Ober spust, g.

u; cf. L. drzwi spuszczane; spuszczane drzwi.
gällung, f. (bie) cinanie, rbanie (drzew); 2) —

eiueö UrtheilS zdanie ob. wydanie (wyroku).
_

ga Uroi Ib, n. (boa) zwierzyna zdecha (nie ubita).

galfd), ad. faszywy, kamliwy; cf. nieprawdzi-

wy, nieszczery; cf. imitowany? falfiie Jjjaare

wosy przyprawne; bie falfchen ©ötter faszywe
Bogi, cf. omylne —, P. K. »12; fatfcbe8 ©olb u.

Silber szych, L. — adv. faszywie, le.
galfch, n. (ba6) ber gehler, SJetrug fasz, g. u,

foszywo, nieszczeros, zdrada-

gälfdjen, v. a. ocraltet für: öerfälfchen faszowa,
zfaszowa.

gätfcher, m. (ber) oßs. für SSerfälfcf>ev faszerz, g. a.

galfd)heit, f. (bie) falszywo, fasz, zdrada, cf.

kamstwo, eig. bie Süge.

gätfd)lid), adv. faszywie; niesusznie.
gatfchmülljer, m. (ber) faszerz monety.
gälfchung, f (Die) faszowanie, zfaszowanie.
galfet, n. (ba8) falset, fistua,

f. giftel.

g.dltchen, n. (ba&) fadzik, g. a, ober faldeczka,

g. i-

gälte, f. (bie) fad, g. u, ober fada, g. y; cf.

zmarszczka, eig. JRunjel. — be8 ^)erjen6 serca
kryjówki, L. tajniki serca. %n galten legen f.

t>. roie ba8 fgb.

galten, v. a. fadowa, marszczy. 35ie <£)änbe

falten rce zoy. 2)ie Stirn« falten zmarszczy
czoo.

galten, n. (ba8) fadowanie, zoenie, zmarszcze-
nie.

galtenmagen, m. (ber) ksigi, PI. bietleicht ia&
$r »Sßoln. peszek

gattenrourf, m. (ber) skad fadów, draperya,
(osobl. w sziukach rzebiarskiej i malarskiej).

galter, m. (ber) ein Schmetterling motyl
galtig, fadzisty, zmarszczony, pognieciony.
galttifd), in. (ber) stolik skadany^
galtung, f. (bie) fadowanie.
galj, f. (bie) f.

S3alj parzenie si wikszych pta-
ków.

gats, m. (ber) bie gat3e, gälte, Äerbe
#
fale, wyci-

cie, karb, laskowanie, fuga, zagicie, zaoe-
nie; cf. B. ryna, rowek; brzeg, kant (wpada*
jacy w fug ramow).

gat^bein, n. (i>tx&) gadyszka.
galjeifen, n. (ba6) skrobaczka.
galten, v. a. falcowa, skada, zoy, zaka-
da, laskowa, zakrzywia, zagina; cf. B. ga-
dzi, skroba.

galjer, m. (ber) ten co falcuje, skada etc, ga-
dzi etc.

galjhobet, m. (ber) hebel stolarski do listewek
laskowania, Tr.; cf. Ross. dtubido, — do ob-
kowania, do robienia niby brózd.

gal ji cht, ad- rynienkowaty.
galjig, wygity, wyginany.
gamiliar, f. certraut poufay, adj. poufale.
gam i lie, f. (bie) rodzina, g. y, familia, ród; cf.

dom.
gamitiengruft, f. (bie) grób familijny.
gamiliengut, n. (ba8) (Sat. fideicommis) dobra

familijne, cf. dowiernorectwo.
gamilienhatibt, n. (ba6)* ojciec ober naczelnik

rodziny.

gamilienrath, m. (ber) rada familijna, SBj., ro-
dzinna rada (a).

gamilienftücf, n. (ba6) sprzt familijny, obraz
familijny.
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gainilienroabben, n. (tai) herb rodzinny.
garni lienoermögen, n. (baS) majiek ro'lowy,

(a); cf. opp. majtek doi obkowy ertDOVbencd 8Ser»

mögen, (a).

gamilienaroift, m. (ter) spór familijny.

gama l u 6, m. (Ber) suga, fagas.

ganatifer, m. (ben anatyk, zagorzalec religijny.

ganatifd), fanatyczny, a, e.

Fanatismus, m. (ber) fanatyzm, zagorzalstwo.
ganb f. fmSen.

gang, m-(ber) polów, obów; apanie, chwytanie,
uowienie, pojmanie, $1. bic gange apy, szpony,
pazury, ky.

2) — bei ben Sägern sztych , cios, wraenie
kordelasa, ukócie, zakóeie.

gangball, m. (ber) pika.
gangeifen, n. (baS) rohatyna, nad) bem Ruffifrhen,

cf. Tr. oszczep owczy. 2) eig apka elazna.
ganggelb, n. (baS) zapata za schwycenie zbro-

dniarza, nagroda za zapanie zwierza szkodli-

wego.

gangen, v. irr a. m. h., Prs. id) fange, bu fängft,

er fängt, Impert. ich — , er fing, Conj. bafj id) —

,

er finge, Imper. fange, Part. Praet ge angen, apa,
chwjla, pochwyci, uchwyci, owi, uowi,
pojma, biel — naapa, nalowi. geuer fangen

zaj si, (o ogniu), zapali si. ©rillen fangen

mózft' sobie suszy; cf. kalendarze robi; cf.

kalendarze robi ; cf. stroi, chimery ober dziwne
faniazye przypuszcza do gowy, cbimeryzo-
wa, mozoli sobie gow tetrycznemi mylami,
dziwaczy, chimerami narabia. Gin Drt roo

fid) ber SBinb fängt miejsce gdzie si wiatr za-

piera, Hoss. Raud) fangen dym zapiera, odwo-
dzi, przej, Hoss.
(Befangen nehmen wzi w pojmanie; wzi ober

zabra w niewol. Sich fangen laffen da sie

zapa, — schwyta.

gangmeffer, n. (baS) kordelas, g. a.

gangjahn, m. (ber) kie, g ka, PI. ky.
gant, m. (ber) modzieniaszek, mokos, modzik;

cf. Vol. pi czak.

gantafie, f. (bic) fantazya, wyobrania; 2) Su f t=

bilb, «öirngefbinnfr, Jrugbilb urojenie, obuda, u-

midto, Trent.
gantafiren, v. n. m. h., w malignie, w gorczce
(bdnie) gada, ple troje niewidy, majaczy.

gantaft, m. (ber) dziwak, cudak, g. a.

gantafterei, f. (bie) dziwactwo.
gantaftifd), dziwaczny, cudaczny.
garbC, f. (bie) farba, kolor, barwa, krasa; bie

garbe beränbern mieni sie (na twarzy), zblako-
wa, B. 2) bon $ferben ma.

garb e brühe, f. (bie) rozczyn farbierski, Tchn.
garb cginfter, m. (ber)

f.
garberg—

,
janowiec far-

bierski.

gärbebauS, n. (ba§) farbiernia, farbiarnia.

garbeljolj, n. (baS) drzewo farbne, (a); ober beffer

drzewo farbierskie, ob. brezylijowe.

gärbefeffel, m. (ber) kocio farbierski.

gärb ef raut, n. (baS) ziele farbierskie, B., ziele

farbowne fagt Czacki, beffer farbierskie, SBj.

gärbetunft, f. (bie) sztuka farbowania, far-

bierstwo.

gärbetufe, f. (bie) kad farbierska.

garb en, v. a. farbowa, ukolorowa fig. ubarwi.
gär ben, n. (baS) farbowanie.

garbenbrett, n. (baS) (grana, palette) paleta, 3Bj.

pitatyk, szpatela *tablaiurka, krek drewniany
malarski do farb trzymania, Tr.

garbengebung, f. (bic) koloryt, rozoenie, wy-
bór farb.

garbenhänbler, m. (ber) handlujcy farbami.

garbenfaften, m. (ber) skrzyneczka z farbami;
pudeko z farbami.

garbenflcder, m. (ber) bazgracz.

garbenmifchung, f. (bie) zmieszanie farb; cf. L.
farby jednej w drug odmiana.

garbenmufcbel, f. (bie) muszla malarska.

Rarb cure i ber, m. (ber) ten co farby trze ober

rozcita.
garbenfrein, m. (ber) kamie do tarcia farb.

garbenftift, m. (ber) pastel, kawaek suchój farby
do malowania.

garbeofen, m. (ber) piec farbierski.

garber, m. (ber) farbierz, cf. B. farbiarz.

garberbe, f. (bie) farba ziemna, glinka.

gärbcrbiftel, f.
f. gergfdwrte.

gär ber ci, f. (bie) farbiernia; farbierstwo, farbo-

wanie.
gärbergefclt, m. (ber) farbierczyk.

gärberginfter, ro. (Sat. genista tinctoria) janowiec
farbierski, ^)gn., Jndz., Al.; "lubezna woska,
*anowiec ziele, <£)gn.

gärbcrgra8, n. f. Slcferpfriemen.

gärberi)anbmcrf, n. (bas) farbierstwo.

gar ber In, f. (bie) farbiarka

gärbertamille, f.
f. iDicffopf.

gärbermoos n. f. Dtfeille, mech skalny, Tchn.
gärterpfriemen, m. f. gärberginfter.

gärberromei, m. f. Dicffobf.
'

gärbevröthe, f. (Cat. rubia tinetorum) marzanna
farlierska, Äl.; cf. reta, B.

gärberfebarte, f. f. 33crgfd)aite.

gärbermaib, in. (Sat. i>atis tinctoria) urzetsinio,
HJK. ; — "farbierski farbownik, $gn.

gärbermau, m. f «derpfriemen.

garbermollfraut, n. f. gabeltraut.

garbeftoff, m. (bei) farbnik, L.

gärberourjel, f.
f.

gärberrotlje.

garbejfug, n. ibaS) maieryaly farbierskie.

garbig, adj. kolorowy, barwisty, J. S3, kwiecie
barwiste, P. K. 440.

garbloS, bez koloru.

garbrefebe, f. f. Slcferbfriemen.

gär bung, f. (bie) farbowanie, kolorowanie; ber

Sache eine anbere garbling geben nada inszy kolor,

insz barw.
garce, f. (bic) nadziewanie, siekanina, siekanka;

2) *sowirzay, fraszki, artobliwe wiersze,

eig. farsy, SSj
, f. Coffe.

gar in, m. (ber) eine Slrt groben 3udfer8 in 3Jcehlgeftalt

faryna.

garnfraut, n. (baS) papro, g. i.

garnfrautmännlein, n. (Sat. aspidium filix mas).

SRad) Linne Sat- polypodium filix mas, Coin, nad)

Al unb Jndz. papro samiec, strusie pióro.

*garnrounbfraut, n. (Sat. syderitis secunda) bie-

lica ober bylica modna, Dioscorid. Sft jroeifel»

haft nad) Siren.

garre, m. (ber) berDchS, ©tier wó, g. u, byk, g. a,

bujak.

gärfe, f. (bie) bie Schälbe, Äalbe, ©tarte, eine junge

Äul), roelche nod) nldjt gctalbt bat jaowica; cf. B.

jaówka.
garten, v. n. m. h., pierdzie, kadzi, höflicher

skrzypn, wiatru przyrodzonego upuci, za-

kurzy. Prov. gdyby nie ten dech, toby czo-
wiek zdech.

gatjer, m. (ber) pierdziwilk, pierdzioch, pierdziel.

gafan, m. (ber) baant, g. a.

gafancnbeiije, f. (bie) polowanie na baanty.
gafanentraut, n. (baS) (Sar. orobus vernus) groch

zajczy wiosnowy, Al., orobek wiosenny, Jdz.,

woowik wiosenny, .fogn.

gafanenmärter, m. (ber) baantarnik.
gafanerie, f. (bie) baantarnia.
gafanhahn. m. (ber) baant samiec.

gafanljenne, f. (bic) baS gaianl)ul)u baant samica.

gafdjlnc, f. (bie) faszyna, dugi pk chróstu, wij'
chróstu; cf. *ga, f., L.

gafdjinenroerf, n. (baS) wizanie z chróstu; fa

szyny, pi.
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gafdjing, m. (bev) zapusty, PI., kulig.

go fei, f. jucfenbe —
, (Sat. dolchius pruriens) strczka

wierzbiczka, 3>'£.

gafele, f. (bic) bie gaferle, bie Schmlnfbohne fazola,

groch szablasty.

Safelei, f. (bie) trzpiotarstwo, gupstwo, bania-
luki.

gafeler, m. (ber) bergafclhanS gap', szwab, gawron,
czowiek roztrzepany, wiszczypalka.

gafelig, gapiowaty, roztrzepany.
gafeln, _v. a., bie gaben atiöjieöen nici wyciga,
strzpi. Sich fafcln wysypywa si, stizpi si.
2) — , bredzi, bzdurzy, *gawroni, eig. gaffen

bufonowa, ple troje niewidy, *szwabi, ba-
ja, cf. sn,r.=$oltl. gada ni w kijki ni w drewka,
j. S8. wlaz na gruszk, rwa pietruszk, o jak
sodka cebula.

gafelbieh, n . (baö) bydo do chowu.
gafen, m. (ber) wokienko, kosmek, nitka, nite-
czka; wosek, szypuka , yka, korzonek,
drobne szcztki, pliwka, beffer plewka, puch,
odrobinka, piórko. glicht einen trocfnen gafen an
fid) haben ni suchej nitki na sobie nie mie.

gaf en, v. a. bie gafen, b. i. bie gaben ausstehen nitki
wyciga. Sich fafen, b. i. bie gäben fahren laffen

wysypywa si, strzpi si.
gafer, f. (bie) wókno, g. a, korzonek, wosek,
yka, gafem, pi. wochacina, yko, *nitki.

gaferchen ber SSurjeln kosmaciny, L.; wochaciny
korzeni, L.

gajerid)t, faficht, faflg kosmaty, wochaty, yczasty,
3iasty, rozstrzpiony; fafig foerben kosmacie,
okosmacie.

gaferige SBurjel korze wóknisty = Sat. radix
fibrosa, ex Bot.

gaj), n. (ba8) fasa, barya, koda, beczka; ber SBeitl

fchmecft mir nad) bem gaffe wino beczk trci.
gafjbanb, n. (ba8) (—banberpl.) obrcz na beczk.
gabbier, n. (bag) piwo beczkowe, o pp. butelkowe.
gafjbinber, m. (ber) bednarz,

f. Söttcher.

gafjhinberarbeit, f. (bie) robota bednarska, be-
dnarstwo.

gofjboben, m. (ber) dno w beczce.

gaf eben, n. (baS) faseczka, beczuka, baryka, an-
taek; sadek.

gafjbaubej f. (bie) gafjftabe, klepka; cf. bednarka.
gafj = tinb Sonnenftabe, klepka unb bednarka.
gaffen, v. a. ergreifen unb hatten, bra, uchwyci,
uj, (rk.) ujmowa, ima co, zapa, pochwy-
ci, poj, obj, porwa za co, ima si czego.
SSei ben paaren faffen za wosy uj ober uchwy-
ci ober bra.

2) — , einfchliejjen unb befefigen osadzi, opra-
wi; j. 33. einen Stein in ©olb faffen w zoto —

.

3n ®la8 faffen osadzi w szko, SBj. Äurj faffen

krótko ogarn; cf. kilk sowami obj, wy-
razi, B.

3) — , in feiner SSelfe enthalten fönnen obj, po-

j, zawiera, trzyma, zamyka w sobie. 35a8

3immer tonnte bie ©äfte nicht alle faffen w tym po-
koju nie mogli si wszyscy gocie pomieci.
Da8 ©efafj suirb ben SBein nicht faffen wino sienie
pomieci w tm naczyniu, gig. ju Dhren faffen

bibl. nakonisz uszy ku przykazaniom jego.

3U «freien faffen, b. i. gu ^erjen nehmen przyj
co do serca Ober przystpu pozwoli do serca,

ober am heften przypuci co do serca. ©Ute

Hoffnung bon jemanb faffen powzi dobr na-
dziej o kim. £>er Änabe het e8 gefd)!r>inbe gefafjt

chopczyk to prdko poj. Sinen Slnfchlag, 5?or=

fafe. faffen uoy co, postanowi. (Sr fafjte ben —
powzi myl (a), cf. niebierzesz przed si a-
dnj chwalebnj rezolucyi, 1001 noc. äJiuth, —
§erj faffen nabra serca, — dobrej myli, zdo-
by si na co.

<5iuen <£>afj hnber jemanben faffen powzi niena-
wi przeciw komu. 2ie6e —

,
3»netgung faffen

Mronsovin», Deutsch -Poln, Wörterbuch. 1.

przywizanie powzi. II) — v. refl. Sd) faffen
uspokoi si, przyj do siebie, zreflektowa
si, obaczy si, upamita si, umie si zna-
le, pomiarkowa slf, determinowa si. ©id)
furj — krótko si sprawi; zwile si wyrazi.
Sid) gefafjt machen, przygotowa sie na co ober
do czego, gotów by.

gafjhahn, m. (ber) kurek.
gafholj, n. (ba8) wanczos, g. u, wasika,L.; wa-

siki llnbefannt, 9Bj., cf. üb!, klepka, Mr.
gafjlid), ad. zrozumiay, atwy do pojcia, jasny.
gafjlichfeit, f. (bie) pojtno, atwo, jasno,
zrozumiao.

gafjreif, m. (ber) obrcz, g. y.

gafjfbunb, m. (ber) szpunt, g. u.

gaffung, f. (bie) osadzenie, oprawa, osada (dro-
gich kamieni

f. Sinfaffung. 2) -, determinacya,
przytomno, stao, upamitanie si, obacze-
nie si, zreflektowanie si, cf. udobruchanie si,
umiarkowanie. Slu6 ber gaffung bringen zmiesza,
przestraszy, zdekoncertowa, SB}./ zbi z ter-

minu, SBj. £>ie gaffung berlieren straci przyto-
mno; cf. stracie fantazy?, zalkn si.

(ix. menn ber Sebrcr beftanbig fdjilt, fo berliert ba8
furd)tfame Äinb bie gaffung dzieci bojaliwe —
nie moe ustanowi swej uwagi, Now. Pam.
Bayle uwaa, e ludziom najwikszego talentu

czstokro w nagych okolicznociach schodzi
na przytomnoci umysu, Pam.

gaffungSfraft, f. (bie) pojcie, pojtno, wadza
pojmowania, mit fd)neter — begabt pojtny.

gaft, prawie, bez mata, *omaI, beffer o mao, nie-

mal, nieledwie ober ledwie nie. Sr. po wszy-
stkich nieledwie miastach dobrodziejstw rzdo-
wych lady postrzega si daj, Orz. bia.
Sam omal schwytanym nie zosta (a).

gaftage, f. (bie) baryka. Delfaftage barykaz ole-

ju, Doc.
g a ft b d cf e r. m. (ber) piekarz razowy chleb przedajcy.
gaften, v. n. m. r). poci, nieje; Präs. poszcz.
gaften, n. (baS) poszczenie.

gaften, PI (bie) post g. u; bierjigtägige gaften czter-
dziestodniowy post, Srn. <g>aubb., misopust.

gaftenabenb, m. (ber) wilia przed zapusty.

gaftenmäfjig, postny.

gaftenprebigt, f. (bic) kazanie postne.

gaftenfbeifen, PI., potrawy postne, gaftenfpeifen

effen je z postem.

gaftenjeit, f. (bie) post, wielki post.

gaft er, m. (ber) poszczcy, zachowujcy post.

JJaftnacht, f. (bie) wilia postu, zapust, zapusty,
misopusty, karnawa; — galten zapustowa.

gaftnad)t6bruber
/
PI. bachusowi bracia.

gaftnad)t8tuftbarfeiten, PI., zabawy i rozrywki
zapustne; cf. L. *malnice. Pi., zapusty, PI.,

kulig, karnawa.
gafttag, m. (ber) post, g. u, dzie postny.

gatal, ad. fatalny, nieszczsny, zowieszczy, (a),

wrogowy, losowy, wyroczny, biedny z prze-
znaczenia, nieszczliwy z wyroków, kadu-
czny. @r ift mir fatal on dla mnie nieznony
ober ja go cierpie niemoge.

gatali6mu8, m. (ber) fatalizm.

gatalift, m. (ber) fatalisfa; wierzcy w przezna-
czenie losu.

gatalitdt, f. (bie) fatalno, f., nieszczcie, bieda,

przygoda.
gatutn, n.

f. SSerhängnifj, los, traf, cf. Tr. *rucho,

beffer przeznaczenie.
gani, ad. zgniy; cf. spróchniay: cf. zbótwiay;

2) faul unb träge leniwy, *oleniay, gnuny; r>6f=

lid): opieszay; faule8 SBaffer woda zgnia; fauleS

©efd)roätj mowa plugawa; ein fauleß <S\ zbótwiae
jaje, Söj., zaparstek. 35a8 finb faule gifche to ko-
szaki opaki, które ty pleciesz; cf. wybiegi;
cf krci wici; cf. szydy widy; faule 83auche

brzuchy leniwe, K. V. ©id) auf bie faule Seite
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legen odda si lenistwu, gaul fein 3U ctroaS le-

ni si do czego.

gaul, adv. leniwie, leniwo, gnunie, ospao. (S$.

leniwemu zawsze wito. Leniwo kady pra-

cuje, gdy poytku mao czuje.

Faulbaum, m. (ber) (8at rhamnus franjula) sza-

klak kruszyna, «g> ci

n

.', Äl., Jndz ; $i.*^oln. kru-
szewina. 2) — , iot. prunus padus) liwa cze-

remcha; 3) (Sat viburnum lantana) kalina, bied.

smrodynia; 4) f. Slhlfirfdje.

gaulbett, n. [ba6] oe na spoczynek, sofa, dy-
wan, g. u.

gä'ule, f. (bie) zgnilizna.

gaule (Srete, f. (Sal. aethusa cjnapium) szale
blekot, Al. unb ^)gn. ; blekot szale} cf. psia

pietruszka, inordownik, _4?gil.

g a ul en, v. n. gni bon gnije; cf próchnie.
gauletljen, v. a. prónowa, baki strzela, gnu-
nie.

gaulenjer, m. (ber) leniwiec, g. wca, leniuch,

próniak, piecuch, g. a, nierobiga, $r.=$oln. gnu-
nik, nygus.

gaulenjerei, f. (bie) lenistwo, próuiactwo, o-

spalsiwo.
gaulfieber, n. (ba6) zgnia gorczka.
gaulfletifig, nagniy, nadgniy.
gaulbett, f. (bie) lenistwo, gnuno, zgnilätwo.

gaulnift, f. (bie) zgnilizna.

gauithier, n. (ba6) leniwiec, g. wca? cf. Hoss.
cichochod, g. a, L. i cf. ©riechifd) Sat. bradypus.

gaum, m. (bei) piana.

gäumen, f. abfäumen.

gauft, f. (bie) pie, g. i; cf. ou8 bem SFuff- kuak,
(bie geballte gauft). Sr. ba8 bafjt fo roie bie gauft

auf6 Sluge jego dowody (ak s do rzeczy, jak
pie do oka, L.$ wlaz na gruszk, rwa pie-

truszk, o jak sodka cebula. Wlaz na gruszk,
kopa rzep, L.; miota w kcie, bdzie deszcz,
L. 8Son ber gauft loeg z *przeaja co czyni, L.i
cf. od rki, byle jak, niedbale. (Bid) mit gauft

unb gerfe bertf)eibigen Wieland, na umór si
broni. 3n6 giufrd)en lacf)en pocichu si na-
miewa; cf. mieeh swój pokrywa.

gauftbegen, m. (ber) sztylet, pugina.
gauftbief, gruby na pi; er r>at eö fauftbid hinter

ben Dl)ren to arcyobluduik, udaje niewinnego.
gauftel, m. (ber) ber gaufthammer motek rczny.
gaufthanbfchuh, m. (ber) rkawica ober rkawi-
czka bez palców* cf. rkawica niepalczata.

gauftfambf, m. (ber) walka na pici, — na ku-
aki.

gauftfämbfer, m. (ber) baxer, £83., kutacznik, L 5

cf. L. piciarz.
gSuftling "ober gauftftotf, m. (ber) piciennik, L.

2) krócica.

gauftpfanb, n. [ba6] zastawa ruchoma, zastawa
fantu.

gauftrecht, n. (ba8) prawo przemocy, kuakowe
prawo} cf, Ross. kutaczne prawo Ober faunowe
prawo mocniejszego nad sabszym, piciowe
— , wilcze prawo, L.

gauft fäge, f. (bie) f. «fraubfage pia rczna.
gauftfd)lag, m. (ber) uderzenie pici, kuak.
gauftftange, f. (bie) bibl. kij rczny.
gaborifhen, f. begiinftigen.

gaborir, m. (ber)
f. ©unfiling.

gal;encc, n. (ba8) fajans, farfury; bon — , fajan-

sowy.
gar,en, $1. figle bom ©ing. figiel, g. figlai cf. fochy;

ceregiele.

gebruar, m. (ber) Luty, g. tego; Äafchub. Grom-
nicznik.

gcd)tboben, m. Cber) fechtownia, szermiernia, B
;

cf. L. miejsce fechtów, sala fechlarska do ucze-
nia si fechtowanla.

gechtbcgen, m. (ber) rapir.

gcd)ten, v. irr. a. m. f)., Praes. id) fechte, bu fjchft,

er fld)t, Imperf id) — , er focht, Conj. baß id) —

,

er föd)te, Imper. ftd)t, Part. Praet. gefochten fech-
towa, rba si, potyka si z kim, *szermo-
wa bibl. allgemeiner: walczy, bi si. SBomit
fechten macha czm.

2) — , betteln, ebra, chodzi po probie.
gechter, m. (ber) fechtarz, szermierz, g, a.

gcd)terftreid), ni. (ber) fig. sztuka szermierska, —
fechtarska; cf. zrczny obról, fortel fechtarski.

ged)tfunft, f. (bie) sztuka szermierska, fechtarska?— krzyowa.
ged)tmcifter, m. (ber) fechtmistrz, g. a.

ged)tfd)ule, f. (bie) szkoa szermierska.
ged)tftunbe, f. (bie) lekcya fechtowania.
geber, f. (bie) pióro, g. a; piórko. Sine ©bring«

feber spryna; - ain SBagen resor.

geberfchneiben pióro temperowa, — zacina scy-

zorykiem, einem ein geberchen abbflücfen, atk
komu przypi (a). @r luill fliegen, ehe ihm bie

gebern gemadjfett finb on chce lata, a pióra mu
jeszcze nieurosy. gebern befommen opierzy si,
nad) bem JRufflfcften. ®ie gebern auSrubfen pióra

wyskuba. 3)ie ©chreibfcber, geber 511111 (Schreiben

pióro do pisania, pióro pisarskie.

geberaglci, f. (Sat. thalictrumaquilegifolium) rutka
orlikoliciowa, HJK.

geberallaun, m. pierzasty aun, 2) kamie pie-

rzasty, asbesc.

geberanfchufj, m. (ber) krystalizacya w ksztacie
piórek.

geberball, m. (ber) wolant, g. a, pika z piórami.

2) (Sat. myriophyllum spicatum) piórnik koso-
wy, Al., <&gn.5 krocie — , «£>gtl., orlan — Jdz.

geberbefen, m. (ber) $J$r.«$ßoln pierzanka} cf. B.

ki z piór, skrzydo (do zmiatania).

geberbett, n. (ba6) pociel pierzowa, DD.j ober

pierzowa pociel; cf. bety, PI., cf. Ross. pie-
rzyna; im $oln. bebeutet e8 ba8 3"becf, Decfbett.

geberblatt, n. (ba6) blaszka na której spryna
w zamku osadzona.

geberblume, f. (bie) kwiat z piórek zrobiony.

geberbüd)fe, f. (bie) baS Sßennal, n. piórnik, g. a.

geberbttfd), m. (ber) pióra, pi. federpusz, SBarfdj.

©, kita, kitka, *kij cf. czub z piór; cf. Ross.
Sutan.

gebereben, n. (ba8) piórko.

gebeveij, n. (ba6) piórokrusz, g. u, L.

geberfed)ter, m. (ber) napastnik — , kótnik na
pióra; cf. Ross. sporliwy plsatel; szermierz
literacki.

geberfüfjig, ad. wochaty ober wochatonogi ; cf.

B. pióronogi.

geberhafen, m. (ber) cyngiel; kleszczyki do ci-
nienia spryn u strzelby.

geberhanbel, m. (ber) handel piór, 8B3., handel
piórami, B.; handel piórowy.

gcberholter, m. (ber) piórnik, osadka do piór,

rczka.
geberbdnbler, m. (ber) handlujcy piórami ober

pierzem.
geber I) art, elastyczny, sprysty.
g cber l)ar j, n. (ba?) ywica sprysta.
geberhut, m. (ber) kapelusz z piórami.

gebe rieht pierzasty.

geberig opierzony.
geberfiel, m. (ber) dutka, nad) Jarocki; *pipka u

pióra, L.; *pipa od pióra, cf. beffer pieniek pióra,

L.; cf. prcik, pióro same oprócz pierza.

geberfiffei^ n. (ba8) poduszka z piór ober z pierzy.

geberfraft, f. (bie) sprysto, elastyczno; cf.

Dziark. «prno.
geberttnut, n. (8at. myriophyllum) piórnik, Al.,

fign. ; orlan, Jndz.; krocie, ijjgn.

geberfrieg, m. (ber) pimienna wojna, L.; cf.

wojna literacka na pióra (a).

ge beri eicht letki jak piórko.
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geberlefen, n. (ba8) batamuctwo, korowody; biet

gebevlefenö machen baamuci.
geberlo8 goy, bez pierza.

gcbermeffer, n. (ba6) scyzoryk; cf. Ross. piero-

czynny noyk.
gebermuff, m. (ber) rkawek z pierzy.

gebermütje, f. (bie) czapka pierzem podszyta, B.;

cf. puchem nabita, Ross.
gebem, v. n. m. f)., pierzy si, puszcza pierze.

2) — v. rec. flet) maufern pierze roni, spierzy
si.

gebernäglein, n. (ba6) bie gebernelfc, f. (Sat. dian-

(hus plumarius) gwodzik piórowy, SI.; godzik
pierzany, .§gn ; am heften godzik pierzasty,

SBarfd). ©.

geberpofe, f. (bie) pióro ober cafe pióro, ober diuka
naci) Jarocki

f.
geberfiel. Stäthfel : Gow mu

cito, dusze triu wyjto, kazano mu pi, ka-
zano mu gada, Go I a ski.

geberfalfl, n. {i>a%) sól kamienna, na ksztat piór

krystalizowana, nad) bem Staff.

geberfchleijjen, n. (ba6) darcie piór.

geberfebmüdf er, m. (ber) rzemielnik od feder-

puszów i kwiatków pierzystyck, Tr.; Ross.
plumany majster, cf. piórodziej, Tchn., ten

co kitki i kwiaty z piór robi.

gebevfpief, n. (bag) kardyna (gra), B. ? polowanie
na ptastwo, ptaszydo, B.

geberfpule, f. (bie) f. geberfiel.

geberftaub, m. (ber) puch.

geberftauber, ni.
f. geberbefen. 2) handlujcy pu-

chem.
geberftrid), m. (ber) pocig pióra, aud) zamach

pióra.

geberuljr, f. (bie) zegar o sprynie.
geberbte f), n. (ba6) drób', g. biu.

geberroage, f. (bie) waka lub przemian ze spr-
yn.

geberroilbprett, n. (ba8) dzicz pierz3Sta.

geberjeichnung, f. (bie) rysunek z pióra robiony}
wyrysowanie piórem i atramentem.

gee, f. (bie) wieszczka, wróka? czarownica,
wiedma, Or. 60. std.:

geenlanb, n. (ba8) kraina wieszczek, t. j. cudna,

rajska.

geeninäfjrdjen, n . (baS) powiastka o wieszczkach.
gege, f. (bie) czycido. 3Me Äornfege arfa, my-
nek zboowy.

gegefetter, n. (ba§) czyciec, g. czyca.
gegegelb, n. (ba8) zapata za wycieranie komina.

gegen, v. a. umiata, wymie, wymiata, zamia-
ta, clidoy, czyci. Qfinem ben IBeutel fegen

wypróni komu kiesze? cf. iiber'8 Dhr f)auen.

Matacki niejednego z Panów modych fak ogo-
li, e im worek do tych czas nieobronie, Bhmlc.
Den ©chornftein fegen komin wytrze, wyciera.
3)a8 ©etreibe — mynkowa.

gegeopfer, n (ba6) omieciny, P1.5 (1 Gorintf). 4, 13)

rrjir finb ein gegeopfer aller Scute stalimy sie jako
mieci tego wiata i jako omieciny u wszystkich.

geh be, f (bie) = zwada (alfo ein @labifdie8 SBort)

spór, g. u, kótnia, niezgoda, zatargi.

get) beb rief, m. (ber) list wyzywajcy na poje-
dynek, kartelusz; cf. B. *pochwaka; cf. *prze-

chwaka, eigentl. nad) L. au8geftoj)ene Drofjung.

gef)b eljanbfchulj, m. (ber) rkawica (rzucona na
znak wypowiedzianej wojny),

gebe, f. (bie) eine Benennung bee <3ibirifd)en unb Sa=
tarifdjen (£id)honie8, be8 au8länbifd)en SHarberS unb
beren getle8 popielica, L.; cf. B. wiewiórka Sy-
beryjska lub Tatarska.

gehl, adv. omylnie, daremnie; cf. B. le, faszy-
wie, bdliwie, na próno. 31ur in 3ufó9- n). f.

gehl, m.
f. gefjler ustyrk, posterk, szwank, g. u;

cf. bib!, zmaza? cf. wada, przywara, utknienie,
utykanie, niedostatek, bd, g. bdu.

gel) Ib ar, adv. = faljig <w fehlen/ jti irren omylny,
chybny. NB. üblicher ba§ opp.

f. unfehlbar nieo-
mylny.

gehibarfeit, f. [bie] omylno, chybno.
gehlbitte, f. (bie) daremna proba, odmowa, odmó-

wienie; — t()Hll daremnie ober bezskutecznie co
prosi, nie otrzyma proby.

gehlen, v. n. m. h., in ettuaS ~, uchybi, schybi,
omyli si w cisem, bdzi, wykracza. 6j.
Seneka trajed czsto w tej mierze wykracza,
"Dm. 54; 2) — an ettuaS zbywa, niedostawa,
brakowa, wadzi. SDie Cßolitif ber SDiinifter bat

gefef)lt potkna si polityka Ministrów, (a). 68
fehlte ihm am heften, am ©elbe, um ju faufen niema
za co kupi, (a). Modzi ludzie bez dowiad-
czenia i przewodnika potkn si czstokro
mog, (a).

£a8 eine Sluge fef)lt jedno oko nieobecne. SBeit

gefehlt bardzo si mylisz. (Sr f)ot gefehlt pob-
dzi. 2) nie byo go. S6 fehlte tuenig o nie wiele
co chodzio, iby Europejczycy porwali si do
nowych krucyat, (a).

SBa8 fehlt bir? có ci to mój krtoszu? ober

có ej to wadzi? 68 foli au ihm nid)t fehlen nie
zejdzie na nim, Tward. O mao te nieprzy-
szo do nieporozumie pomidzy dworami, Orz.
bial 5 c8 ?ef)lte nidjt biel o ma rzecz szo, e
nie straci rozumu. SBir fehlen alle mannigfaltig

w wielu upadamy wszyscy Jak. 3, 2. d8 moran
nicht fel)len iaffen nieskpi, meszczdzi czego.

gehler, m. (ber) 3nti)um, SSerfehcn uchybienie, bd,
omyka, zmylenie, pomyka, omylenie si; 2) —
bauernber, ftttlid)er unb förberlicher SRangel, wada,
przywara, narów, niedostatek, ustyrk, potknie-
nie, skaza, cf. brodawka, zdrono, f.? Gej.

kada zdrono zwyka znachodzi usprawie-
dliwienie, Krs. Äein aJcenfd) ift ohne gehler nikt
bez ale, nikt bez wady, L. ginen gehler an ftch

baben mie wad jak.
J)er angenommene Sobenftab f>at einen gehler wzita
klepka na dna ma jedn skaz. Skraltete geljler

auSrotten nabyte i zastarzae narowy wyko-
rzeni, Krajewski 165. gehler erfennen bd
swój wyzna. SBecien gehler um äkrjeihung bitten

prosi o wybaczenie bdu. Sdjreibfehler bd pi-

sarski, bd w pisaniu.

get) l er frei bez bdów, bez wad; bon Schriff linb

(5prad)e — bez omyek, poprawny.
gel)lerf)aft niedony, wadny, uomny, bdny,
peen wad, bdzcy; fehlerhaft gebaute ©efa|e
niedoskonay, szkodliwy, ladajaki. 6r. sztuka
ta wadna, Nieme; fehlerhafter Stbt styl niepo-
prawny ober pióro niegadkie, B.

gehlerhaftigfeit, f. (bie) zdrono, bdno.
geblfahren, v. irr. a. u. n. m. f., zbdzi (jadc).
gehlführen, v. a. le prowadzi.
gefolgeburt, f. [bie] poronienie.

gehlgef)en, v. irr. n., Praes. id) gelje fer)I, Imperf.
id) ging fehl, Part. Praet. fehlgegangen zbdzi
zej z drogi.

Fehlgriff, m. (ber) omyka, zawód, bd, uchy-
bienie.

gefjljahr, n. (ba8) rok nieurodzajny.
get) I rei ten, f. reiten u. fehl zbdzi.
gel)lfd)ie&en, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

fdjofj fehl, Conj. baj) ich -, er fehifdjoffe, Part. Prt.

fel)lgefd)offen chybi, nietrafi w cel.

gefjlfd)lagen, n. (ba6) chybienie, omylenie,
gehlfchlagen, v. irr. n. m. h. u. f., Praes. id) fdjlage,

bu fdjlagft, er fd)lägt fehl, Imperf. ich — , er fdjlug

fehl, Conj. baf) ich — , er fehlfchjiige, Part. Praet.

fehlgefchlagen omyli, nleposzykowa si. <S£.

przez nieposzykowanie si mu widoków zysku
pozosta tylko przy tysicu Franków» cf. mija,
5. S3, wszystkie mie insze sposoby mijaj, P.

K. 171.
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Cf. chybi czego , zawie sie, zawodzi
sie, nieuda sie, omyli. Sie Hoffnung fchlug

fel)l, omina ich nadzieja, Aut. ©in fchlgefci)la=

gener Skrfud) chybne dowiadczenie, S. Pot.

gel) If Chilenen, v. n. f. |"cf)licfjen utib fehl, le wnio-
skowa.

gehlfchlufj, m. (bei) wniosek bdny, B.j cf. —
chybny.

S e f) I f d)

n

i 1 1, m. (bei) con — fdjneiben, zacicie chy-

bione.

gehlfdjufj, m. (bei) bon — fdjiefjcii, wystrza chy-
biony.

gehlftelle, f (bie) ba too bie Saat nicht aufgegangen

i ft golizna.

get)lftofj, m. (ber) bon — ftofjcn, chybione pchni-
cie lub uderzenie.

gehftritt, m. (bei) b. — ireten, potknienle si, uchy-
bienie, ustpienie z drogi, uslyrk, szwank, bd,
omyka.

gehlrourf, in. (ber) b. —toerfen, rzucenie na próno.
gehm, t', (bie) baö gehmgeridjt, n. trybuna tajemny,
3Iickiewicz, cf. próby Boe, Lelewel; Sd
potajemny kryminalny.

gehm, f. (bie) er, g. u.

ge I) m en, n. (baö) sterta.

gel) id a m me, f. (bie) bcr 93aud) nom Sibirifdjen SiaV
hßrnrhen, ©ratitDcrf podhrzuszna skórka popielicy.

geibelleintoanb, f. (bie) pótno onuczkowe (a).

geier, f. (bie) obchód, g. u, obchodzenie, wiece-
nie, wito, uroczj'stosc, f.

geierabenb, m. (ber) spoczynek, g. nku, spoczy-
nek -wieczorny; — mad)eil przesta robi!

geterfleib, n. (baö) suknia na wito, bibl. szata
odmienna.

geieiiid), adj. uroczysty, solenny; 2) — adv.
uroezj-sto, uroczycie.

geieiiid)! eit, f. (bie) uroczysto, solenno.
geiern, (begehen) v. a. wieci, obchodzi wito,

aud) witowa, SBj. 2) v. n. prónowa, odpo-
cz, niemle roboty.

geierftunbe, f. (bie) wolna godzina, godzina spo-
czynku, rekreacyi.

geiertag, m. (ber) wito, dzie wolny, dzie
wietny, dzie witeczny.

geierung, f. (bie) obchodzenie, wicenie, wito-
wanie.

getfel, f. (bie) zozy, Pi. g. ów; cf. L gwid,
g. ia, cf. L. myszy, myszki koskie, gruczoki
szkapie.

geig, adj. pochy, gnuny, stchórzay.
geig er, m. (ber) tchórzliwy, bojaliwy, lkliwy,
pody kiiwiec; j. S3, podli lkliwcy, (a); fcige6

£)ei'(i serce lkliwe, cf. tchórzem podszyty.

geigbohne, f. (bie) ubin, g. u, L.; cf. sonecznik
strczysty, B.

geigr, f. (bie) figa, cf. smokwa im Slab tmb ffiuff.

geigenbaum, m. (ber) figowe drzewo.
gcigenblatt, n. (ba8) bibl. licie figowe.

gcigenbroffel, f. (bie) bie geigenfd)nepfe figojadka, L.

geigheit, f. (bie) tchórzostwo, tchorzliwo, bo-
jaliwo; cf. duch niemiay, Nieme, myl
podta, Krs.

geigher^ig tchórzliwy, lkliwy, bojaliwy.
geig heiligte it, f. tbie) tchorzliwo, lkliwo,

tchórzostwo, cf. pocho.
geigling, m. (ber) tchórz.

geigtoarje, f. (bie) szyszka, fiszka ober figa w za-
dzie, L. kykciny.

geigtoarjeiirratit, n. (2at. ranunculus ficaria) ja-
skier tredowy, >£>gi!., Al.. Jndz.j celldonia
mniejsza, ^>gn. 2) — (8at. scrophularia) tr-
downik. 3) — (2at. chelidonium) jaskócze ziele.

geil, na przeda, sprzedajny, przekupny, prze-
dajny; feil bieten na przeda wystawi, wyo-
y, da; alleö roar feil wszystko szo na prze-

kup, Stasic; feil haben przeda, odstpi. Sine
feile (Seele dusza najemna, Zabocki.

geile, f (.bie) pilnik. Sj. Dzieo niewytrawione,
niebrane pod pilnik, Dant.

geilbietung, f (bie) wystawienie na przeda.
geilen, v. a. piowa, fig. wygadzi, gadzi.
geilenhauer, m. (ber) pilnikarz.

geilid)t, n. (baö) bie geilfbäne.Pi., ber geilftaub, m.
opiki, Pi.; cf. trociny, trociny piowe.

gctlfdjen, v u. pyta si o cen rzeczy; 2) mie
na przeda; frymarczy; 3) targows, postpi
cen.

geht, ad. cienki, subtelny, delikatny, fig. przedni,

pikny, adny, nadobny, grzeczny; wyrafino-
wany, przebiegy; feineö Schiefjpulber proch strze-

lecki drobny; feineö Silber szczere srebro; <£$.

czyszczony Antymon na subtelny proszek starty,

DD.; fef)r feine Slrbeit misterna robota.

geill, adv. cienko, subtelnie, delikatnie, piknie,
adnie, gracko, grzecznie.

geillb, m. (ber) nieprzyjaciel, PI. nieprzyjaciele

ober nieprzyjacioy, g nieprzyjació, wróg, prze-
ciwnik. Der bofe geinb zly duch, wróg; adj.

f. feiiiDlid).

gein bin, f. (bie) nteprzyjaciolka.

geinblid), feinb, fcinbfelig, ad. nieprzyjacielski,

przeciwny, nieprzyjazny, zawistny; 2) adv.
nieprzyjanie, po nieprzyjacielsku, szkodliwie,
zgubnie.

tSinem feinb fein nienawidzie , mie w niena-
wici kogo, niesprzyja komu; cf. nielubi, nie

cierpie; einem feinb treiben powzi nienawi
ober niech przeciw komu. 2)ie .£>öl!e feinbfelig

bem ©lurfe ber 6rbben)o()iier pieko zawistne szcz-
ciu ziemian, II. 208.

geinbfchaft, f. (bie) bie geinbfeligfeit nieprzyja,
nienawi, nieprzyjacielstwo, cf. zoliwo,
szkodliwo, kroki nieprzyjacielskie. (Sc Sllle

geinbfeligfeiten follen aufhören wszelkie nieprzyja-
cielstwa usta maj (a).

geine, f. tbie) f. geinheit.

geiugolb czyste zoto.
gein()Cit, f. (bie) cienko, subtelno, delikatno,

cf. dowcip, rozum, B., cf. pieszczono, j. S3,

uczucia, L. im ©r. geinheit ber aJetalle czysto
metalów, Tchn. geinheit beö SJenehmenö manier-
no, ugrzecznienie.

gelnfornig, adj. miaki, drobnoziarnisty.

geiufilber, czyste srebro.

geinfinnig, z delikatnm uczuciem, czule grze-

czny.

geift, fett, ad. tusty, spasy, wypasy, otyy; cf.

tuczny, karmny, B., cf. pulchny, j. S3, bie ölöncbe

im Krs., pulchne nieboraki.

gciften, v. a tuczy, karmi.
geiftern, v. n. pierdoli, jeba, cf. wiergoli bom

Sperlinge.

geiftigfeit, f. (bie) tusto, opaso, otyo.
gel bel, m. (ber) felpa, Techn., (materya jedwa-
bnoweniana), L.

gelb, n. (baö) pole, (równina); Äafdjub. niwo; im
gelbe w polu, na poluj im freien gelbe pod gom
niebem; cf. offen gelb w przestronnym polu, P.

K. 148; freieö gelb przestrze, otwarte pole.

3u gelbe jieljen wyj w pole, i na wojn, do
boju ; baö gelb behaupten pole ober plac ober gór
otrzyma, L. 3Me 3^Iung Ift im toeiten gelbe

gupi kupcy na borg mu daj, zapata w lesie,

L. 66 if nod) toeit im gelbe daleko kusy za-
jca, t. j. nie tak prdko si dopisze.

gefbanborn, m. f.
Sfnborn, grauer, u. f. to.

gelbabothefe, f. (bie) apteka polowa ober —woj-
skowa.

gclbarbeit, f. (bie) robota w polu, robota polna,

oraczka.

g elbarät, m. (ber) Doktor wojskowy, B.; cf. le-

karz polowy.
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gelbbädfer, m. (ber) piekarz wojskowy.
gelbbäd er ei, f. tbie) piekarnia wojskowa.
fCel b b au, m. (ber) rolnictwo, polne gospodarstwo,
uprawa pola.

gelb bau er, m. (bei) rolnik.

gelbbaum, m. (ber) drzewo polne, — lene, @rn.

.&anbb.

gelbbeifufj, m. f. §3efemfraut, (Sat. artemisia).

gelbbett, n. (ba) óko polowe, (a), —skadane,
gelbbinbe, f. (bie) pas, szarfa,

gelbblume, f. (bie) kwiat polny.

gelbbohne, f. (Sat. vicia faba) wyka bób, HKJ.j
bob, buber, .£>gn.

gelbbrtiftmehr, f. (bie) stok.

gelbcaffe, f. (bie) kassa wojskowa.
gelbclipreffe, f. powietrzne ziele, Cßofener^ Slbotfo.,

(Sat. teucrium chamaepithys) (Scblagfratltchen),

ywlczka.
gelbbegeu, m. (ber) szpada onierska.
gelbbienft, m. (ber) suba polowa (a),

gelbbiftel, f f. Slcferbiftel.

gelbborant, m. f. Slcfeileinfraut.

gelbboft, m. brauner, f. ©oft, gemeiner.

gel Defjr eubveiö, m. (Sat. veronica arvensis) prze-

cznik polowy, AI.; — rolowy, Jndz.

gelbenjian, m. (Sat. genliana campestris) goryczka
polna.

gelbequibage, f. (bie) sprzt, porzdek wojenny.
gelb erb fen, Pl. f. ©rbfeti, gemeine, reeifje.

gelb erb beere, f. f. ©rbbeere, gemeine,

gclbeibedfe, f. (bie) puap, g. u, sufit.

gelbflafche, f. (bie) blaszana flasza polowa, flasza

obozowa, L. ; cf feldflasza, manierka, SDB3.

gelbfreoel, ni (ber) szkoda w polu zrzdzona.
gelbfriichje, Pl. urodzaje polne, B.; jarzyny; cf.

ziemiopody; cf. polowe pody, owoce polne,

zboe zebrane; cf. kresceneye, produkta, uytki
ziemne, L.

gelbgarbe, f. (Sat. achillea millefolium) zocie
krwawnik, Al., .&gn. eniszek krwawnik, Jdz.

gelbgeflügel, n. (boa) ptastwo polne.

gelbgeräth, n. (ba6) narzdzia i sprzty rolnicze

Ober wojskowe; cf. artyllerya.

gclbgefthrei, n. (ba6) okrzyk wojenny; 2) haso,
godo.

gelbgotteebienft, m. (ber) naboestwo w obozie,

— wojskowe.
gelbgraben, m (ber) rów w polu, — polowy.
gelbgrag, n. (ba6) trawa polna.

gelbgrilie, f. (bie) wierszcz polny.

geibgut, n. (baó) grunt, rola; cf posiado,; cf. b.

kresceneye.
get bbaf e, m. (ber) zajc polny.

gelbfjaubtmann, f. fgb.

geibherr, m. (ber) wódz, g. a, jenera, naczelnik,

hetman.
gelbherrnröürbe, f. (bie) godno ober dostojestwo

naczelnego wodza; dowództwo, naczelnictwo,

gelbfjirtentafche, f. (Sat. thlaspi campestre) to-

boki pospolite, Äl., -Ögn.; tasznik pospolity,

Jndz.
gelbfioSbitaf, n. (ba6) lazaret polowy, ober*szpi-

tal polowy, — wojskowy.
gelbhuhn, n. (ba6) kuropatwa.
gelM)üter, m. (ber) stró polny ober polowy.
gelbf)ütte, f. (bie) buda polna, szaas.

_

gelbjciger, m. (ber) myliwiec, strzelec; 2) feld-

jegier ober jegier, strzelec polowy, (a), kuryer
(Bossyjski).

gelbifop, m. f. S(cEertr)i)miatt.

gelbfanjelei, f. (bie) kancellarya wojskowa.
gelbfatje, f. (bie) (Sat. gnaphalium germanicunO
kocianki swojskie, szarota pospolita, <jjo,n.; nod)

Sinne (Sat filago germanica), Cßoln. nicennica
Niemiecka, Äl., Jndz.

gelbferge, f.
f.

gabelfraut.

gelbfeller, in. (ber) piwnica polna, ua polu zao-
ona.

gelb Hiebe, f. (bie) kaplica w polu oddzielna.

gelbflettc, f. (bie) pietrasznik (rolina).

gelbfocb, m. (ber) kucharz wojskowy, markietan,
gelb fohl, m. f. Slcfeifof)!.

gelb fr aut, n. Slcferrautc.
_

gelb fit che, f. (bie) kuchnia wojskowa.
geiMtiminel, 3Siefenfiimmcl, m., (Sat. canum, L.)

Äl. karolek ober cf. B. kmin polny; 2) Ciuenbef,

(Sat thymus serpillum, L,) Tymian macierzan-
ka, .£>gn., fil.j czbr macierzanka, Jndz.; ma-
cierzyduszka, .£)gn., macierzczka, $ßof. Slpoth.

gelblager, n. (ba6) obóz, g. u.

gelblajaretf), f. gelbhoSpital.

gelblerche, f. (bie) polny skowronek.-
gelblilte, f. (Sal. Iilium martagon, L,) lilia za-

wojek, ÄI ; cf. lilia polna, le^tcieS beifjt bie Silien

auf bem gelbe; cf. L. maleszka. Tak po wiejsku
zowi liii poln albo len, L.

gel bmanne treu, f.
f.

SSracfbiftel.

gelb mar ber, m. (bei) f._ §3aummarber.
gelbmarf, f. (bie) granica polowa; cf. uroczysko,
miedza; cf. B. usypanie kopców.

gelbmarfchall, m. (ber) Feldmarszaek, SBj., cf.

Marszaek polny, (a); auch polny Marszalek (a).

gelbmaug, f. (bie) bie Spitjmaue kretomysz, g. y,
L ; mysz polna,

f.
Jarocki, (Sat. georychus ber

Gvbgraber).

gelbmeifter, m.
f.

§l6bedfer.

gelbmeffcn, n. (ba ) mierzenie pola; miernictwo.
gelbmeffer, m. (ber) mierniczy, g. ego.

gelbinefjfuiift, f. (bie) miernictwo, nauka mier-
nicza, nauka rozmiarów.

geibmohu, m. (Sat. papaver rhöas) mak polny,

.§., Ä(., Jdz.; — wilczy, maczek ytny, 4?gn.

gelbmuiije, f fleine niitkiew polna, Al-, f. Sldfer»

müiijc.

gelbmufif, f. (bie) muzyka wojskowa.
gelbnelfe, f. (Sat. dianthus carthusianorum) gwo-

dzik kartuszek. 2) (Sat dianthus doltoides)

gwodzik trawny, HKJ.
gelbboft, f. (bie) poczta polowa, — wojskowa.
gelbbrebiger, m. (ber) kaznodzieja poowy, ksidz
wojskowy; cf.yB. kaznodzieja, kapelan ober

ksidz pukowy.
gelbrapun jel, f. (Sat. campanula rapunculus) dzwo-
nek kolnik, al./ — rapunku, Jndz., — jedno-
stronny, >§gn.

gelbratte, — rafce, f. (bie) szczur polny.

gelbraute, f. f. Sltfeiraute ; gelbe — (Sat. thalictruin

flayum) rutka óta, Jndz., Ml ; wrzodowiec,
•ögn-

gelb r ba ba rb er, f. f. gelbraute, qelbe._

gelbritterfpom, m. (Sat. delphinium consolida)

ostroka polna, HKJ.; ziele S. Katarzyny, <£?gn.

gelbrofe, f. róa najkolczystsza, Ml i 2) zawilec,

MU; cf. (Sat. rosa canina) róa dzika, Ml. unb
Jndz., — polna, góg.

gelbiuthe, f. (bie) laska miernicza, prt mier-
niczy.

gelbfafran, m. f ©reibiftel.

gelb faat, m. (Sat. fedia) kozek saata, $an,, cf.

Sinne (Sat. Valeriana locusta olitoria), kozek
saatka, MU, kozek jarzynny, Jndz.

gelbfchaben, m. (ber) szkoda w polu.

gelbfd)erer, m. (ber) felczer, chirurg wojskowy.
gelbfd)eud)e, f, (bie) straszydo polne.

gelbfchlacht, f. (bie) bitwa, potyczka, batalia.

getbfchlange, f. (bie) w polny; 2) ein langes @e=

fchüi} *koluwryna, L. } ober *migownica, L.j ober

B. wownica.
gelbfcbmiebe, f. (bie) kunia polowa.
gelbfrhön, adj. pikny z daleka.

gelbftf)ütii m. (ber/stró polowy, strzelec.

gelbfcrjiDCimrr m (ber) grzyb.
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gelbfenbe, f. (Sat. lazula campestris) sitowa tra-

wa, sit polny, 4pg> Jndz.
gelbfolbat, m. (ber) onierz polowy, — w polu.

gelbfpath, m. (ber) spat polny.

gelbftüd, n. (baö) dziato polowe, armata po-
lowa, B.

gelbfhlhl, m. (ber) slolek skadany.
gelbtäfchelfrattt, n. f.

gelbf)irtentafd)e.

gelbtaube, f. (bie) polny gob', gob' dziki.

gelbthier, n. (bab) zwierz polny.

gelbtreópe, f. (Sat. bromus mollis) stokosa mikka,
Al., — mietka, Jndz., ^g.

gelbthijmian, m. f.
gelbfüifimcl; 2) macierzezka,

«ßofeiier Slpoth.

gelb roach e, f. (bie) stra polowa, pikieta; cf. pla-

cówka (granj. vedette), wedeta, SBj.

gelbroachmeifter, m. (ber) major kawaleryi.

gelb me bel, m. (ber) feldwebel, g. — bla, B. unb

Hoss.; feldfebel, Szk. .
gelbfóeg, m. (ber) dróka, droga polna.

gelbroegeö, n. (baö) ^stajanie, ober beffer staje, g
staja (Sat. stadium), cf. Böhm, unb ^v.-^olii.

gony, cig. ein ©eme,nbe, Merroenbe.

gelb treibe f. ßrbroeibe, fried)enbe.

gelblDiefe, f. (bie) ka polna.

gelb toin be f.
Slcferroinbe.

gelb it>irtf)f6 aft f. SanbhMrthfchaft.

gelbjeichen, n. (baö) wszystko to czem si woj-
skowi w polu od nieprzyjaciela róni, wojsko-

wy znak, haso, godo wojenne; cf. feldcech;

chorgiew.
gelbaeugmeifter, in. (ber) Jenera artyleryi.

gelbjug, m. (ber) wyprawa, wyprawa wojenni,

ruszenie si wojska ; cf. kampania, Tr., zacig.

gelbjroiebel, f. f. SldferjhMebel.

gelge, f. (bie) dzwono; sßr =$o(n. falga.

gelgen, v. a. dzwona da koom; koo w dzwona
oprawi, —opatrzy; 2) feigen f. ben Mer ftürjcu

rol storcowa cf. na parenin ora.
gelgenhauer, m. (ber) robicy dzwona, koodziej.

gelir,, m. Szczsny, g. nego; cf. Baej, g. eja.

gell, n (ba6) skóra, skórka; — tin Sluge bonka,
bona; cf. pliwa beff. plewa, S®j.; cf. fdjerjroeife

koszula, melcbeö bom beralt. koza baber kouch;
roaö fur ein gell hatte ber ^ttiib? Jak koszulk
mia ten pies? cf. skóry nie gony, wnet i
przegoni, Proverb.

gelleifen, n. (bag) mantelzak, g. a; cf. B. tomo-
czek; cf. waliza, Vol. cf. tajstra.

gellrijj, n. (baö) f. Slugenbappel bei Rappel (Sat.

malva alcea) laz zygmarek, Sil, -&gn.; laz
doniasty, Jndz ; laz pilistny, &gn.

gellhnrf, n. (baö) bibl. naczynie skórzane; 2) fu-

tro, pi. futra.

gelö, m. (ber) gelfen, m. (ber) opoka; skala; cf.

kamienna góra.

gelfenfeft mocny jak skaa.
gelfenhart twardy jak skaa.
gelfenherj, n. (baö) serce skaliste.

gelfenfluft f. gelöfluft.

gelfenroanb, f. (bie) ciana skalna, urwisto
skay.

gelfcnrourm, m.(ber) lbieniec opoczny; cf. skalna
jaszczurka, L.

gelficht, ad. bem gelfen ähnlich podobny do skay,
skalisty.

gel fig, ad. gelfen habenb skay majcy, skalisty,

opo czysty.

gel 6 flippt/ f- (bie) skaa; cf. bibl wysoka skaa.
gelöfluft, f. (bie) ober gelfenfluft, f. (bie) rozpadlina

opoki; rozpadlina skalna; rozsiadliny skalne,

bibl.; cf. B. przepa skalista; cf. Ross. pe-
szczera ober baö CTJoln. pieczara, f.

ge 18 1 öd) er rozpadliny skalne.

gel 6 ft ein, m. (ber) opoka, skata.

gelöftücf, n. (baö) urw.

geludfe, f. (bie) statek maty z wiosami, cf. ka-
mie ywy, L.

genui, m. (Sat. cannabis sativa) konopie zwy-
czajne, Sil., <&gn.; konopia pospolita, Jndz.~;
konop' pospolita, poskonki, suszki, >5gn.; (eö

ift biefeó bie männliche ^flanjc ber cannabis sativa,

beö gemeinen £)anfeö), ©ireniuö nennt fie gowacz,
unb bie meiblidje ploskunka; Älucf bagegen nennt

umgefehit bie männliche ploskunka unb bie rceibtidje

gowacz).
genet), m. (ber) proso.

gend)gra8, n., guchöfchtoati} (Sat. panicum gernia-

nicum) ber, g. bru, L. (Äl. hältö für eine '2lbart

bcö panicum italicum (proso ber) fehlt Jndz).
genchel, m. (Der) (Sat. anetbum foeniculum) kopr

wioski, Al.

gendjelapfel, m (ber) koprówka, jabko francuz-
kie (lenouillet) koprem smakujce, Tr.

genchclbtanntroein, m. (ber) koprowa wódka.
gend)Clholj, n. (baö) drzewo sasafrasovve (Sat.

lignum sassafras).

gend)elöl, n. (baö) olejek koprowy.
gencljelfanie, in. (ber) nasienie koprowe.
gend)elroaffer, n. (baö) woda koprowa.
gennid), m. (Sat. panicum) proso, ©eiber, grauer —

(Sat. — glaueum) — siwe, $q., SI, Jndz.; —
gadkie, <£>gn. ©rüner— (Sat. — viride) — zie-

lone, Sil .£>gn. Deutfcher — f. genchgraö. Brau*
Ker — f. Gntengraö 2).

genfter, n. (baö) okno, PI. okna, g PI. okien.

genfter einwerfen wybi okna. 3"'" genfter hiiiauö

fef)en z okna wyglda.
Gj;. Okna co dzie otwiera, zamiata mie-

szkanie, jest chorob odpdza i bj w zdro-
wia stanie (a) 1835.

genfterauötritt, m. (ber) wystp; balkon.

genfterbanb, n. |baö] klamra u okna, B.

genftcrbefchlag, m. (ber) oberki, bie gen[terbcfd)läge

oków, okna; cf. elaza u okien.

genfterblei, n. {bab) oów' w oknie ober — od
okien, — do okien, — u okien.

genfterchen, n. (baö) okienko.

genftereifen, n, (baö) prcik elazny u okien ob.

U szyb (okienn3'cb).

genfterfach, n. (baö) kwatera w oknie.

genfterfltigel, m. (ber) skrzydo okna; cf. kwa-
tera; pole w oknie, Tr.; cf. Boss. pola.

genfterfutter , n. (tai) futrówka ober (utrowanie
okna; cf. futryna okien; cf. slrocz nad oknami,
Tr.; cf. Ross. korobka.

genftergelb, n. (baö) podatek od okien; oknowe,
g- ego.

genftergitter, n. (baö) krata u okien, krata
okienna.

genftcrglaö, n. (baö) szko okienne.
genfterjjafeii, m. (ber) zaszczepka.
genfterfiffcn, n. (baö) poduszka na oknie.

genfterfopf, m. (ber) futryna okna (a), uszaki
okien, Mick. (Sr. Mszczyni wsparci na okien
uszakach , Rozprawiali o flintach, chartach i

szarakach, Mick.

genfterfreu3, n. ibab^) krzy w oknie, w którym
si kwatery okienne otwieraj, Tr.

gcnfterlaben, m. (ber) okiennica.

genfterlehnc, f. (bie) f. genfterfopf.

genftern, v. a. m. h., oknami opatrzy; 2) nieb. in

Sluöfenftevn, b. i. einen berben Skrmeiö geben; cf.

atlöftljen burk da komu, zburcze kogo.

genfterpolfter, m. (ber) poduszka na oknie.

genfterrahincn, m. (ber) rama u okna, cf. futryna.

genftciraute, f. (bie) bie genftcrfcheibe szyba u
okna, cf. JfCIeinrcng- oboonka, glcidjfam bonka.

genfterfchirm, m. (ber) aluzyja; sztory, pi.

genftevfd)tr>albe, f.(bie) bie .frauöfdjroalbe oknówka,
Jar., grzechotka, L.; cf. jerzyk, Sat. nach. Jar.;

cypselus, ouf £>eutfo); Radier, ©cgier.
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Senfterfturj , m. (ber) storcz nad oknami, Tr.;

cf. Boss, kapitel nad oknem.
Senfterthür, f. (bie) drzwi z oknami, f. ©taöttjür.

Senfterborhang, m. (ber) firanka f.,
f.

Vorhang.

Serien, $1. (bie) wakaeye szkolne, L.j zawiesze-
nie lekeyi, L. ; ferye.

gerfel, n. (bnó) prosi, g. cia, PI. — eta, g. pro-
sit} cf. prosiak, n. g. a, Dom gerfel prosiecj-, a, e.

gerf eichen, n. (boS) prositko, prositeczko.
gerfelfleifch, n. (ba8) prosieciua.

Seif elf raut, n. (ba8) (Sat. hypochaeris) winie
ziele, ÄL, <§gn. ;

prosinka, Jndz.; wieprzyniec,
-&gn. SleftigeS, großes — (Sah — radieata) wi-
nie ziere wkorzenione, Äl. , <&gtl.j prosinka
gadka, Jndz. ©eflerrteS — (Skit. — maculata)
winie ziele plamiste, AI., <&gn. ; prosinka pla-

mista, Jndz.i wieprzyniec plamisty, <|?gn.

Serfein, v. n. m. t)., oprosi sie.

germentiren, v. n. f. gäfjren robi, kisie.
gern, alS adv. daleko, opodal; 2) — al@ adj. da-

leki, odlegy; Comp, ferner dalszy, Superl.
fernfte najdalszy.

3>u toiefern dopokd, w jakiej mierze; cf. ile.

Sion fenie z daleka, z dala; fern bon ber ©labt
daleko od miasta.

Sernambufholj, n. (ba8) fernambuk, g. u, L.; ci',

brezylia.

gerne, f. (bie) bie Entfernung odlego, daleko,
oddalenie; dal, g. i. f. 2) fig. entfernte %t' daleki
czas, przyszo.

fernen, v. n. wj'dae sie piknym (pikn) z
daleka.

ger ner, — e, — e8 dalszy; fernere greunbfchaft dalsza
przyja

Serner, Conj. dalej, zatem, potem.
gernerhin, na dal, na potem, w dalszym czasie,

na przyszo.
gernertceitig , ad. dalszy; duszy (o czasie)

inszy.

gernglaS, n. (ba8) teleskop, g. a, przeziernik,
dalekowidz, g. a, L.j perspektywa, perspek-
tywka, lornetka.

Sernrohr, n.(bae) teleskop, dalekowidz, g. a; cf.

tubus, przeziernik, perspektywa.
*Sernf djreiber , m. (ber) dalekopis, g. a; cf. te-

legraf.

gernficf)tig, adj. dalekowidzcy.
Sernfirhtigfeit, f. (bie) dalekowidzco, presbyo-

pia (sabo ócz u starych).

gerfe, f. (bie) eine junge Auf), bie ©ttrfe jaowica.
2) —, bie JQacfe pieta, g. y. Sr bat ba8 gerfengelb

bejahlt w botach umar, boty spali = uciek, L.

Sinem auf ben gerfen feiu tu by za kim (cigajc);
ostro naciera.

Sertig, ad. gotów ober gotowy, a, e, ochoczy, 21

zrczny, biegy, wywiczony, doskonay, np.

ein" fertiger Spieler biegy gracz; fertig roerben

uatwi si; cf. uwin si. Sg. nim si ksidz
ze msz uwinie, iCrs.; cf. skoczy, do koca
doprowadzi.

Sr. bu roirft mit ihm nicht fertig roerben nieirafisz

z nim do koca, it. wszakem mówi e si z
nim niedogadasz, Teatr, ©ich fertig machen go-
towa si, zabiera si do czego.

Sertigen, v. a, fertig machen dokona, zgotowa,
wygotowa, gotowo zrobi.

gertigfeit, f. (bie) gotowo, atwo, snadno,
biego, f, ochota, wprawa, zrczno; cf. dys-
pozycya, cf. nawyko. S$. nabycie nawy-
koci wyobraenia myli, Ptck.

Seffel, f. (bie) pto, g. a, wizy, PI. kajdany, PI.,

okowy, PI. 2) — , am Sßferbefufj pcina, cf. prze-
gub nogi koskiej nad kopytem, Tr. ginem
Seffelu anlegen woy na kogo kajdany, oku
kogo w kajdany.

Seffeln, v. a. zwiza, krpowa. Sin Sßferb fef=

fein spta konia j flg. uj, ujmowa, przywiza;

cf. kojarzy kogo z kim, wizi. Sj. wizi
wzrok widza (a). S$. baS 33o(f an ben SJconarchen

feffeln kojarzy lud z Monarch, Orz. bia.
Sg. dobre uoenie sów lepiej myl obwie-

szcza i czstokro sodkim gwatem zniewala
ludzkie umysy, Krs.

geft, ad. krzepki; mocny, tgi, trway, stay,
ciliwy; 3. S3. Dziark.: osoby mikkiego, nie
za ciliwego ciaa} obronny, obwarowany;
2) — adv. mocno, tgo, krzepko.

Sin fefter Ort miejsce obronne, — warowne;
fefter ©d)klf sen twardy, cf. gboki, mocny;
fefteS Sanb stay ld (a)} fefte greife im Such unb
S3ol) stojca cena za sukna i baje bez targu;
nieodmienna cena ober umiarkowana; fefte greife

cena niezmiennie ustanowiona, aud) staa cena;
fich feft bornehmen mocno u siebie postanowi.

Sinen fefrnet)inen, fefthalten przytrzyma.
geftmachen, umocni, obwarowa, umocowa.
geftfetjen osadzi ober wsadzi dowiezienia.

Gr roili fid) ba fefife^en chce si tam usadowi (a).

2) fig. beftimmen postanowi, uchwali, oznaczy.
©id) feftfetjen usadowi si.

geft, n. (bae) ber gefttag wito, dzie wity,
uroczysto, dzie witeczny, *fest. Sin hal=

bc8 geft wito do poudnia.
geftabenb, m. (ber) wilia ober wigilia, *szczodry

wieczór.

gefte, f. (bie) warownia, twierdza, forteca; cf.

Ross. krepost.

gefte, f. (bie) bie geftigfeit rozpostarcie nieba,

bib!.; 4>iminel8feffe tV8'°^, krzepko, twardo,
trwao, gruntowno, stao.

geftgefang, m. (ber) piew uroczysty, hymn.
geft ig lid), adv. mocno, stale, krzepko.
geftibitar, f. (bie) geftlichfeit uroczysto, wietna
zabawa.

geftfleib, n. (baS) suknia na wita; ubiór od-
witny; cf. B. suknia witeczna.

5 eft l i eh wietny, uroczysty, solenny. -

geftlichfeit, f. (bie) uroczysto, solenno, festyn.

Sj. Festyny publiczne, Narusz.
geftlieb, n (ba6) pie na dzie witeczny.
geftprebigr, £ (bie) kazanie na wita, ob. wi-

teczne, 3J3<$.

geftfeben, v. a. f. u. feft.

geftfetjung, f. (bie) ustanowienie ober stae posta-

nowienie, 3. S3, przyszych granic (a). £>ie geft«

fetjung be8 ipreifeS ustanowienie ceny, RS.
geft ft eilen, v. a. ustanowi, ustali; e8 rourbe fefi=

geftellt stano na tem.

geftftellung, f. (bie) ustalenie.

Sefttag, m. (ber) wito, g. a, festyn, cf. dzie
wietny, beffer witeczny, *witalny.

S"efttdglid) witeczny.
S eft ting, f. (bie) forteca, *festunek, twierdza 5 cf.

warownia.
geftunggbau, m. (ber) budowa forteczna.

geftunggbaufitnft, f. (bie) fortyfikacya.

geftungäfrieg, m. (ber) wojna forteczna t.j. ma-
jca na celu zdobywanie i bronienie miejsc wa-
rownych.

geftunggftrafe, f. (bie) kara forteczna.

geftungetuerf , n. (ba8) fortyfikacya} cf. okopy,
PI., cf. dzieo orteczne, — fortyfikacyjne.

^etiren, v. a. wietnie przyjmowa, podejmowa,
uraczy.

getifd), bawan; przedmiot, ciao, któremu si
boska cze oddaje; bawochwalstwo tego

rodzaju zowie si getifd)i8mu§/ (ber).

gett, ad. tusty, karmiony, otyy; cf. spasy,
opasy, tuczny; 2) — adv. tusto.

Sett roerben tucie, ty, cf. tyj, ty, ty} uty.
Sin fetter SJcatm otyy czowiek!

Sett, n. (ba8) tusto, g. i, cf. sado (eigentl. ba9

©cbrneer), cf. tuk (bibl.), mit gett befchmieren tu-
ci; tuszcz m.) cf. okrasa (bon ©betfen).
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gettaber, f. (bie) ya tuszczowa.
gettblatt, n. (Sat. pinguicula vulgaris) tlust06z

zwyczajny, &i, — pospolity, Jndz.
gette ^cnne, f. f. SSobnenfraut.

gettflerf, m. (ber) plama tusta, B. — od tustoei.

gettganö, f. (bie) g tuczna, 2) Ross. pingwin,
cf. Jar. skocz, molinak.

gettgänödhen, n. f. Slcferjroiebel.

gettglailj, in. Cber) lnienie si jak llustoci.

getthaut, f. (bie) tuszcz pod skóra, R.} bona
tuszczowa (trzecia).

gettichr, ad. tu stawy, sadowaty.
gettig, ad. tusty, stuszczony.
gettigfeit, f. (bie) tlusto, otyo, g. ci
gettfaufch, f. Sltferfalat.

gcttfrämer, m. (ber) sloninarz, g. a, B.; cf. han-
dlujcy tustoci ober oniaz ober okrasa.

gettfraut, n. (bag) (Sat. pinguicula) tustosz. ®e*

meines — f.
gettblatt.

gettmagen, m. (ber) szlaz ober laz, g. u, L.

gettnobben, n. wyskubywanie, Tchn. (u sukien-
ników).

gettfäure, f. (bie) kwas olejny.

geufchtoanj, m. (ber) ogon tuszczowy (u owiec
Arabskich).

gettfurht, f. (bie) tuczna— , tyjna choroba.

getttbon f. güllerbe »folarda beffer ziemia folarska.

geitroolle, f. (bie) wena surowa (z waciwa
tustoci).

gejcn, m. (ber) gagan, achman, g. a, szmat

j

— Sjabier wistek.
geucbt, ad. wilgotny, mokry.
geucbten, v. a. unb n. wilgoci, namoczy, nama-
cza (actibifch).

geud) tig feit, f. (bie) wilgo, wilgotno, cf. hu-
mor, ciecz.

geucbtmeffer , m. (ber) wilgociomierz, g. a, L.,

mid) hygrometr, SBj.

geuer, n. (bab) ogie, g. ognia. 2) —„ bie 35orre,

eine Cßferbefranfheit suchota, Fi. SScvjeljrcnbee geuer

poerczy' ogie, SB3. geuer geben da ognia,

wystrzeli, geuer fdjreien woa gore; fig. mit

geuer reben z zapaem mówi, geuer anmacl)en

roznieci ogie; — anfchtagen krzesa ogie,
geuer fangen, bon <Sad)en zaj si, zatlec; bon
SDknfchen, fig. rozpali sie.

geuer», adj. ogniowy.
geueran6eter, m. (ber) czciciel ognia; ogniomodlca.
geueranftatt, f. (bie) ustawa ogniowa, urzdzenie

ogniowe, B.; cf. L. porzdek ogniowy.
geuerartig naksztatt ognia, podobny do ognia.

geuerball, m. (ber) kula paacu, *ognista pika.
geuerbecfen, n. (bab) fajerka, cf. *arzysko. 3ft

unbefannt, SBj.

geuerbeftinbig ogniotrway, SBj.

geiierbocf, m. (ber) wilk kuchenny.
geuerbranb, m. (ber) gownia; cf. podpaek. 3Die

geuerbränbc podpaki (a)5 cf. fig. podpalcze zguby
zarzewia zadmuchn, Woronicz (a).

geucrbrunft, f. (biel poar, g. u. 25urcl) eine —
• oernidjtet loerben ogniem spon.
geuercaffe, f. (bie) kassa ogniowa.
geuercifer, m. (ber) zapa, gorliwo, arliwo;

cf. £cbr. 10, 27, too iu ber ^)afl. Coin. S3ibel za-
palenie ognia ftef)t.

geuereimcr, m. (ber) weborek, wiadro ogniowe.
5Seuereffe, f. (bie) komin, g. a, ognisko.
gercrfäcbcr, m. (ber) poddymka, L , wachlarz, g.

a, cf. L wachel.

g euer fan gen b , adj. palny, atwo zajmujcy si,
zapalajcy si.

geuerfnrbe, f. (bie) kolor ognisty, ogniowy.
geuerfcft, ad. ogniotrway, a, e (a), bezpieczny

od ognia; cf. niezgorzysty.
ge u ci flamme, f. (bie) pomie, pomie ognisty.
geucrgarbe, f. (bie) fontanna ognista (jako fajer-
werk)} ogniorzut.

geuergittn-

,
n. (ba8) krata przed ogniem.

geuergeräth, n. (ba8) narzdzie ogniowe; cf. L.
porzdki ogniowe.

geuerg'efchiei, n. (ba8) krzyk: „gore"; cf. woa-
nie na trwog, na gwat,

geuergetoebr, u. (baß) bro ognista, L., beff. bro
palna, cf. strzelba,

geuerglocfe, f. (bie) dzwonienie na trwog, na
poar.

geueihafen, m (ber) bosak, cf. oog, hak ogniowy.
geuerherb, m. (ber) ognisko.
gcuerbimmel, m. (ber) niebo ogniste, —ogniem
ponce.

geuer)olj, n. (ba8) drzewo do palenia.

geuerfiete, i', (bie) fajerka; cf. L. *gara, ogrze-
wado.

geuerfned)t, m. (ber) posugacz ogniowy,
geuer fröte, f. (bie) ropucha pomienista, nach

Jar., cf. ropucha ogniczek, L.
geuer frücfe, f. (bie) kosior, oog
geuerfufe, f. (bie) kad ob. beczka na wod do

gaszenia poaru,
geuer fug cl, f. (bie) kula ognista (napowietrzna).
geueiEunft, f. (bie) *pyrotechnika, sztuka robie-

nia fajerwerków.
geuerlarm, m. (ber) trwoga, krzyk e gore,
krzyk poarowy. — fchlagetl na trwog uderzy
Ober dzwoni na trwog, SÖ3., ober bi na gwat
ogniowy, L., na trwog ogniow bi.

geuerleiter, f. (bie) drabina ogniowa.
geuermaat, n.

f. SJranbmaal pitno, pryszcz; 2)
znami, L. , cf. plama któr dzieci z ywota
matki na ciele swem wywodz,

geuermauer, f. (bie) komin, g. a.

geuermauerfeljrer, m. (ber) kominiarz.
geuermórfer, m. (ber) modzierz do strzelania.

gettem, v. a. strzela, ognia da; pali; Dno ©C>
ficht feuert mir twarz mi piecze, pali, B.

geuerorbnung, f. (bie) ustawa ogniowa.
geuerpfanne, f. (bie) fajerka.

geuerpfuhl, m. (ber) cf. ber gcuerfcblunb, m. jezioro
ogniste; cf. B. czelu, przepa pomienista.

geuerbrobe, f. (bie) próba w ogniu, próba ogniowa.
getterrab, 11. (ba8) koo ogniste, B.j cf. koo pu-
szkarskie z rac, Trotz.

getterregen, m. (ber) deszcz ognisty,

geuerrobr, n. (baö) strzelba, bro palna.

geuerroft, m. (ber) krata ogniowa; roszt.

geuerrotl), ad. ognisty, cf. óltoizerwony, rydza-
wy, pomieniowi podobny: feucrrotf) toerbrn za-
czerwienie si jak rydz, B.

geuerfaule, f. (bie) sup ognia, sup ognisty,

geuerfebaben, m. (ber) szkoda z poaru (wynika).
gcuerfd)aufet , f. (bie) szufla ogniowa, opatka
ogniowa.

geuerfchein, m. (ber) luna od ognia.

geufrfd)eu, ad. ogniobojny, a, e, L. ; bojcy si
ognia.

geuerfd)iff, n. (boö) f. SSranber.

geuerfebirm, m. (bei) ekran, SB}., ciennik, g. a,

zasona ogniowa, cf. B. zastawa; bei ÜJJr ©e-
toehren zasonka, Off.; ogniochron, g. u. (a). Sj.

za pomoc ogniochronu stajc si rzeczywicie
niepalnym czowiek moe hy w pomieniu
i unosi ofiary pod zason urzdzonego na to

przyboru (SBonicbtlliig) (a),

geuerfcbiityenb, adj. ogniobronny.
geuerfd)toamm, m. (ber) hubka.
geuerfegen, m. (ber) zaegnanie ognia.

geuerögefahr, f. (bie) niebezpieczestwo od ognia.

gcucronoth, f (bie) poar, pogorzenie, trwoga
ogniowa,

geuer fbei enb , ad. ogniem buchajcy, ogniorzu-
tny. Der fcucvfpeieiibe Söeig ognista góra, L ;

wulkan; cf. góra wulkaniczna (a), ogniomiotna
góra, SBorfd)., nod) beffer ognioziewna.

geueifpri^e, f. (b!e) sikawka od ognia (0)5 ober
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— ogniowa sikawka (a), sikawka na gaszenie
ognia, szpryca.

getierftohl, ro. (ber) stalka do krzesania, krze-
siwo, krzesiwko; cf. ogniwo, ogniwko, L.

geuerftotte, f. (bie) pogorzelisko} cf. ognisko,
miejsce poaru.

geuerftein, m. (ber)

glintenfrein).

geuerftelle, f. (bie)

z dymnikiem, dym,

krzemie, g. nia, (skaka

dompodymie, g. la,

L.

geuefflrofe, f. (bie) kara ognia.

geuerftrafll, m. (ber) promie ognisty; piorun.

getierftrom, m. (ber) strumie ognisty; wylew
ogniowy.

?f e U e r f ii b d) e ix, n. (boe) fajerka, g. i.

geuertonne, f. (bie) ognista barya, L.

Neuerung, f. (bie) opa, g. u. ^>olj jur— drzewo
opaowe (a); materya ogrzewny, Sylvan, ulicf)

— opaowy, Söj.

geuerberfid)erung, f. (bie) ubezpieczenie ogniowe.
geuerluache, f. (bie) stra ogniowa,
^euerroachter, m (ber) stró ogniowy,
geuertoerf , n. (beto) fajerwerk, g. u, ober fejer-

werk , dud) sztuczny ogie, cf. ognie ochotne,
Katalog. Gj. Rac puszczanie i insze pu-
sz karski cli przypraw ognie byy zapalone,
Zabocki.

geuertoerfer, m (ber) rakieinik; cf. puszkarz co
kunsztowne ognie zapala, SBj , ogniomistrz,

geuertourm, m. (ber) (Sat. lucanus) ogniczek, L
geuei'äonge, f. (bie) cgi, PI. kleszcze do ognia,
geuer jeieben, n. (bag) znak ogniowy,
geuer^eug, n. (baö) krzesiwo; cf. ogniwko, L.

;

djemifdjeS — maszynka do zapalania,

geurig, ad. ognisty, ogniopelny, arliwy, 3. S3.

ogniopeny Woronicz, Dant.
gel; er f. geier.

giafer , m. (ber) dryndulka, L., bleibt fiakr, SDB3.,

doroka.
,

gtbel, f. (bie) abecado, elementarz, $r.»$o(n. febel.

gib er, f. (bie) cf. bie 3;afer wókno, nitka, cf. yczko.
gid)te, f (bie) (Sar. pinus) sosna, ©emeine — (Sat.

— sylvestris) sosna pospolita, Al., Jndz. —
borowa; choja, chojka, $)k.4ßoIn. ; .£>gn., junge —
choina.

gid)telberg, m. (ber) jodlogóra ober joda góra.

gicf)telgebirge, n. (ba&) lasy smereczane (a).

g i et) ten, ad. sosnowy.
gicbtenabfel, m. (ber) szyszka.
gitfjtenholj, n. (ba6i drzewo sosnowe, sonina.
gicbtenohnblatr, n. (bas) ber giebtenrauber, bergich*

tetlfbargel iSat. monotropa hypopithys) korze-
niówka lena, Ä1., .§gn, — pasorzytna, skaza,
zaraza, wilk zielony, .£) gn.

5?id)tenreifig, n. (boa) choina.

gitfjtenroolb, m. (bei) sosnowy las, bór.

giefe, f. (bie) kiesze, g. i; cf. fordaka, Sßr.4ßoln.

giefen, v. a. trze; 2) jeba, obapia.
gieffaefen, v. n. pustowa, batamuctwem, wykre-
tarstwem narabia, figlowra.

gieffoefer, m. (ber) baamut, wykrtarz, trzpiot.

gibeif ommifj, n. dowiemorctwo, SBj.

gibibu, m. (ber) fidybus.

giebel, f. (bie) eine .ftronfheit be8 8Sier)e8 napanik.
gieber, n. {bae) febra; cf. ograka, drczka,

•psina, *ciotuchna, *ciotka; cf 'ostrubka, Piel-
grzym. SluSjehrenbeS — trawica gorczka,
DD. ÄatteS — ograka , zimnica. ^)it3ige8 —
gorczka, maligna. SlllragigeS — febra codzienna.
Dreitägiges — tereyana ober trzeciaczka. SBier*

togigeó — kwartana, czwartaczka. Slbrüechfelnbee— febra nie jednakowo przypadajca, — prze-
stawajca SongfaineS — febra wolna.

gieberanfall, m. (ber) attak febry, napad febry
ober febryczny napad, DD.

gieberfjaft, ad. febrowy, febrzysty, febrowaty,
febryczny.

8

8

g

3

iebcrhike, f. (bie) gorczka,
ieberf lec, m. f. S3ieberflee.

iebcrfronf fein, chorowa na febr.
ieberfrattt, n. f. Grbgatle. 2) (Sat. Scutellaria

galerkulataj tarczyca chemik, ,£>gn., Äl., Jndz.;
zimniczne ziele, ^>gn.; zimnicznik, ^gn., L.
©elbe — (Sat. bidens cemua) dwuzb zgity,
Al., — zwisy, Jndz. j — pochyy, <£)gn.

ieb ermittel, n. (ba) lekarstwo na febr.
ieberrinbe, f. (bie) china.

iebenotbe, f. (bie) rumieniec gorczkowy,
ieberfchauer, m. (ber) ograka, dreszcz febro-

wy; paroksyzm febry; fig. ein gieberfd;auer er»

griff mich dreszcz mnie preszed.
i'eberroeibe, f. f. SSoumtooUetiroeibe.

ieb er mura', f. SDonnertmirj.

iebel, f. (bie) skrzypki, PI.; skrzypce, Pi. 5 cf.

bandura.

2) -, berStodf, eine Strafe dyba, gsior, koda,
kuna elazna, L.

iebel bog en, m. (ber) smyk, g. a, smyczek, g.

czka.

iebeln, v. a. rzpoli.
iebem, v. a. m" b., mit gebern berfeben piórami

opatrzy, pierzem — , opierzy; cf. febern.

iebler, m. (ber) skrzypek, g. pka, rzempolcy
na skrzypcach, rzpolnik, rzepolista, #smycznik,
L. Gj. lichy skrzypek nagrawszy si wci
przez kilka godzin nie chcia duej rzempo-
li (a).

iemelfjolj, n. (baö) fumel, g. mla. Sott ein 4)0lJ

fein bei ben Schuhmachern um bie Sohlen bornit 311

glätten galant, B.

igur, f. (bie) figura, ksztat, posta; 2) przeno-
nia SBeibliche giguren bie ben Sieg uorftellen ko-
biece figury wystawiajce zwycistwa (a).

Sine fleine — , figurka
iguriren, v. n. m. fj. figurowa, paradowa. 3d)

roili nicht blofj ftgurircn im Slmte malowanym by
niechc na urzdzie, P. Kchn. 126.

igurlid), ad. figuryczny, przenony, niewaci-
wy, ober postaciowy, a, e, 95j.

ifjion, f. (bie) bajeczno, Pam. beffer zmyle-
nie, fikeya.

itet)iie, eine Stobt Wielu.
ilet, n. (baö) siatka, siaskowa robota,

iii al, n. Jochterfircbe koció filialny.

Utai, ad. filialny; cf L. podparafija, podparafi-

jalny.

ilibenbel, m. f.
(Srbeirbel 1).

iltriren, v. a. filtrowa, cedzi, przepuci.
iltrirforf, m. (ber) filtr, g. u, cedzido, worek
do cedzenia.

iltrirftein, m. (ber) cedzeniec, g. ca, . 3ft

unbefonnt SB3.

iltrtrbuch, n. (baö) pytelk do cedzenia.

iltrirung, f. (bie) cedzenie.

tlj, m. (ber) pil, f., tkanka z weny; 2) burka,
acina; j. S3, einen — befommen.

3) — sknera, skpiec, g. pca, kutwa, *mew-
sza, smaywieche, g. chcia, L.; wdzigrosz;
farger gilj skpy, skpiec, kutwa, sknera, szper-

ka, *minda, *rnieda, *mindak; grober —
grubijanin, g. a. gila» (bon gilj) pilniowy, pil-

niany.
iljbeefe, f. (bie) unter bem Sattel pil pod siodo,
potnik, g. a, podkad, g. u 5 cf. wojok, g. a,

*wojuk, g. a, L.

iljen, v. a. spilnia, *pilniowa; 2) zhurcze
kogo, da komu burk, wylaja kogo.
iljhut, m. (ber) kapelusz Pilniany.
Ujig, ad. pilniany; 2) sknerowaty, skpy.
iljigfeit, f. (bie) skpstwo, sknerstwo.
iljfrout, n. (Sat. cuscuta europaea) kanianka
pospolita, &[. tmb Jndz.; kania Przdza, ^>gn.,

L.; wyup, ^gn., L.; luborycz, £gn. 2) f.
gelb=

fotje.
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giljlanS, f. (bie) nad) B. mdoweszko; cf. wdro-
weszka, <3rn. <£>bb., mandoveszka, (grailj. mor-
pion, Sat. siro).

giljinadjer, in. (bei) Pilniarz, g. a.

?Ci tjmantel, m. (ber) burka (ciii biinfel6rauner).

giljfcbufje, Sßl. (bie) papucie pilniane, trzewiki
pilniane; cf. pilnianka, berlacz.

giljfof)le, f. (bie) podeszwa pilniana.
giljtud), n. (ba6) wojok, g. a, L.

gimmel, m. (ber) ploskunka, L.; suszki, K. f. ge*

mci.

gimmelhobfcn, m. (ber) (Sat. humulus lupulus)

(männliche ^panje) chmiel zwyczajnj-, Sil,. -£>(]"•?— pospolity, Jndz.; mieciuch, chmiel samiec,

^Ori-
ginale, n. (bad) final. ©j\ reszta finau skada

si, (a).

ginaliter, adv. finalnie ober ostatecznie.

ginan^en, $1. dochody publiczne; cf. L finanse,

$1. —sów; cf. skarb, skarbowe pienidze.
ginanjfad), n. (ba8) ba8 ginaii^roefcii skarbowo,

f. Gr. biego jego w skarbów oci (a).

ginanjiell, adj finansowy, skarbowy.
ginonjfammcr, f. (bie) izb« skarbowa.
ginatijminiper, m. (ber) Minister skarbu ober —
skarbowy; cf. Minister finansów (a).

ginanjratfo, m. (ber) radzca skarbowy.
ginanjroefen, n. (baS) adininisiracya skarbowa,

9Bj., auch skarbowo.
ginanjroiffenfdjaft, f. (bie) nauka o finansach.

ginbegelb, n. (ba6) znalene, g. ego, nalene, g.

ego.

ginbelbauS, n. (ba6) szpital ober dom podrzutków
(al, dom dla dzieci znalezionych, dom dziecit-
ka Jezus.

ginbelfinb, n. (ba8) nad) Bhsz unb anbern pod-

rzutek, g tka; cl. wychowanek, g. nka, pod-
rzucone dzieci, znalezione dzieci, niby znaj-

dek.
ginben, v. irr a. tu. I)., ImPerf. id) — , er fanb,

Conj. bafj id) — , er fänbe, Part. Praet. gefuiibea

znale, znajdywa, ©id) finbetl znale si,
wzia si z kd; j. ©. mier si zkdsi
wzia, ©id) iii etrcaä fiiibeu potrafi sobie za-

radzi. — cf. fid) fd)idfen stosowa si do czego.

25a6 ©efunbene znaleziona rzecz, znalazek.

6r hat fid) beleibigtgefunben urazi si, e le trzyma
o jego sumnieniu, Aut. 3d) tfnbe baran nid)t6 Stuf*

fallenbeS nie upatruj w tern nic szczególnego.
ginben, n. (oa8) znalezienie.

ginber, m. (ber) *znajdziclel, g. a, (a), znaleca,
L., cf. nalesca, Or. :;04, ani befteti znalazca (a).

ginbling, m. (ber) ba6 ginbelfinb dzieci podrzu-
cone, podrzutek, g. tka, znajdek.

ginger, m. (ber) palec, g. lea. Ctr mad)t lange gin*

ger dugie palce ma, lgnie mu do palców, L.;

smo ma w rku.
JDurch bie gin ger febetl przez szpary patrze.
®er 3 c,n ePn9er > '"• Palec skazujcy. <Der äHitlel*

finger palec redni. £>er Dbrpnger zauszny palec.

gingerbreit, f. fingerbreit szeroki na palec, miara
na Pasko palca, L.

gingereben, n. (ba8) Paluszek, g, szka.
gingei förmig, w ksztacie Palca, paluszkowaty

(Sot.).

gingergraS, n. (Sat. digitarla) palcowe ziele, ^>gn.

©emeineö —
f. »Iutgra8, nad) Sinnee Sat. panicum

sanguinale = ^Joln. Proso krwawe, Al.

gingeii)anbfd)iih, m. (ber) rkawiczka palczata
ober z palcami.

gingerhut, m. (ber) naparstek, g stka. -2) (Sat.

digitalis) naparstnica, M. I.
,

£>gn.; naparstnik,
Jndz ; naparstek, .fign.

©elber — (Sat. — ambigua) naparstnik óty,
Jndz ; dzwonki podtugowate óte, .£ign ; na-
parstnica óta, .HI.

gtngerbuiblum, i', (bie) naparstnica.

ginger I) ü Hein, n. (baö) (Sat. herbae aconiti ober

aconitum naPellus) bylica Turecka, tojad, 3$.
gingerfraut, n. (ba8) (Sat. Potentilla) piperst,

$., Si., J., L.; zotnik, L. ÄtirjftieligeS _ (Sat. —
anserina) piperst zotnik, Stl.i — óty, Jndz.;
.«rebrnik, gsie ziele, «£)gu.

^iebrigeö — (Sat. — supina) piperst czogaj-
cy si, Al. unb Jndz. ©erabe - (Sat. — recta)
— p rosiy, Al., Jndz. ©ilberblättrigeS — (Sat.

— argentea) srebrnik, $., Si., J. äßeifjeS — (l'at.

— alba) — biay, £)., Si-, J.; piciornik z bia-

ym kwiatem, «&gn. ©emeineS — (Sat. — rep-
tans) piperst pospolity, ,£>., Si., J. (

piciornik,
£ign. Siorl»egifd)c8 — (Sat. — norvegica) pi-
perst norwegski, Jdz.

gtngerfupbe, f. (bie) brzuszec, g. szca (u palca).

gingerling, m. (ber) Paluch, naparstnik, g. a. Pa-
lec od rkawiczki na chorym palcu.

gin gem, v. a. przebiera palcami.
gingernngelfraut, n. (Sat. saxifraga tridactyli-

tes) omikamie piaskowy, Al., Jndz.» rozup
trzyklapowy, — rzsa skalna, ruta skalna pias-

kowa, 4?gn.

gingerreif, — ring,m. (ber) piercie, piercionek,
cigentl. mit ©tcinen ; cf. obrczka (obne ©tein).

gingerfah, m. (ber) stawianie palców np. na kla-
wiszach.

gingerSbreit, ad. szeroki na palec.

gingerfegge, f. (Sat. carex digitata) turzyca pal-

czasta, ,£)., Si., J.

gingerfbifte, f. (bie) koniec palca.

gingerlDurm, m. (ber) zanokcica; zastrza.
gingerjeig, m. (ber) skazówka; cf. znak. Sj.

skazówka przyszych odmian, (a).

ging i ren, v. a. zmyla, zmyli.
gingirt, zmylony.
ginf, ni.(bcr) ziba (Sat. fringilla).

ginfenfanger, m. (ber) ziboowiec, g. wca, L.

ginfennefi, n. (bao) siatka do apania drobnego
ptastwa.

gintenfaamen,
f.

©ort.

ginf l er, m. (ber) ptasznik.
ginne, f. (bie) wgry, Fi., L.; krosta; cf. wgry,
petwa na grzbiecie bie 9tütfenPnne, f. ©olbftifj.

ginne, m. (ber) Finlandczyk, g. a, cf. Finczyk?;
cf. Finn.

@j. Finnowic po Rossyjsku zwani Czuchocami
albo Czuchonami, mieszkali na brzegach bot-
nistych Newy, gdzie potem zaoono Peters-
burg, Mick.

giniiifd), adj. Fiski, a, ie. Der ginnifdje äfteer*

bufen zatoka Fiska, $olli. aJJajeba-, z. finlandzka.

ginnig, ad. wegrowaty, wgrzysty, L., majcy
krosty; — tüerben wgrowacie.

ginnlanb, n. Finlandyja.

ginnlanber, m. (ber) Finlandczyk.

ginfter, ad. ciemny, pochmurny, fig. ponury, po-
spny, tetryczny, markotny; cf. cierpy. Sm
fitiftern pociemku. <äin pnfterer Sag dzie po-

chmurny; puffere 3eiten ic. wieków pomroki zosta-

wiy nam wprawdzie ten zwyczaj nämlich szko-
dliwego powijania przy piersiach dzieci, DD.
Gin PnftereS Sod) ciemnica. (Sine pnpere SKiene,

PnftcrcS SBefen chmura, chmurka, pospno, f.

ein pnftereö ©cfldjt mad)en zaspia si.
ginfter ling, m. (ber) Obskurant, przeciwny o-

wieceniu, nieprzyjaciel wiata; cf. nietoperz.

ginpernifj, f. (bie) ciemno, f., zamienie. 2)ie

Sonnenpiiftcrnifj zamienie soca.
2) — ciemnota,

f. Unfoiffcnbeit, cf. ciemny jak
tabaka w rogu.

gillte, f. (bie) 'finta, wybieg, udawanie, chytro,
fortel, podstp, "cherchel, samoówka; im ged)*

ten sztuka; (sztych umylnie nie w to miejsce

ugodzony, w które fechtarz zmierza).

gluten madjen fortelu zay, oszukiwa kogo;
cf. zawód komu uczyui, wrzkomo mierzy.
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@r. tamtego wrzkonio mierzy, a temu da w
czoo, Orz. 47, cf. podawa omylna przestrog,
P. K. 157.

gintenmacber, m. (bei) wykrtarz.
gipg, m. (ber) szczutek, g. tka, L., cf. Cßr. = <>JSoln.

berdai cf. B. *szczutka ??.

girlefanj, m. (ber) trzpiot, g. a.

^irlefanjerei, f. (bie) trzpiotowstwo; cf. dzie-
cistwo, gupstwo, figle —

.

g inna, f. (bie) firma.

gir ni anient, n. (bag) ber firfetbare Fimmel mit bem
©lanje ber ©omie ober ber ©terne firmament, g.
u, tibi, rozpostarcie niebieskie, niebiosa, PI.

Don niebo, beffer widnokrg, ni. g. egu, 2Bj.

Sirme In, v. a. bierzmowa.
girmelung, f. (bie) bierzmowanie.
girnifj, m. (ber) pokost, g. u.

girniffen, v. a. pokostem pomalowa, pokostu
da na co, pokostowa, pokostem napuci.

girfte, f. (bie) wierzch, g. u, wierzchoek, g. ka,
szczyt.

girftjiegel, m. (ber) gsior, g. a, B.

giócal, m. (ber) fiska, g, a, L., urzdnik skarbu
publicznego, prokurator fiskalny.

giócalifd), fiskalny.

gifd), m. iber) ryba, g. y; Ser fliegcnbe — ryba
latajca, SBj., cf. ptaszoryba, L. Gj. einen —
reißen ryb pata, sprawia.
25a8 finb faule gifche to tylko wykrty, to próne
wybiegi, wici krcisz; cf. farbowane lisy.

©er ©eefifd) ryba morska. £)er glufjfifd) ryba rze-
czna.

gifd) a ar, m. (ber) *ostrzy, g. a, ?, B.; cf. mor-
ski orze, S3ibl.; rybitw, L.

gi fet) a

n

gel, f. (bie) wda, wdka.
gifdjbailb, n. (bag) oków, obicie elazne u drzwi

i okien z zawiasami i czopem, Tr., czop z za-
wiasami, B.

gifd)bar, rybny, owny, ryboowny.
gifcbbeiilr n. (bae) fiszbin» cf. róg wielorybi,
Dziark. , rybioróg.

gifdib einem, rogowy; fiszbinowy.

gifthbeufchel, u. (bag) cynadry, — ów, L.

gifchblafe, f. (bie) pcherz rybi, B.

gifd)brett, n. (bag) stoownica do wyprawiania
ryb, B.

#

gifrf)brticfe, f. (bie) jatki rybackie.

gifd) brühe, f. (bie) sos do ryb.

gifd) brut, f. (bie) narybek, g. bku, L.
;
mit ber —

befeuert narybi, narybkiem nasadzi; zarybia.

gifd)biinbel, n. (bag) *chuchro, g. a; cf. ksieniec;

cf rybi odek, L.

gtfchcben, n (btö) rybka, g, i.

gtfd)bieb, m. (ber) ten co ryby kradnie.

gifchen, v. a. ryby owi. 3m Stuben ftfchen w
odmcie ryby owi, @m. £.

gifdien, n. (bag) owienie ryb.

gifcher, m. (ber) rybak, ryboów, *rybitw, g. a.

ftifcherboot, n. (baö) f.
— tabn.

gifd)erei, f. (bie) ryboówstwo, owienie ryb.

gifdjergabel, f. (bie) ocie f., o.
gifajergarn, n. (bag) ba8 gifcrjeine^, n. sie, g. i,

niewód, g. u.

gifdjergeräth, n. (bag) f. gifdjseug.

Sifd)erin, f. (bie) rybaczka, ryboówka.
Sifd)erinnuug, f. (bie) cech rybacki.

gifcherfahn, m. (ber) ódka rybacka, czon ry-

backi.

föifchernetj, n. (bag) sie rybacka.
gifcherring, m. (ber) piecz papiezka.

Sifd)erfted)eii, n. (bag) zabawa rybacka na wo-
dzie (udana bitwa), widok bitwy zedstawia-
jca.

gifcherroeibe, f. §3anbroeibe.

gifthfang, m. (ber) poów ryb, ryboówstwo, ry-
bitwa. Gj. Osadnikom w Rossyi rybitwa i po-
lowanie wolne be« adnej opaty, (a).

gifchfeber, f. (bie) bie gifdjflofjfe, bie gto&feber pet-
wa, g. y.

Sifci)gal(erte, f. (bie) galareta postna, L.

gifcbgerud), m. (ber) zapach rybny.
gifd)grite, f. (bie) o, g. i, o rybia.

gifchhdlter, m. (ber) sadz, g. u aud) g. a, L.
gifdihamen, m. (ber) wicierz, f. g. y, wiciorek,

cl. B. *kaszerz, *czerp, g. a.

gifchbanbel, m. (ber) handel ryb ober — rybami.
gifdibänbler, m. (ber) handlujcy rybami.
gifchhaut, f. (bie) skóra rybia, cf. jaszczur, Tchn.
gifcbfaften, m. (ber) sadz, g. u unb a.

gifdjfiefer, m. (ber) bi.e gifchfieme , bag gifchroljr

skrzele, PI. 5 cf. dychawka, Pi. — ki; skrzele
bebeutet eigentl. bie aufjere Skbecfung ber gifd)ohren.

gifd)fober, m. (ber) neta na ryby.
gifd)fobf, m. (ber) gowa rybia.

gifd) torb, m. (ber) kosz na ryby.

gif ml aid), m. unb n. ikra, *ikro; cf. B. *tarlisko.

gifd)(afe, f. (bie) sos, g. u. rosó z ryb.

gifd) lei m, m. (ber) karuk, g. a. cf- B. klej rybi,

f <£>aufenbkife.

gifd)lein, n. (bag) rybka, rybeczka.
gifdjmarft, ni. (ber) cf. bie gifchbiufe targ na ry-

by, jatki rybackie ober rybaki, PI.; cf. r3rbne
jatki.

gifchmelbe, f. (bie) (8at. chenopodium polysper-
mumj gsia stopa wieloziarnowa, SI., mczyniec
wieloziarnowy, Jndz.

gifd) mi Id), f. (bie) mleczko rybie, mlecz rybi.

gifchohren, sßl. (bie) skrzele, iSßl, oskrzele, Sßl.,

cf. dychawki, Cßl.

gifd) otter, f. (bie) wydra.
gifdjpinfel, m. (ber) pdzel z wosia wydrowego
gifd)red)t, n. (baS) prawo ober wolno owienia

•yb, przywilej ryboówczy.
gifebreid), ad rybny, ryboowny.
gifdjreifier, m. (ber) czapla.

gifchreufe, f. (bie> *wiersza ober wicierz, L.

gifchrogen, m. (ber) ikra.

gifchfai}, m. (ber) narybek, g. bku.

gifd) fd) up be, f. (bie) uska, uszczka, szczeua.
gifdjfchroaiia, m. (ber) ogon, plusk rybi, L.

gifdiftechen, n. (bag) branie ryb na o,
gifd)fpeife, f. (bie) ryby pi., potrawa z ryb.

gifd)tug, m. (ber) dzie poowu ryb; 2) dzie
suchy, postny.

gifchteid), m. (ber) sadzawka; cf. staw, g. u,

rybnik.

gifd) thron, m. (ber) tran, g. u.

gifchrcate ober gifchroathe, f. (bie) ein grofjeg 3"8ä

tietj niewód, g. u; aud) im SRufftfchen ebenfo.

gifd)nuib, 11. (bag) rybaczka.
gifdjroeiher, m.

f. gifchteid) sadzawka, rybny
staw, g. u.

gifchjeug, n. (bag) siecie i narzdzia rybackie. -

gifchjug, m. (ber) obów ryb, poów ryb..

gig cug, m. (ber) fisk, g. u, L, cf. fiskus, g. a,

skarb królewski, @.D.
gig bem, f. gluftern.

gift, m. (ber) bdziel, g. a, zabdzienie; cf. bdzi-
na ober bdziny, PI.

giftel, f. (bie) fistua, (gos) 'gardziokai 2) fi-

stula, cieczenie ustawne; cf. wrzód jamisty, —
czczy, — *wydupniay, którego otwór jest cia-

sny , a gb szerok', cf. apertura , L. 2Me
Shranenflftel zowa cewka, L.

giftelartig, adj. fistuowy.
giftelfraut, n. (Sat. pedicularis sylvatica) gnidosz
leny.

giften, v. n. bdzie; cf. kadzi; cf. smrodzi.
gifter, m. (ber) bdzioch, g. a.

git tig, m. (ber) skrzydo.
gitfd)eln, v. n. m. h. fam. prdko poprowadza
na czem tam i sam.

gitjbónb, n.
f.

gitje.
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gifce, f. (bie) motowzek (ffl)(t L ); cf. B. wizka,
cf. L. przedzielnica tkacza.

gihelbanb, n. (bnö) tasiemka, tasiemeczka.
2) — m. (Sat. zoslera marina) porost morski,

trawa morska, rzsa, 4?9n -i Jndz.
giijen, v. a. m. h. wiza na niotowzek ober na
wizki, marszczy.

giijfeile, f. (bie) pila iglarska do robienia uszek.
gig, ad. gotowy i prtki, szybki; cf. feft; fig Suft

powietrze uwiezione, Bystrz.» cf. statopyn,
Dz. zdr.

gijiren, v. a. ustali, staym co zrobi, SäSj.,

ustatkowa, fid) — , osie.
2) mit ben tugeii — wlepi wzrok w co.

gijftern. m. (ber) gwiazda nieruchoma, beffer —
staa, 9Bj.

gód), ad. plaski, a, iej pochy, a, e; (?£. pochy
i nierozumny jest to zarzut, Krs. PP. S. 77;
cf. równy, spaszczony. £)ie fladje ^)anD do,
g doni; fladjcö gelb równina, paszczyzna, rów-
nia, mit ber fliid>en Seite (beö Säbel6) pazem.

gleiche, f. (bie) paszczyzna, strych, j- S3- morza
(a), cf. B. blat, 3. 83. szpady, ©einbe — prosty-
nia, L. ; prosta paszczyzna, L. — cf. powierzch-
nia (Soi. superficies) jest albo równa czyli

plaska, auch paszczyzna (Sat. planum). SBeite

— , obszar.

gladjeifen, n. tba6) kowado (u zotnika).
glad)en, v. a. paszczy, spaszczy
glocheninbalt, m. (ber) ohjtno, objto, roz-
lego, cf. ogól, cao. B.

glachenmafj, n. (ba8) miara kwadratowa, aud)

miara powierzchni, $Bj.

glflchenronm, m. (ber) paszczyzna.
glächeiiflahl, f. (bie) liczba ogólnoci, cakowito-

ci, B.

g(ad)6, m. (ber) (Sat. linum) len, g. lnu. ©emei»

ner — (Sat- usitatissimum) — pospolity. 8lu8»

bauernber — (Sat. — perenne) — syberyjski,

Al, 430"-., Älemfter — (Sat. — radiola) — may,
Ä(., 4?9" <

— czteroprcikowy, Jndz.
Unfern lieben grauen — belweder (ziele), len

matki Boej, L. 2)er griihflorhS, m praglec, L.

SBiefenflache f. S3ergflach8.

glochSblfltt, n. tSat. thesium linophylium) lenie
Inianoliciowy, Al./ — pospolity, Jndz.

glod)6blüthenfarbig, ad. *gryglinowy, L., ou9

bem granj. gris de lin.

glad)6bred)e, f. (bie) cierlica, g. y, midlica, a-
maczka, piciornia, L.

glad)6barre, f. (bie) suszarnia lnu, tarnia.

g(ad)8botter, f. Dort.

glächfe, f. (bie) cigacz, L.; sucha ya, ciciwa.
glodjfeittg, paskoboczny.
glcid)fen, ad. lniany.

fttad)8gro8, f. S3infcnfeibe.

glad)8I)oar, n. (bo8) wos biay jak len, SBj.

glad)8hcd)el, f. (bie) ochlica, L., szczotka.

glad)6fobf, ni. (ber) fam. blondyn.

glad)6fraut, n. (ba8) f Seinfraut (Sat. linaria vul-

garis) matki Boej len, Panny Maryi len, 4)9n,
Jndz.

glad)6raufe,f. (bie) glodjSrlffel, f. (bie) «ßr. < «ßoln.

rafa, b. dzierzglica, dzierzgado.
glad)6rofte, f. (bie) moczenie lnu, <n\^) roszenie

lnu, 9Bj. moczyska, moczydo, moczula.
glochefamen, m. (ber) siemi lniane.

glach&fchaben, pi. padzierze, pi.

glad)6f djroinge, f. (bie) klepacz do lnu; klepado.
glod)6feibe, f. (bie) (Sat cuscuta) kanianka, je-

dwab' polny, L. ©emcine — f. giltfraut 1).

glad)6ftenge(, m. (ber) odyga lnu, fi., kistra, L.j
len nietarty, lniany badylek.

glachjiegel, m. (ber) dachówka paska, B.j cf. L.
karpiówka.

glacfcrn, v. n. miga sie, buzowa si; cf. po-
n.

glaben, m. (ber) placek, g. cka, koacz, g. a;

wychopie, g. pnia, cf. podpomyk.
giaber, f. (bie) flader, sój.

glabcrbaum, m. f. Slhorn, roeifjer.

glaberig, fladrowaty, sojowaty.
glagge, f. (bie) bandera, g. y-, cf. L. flaga. ©j.
Flaga Angielska powiewa teraz na wiey ko-
cioa N. (a).

35ie flagge aufjiehen zacign bander. 3Me —
ftreieben zdj —

.

glaggenfd)iff, n. (ba8) okrt admiralski.

glaggenftocf, m. (ber) drg banderowy.
glacigentuch, n. (ba8) flagtuch, 3$-
gl a mant ober g la min go, m. (ber) czerwonak, nach

Jarocki (Sat. phoenicopterus) ober czerwonóg,
g. a; cf. Boss. krasnoy gu (ptak).

glómifd), Flamski, L.; Flamancki.
glammd)en, n. (ba6) pomyk, g. a.

gicimme, f (bie) pomie, g. nia. 3n glömme auf»

gehen spon, in glommen ftehen gorze, pon.
glommen, v.* n. m h. buzowa si, L.; cf. po-
mieniem si pali; paa.

glammenfchnft, f. (bie) pomieniste goski, (a)$

cf. pismo ogniste (a).

glammenroirbel, m. (ber) kby ogniste pi.

glnmmeiijug, m. (bec) (pi. — jüge) rys pomie-
nisty; in glammetiäügen ftanb gefchrieben ogniem
wyryte i ponce wida pismo.

glammflaben, . m. (ber) podpomyk; cf. Sßmifj »

$0ln. wychopie, g. pnia.

glOinmid)t, pomienisty.
glammenb, pomienisty, buzujcy si.
glonbern, n. Flandtya.
glnnbrifch, flandryjski.

glanell, m. (oer) flanela, g. i.

gjanellen, ad. flanelowy, a e.

glonfe, f. (bici flank, g. u. bocznica, bok, g. u,

aud) skrzydo w linii wojska, SBj. 9)cit ben

glonfen fchlogen bokami robi, SBj., cf. L. drga-
nie koskie.

glanfiren, v. n. m. h flankierowa, z boku na-
ciera; cf. herumflanfiren lata, biega tam i sam,
flankierowa.

glo liqueur, (frj.) glonfirer, m. (ber) flankier.

glcifchd)en, n. (Ö06) flaszeczka, buteleczka, am-
puka (511m SReßroein).

glafdje, f. (bie) flasza, g. y, cf. L. eine grofje bau*

d)ige — gsior, g. a, gsiorek, g. rka. 2Cufg(a=

fd)cn füllen butelkowa, na butelki rozla.

glafd)en, ein $,robinjiali6mu8, j. SS e8 mili ihm nicht

flafdien= bon Statten gehen niechce mu si klei,
wszystko mu niesporo.

glafd)enbier, n. (ba8) piwo butelkowe.

glafchenhiirfte, f. (bie) szczoteczka do chdoe-
nia flasz.

glafd)enfutter, n. (bo8) puzdro do flasz.

glofchenhalS, m (ber) szyjka u flaszy.

g[flfd)enfeffel, m. (ber) naczynie z wzkim 0-

tworem do gotowania wody. (franj.) coquemar).

2) flaszka balwierska.

glafchenforb, m. (ber) kosz do flasz.

glafchenfürblfj, m. (ber) bania tykwa, Äl., cf. B.

*kotbas, *korbal, g. a.

glflfd)enätig, m. (ber) winda, B.5 wieloklub; cf.

L. puzdro klubne, cf. kaptur; cf. bloki zoo-
ne, Bystrz., Sot. polyspastus.

glafchner, m. (ber) f. Klempner.

giafd)inett, n. (ba8) flaeolet.

glatj, m. f. glolj grubianin, g a, brzydal, g. a,

fldra, niechlujowata kobieta.

glo"t ter bin fen f.
©ufchfrötcngraG.

glattcrgeift, m. (ber) trzpiot, g. a; cf. pdziwiatr,

g. a, pochy czowiek, niestatecznik, roztrze-

paniec.

glottergrae, n. (ba8) (Sot. milium efTusum) pro-

sownica rozpierzcha, Jndz , ÄI.



flatterhaft — $[e<ftefcer. 301 $UüiQ - $teifdr)ltdj?cit.

glatterhaft, trzpiotliwy, pochy, wietrzny, roz-

trzepany.

glatterhaftigfeit, f. (bie) pocho, roztrzepanie,

auch trzpiotowaio. (r. niemasz ju teraz jak
dawniej owego roztrzepania sie w kobietach
(a).

glatterig, ,adj. pochy, roztrzepany, trzpiotliwy.

glattermiene, f. (bie) *fugada?, finfa.

glattem, v. n. m. h. podlatywa, trzepota, trze-

pota sie, motylkowa, L
glatte rfimfe, f. 23ufcbriötenc(ra6.

glattiren, v. a. m. I). podchlebia, przypochlebia,
nadskakiwa.

glau, ckliwy, nudnj'; cf. oziby, leniwy. @8
lüirb mir ganj flau nie do miechu mi teraz, L.

GS frehen bie ©etreibebreife flau niepomylne targi

na zboe j b. gnune targi.
— et. licho, mizernie, kiepsko, chudo.

glaum, m. (ber) glatimfeber, (bie) puch, g. u, kwap',
mech.

glaumnelfe, f. Sufchnelfe.

gl auf eh, m. (ber) ein ©üfchel SSoüe ober |>aare, ein

SRocT bon biefem rauhem $ud)e, ein glaufchrort ko-
smek ober kosmyk weny lub wosów; suknia
z grubego kosmatego sukna

, gruba kosmata
suknia, cf. kuda, pczek.

glaufe, f. (bte) falfebe beträgliche Sorfteltungen, teere

Slueflüchte obuda, W3'krety, próne wybiegi, ma-
tania, matactwo, szydy widy, cf. figiel, PI.

figle} psota, wybiegi.

glechfe, f. (bie) cigacz , L.; cf. sucha ya;
cigno,

glecbfig, ad. ylasty,
gl echte, f. (bie) plecianka, plecionka, koszj g. a,

koszyk, g. a.

2) — am Seibe liszaj, g. aju. 3) — eine ?Irt

beö SlftermoofeS porost, g. u. cf. liszaj, L. 3Me
glcd)te Wirb fo bffbrodjen: dobry dzie liszaju,

nie sied tu na kraju w kociele na supie u

ksidza na dupie, SBarfch.

glechten, v. irr. a. m. h.. Praes. id) fleet) te, bu flid)ft,

er flicht, Imper. ich — , er flocht, Conj. bafj id) —

,

er flöchte, ImPerat. flid)t , Part. Praet. geflochten

plot, plót, ple, uple. $aaxt fachten wosy
sple. 2Cufö Rab flechten woy ober wple w
koo; in etroaS — , wplata.

glechtenartig, adj. liszajowy.

glechtroeibe, f. (bie) witwa, cf. B. witwina.
glechtmerf, n. (baö) pleciona robota? cf. L. po-

plot, f ,
plecionka.

glecf, m. (ber) cf. ber glecfen, cf. bag glertchen, ber

Cßlat}, bie Stelle miejsce. 2) —, ein abgeriffeneö

ober abgefchnitteneS © ücf 3f"9. ein Sabben, glirt

tata, pat, patek, sztuka, kawaek; szmata,
— auf bie ©chuhe podpietek, napitek.

3) — ©tiirte bon ©ebonnen flak, g. a, Pi. flaki.

4) — eine ©telle bon einer anbern garbe befon*

ber6 fehlerhafte plama, ctka, skaza, zmaza, gin
blauer — siniec, g. ca, siniak, 3j. Sinen gle=

rten ausmachen wywabia plam. Siner ber bie

gierten au8 einem Äleibe bringt plamiarz, g. a.

©a§ red)te gleichen treffen tkn kogo do ywego,
w bolce kogo trafi miejsce, L.; cf. sedno;
cf. doj, domaca do ywego, B.

gierten, m. (ber) ein Ort miasteczko. 2) — plama,
skaza, zmaza.

gierten, v. a. plami, plam zrobi, 2) v. n. plam
dosta. Seicht flertenb plamisty.

glertenauSmacher, m. (ber) ten co plamy wywa-
bia, plamiarz.

glerfenfraut, n. (Sat. pulmonaria officinalis) mio-
dunka lekarska, Al , <£)gn. 5 — maa, majowa,
^>gil. ;

pucnik serduszkowaty, Jndz.
glertfieber, n. (bag) petocie pi., peteciowa gorcz-

ka, maligna; cf. Hoss. zgnia gorczka z pit-
nami.

glertig, ad. plamisty, splamiony, poplamiony,
ttkowaty, pstrokaty, nakrapiany; fletfig machen
splami, poplami, nakrapia.

glerftugel, f. (bie) kula mydlana do wywabiania
plam.

glertfud)t, f. (bie) pstrociny, pi. (choroba),

glebermauä, f. (bie) nietoperz, g. a, gacek, g.
cka. Slmerifatiifche — lotek, g. tka, L.

glebermifcb , m. (ber) pierzanka, skrzydo, wie-
chetek z piór.

glegel, m. (ber) cepy, PI.; cf. Ross. mocido. 2)
— , ein grober SKenfd) cap, g. a, L.; prostak, dr-
gal, grubijanin, cepak, grondal.

glegelei, f. (bie) prostactwo, grubijastwo, grubi-
jaskie postpki,

glegelhaft, adj. prostacki, gburowaty, grubija-
ski; 2) adv. po prostacku, po grubijasku.

glegelhaftigfeit, f. (bie) gburowato.
gleheil, v. n. baga, suplikowa, prosi kogo o

co usilnie; flehen ju ©ort bem allmächtigen baga
Pana Boga Ober modli si Bogu wszechmocnemu.

glehen, n. (bas) baganie, suplikowanie, proba
gorliwa, gj. eine flebenbe 33itte próno bagalne
wznosili mody do bóstwa Trolitas, Poj.

glehentlich, adv. usilnie, pokornie, suplikujc,
' nalegajc, glehentliche ©ebete bagalne mody,
gleifd), n. (baö) miso, g. PI. mis; cf. misiwo.

SBilbeS — narol, narolina, narostek, dziw
miso. 6j. komu si misa niedostanie, ten na
polewce niech przestanie, Ern. ^mbb.; kaszka
fraszka, jarzyna perzyna, chleb trawa, miso
potrawa, L.

£>a8 9tauchfleifch wdzonka, ift 'blofj bom ©chtoein*

flcifd). Sin ©tütfeheri geräudjertee — wdlina, L.
©e()arfte6 — siekanina, siekanka.

2) -, (bib! ) ciao. 2>ie ©egierben be8 gleifcheS

podliwoci ciaa. gr,. co ciao lubi, to dusz
gubi, Eh.

gleifd)=, adj. in ^ufammfefeg. misny.
gleifchaueroucbö, m. (ber) narol misna.
gleifchbanf, f. (bie) jatka, g. i, üblicher im jltual

jatki misne, rzenicze jatki.

gleifcbblume, f. (bie) (Sat. lychnis flos cuculi) fir-

letka kukuka, HJK. zawcig.
gleifchbrud), m. Cber) nach B. wypuklina jdrek;

cf. Hoss. misna kila.

gl eifd) brühe, f. (bie) rosó, g. u.

gleifdjen, v.a m.h., obra z misa; cf. B. oskro-
ba; cf. miezdrzy.

gleifd)er, m. (ber) rzenik, g. a.

gleifcbergeroidjt, 'n. (baci) waga rzenicza.
gieiicherhanbmert, n. (bae) rzenictwo.
gleifdjerhunb, m. (ber) pies rzeniczy.
gleifdjerin, f. (bie) rzeniczka, g. i.

gleifcher|necht, m. (ber) rzeniczek.
gleifcbern, ad. misny, z misa, misisty,
gleifcheeiufr, f. (bie) podliwo cielesna, lubo

cielesna, cielesno, lubieno.
gleifd)effer, m. (ber) misojad, g. a.

glelfdjfarbe, f. (bie) kolor cielisty.

gletfd)farben, ad koloru cielistego.

gleifcbjreffenb, misoerny.
gleifchgallerte, f. (bie) galareta misna, L.
gleifcbgeroachä, n. (baSi polip, naró misna'.
gleifd)bafen, m. (ber) hak, na którym si miso
zawiesza (w jatkach).

gleifchicht, misisty.
gleifchtg, adj. cielisty, a. e, pulchny, misisty,

eig. misny; cf. otyy,
gteifchfa'mmer, f. (bie) schowanie na misiwo.
gleifcbflöfe, PI. *figatele, beffer pulpety, SBj., (klu-

seczki z siekaniny).

gleifdjfofr, f. (bie) strawa misna.
glejfchlid), ad. cielesny; cf. *cialny, j. S3. DD.

cialne rozkosze.
gleifd)lid)teit, f. (bie) fleifchlic[)er ©inn cielesno,

f., cf. zmys ciaa.
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gleifdjmabe, f. (bie) misny robak ober robak w
misie; cf. B.L. pdr ober pandrow', g. wia.

gleifchmar ft, m. (brr) misne jatki.

gleifchfbeife, f. (bie) potrawa misna, — z mi-
sem, B.

glcifd)fubbe, f. (bie) misna zupa, rosó.
gleifchtag, m. (bet) dzie misny.
r?leifd)tar,e, f. (bie) taksa misna.
gleifd)tobf, m. (bei) garnek do misa ober z mi-
sem; nid)t garniec misa; garniec tft blo(5 bom
SRaafj 311 gebraud)cn.

gleifd)ro aa re, f. (bie) misiwo.
gleifchluage, f. (bie) waga na miso.
gleifd))vunbc, f. (bie) rana na ciele.

gleifcbrourft, f. (bie) kiebasa.
§leifd)jehnte, m. (ber) dziesicina od misa.
gleif), m. (ber) pilno, g. ci, cf. B. usilno,
staranno, f. SOJit — , mit SJorfah,, mit ©orbebad)t

umylnie, na uizd, rozwanie.
gleifjig, adj. pilny, pracowity, a, e; 2) — adv.

pilnie. 2Me SMenen finb fleifjig pszczoy s pra-

cowite; fleifjig fein ju guten aScrfen (bibl.) gorli-

wie naladowa dobrych uczynków; beffer dobre

uczynki, 9B^- SUlen feinen — anroenben dooy
wszelkiego starania. Unb roeim ber junger fieben

Sahre Iranberte, er fänbe bod) fein Nachtlager im

4?aufe be6 gleifjigen a choby gód siedm lat w-
drowa, nieznalazby noclegu w domu pilnego.

glemmel, m. (Sat. briza media) drczka rednia,

'Al., 4jgn., — wiksza, Jdz.
glenncn, v. n. bob. paka, maza si.
glethe ober ftliebe, f. (bie) pat, befonberfl S|3l paty,
Techn., kosm, kosmek, cf. ^r.s^Jolu. spache
weny, kdziaka.

gletljenlocf e, f. gliebenlocfe cf. kdziaka, kdziel,
cf. kosm ober kosmek.

gletfchen, v. a., 3. S3, bie %ä\)nt flefcfyen wytrze-
szczy zby.

glicfarbett, f. (bie) latanina, auch partanina, par-

tacka robola.

glicfen, m. (ber) ata.

glicfen, v. a. m. 1)., ata, naprawia, zszywa,
zaszy, cf. cerowa, eig. ftebben.

glitten, n. (baö) atanie.

glicfer, m. (ber) atacz. naprawiacz, partacz.

glicferei, f. (bie) atanina.

glicferlofjn, m. (ber) zapata za atanie.

gl i cf naht, f. (bie) cyra, cera.

gliefroerf, n. (bafO atanina, cf. zszywanina (a).

glicfroort, n. (bab) wcibione sówko, cf. Sßr)m.

przylepek, cf. giillroort (fioi, particula expletiva),

Stuff, wstawki.
gliebenlorfe, f. (bie) befonberS $1. in ber Sedm. k-

dzioki z szerokich patów, kosm, kosmek.
glieber, m. (ber) nach Slbelung Stieberfclcbf. für .ftoh»

lunber bez, g. bzu; cf. bie botani|d)en Stamen (Sat.

syringa) bez woski, Al ; lilak, Jndz.; jaz min,

,&gn. ©emeiner, blauer, fpanifdjer — ,
(Sat. — vul-

garis) bez woski pospolity, ALi lilak pospolity,

Jndz. ; dzielsimin Hiszpaski, .§gn.

2) — , -frohlimber, fcbroorjer glieber, f.
Sllhornbaum.

gliebermujji, n. (ba§) bzówka, powida bzowe.
gliebertfoee, m. (ber) herbata z zióek bzowych.
— rearm trinfen ciepe picie zióek bzowych, DD.

gliege, f. (bie) mucha, g. y. Gfr. muchol tobie si
ma godzi kademu po gowie chodzi? 3"^'

gliegen mit einer Älabbe tobten z jednym brzuchem
na dwoje gody, L.; cf. za jeden ogon dwie
liszki; cf. za jedn nog dwie wrony uapi,
jednm strzeleniem dwa ptaki ubi, L. Die fpa«

nifd)e gliege mucha Hiszpaska auch kantaryda.

gliegen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er flog,

Conj. bafj id) -, er flöge, Part. Praet. geflogen

lecie, Pras. lec, Prut. lecia, Freq. latam,

lata? fliegen laffen wypuci, gähnen - — roz-

win, rozpuci chorgwie,
gliegen, n. (ba6) latanie.

gliegenblume, f. (bie) (Sat. ophrys myodes) lisie

jajka, £>gn., Jndz.
gliegenb, latajcy, leccy; lotny powiewny, 3.

25. powiewne wosy, Szym.; fliegenbe ^titje prze-
latujce po ciele gorcoci uczucia, DD. Gj.

powiewne proporce utkwi na starodawnj-ch mu-
rach Lwowa (a). W fliegenben gal)uen z roz-
winietemi ober rozpuszczoneini chorgwiami, R.

j

fliegeuber ©anb kurzcy si piasek, lotny piasek.
gliegenbiftel, f. (Sat. cuicus erisilhales) drapacz

lipki, Jndz. i — muchoówka ziele, — mitki,
-00«-

„

gliegenfanger, m. (ber) f. -fdmabber.
gliegengift, n. (ba8) trucizna na muchy.
gliegengarn, n. (ia^) giiejennctj, sie (pleciona)

do apania much.
gliegenflabbe, glicgenflatfdje, f. (bie) placka, Mick.

dr,. Wojski stary nosi skórzan plack, czasem
w miejscu stanie, duma dugo i much zabije
na cianie; — cf. klepaczka, trzepka na mu-
chy, T rent.

gliegen traut, 11. f. Stedjabfel bielu dziedzierawa,L.
gliegenfd)nabber, m. (ber) ptaszek muchy apa-
jcy, muchoówka.

gliegenfdjranf, m. (ber) spiarnia.
glicg enfcbrrnimiri, m. (ber) muchomor, g. u, ciuch

rouchar, äßj., nad) Al. bedka muchomor, mucho-
morówka, L., cf. maromuch ?, Volh.

gliegenfdjroarm, m. (ber) rój much, — muszny.
gliegenftein, m. (ber) arszenik.
gliege nlueb el, m. (ber) oganka (na muchy), oga-

niaczka od much, 2B3.

glichen, v. irr. n. unb a. m. f., Imperf. id) — , er

floh/ Conj. bafj id) — , er flof)e> Part. Praet. ge=

floren uciec, ucieka; stroni od kogo.

gliegen bie Stifte ber Sugenb chroni si po-
dliwoci modzi eskichj fliefjen bie berganglid)e

Suft ber Söelt uj skaenia, które jest na wie-
cie w podliwociach, bibl. i jtt einem fliegen

ucieka (si) do kogo; szuka schronienia u

kogo.
gliefe, f. (bie) fliza, (na posadzki).

gliefj, u. ba6 golbene — , zote runo.
gliefjen, v. irr. n. m. f , Imperf. id) — , er flofj,

Conj. bafj id) — , er flöffe, Part. Praet. gcfloffcn

pyn, ciec bon ciek, ciek. 35ie 3dt fliefjt i>ci'

hin, czas upywa.
gliefjcnb, pyncy, fig. pynny, gadki; fliefjenbeS

Sßaffer wodaciekca, woda pynca, woda ywa.
Cr,, wyrok ten na wodzie ciekcej zapisz, nie-
chaj si na nim wiatry za wiadków podpisz, L.

gliefjig, ad.
f. eig. fiuffig cieky, a, e.

gliejjbapier, n. (baö) bibua.
gliefjtoaffer, n. (ba6) woda rzeczna, pynca; cf.

struga.

glietc, f. (bie) gatunek szpulek, 2) puszczadlo.
glimmer, m. (ber) byszczca rzecz, byskotka,

f. glitter.

glimmern, v. n. byszcze si, szklni ei, lskn
si, miga si, byskota, poyskiwa, wieci
i.

glinber, m. f.
gliinber (Sat. pleuronectes flesus, L.),

flader, flonder ober (ldra.

glinf, ad. prdki, chyy, szybki, aud) wawy,
skory, cf. bchenb rczy, zwinny, glinfeö SBcfe«,

bie glinfheit, zwinno, rczo.
glinte, f. (bie) flinta, fuzyn; cf strzelba, cf. ka-

rabin; &afd)ub. ccznica.
glinten fol ben, m.(ber) kolba u fuzyi.

glintenfugel, f. (bie) kula karabinowa.
glintenlauf, m. (ber) rura ober lufa od fuzyi.

glintenriemen, m. (ber) rzemi u flinty.

glintcnfrhaft, m. (ber) oe do strzelby, oada.
glintenfd)lofj, n. ibad) zamek u fuzyi.

glintenfdjufj, m. (ber) wystrza z fuzyi. Sluf einen

— nal)e na strza karabinowy, 3S3., na jeden
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wystrza, (a), w dystansie strzau karabino-
wego (a).

glintenftein, m. (bei) skaka.
glintglaS, n. (baS) gatunek przedniego ka, które
si ftintglas zowie, Tchn.

gliffe, ni. (ber) flis, g. a, ober orel. -

gtiftern, v. a. tinbn., ober fliepern szepn, szepta.
glitter, m. tlllb f. flaterka, polatka, L., trzsidto,

L., byskotka, trzsido lnice» cf. blaszka?
B. : b. buliony; 3. 3$. kordonki srebrne z bulio-

nami, cf. ctka, L.; wiecido , L.; wieci-
deko, L.

glitteregpe, f. f. Slegpe.

glittergolb, n. (bnS) ndza zota, Tchn., blaszka
mosina, szych óty.

glittergolbfchlciger, m. (ber) ndzarz, Tchn. 3ft

fchtoer su glauben, 9Bj.

glittergraö, n. f. glemmel.
glitterjahr, n. (bab) pierwszy cukrowy rok ma-
estwa, L.

glitterham, m. (ber) byskotne rzeczy, pi.

glittern, v. n. miga sie; razi oczy blaskiem.
g(ttterfd)niele,

f. Srahtfdjmele.

"glitterftaat, m. (ber) fraszki byskotne do stroju.

glittertoerf, n. (ba§) byskotki, Pi., próno,
marno, uuda.

glittertooche, f. (bie) pierwszy czas, — tydzie
po lubie; cf. *polubiny, B.

glitfchbogen ober gliijbogen, m. (ber) ciskawka, uk,
kusza.

glocfe, f. (bie) bergloden kosm, g. a, kosmek, pa-
teczek, kaki, perz, perzenie, L. glodfe ftammt
ab bon wókno (biegafer), benn wlok heifjt jiehen,

9Jr. 3n glotfen berroanbetn padzierzy, \>, Ser
©chneeflocfen gwiazdka niegu; cf. piórko nie-
gu, SBarfch.

glodten, v. a. kdzierzawi; 2) pada (o niegu).
gtocfenblume, f. (bie) (Sat. centaurea) chaber. SBlnue

— , ÄornblUine (Sat. — cyanus) chaber bawatek,
SI. , J ndz. ; chabrek, modrak, modrzeniec, kwiat
chabrkowy, ^>gn. 8ti6penformige — , (Sat. — pa-
niculata) chaber wiechowy, Al-, Jndz. <3fabiofen=

artige — , elaznica, f. (Sifetumiijet. ©emeine —

,

(Sat. — jacea) chaber kowy, HKJ., — wielki,

Jpg 11., kwiatotrwa, L.
glotficht, kosmykowaty, patkowaty.
glocfig, ad. kosmki majcy, w kosmki, W patki,
perzowaty, L.

glocffeibe, f. (bie) wyczoski jedwabne, pela, Volh.,
bkart jedwab', L.

glocfroolle, f. (bie) wyczoski weniane.
glob, m. (ber) pcha; einem einen glob hinterB £)f)r

fefcen = einem eine beunruf)igenbe <&a)e offenbaren

rozdrani, alarmowa kogo, nabechta komu,
cf. wbi komu wiek w gow.

gl oh a laut, m. f. SDürrtmirj, fleine."

glofybifj, m. (ber) ber gfohftich ukszenie od pchy.
glóben, v. a. pchy bi, pche szuka, pchli si,

(laufen iska; jr.=$oln. unb SBarfch. wiska).
glohfraut, n.J. Mrmmrj, Fleine. 2) — (Sat. poly-

gonum persicaria) rdest pchlany. üßkifje§, fana«

bifcheS —
, f. 33erufung8fraut, fanabifcheS. Scharfeö

—
, f. Bitterling.

glohfraut, ^fefferfraut, n. (Sat. molybdaena) ziele

S. Antoniego, oownica; cf. L. chopaczek, ple-

sznik, rdest szlachtawa chmielik, ple ik, L.

gtohfaame, m. (ber) (Sat. semina psylli) nasiono
pleszne, 3 S^-

glóhfaamenfraut, n. (ba8) babka plenik (Sat.

plantago psyllium, semen psyllii), DD.
glohfegge, f. (bie) (Sat. carex pulicaris) turzyca

pchlana.

glor, m. (ber) flora, krepa, gaza. gr,. bie Skamten
hatten einen Trauerflor um ben Slrm urzdnicy mieli

krep na rku (a).

2) — stan kwitncy, pomylno, dobry byt;

cf. kwiat, kwitnienie, rozkwit.

glorbanb, n. (ba6) wstka krepowa, siarka, . M.
gl o ren, m. (ber) zoty, g. tego.

glorenj, n. eine 6tabt Florencya; ein glorentiner.

Floreneyanin; —rill, f. (bie) Florentynka.
gloretfcibe, f. (bie) jedwab' floransowy, bkart
jedwab*, L., pody jedwab' darty, Techn., cf.

bkart jedwab', L.; le^tereö bietleicht nur fcherj»

lü'eife ju brauchen, SRr.

glovfliege, f. (bie) zlotook, L.
gloriven, v. n. m. h. kwitn, syn.
glorfappe, f. (bie) kwef krepowy.
gl or te tie, f. (bie) osnowa kutnerowa, Tchn.
gl o rice ber, m. (ber) tkacz gazy lub krepy.
glofj, n. (bag) bie glüfje tratwa, flisówka; cf. pyt,
mostek pywajcy.

glófjbar, adj. spawny.
glofjbrucfe, f. (bie) most tratwowy.
glöjjen, v. a. pawi, wod co spuszcza, spro-
wadza.

glofj er, m. (ber) ber glofjfnecht flis, orel.

gloffe, f. (bie) bie glofjfeber, opawa ; Al. petwa
glöfjgerechtigfeil, f. (bie) prawo spawu.
glöfjfjanbel, ni. (ber) handel spawem prowadzony
— spawowy.

glofjbolj, n. (baS) drzewo spawiane; cf. L. fli-

sówka.
glofj to ft en, koszta tratwowe.
glöfjungöfoften, opata fryjorowa ober koszta fry-
jorowe. Cj. bierze na siebie opat fryjorowa,
Contr., beffer koszta spawu, SBj.

glofjlDaffer, n. (baS) woda spawna.
glofj ire fen, n. (i>a§) spawnictwo.
glofj jett, f. (bie) czas spawu.
glöt, n. (ba8) struga, rzeczka.
glöte, f. (bie) flet, g. u. 2Me glöte blafen ober flöten

gra na flecie. 2Me Sache ift flöten gegangen ta

rzecz przepada.
glotenbof)rer, —macher, m. (ber) fleciarz, fabrykant

fletów.

§lötenfpieler,m. (bei) flecista.

glotenftimme, f. (bie) gos fletowy.
glötentoevf, n. (baS) fletnia, L.
gloteiijug, m.(bec) cug fletowy ober — fletniczy,

cf.flety, fletnia, B., odmiana fletowa (w organach).
glotraoerfe, f. (bie) flotrawers, $£•
glott, ad., auf bem äSaffer fd)nMmmenb pywajcy,

a, e; c(. pawny; flott machen uatwi okrt, wy-
doby okrt osiady; flott leben y sobie szum-
nie, hula, uywa sobie.

35a§ glottmad)en beß, auf ber ©anbbanf fi^enben

©atlei'6 wesele, baher wódka weselna = bie.^or»
tion iSranntnxin für bae glottmachen.

gl o ft e, f. (bie) flota. 2)ie Äauffahrteiflotte flota ku-
piecka.

glottholj, drzazgownica, PI. —ce, = upki
z drzewa sosnowego uywane przy sieciach
np. u klepy unoszce sie eby niegrza i

strasz lub napdzaj ryby w sie, Rutk. Pyty
za z kory sosnowej su do unoszenia sieci
na powierzchni wody, aby sie nie grzza.

glott milch, f. (bie) mleko owcze.
gloi3, n. (baö) pokad, warsztwa, warszta, *war-

sta, L. 2) f. (Schlutije fldra, flejtuch, L.; gru-
bijanin, g. a; cf. uwal, g. a, SJ5r.=SßoIn.

glö^gebirge, _n. (bag) górzysto warstwiana,
góry warstwiane pi.

glotjroeife, adv. warstwami.
glud), m. (ber) kltwa, klcie, przeklclwo, zo-

rzeczenie.

gluchen, v. n. m. f)., kl, przeklina, *roci,
•Jinem fluchen zorzeczy komu, przeklina kogo.

glucb en, n. (ba&) zorzeczestwo, klcie.
glucher, m. (ber) blunierca, przeklinacz, zorze-
czcy.

gludjt, f. (bie) ucieczka. 6$. in bie glucht fchlagcn
przymusi do ucieczki; bie glucht ergreifen tyl
(po)da.
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glüd)ten/ v. n. m. f., uciec, ucieka, zbiec; cf.

pierzcha, zemkn, 2) — v. a. auf ber g(tld)t

roobiii bringen unie, uciekajc wyprowadzi,
schroni, przechowywa.

glü d) tig, ad. ulotny, a, e; 3 S3, ulotne o rzeczach
sdzenie, DD.; cf. lolny, a, e; 5j. mode lotne

rzpiolmi nazwane osobj-, DD. i flüd)tige 3ciI)iC

poche lata, J Kchn. im 90 $f.; eine flüdjtige

©fiäje pobieny szkic; — cf. zbiegy, ucieka-
jcy; — unbeftnibig nietrway, niestateczny,
pierzchliwy: ftüd)tiae§ S11I3 (Sat. sal volatilis)

lotna sól, in Der (themie wglan amonii, SSj.j

flüd)tig treiben uciec, zbiec.

2) — adv. pierzchliwie, pobieno; przelolnie,

3. S3, nie zamylam dziel wszystkich dziejo-
pisów z gruntu drabowa, ale lekko si doty-
ka i namienia pobieno przyczyny mego o
nich mniemania, Pant.

glüchttg cf. ochoczy; (fr,. czsto i malarz
w dziele zbyt ochoczy, Krs.

glüchttgen, v. a. ulotni, ulatnia.
glüd)tigfeit, f. (bie) szybko, prdko; 2) —

fluchtiger ©inn letkomylno, pierzchliwo; 3)
ulotno, np. soli.

glüd)tling, m. (ber) «bieg, g. a, *uciekaniec, tu-

acz, wychodziec, SB3., wychodca, wychodzie
(a), uchodzie, g dnia, ift fobiel rote bci8 au6lin=

bifd)C Emigrant, unb loohlfüngenber nud) berftcinblicher

al6 beö C nap i i uciekacz, roeldieS er für ba6 im«
eblere zbieg ferjt, cf. Krsk. Ä. IX. 239,
cf. wychodcy Portugalscy (a), wychodnie
Hiszpascy (a)

glitdirüürbig , adj. zorzeczenia godny: bezecny.
glücf, ad. pierzasty, lotny, opierzony. 2) dorosy.
glug, m. (ber) lot, lecenie, latanie; (?j. ein ging

23ienen rój pszczó, cf. stado. 3m gluge w lot.

glughaber, m. f. 93arthaber.

g lüget, m. (ber) skrzydo; cf. *róg (2at. cornu).
6r. tak róg po wikszej czci przeomiony
wspiera, P. Kchn. 618.

2) — Pa- zastawaj 3) — (instrument mu-
zyczny) fortepian.

2Me glügel hangen (äffen skrzyda opuci,—
zwiesi, osowie. — eincS ©ebnibeS pacha, L.
g^enfter— kwatera, L. SBinbimlhlen— miga.

glugcl» skrzydowy; mit glügeln berfehen skrzy-
dlaty, skrzj-dlasty.

glügelabjutant, m. (ber) fligieladjutant.

glügelbecfe, f. (bie) nadlotka, L.

glügelformtg, ad. skrzydowaty, a, e.

glugclfnochen, m. (ber) lotka, .; ober ko
skrzydowa.

glugclmann, m. (ber) skrzydowy onierz, Szk.
on, cf. fligielinan.

glügelneti, n. (ba8) skrzydak, L.

glugelpfcrb , n. (baö) pegaz, lotny rumak.
glügeltbürcn , drzwi podwójne ober dwuskrzy-

dlaste, L, podwoje.

glügelroerf, n. (ba6) ptastwo, drób', g. drobiu.

glügge f. flücf.

g lugloch, n. (ba6) dziura, otwór do wylatywania.
glugmcl)!, n. (ba8) mia, stochmal.

glligS prdko, wskok, natychmiast, zaraz, od
razu, wnet, raptem, czm prdzej, rycho.

glugfanb, m. (ber) piasek lotny, Sylw., cf. ru-

chomy piasek (a), in rozmait. cf. sypki piasek
(a), wydymuchy, PI., braucht Drwencki; cf.

wydma, L.; wydmuch, g. u, L.
;

piasek ulatu-
jcy, L.; cf. piasek ulotny; cf. B. mia, g. u?;
cf. piasek powiewny.

glugfchrift, f. (bie) pismo ulolne, 3. S3, wydaje
pisma ulotne (a).

glnber, m. (ber) (2at. pleuronectes flesus, L.)

Bonder ober flader.

gluntcrbait, m. (2flt. melica caerulea) konopka
bkitna, Jndz., mietlica, .fig.

glur, f. (bie) niwa, pole; fruchtbare glureri niwy
plennoci okryte, Krs.
— cf. równina; cf. uroczysko; cf. obszar.

(&X. Nieme, gdy na obszar szeroki okryty gry-k i kwiaiem leciem w dzie pogodny latem,

fagt bie SMene, Nieme ; cf przestrze, 65. bie-
ga po umiechajcych si imaginacyi prze-
strzeniach, Dmoch 2Me .£>au6flur 6ie, po-
sadzka, podoga.

glur bu di, 11. (bao) baß Steuerbuch, katastr.

glurfd)üt3, m. (ber) polowy.
glurftein, m. (ber) graniczny kamie; cf. kopiec;

cf. uroczysko.
gin fj, m.(ber) rzeka, g. i. 2) pynienie, cieczenie

(ba8 glie^cn). 3) - ber 9cebe tok, pynno. 4)
rewmatyzm ober be ffer reumatyzm, *flus, *flnx

ober fluxya (Lw.). 35er rueifje — biae upawy,
Dziark.; cf. B upawy biae, biaa choroba.

glüjjcheil, n. (ba§) rzeczuka.
gill])* adj. rzeczny; 3. S3. glll9bab, n. (ba8) k-

piel rzeczna.
glujjbette, n. (baS) koryto, oe (rzeki).

glußfall, mi. (ber) katarakta, f. g. y, spad, g, u,

ober spadek rzeki; cf. próg, PI. progi; cf. Hoss.
porogi.

glufjfieber, n. (ba8) gorczka z reumatyzmem.
glu9fifd)i m. (ber) ryba rzeczna.
glujjgalle, f. (bie) mikki guz na zgiciu kolana
koskiego; opoje. Trój.

gilt 9g Ott, m. (ber) Boek rzeczny.
glufjgöttin, f. (bie) bogini rzeczna.
glu§I)dt)nd)en, n. (ba8) ber glufjt)ct!;nenfu9 (Sat. ra-

nunculus fluviatilis) jaskier rzeczny, <£ign.; 0.

j?l., Jndz. (Sat. — aquatilis) jaskier wodny.
glüffig, pynny, cieky, L.j reumatyzmom podle-

gy; ein flüffigcr ©toff pyn, — Äörper ciecz, g. y;
fliiffige S3uchfraben b. pynne litery.

glüffigfejt, f. (bie) pynno, cieko; 2)_flüffiqer

Stoff, Körper ciecz, pyn, cf. rozciek, *cieklizna,L.
glu9fnunenfratit, n. (bab) pizybus, g. u, L.

glufifraut, n. (8at. potamogeton natans) rdestnica
pywajca, Al., Jndz.; rdest wodny, wod-
nica, 4jgn.

gluCfrebS, m. [ber] rak rzeczny.
glufjpferb, n. Lba6] ko rzeczny, mich Jar. hi-

popotam.
glujjpflitfrer, n. |ba8] plaster od reumatyzmu.
glufjpuloer, n. [baö] proszek od reumatyzmu; 2)
— sucy na stapianie metali.

glu9fd)aftheu, n. (fiat. equisetum fluviatile) ko-
ski ogon przybus, Al., skrzyp rzeczny, Jndz.

glujjfd)iff, n. |baö] ód, statek.

glu9fpcttf), m. [ber] spat ob. szpat topnisty; fluspat.

glujjmaffer, n. [ba6] rzeczna woda.
gluti), f. (bie) wezbranie, nurt, powód, wzbiór
wód (a); cf. wylew wody (a); przypyw morza
(a). äSähvenb ber — befl SNeereS w czasie przy-
lewu morza (a) fig. Sn ber gluth bon ©efdjaftcn

wród nawau zatrudnie, Szan.; cf. ma,
mnóstwo (SDcenge). Die gluthen, pi. = SBogen
nurty, fale.

gluthen, v. n. m. Ij., wezbra. 6r. e6 fluthet morze
wylewa, wzbiera.

gluthgraS, n. (Seit, alopecurus geniculatus) lisi

ogon wodny, ÄI., <£>gn.; wyczyniec kolanko-
waty, Jndz.

gl u tl) je it, f. (bie) czas przypywu morskiego.

go cf ma ft, m. [ber] maszt pierwszy z przodu 0-

kreta (trzymasztowego) etc, std goefraa, f. reja

przednia.
gocuS, m. [ber] f. Srennbunft ognisko.

goeffegel, n. [ba6] skrzydak.
go beru f.

forbern, v. a. da, chcie, domaga
si, pretendowa.

goberung, f. (bie) bie gorberung pretensya, napie-

ranie si, dopomnienie si, domaganie si.

gol)len, n. [baol f.
gullen zrzebi, g. cia, PI.,
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zrzebita, g. zrzebit; cf. Sßreufj.sSßoIn. gierl,

g. cia, cf. gierlak, g. a.

go hien, v. n. m. h., rebi si.
gohre, f. (bie) pstrg, g. a.

gohre ober góhie, f. (bie) sosna pospolita, Pi.,

f. Sichte, gemeine.

Solge, f. [bie] kolej, g. eji, rzd, g. rzdu, rzdek,
cf. porzdek, g. dku; nastpstwo; in natürlicher

— w przyrodzonym nastpstwie, F. W. 2) bie

gortbauer, bie gorrfeijuug dalszy cig ober blofj

cig 5 3) — quo ©rünben nastpstwo. G$. Odkry-
cie tego — miao "w filozofii bardzo wane
nastpstwa, Dowgird.; cf. wyniklo; Gj.

moralno satyry powinna by z niej wyni-
kloci, a nie jej celem widocznym, Bro-
dziski. Die ÜDcoral ber (Satyr muf eine golge

berfelben fein.

cf. nalpno, pasmo, skutek, wypadek, wnio-
sek, konkluzja; in ber golge na potem, na przy-
szo. 4) posuszestwo, einem golge leiften

sucha kogo, posusznym by komu; 3U Solge

beffen ober bem ju Solge w skutek tego, stoso-
wnie do tego, wedug tego.

golgeleiftung, f. [bie] zastosowanie si do czego,
przestrzeganie (rozkazu).

folgen/ v. a. i za kim, nastpowa, postpo-
wa za kim. 6r. kilka set ludzi postpowao
za trumna [folgte bem ©arge]; wstpowa w la-
dy czyje; naladowa. 25er geinb folgte ihm nicht

mefjr nieprzyjaciel nieposuwal si ju za nim
[a], 3(emanbe8 ©eifoiel — pój za czyim przy-
kadem; auf Semanb — nastpi po kim.

2) — gehorchen sucha, posusznym by; fol=

gen jemanben powodowa si komu, cf. stosowa
si» 5j. prosili Króla, aby cigle szed za jej

(Jaruty lekarki) rada. W tym te chtnie po-
wodowa im si Kazimierz, Nacz.

ÜJemanbee Ratf) folgen rady czyjej naladowa,
P. K. 303, na jej radzie polega, P. K. 168.

Seinem Äobf folgen trzyma si wasnego zda-
nia. 3) barauÖ folgt ztd wypada, wynika, wy-
pywa, pochodzi.

golgenber nastpujcy, nastpny, nadchodzcy.
Gj. drugie odczytanie na nadchodzcy wtorek (a).

SColgenbermaajj en w nastpujcy sposób.

golgenbS, adv. potem, dalej, zatem, za czeu»,

wic, nastpnie.
folgerecht, adj. konsekwentny, Ioiczny; *awo-
ny, Trentowski.

golgerichttgfeit, f. [bie] konsekwentno, *a-

wono.
golgereibe, f. [bie] f. ^Reihenfolge.

golge(rung8)fai3, m. [ber] nastpnik.
folgern, v. a. wnosi, wnioski czyni, dorozu-
miewa si, wnioskowa.

Folgerung, f. [bie] wnioskowanie, wniosek, do-
rozumiewanie si , domys. Gin — jiehetl

wnioskowa.
golgeroibrig nieloiczny , niezgodny z cisym
wywodem.

golgeroibrigfeit, f. [bie] nieloiczno, niekon-
sekwentno

golgejeit, f. [bie] czas przyszy.
golglid), adv. zatem, wic, przeto.

go Ig fam, ad. posuszny, poAvolny.

golgfamfeit, f. [bie] posuszestwo.
go lian t, m. [ber] folia, ksiga arkuszowa.
golie, f. [bie] folia, folga ;"cf. podlewa; cf. tafla

podlana, L., cf. blaszka; bei einem Gbelftein *za-
pa ober folga pod kamie drogi przezroczysty,
B.; beim ©bieget zwierciado z podlewaniem,
3oa»a:orif.

goiter, f. [bie] tortura ober nad) L. tortury, Pi.,

pytki, PI., katownie, mki, mczarnia, mki
katowskie, mordowanie; cf. pytka, Ross. Sr
ift fchon jroeimal auf ber goiter geroefen ju dwa
razy by na pytkach, Grn. .§.

Mrongovlm, DenUch-Poln. Wörterbuch. L

gol ter b ani, f. (bie) katusza, B..; awa katowska
do mczenia, katownia.

golterer, m. (ber) mczyciel, cf. B. kat, ktownik,
cf. Inkwizytor.

golterfammer, f. (bie) mczarnia, katownia.
go I tern, v. a. mczy, katowa, drczy.
gölte rjeug, n. (bab) bie golterroerfjeuge narzdzia

tortury.

So nb, m. (ber) fundusz, cf. zasób, g. u, (a).

gontaine, f. (bie) fontanna, wodorzut, wodoskok,
wodocisk, wodotrysk, SBj.

gontanell, n. (bag) fontanel.-», apertura, cf. B. .
*kauteryum, *egado, L. (eig. ba8 gontanefieifen).

gob ben, v. a. kpi z kogo, drwi z kogo, szy-
dzi z kogo.

gobjurei, f. (bie) drwiny, pi.

gor chling, m. (ber) bedka rydz, Al.
gorber, adv. oberbeutfeh f. ferner, roeiter dalej.

gor beri i eh poytecyny, uyteczny, przydatny,
pomocny, cf. popieszny [förberfam].

gorbern f. fobern v. a. da czego od kogo, wy-
maga czego po kim, domaga si, cf. napiera
si czego u kogo, szuka, upomina si czego
od kogo ober po kim, pretendowa; einen SßreiS—
zaceni, j. S. za kit 1000 czerw. zot. (linen

gu fich ober bor fid) forbern zawoa, sprowadzi,
zaprosi kogo do siebie, kaza komu przyj.
Ginen bor ©ericht forbern pozwa, zapozwa ko-
go ; cf. bibl., biefe Stacht rutrb man beine ©eele bon
bir forbern gupi tej nocy upomni si duszy
twojej od ciebie ; — |herau6] forbern wyzwa.

gorbern, v. a. popiera, forytowa, pomnaa;
sprawowa co rycho, przypieszy, ©id) —
pieszy si.

görberfam f. "forberlid) ; 2) förberfamft jak najrychlej,
jak najpieszniej.

gorberfctjacht, m. (ber) szyba dobytkowa.
gorberung, f. (bie) pretensya, upominanie si,
proba, danie; ©cfyulb— naleyto, naleno,
f. dug, g. u. 2) — bie SSoriabung pozew, g.
pozwu , zapozwanie. Gin SBechfelforberung an
einen machen zrobi do kogo pretensya o zapa-
cenie z wekslu, 8t©., cf. wierzytelno [Sltift]»

forberung wyzwanie.
gorberung, f. (bie) popieranie, przypieszenie,

2) dobywanie kruszców.
gor eile, f. (bie) ein efjbarer glufjfifcf), nad) L. ein Sachs

mit rotten Äinnbaden [salmo fano, L], pstrg,
gorfe, f. (bie) widy, Pi. g. wide.
gorle f. gichte, gemeine.

gorleule, f. (bie) sówka sosnowiec , Sylwan.
[Sat. phalaena noctua piniperda], aud) Äieferneule,

gorcheneule genannt, it. gorftyhalane.

gorm, f. (bie) forma, ksztat; prawido, model.
Gin in gehöriger gorm auögeftellter SBechfel Weksel
w formie przyzwoitej wystawiony, 91©. W.
Mistrz ló dawnego ksztatu [a]. j)ie Denfform
tryb, g. u, L., tryb mylenia. Stach ber gorm
bon — na wzór czego.

gormalien, Pi. formalnoci.
gormalitat, f. (bie) formalno.
gormat, n. ba§) format, g. u, wielko ksigi.
gormbretr, n. (baS) forma [z deski wyrnita].
gormbrahte, pi. nitki mosine na formie papieru.

gormel, f. (bie) formua; rota, arynga. Gj. — be8

©olbateneibeS rota przysigi onierskiej, Al. SI.

gor men, v. a. formowa; uformowa, urabia.
gormenfchneiber, m. (ber) ober ber gormenmacher

formierz, cf. beffer formiarz.

gormer, m. (ber) ksztatownik, ksztaciciel, L.

gormerbe, f. (bie) glina ober ziemia na formy.

gormiren, v. a. formowa, ksztaci, ksztatowa,
wyobrazi, tworzy.

górmltd), ad. formalny. Gj. wojn formaln my-
szom ogoszono, Krs. mysz eis, cf. ksztatny,
skadny; cf. zupeny. Gin förmlicher Äampf
wstpny bój.

20
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görmlicftfeit, f. (bie) formalno, ceremonia.
gormofanifcfjeß Scufelchen, n. jaszczur, g. a, L.
gormrahmen, m. (ber) ramy drukarskie, B.

gormfanb, m. (ber) piasek drobny, miaki.
gormftein, m. (ber) formak, L.
gormular, n. (ba6) formularz, g. a, cf. arynga,

forma, formula, *harynga.
gorfdjen, v. a. bada, poszukiwa czego, ledzi,
wywiadywa si, pyta si pilnie, wypytywa
si, dowiadywa si, szpera, docieka, do-
chodzi. Der forfchebe ©eift duch ledczy, .
progr.j cf. bcffer umys ba dawczy fa]. Der
forfchebe SSlicf badawcze oko [a] cf. ledcze oko
[a] 31, ma na nas zwrócone). SOiit for=

fcbenbem 83licf badawczm okiem wglda g-
boko w dzieje, Dant [a].

gorfchenber, m. badajcy, badacz, g. a.

gorfcher, m. (ber) badacz, g. a.

gorfcberblicf, m. (ber) oko badawcze.
gorfcbung, f. (bie) badanie, wywiadywanie si,
ledzenie, 3. S3, w ledzeniu prawdy postpo-
wa naley od rzeczy wiadomych do niewia-
domych, Dowgird.

gorfcbungSfraft, f. (bie) badajca sia.
go iff, m. (ber) ein SBalb, beffen ©ebraucb nicht einem

jeben frei fleht las, g. u, aud) a; cf. bór. 2) —

,

bie görfte ober girfte wierzch, wierzchoek.

gorftamt, n. (ba6) urzd leny; cf. komora lena.
gorftbeamte, m. [ber] ber gorftbebiente leniczy,

g. ego.

gorftbienft, m. [ber] suba lena.
gorfteilicb, forftlicb leniczy, leny.
gorfter, m. [ber| leniczy.
gorfter ei, f.(bie) dom ober mieszkanie leniczego.
gorftfrebel f. äBalbfrcbel.

ftorftfrohne, f. (bie) paszczyzna lena.
gorftgefille, SJJl. dochody i podatki lene.
gorftgered)tigfeit, f. (bie) wolny wrb ober pra-
wo do lasu.

gorftgerid)t, n. (ba6) sd leniczy.
gorftgefeije, $1. prawa i ustawy lenicze.
gorftbolfl, n. (baö) forst ober forszt, L.
g|orftfned)t, m. [ber] gajowy.
gorftmäßig w sposobie leniczym.
gorftmeifter, m. (ber) nadleniczy, cf. owczy.
gorftorbnung, f. (bie) ustawa lenicza.
gorftred)t, n. (ba) prawo lenicze.
gorftrebier, n. (baS) cz lasu, oddzia, knieja, L.

gorftfache, f. (bie) sprawa lenicza.
gor ft fch reib er, m. (ber) pisarz gajowy.
gorftroanb, f. (bie) forsztowanie, forst, L. Sftit

gorfttoänben bermacben zaforsztowa, L.

gorftltefen, n. lenictwo ; cf. zawiadywanie lasa-

mi, gospodarstwo lene, L., zawód leny (a).

gorftroiffenfdjaft, f. (bie) nauka lena (a), umie-
jtno lasowa, Katalog., cf. nauka lenic-
twa, SBj.

gorftjinS, m. [ber] czynsz za uytkowanie z la-

sów; czynsz leny.

gort, Ireifer, adv. dalej, cigiem, precz; in einem

fort raz wraz, .i wci, cigiem; cf. cigle,
nieprzerwanie, nieustannie. (Sr ift fort niemasz
go; ju odszed, poszed, wyjecha, ©ehe fort

id precz; fort mit bil! won! precz ztd; waral
poszed! B.

NB. W skadzie sów oznacza fort dalsze
trwanie czynnoci lub stanu, w drugiem zna-
czeniu zastpuje partyku, meg!

gortan, adv. na potem, na dal, na przyszo,
odtd, od tego czasu} fortan nid)t mehr ju
dalej nie.

gortarbeiten, v. a. cigle pracowa, robi wci
ober dalj wci pracowa, nieustawa.

gortbauen, v. a. u. n. dalej budowa,
gortberoegen, v. a. dalej posuwa, posun; fid)

8

ft

— postpi, postpowa, i dalj; fid) Inngfam— wlec si.
ort bring en, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er

biad)te fort, Conj. baß id) — , er fortbrächte, Part.
Pit. fortgebracht wyprowadzi, unie, przenie,
przewie, odnie precz; dwign, pomkn
co dalej, uprztn co na stron, odwie kogo,
wynie rzeczy precz, ©erpctchje fortbringen ro-
liny szczliwie utrzyma; cf. wyhodowa.

©ich fortbringen wyywi sie, zaradzi sobie;
cf. utrzyma si na nogach, wskóra, kierowa
siei cf. altt>oltt. *gnarowa si.
ortbringung, f (bie) przeniesienie, uniesienie,
posunicnie, pomknienie.
ortbauer, f. (bie) cige trwanie, trwao. 2e*

bcneiängticbe — dozgonno.
ortbauern, v. n. m. h., cigle trwa; cf. dalej,

duej trwa, nieprzesta. gortbauemb trway,
cigy.
ortbürfen, v. irr. n. fam. módz oddali si
bez pozwolenia: Praes. id) barf nid)t fort nie
wolno mi ruszy si ztd.
orteilen, v. n. m. f., popiesza dalj, pieszy
dalj, cf. uciec, ucieka, pój,
ortepiano, n. (bac3) fortepian, g. u.

orterben, v. n. m. [)., przechodzi dziedzicznie.

ortfahren, v. irr. n. m. f., Praes. id) fahje, bu

ffibrft, er fahrt fort, Imperf. id) — , er fuhr fort,

Conj ba9 id) — , er fortführe, lmperat. fahre fort,

Part. Praet. fortgefahren dalej jecha, wyjecha
precz, odjeda precz 2) robi co wci, da-
lej prowadzi rzecz; F. W. szczliwym go
nazywacie prowadzi dalj Wadysaw.
— cf. dalj cign, dalj postpowa, konty-

nuowa; nieprzestawa.
ortfliegen, v. irr. n. m. f., Praes. ich, fliege fort,

Imperf. id) flog fort, Conj. bog — fortflöge, Part.
Praet. fortgeflogen, lmperat. fliege fort ulecie,
ulatywa, odlecie. 2) dalj lecie, puci sie

lotem, w lot.

ortfließen, v. irr. n., Praes. id) fließe fort, Im-
perf. id) floß fort, Conj. t>a$ — fortflöffe, Part. Prt.

fortgefloffen, Imper. fließe fort odciec, odcieka;
dalj ciec, pyn [o wodzie).
ortführen, v. a. uwodzi kogo na stron; po-
cign, dalj prowadzi.
ortgang, m. |ber] dalszy cig, postpowanie,
postpienie, postpek; guter — skutek, sukces,
wzrost, pomylno; cf. powodzenie. Gj. Wy-
znawcy Lutra spodziewali si w Rossyi szcz-
liwych powodze (a).

ortgeben, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er ging

fort, Conj. baß id) — , er fortginge, lmperat. gehe

fort Part. Prt. fortgegangen i precz, odej, od-
dali si, pój precz. 2) — postpi, posun
si. 3) cigle trwa. Der Saum geht gut fort

drzewo si darzy, L. ; cf. drzewo przyjo si.
ortgehenb postpujcy, postpny.
ort heben, v. irr. a. f. megheben.

orthelfen, v. irr. a. m. b, Prs. id) helfe, bu bilfft,

er h'lft fort, Part. Prs. fortbelfenb, Imperf. id) —

,

er half fort, Conj. baß id) — , er forthülfe, Imper.

hilf fort, Part. Prt. fortgeholfen, einem — wspie-
ra, wspomaga kogo, pomódz, pomaga komu.
©id) — poradzi sobie.

ortbelfung, f. (bie) pomoc, g. y, wsparcie.
orthll, adv. na potm, odtd, na przyszo,
na dal.

orthüb fen, v. n. m. f., hasajc oddali si.
ort jagen, v. a. unb v. n. wygna, wypdzi;
cf. L. forowa, wyforowa, odgoni, odegna,
odpdzi.
ortificiren, v. a. fortyfikowa, obwarowa
miejsce.

o rtifkation, f. (bie) fortyfikacya.

orttommen, v. irr. n. m.
f.,

Praes. id) fomme, bu

fommft, er fommt fort, Imperf. id) —, er tam fort,
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Conj. baß id) — , cr fortfame, Imper. fomme fort,

Part. Praet. fortgefommen wskóra, kierowa si
(a); wyj na swoje; postpowa dalej, i
dalej; cf. *gnarowa si. 2) schroni si, uj.

3) — bon ben Cßflanjeti *kocha si, dobrze
przyj si, L. ©j. ryby, ptaki dobrze si tu

udaj ober chowaj; cf. *plu tu, L
gortfommen, n. (DaÓ wyjcie na swoje, szcz-

cie, powodzenie si, wykierowanie si, *gna-
rowanie si, ycie.

gortfönnen, v. irr. n. m. h., Praes. id) farm, bu

fonnft. cr faun fort, Imperf. id) — , er formte fort,

Conj. bay id) —, er fortfönnre, Imper. fehlt, Part.
Praet. fortgefotlllt módz postpi, wyruszy si,
módz dalej, by w stanie i, — jecha dalej.

Sticht fortfönnen niewskóra, podupa na siach,
niemódz si ruszy z miejsca

gortlaffen, v. irr. a. m I;., Prs. id) laffe, bu Iäffeft,

er läßt fort, Imperf. id) — , er lie9 fort, Conj. baß
id) — , er fortließe, Imper. laffe fort, Part. Praet.
fortgelaffen puci, wypuci.

fortlaufen, v. irr. n. m. f., Prs. id) laufe, bu läufft,

er läuft fort, Imperf. ich — , er lief fort, Conj. baß
id) — , er fortliefe, Imper. laufe fort, Part. Praet.
fortgelaufen uciec, ucieka zkd.

fortleben, v. n. in 1). y dalej, cigle y.
gortleugnen , v. a. cigle nie przyznawa si;

2) przeczeniem zmaza (znie); zapiera si
czego.

g or tiefe ii, v. irr. a. Prs. id) lefe, bu liefefr, er liefet

fort, Imperf. id) — , er lag fort, Conj. baß id) —

,

er fortläfe, Imper. ließ fort, Part. Praet. fortgelefen

dalej czyta.
fortmachen, fid), v. rec. ustpi precz; cf. uciec;
wynie si.

gortmarfd)ireii, v. n. m. f. odmaszerowa, wy-
ruszy.

gortmüffert, v. irr. n. m. f)., fam. Praes. id) muß,
bumußt, er muß fort, Imperf. id) mußte fort, Conj.
bajj id) — , er fortmüßte musie pój, musie wy-
bra si zkd.

gortparfen, v. a. dalej pakowa? v. rec. Sid) —
oddali si, wynie si, usun si.

gortpflanjeii , v. a. rozpodzi, rozrodzi, L.;
rozmnaa, rozszerzy, krzewi, rozkrzewi,
rozplemi; ßg. auf einen — przenie, zla co
na kogo, przekaza komu.

gortbflaiijung, f. (bie) rozmnoenie, pomnoenie,
krzewienie, szczepienie, rozroslo, L.

gortprebigen, v. n. ni. f). dalej cign kazanie.
gortreben, v. n. m. h. cigle mówi, rozmawia
duej, dalej prowadzi rozmow.

gortreffen, v. n. dalej jecha; odjecha precz,
odjeda zkd, wyjecha.

gortreißen, v. irr. a. ni. h., Imperf. id) — , er riß

fort, Conj. bafj id) — , er fortriffe, Part. Praet. fort«

geriffen porwa z sob, unie. Sr roirb mit fort*

geriffen, nämlich auf ber_ gludjt lud go obraca (Ar-
ganta) i z sob go niesie Pk. 214.

gortreiten, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er ritt

fort, Conj. baß id) — , er fortritte, Part. Praet. fort»

geritten odjecha konno.

gortrollen, v. n. m. f. dalej si toczy; oddali
si (o powozie).

gortrücfen, v. a. posun dalej, pomyka co dalej,

ruszy z miejsca; v. n. m.
f.
posun si.

gortfatj, m. (ber) ber herborragenbe Sheil an einem

Änochen; ein fortlaufenber Shell an anbern Äörper*

theileu cz wystawajca; cf. wypuko na
koci, Tr. ; cf. przyrostek, nadrostek, czonek
do wikszego niby przyrosy — , Tr.

gortfchaffen , v. a. uprzta co na stron, wy-
nie, wyprowadzi, wywie, pozby si cze-
go, odesa, wyprawi.

gortfdjaffung, f. (bie) uprzlmenie, pozbycie si
czego, odesanie, wyprawienie.

gortfdjicteil, v. a. posa precz, wysa,, wypra-
wi, odprawi, odesa precz.

gortfd)icfung, f. (bie) odprawienie, wysanie.
gortfchieben, y. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er

fdjob fort, Conj. baß id) — , er fortfcijobe, Part. Prt.

fortgefdboben posun dalej, popycha, napycha
dalej kogo, potoczy dalej.

gortfrhiffen, v. n. m. f popyn dalj, odpyn
(okrtem); v. a. odwozi, odprawia wod.

gortfd)Iagen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) fchlage

fort, bu fchlägft fort, er fchiägt fort, Imperf. id) — , er

fchiug fort, Conj. ba^ id) — , er fortfd)lüge, Imperat.
fchlage fort, Part. Praet. fortgefd)lagen odbi co;
dalej bi.

gortfehteidjen, ficf), v. irr. rec. m. h., Imperf. id)

fchlid) mid) — , er fid) fort, Conj. ba^ id) mich —

,

er fld) fortfchliche, Part. Prt. forgefchlicfjen umkn
si, poczoga si, powlec si, wylizn si,
wymkn si ciszkiem, beff. cichaczem.

gortfchleifeu , v. a. wóczy dalej (po ziemi) za
sob; na sanicach odwozi.

gortfchleppeu, v. a. wywlec, porwa, oderwa,
zabra.

gortfchretten, v. irr. n. m.
f.,

Imperf. id) —, er

fchritt fort, Conj. baß id) — , er fortfchritte , Part.

Praet. fortgefchritten i naprzód, postpi dalej,

krokami si pomyka, wygórowa w czem; cf.dy Gr,. W tym stopniowym deniu wieków
do lepszoci (a). Gr, Mniej wygórowane W
cywilizacyi narody (a).

gortfchreitenb postpujcy.
gortfchreitung, f. (bie) postpienie, postpowanie,
postpek.

gortfd)ritt, m. (ber) postp, $1. bie gortfchritte po-
stpy, Szan.; cf. krok. @£. rozejm dalsze
kroki wojska zatrzyma (a).

(?£. Su ber fratiäöTtfchen Sprache r)at er unglaublich

fcbnelfe gortfchritte gemacht w jzyku Francuskim
nie do uwierzenia jak szybki postp zrobi.

gortfd)roemmen, v. a. ponie, porwa (owodziej;
oderwa podmywaniem. 2) dalej pawi (konie).

gortfchroimmen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich fchroamm

fort, Conj. baß — fortfd)roömme, Part. Praet. fort»

gefchroommen odpyn, popyn.
govtfegelit, v. n. in.

f.
odpyn, puci sie na

morze (okrtem); 2) dalj pyn.
gortfenben f. fortfd)icfen.

gortfingen, —fpielen f b. rb. roeiter fingen, fbielen.

gortfbringen , v. irr. n. m. f., Imperf. id) fprang

fort, Conj. bafj — fortfbrange, Part. Praet. fortge«

fbrungen w skok uciec; skokiem ustpi (i uchro-
ni si przez to); 2) dalj skaka, hasa.

gort ft eilen, v. a. precz odstawi;
f. fortfefjen.

gortfet3en, v. a odstawi, 2) dalj cign, dalj
prowadzi, nie przesta, trwa na czem, kon-
tynuowa. Sie festen bie Steife meiter fort dalsz
podró przedsiwzili (a), robota tak ywo
posunita zostaa, i o godzin etc. (a).

gortfetjung, f (bie) dalszy cig, kontynuacya,
czynienie w ci. -

gortftoßen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) ftoße, bVL

ftoßeft, er ftößt fort, Imperf. id) —, er fließ fort,

Conj baß id) — , er fortfließe, Imperat. ftoße fort,

Part. Praet. fortgefloßen odepchn, popchn,
popycha, odpycha precz.

gorttragen, v. irr. a. m. f)., Praes. id) trage, b«
trag fi , er trägt fort, Imperf. id) — , er trug fort,

Conj. baß id) — , er forttrüge, Imperat. trage fort,

Part. Praet. fortgetragen precz odnie, wynie,
ponie.

(Sr,. Raptowna woda poniosa drzewo nad
rzek Bug na lasy,

f.
forttreiben.

gorttreiben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er trieb"

fort, Conj. baß id) — , er forttriebe, Part. Prt. fort«

getrieben wypdzi, odgoni, odpdzi precz, po-
pdzi, pogoni, wygna, pogania; cf. L. foro*

wa, wyforowa, ponie
f.

forttragen.

20*
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gorttreibung, f. (bie) odpedzeuie, wygnanie.
Sorttrollen, fid), usun si, wynie sic precz.

gortuna, f. (bie) fortuna, szczcie ; Bogini szcz-
cia.

govtrcäf)ren, v. n. m. 1)., cigle trwa, uieprze-
stawa by, cign si.

gortnjóhrenb, Sßavt. cigy, cigle trwajcy, aieu-
stawajcy, ustawiczny, nieustanny; cf. nieod-

stpny. Gr. nieodstpn3m prawie kaszlem dr-
czeni, DD.

gortroaljen, v. a. odwali, usun, potocz3', po-
kula.

gortmanDcrn, v. n. m. f., wywdrowa, powe
drowa, pojecha, wyj z kraju.

gortroehen, y. a. ponie, porwa (o wiatrze);

2) cigle wia.
gortrueifen, v. irr. a. m. 1;., Imperf. id)—, er toieS

fort, Conj. bafj icf) — , er fortmtefe, Part. Praet.

fortgeroiefeii, f. abrneifcn odprawi w czem, odma-
wia co, wstrt uczyni komu w czem.

gorttt>ifd)Cii, v. n. m. f., f. entiuifdjeu zemkn.
gorttDOllen, v. irr. n., Praes. id) mili fort, Imperf.

id) tüollte fort, Conj. bafj id) fortmollte, fam. chcie
odej, odjecha. (56 roili mit ihm llid)t fort nie

postpuje zupenie.
gortttnir jefn, v. n. m. I)., coraz dalej zapuszcza;

korzenie; krzewi si.
gortjiefjen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) -, er jog

fort, Conj. baj) id) — er fortjoge, Part. Praet. fort*

gejogetl wyprowadzi si, wynie si, przepra-
wia si do kd, udawa 6ie gdzie indziej.

2) cign, i dalej.

gortjierjung, f. [bic] cignienie. 2) ba8 gortaiefyen,

ber gortjug wyprowadzenie si, wyniesienie si,
przeprowadzenie si.

*goffil, n. (ba6) kruszec, g. szcu; adj. kopalny.
goffilien, $1. kopalne rzeczy.
got u 8, m. (ber) f. Sirut, zalg, g. cgu, zalek,

g. ka, zawizek, SBj., pód, SBj., zale, za-
lgy zaród, L.

got}, t', [biel kiep, g. kpa, pica, g. y, piczka, g. i,

pisda; cf. ciasnoszka.

goura>ie, f. [biej fura, g. u.

gouragiren, v. a. furaowa, pasz bra, — zbie-
ra; cf. Slltpoln. picowa.

gouragirmüfje, f. (bie) furaerka.
goumiren, v. n. fornerowa, L. j obkada drzewa

cienkiemi deszozukami, L.

grad)t, f [bie] fracht, g. u; cf. *frokt, g. u, *fur-

lanka, adunek, g. nku; 2) transport.

gratd)gelb, n. (bci8) fracht, zapata za przewie-
zienie towaru z jednego miejsce na drugie, L.,

frachtowe.
grad)tbricf, m. (ber) frachtowy list ober list froch-
towy, (a)} cf. B. frachtbryf; cf. konosament;
lista transportowa.

grachten, v. a. adowa, bra adunek.
grcidjteiiiiiehmcr, m. (ber) frachtarz, cf. wektu-

rant; (a).

grcid)ter, m. (ber) frachtarz, froktarz; cf. wektu-
rant; cf. B. biorcy adunek, grad)tfuhnncinn.

gra d)t lohn, m. (ber) frachtowe, g. ego, opata za
fracht, f. grad)tgelb.

grad)tpferbe, §ßt. konie powozowe.
grachtfchein, m. (ber) list frachtowy.
grad)tfd)iff, n. <ba6) okrt kupiecki, B., adowny

ober przewozowy statek.

grctchtroagcn, m. (Der) bryka; cf. B. wóz furmaski,
cf. wóz adowny, Poj.

grachtjcttel, m. (dci) f. grad)tbrief.

grad, m. (ber) frak, g. u, (raczek.
gr act tir, f. (Die) ble gracturfchrift f. fraktura, gatu-
nek pisma amanego.

grage, f. (bie) pytanie; cf. zapytanie; cf. kwestya.
(58 ift feine — , niepodpada adnej kwestyi, 8i@.
66 entfeht bie — , zachodzi pytanie. Die — be»

trifft nur biefcö chodzi wic pytanie tylko o to.

gragen, v. a. pyta, pyta si, zapyta si, spy-
ta si, bada. Cr i;, niehadam kio napisa, ale

co i jak napisa, (a). Stad) einem fragen pytn
si o kogo ober za kim; fig. dba o co; er fragt

nad) niemanben niedba o nikogo. <3prid)tu. er fragt

(ober befiimmevt fid)) fo menlg bamad), a!8 bcr <£wnb

nad) bem fünften gufj tyle dba o 'to jak pies o

pit nog. (Einen um Statt) fragen radzi si
kogo; cf. doradza si kogo, dokada si kogo.

gragpartifel, f. [Die] partykua pytania ober py-
tajca.

grager, m. (ber) pytacz, pytajcy, kfóry si pyta,

spytek, [j.

grageftücte, Sßl. pytania, s#l.; cf. punku pytania.

grageroeife, pytaniem, w pytaniach, przez pyta-

nia, na sposób pytauia.

gragejetchen, n. (ba8) znak pytania, znak zapy-
tania.

gragmenf, f. 83rud)ftäcf.

graijjamfraut, n. (8at. bisnapja, gingidium, L.)

bucie, g. —nia; cf. woszczyca, zurnica, nad)

© i r e n.

granci8faner, m. (ber) Franciszkan, g. a, — kanin.

granco, adv. franko, bezpatnie.
granf, f. fret wolny.
granfe, m. (ber) Frank, g. a.

granfen, n. Frankonia.
granfiren, v. a. frankowa, zapaci od czego.

gränfifd) frankoski.
granfreid), n. Francj-a.

granfe, f. [bie| frdzla, bramowanie z nitkami wi-
szcemi kocem na dó.

granfenmadjer, m. (Der) szmuklerz.

granf ig frendzlowaty.
gran}, m Franciszek, g. szka.

granjbanb, m. (ber) oprawa francuska, oprawa
cakiem ze skóry .£>alb — , oprawa w póskórek.

granjbcuime, 3roergbäume kary, L.

granj brannte ein, m. gorzaka ober wódka fran-

cuska.

granjbrot, n. buka.
granjgolb, n. zoto introligatorskie, — malarskie.

granjofe, m. (btr) Francuz, g. a, PI. Francuzi.
<Sprid)lü. Francuz zmyli, Niemiec zrobi, Polak
gupi wszystko kupi, Ho homo lec.

granjofen, $1. al8 Äranfhelt franca, wenera, we-
nerya; Sßr.-^oln. percie, lubiena choroba.

granjofenfjol}, n. gwajak lekarski, Al.

granjöftg irancowaty, weneryczny^
granjofin, f. [biej Francuzka, g. i.

graiijöfifd), adj. francuzki, a, ie; 2) — adv. po
francusku.

granjperle, f. [bie] pera faszywa, —imitowana.
granjfcharlad), m. (ber) szkarat francuski =

Äernie8'Sdiarlad).

granjmein, m. (ber) wino francuskie.

grappant s= auffallei.b uderzajcy.
grappiren, v. a. razi, odurzy, cf. berblöffen u-

derzy. Cjc. co najbardziej i spektatorów i czy-
telników razi, Dm. 52.

grafj, m. (ber) er, g. eru; cf. pasza, pokarm)
2) obarstwo, bibl. drapiestwo. — ber äöürmer
pastwa robactwa, Sylm.

gräjjig, f. gefräfjig ad. aroczny, a, e.

grateruifiren, v. a. Pd) mit jemanb brata si?i cf.

kuma sic z kim.
gratfjem, m. (ber) cf. iiblld) ber .giaud), ber grabem

para, t., wyziew, g. u 5 cf. wapor.

gratt, ad. = rmtnb, bef. bon ber $aut osedniony,

do krwi przetarty, o skórze mówic.
gratje, f. [bie] eine alberne Srjahlung, ein gemeiner

«Sdjerj, eine Ifippifttje Sierjcrrung be6 ©cfld)t6 ba-
zestwo, cudactwo4 cf. Pi. fraszki, plotki, lada

brednie, bagatele, batumuctwo, banialuka, fochy,

grymasy, ni to ni owo; cf. B. figiel, psikus.

gratjengeficht, n. (ba8) szkarada, straszydo, po
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twora. dziwolg, koczkodan, L.} cf. sowizdrza
[Snlenfpiegel].

grau, f. (Die) pani, dama; ona, maonka, ko-
bieta, bie Jungfrau panna. Unfere liebe grau im
©lfmen ober SDtariä Himmelfahrt najwitsza Panna
zielna ober wniebowzicie Panny Maryi, L.
2Me grau ^SräpDeutin Pani Prezesowa. grau N.
Pani N. ©näbige grau pani dobrodziejka, ©ine
grau nehmen oeni si, pobra on. Sine alte

grau staruszka.
graud)eu, n (oaS) Skrfleinerung&roort bon grau
onka, kobiecina. gr,. Siebes graudjeu, mer loeifj

mer bon uuS bider ift? Moja kobiecino, rzeki JN.

kto te z nas dwojga jest wicej opasy ? (a).

grauenbettfiroh
l'. 83ettfrroh.

grauenbilb, n. (bag) obraz kajswiatszej Panny.
i) kobieta, spódnica (fig )

grauen b i
fj f. SJaihengel.

grauenbruber, m. (ber) szwagier, g. gra.
grauenbiftel, f. oset mikki, Al. 2) oset po-
dwórzowy barszczowy, Al.

graueneiS, n., einblätteriger, burchfichriger ©työfbarh,
ben man in bünne ölütter fbalten fann, SDlonDfteiu,

Sjjiegelftein, (Sar, glacies Mariae), 58öl)tn. 3Iatki
Boej lód, cf. selenit, cf. L. szko ziemne ; cf.

L. kamie lodowy, cf. L. miesiczny kamie,
L. ; smoczy mech, L., jaszczórczy mech, L.

grauenfingergraö , n. (Sat. lotus corniculatus)
komónika rokowa, Al., H9n . > — pospolita,
Jndz.

graue u flache,
f. Seinfrant.

grauenglae, n. (baS) szko kamienne, L.
grauenhaar, n. (ba&) wioski Panny Maryi, wie-
lowos, L., cl. L. zotowos, g. a, wosy czarne
Fanny Maryi. Cßof. Slpoth.; zotowos murowy,
ÄL, (Sat. adianthum capillus veneris).

grauenhemb, n. (bag) koszula kobieca.
grauenfleib, n. (Daöi suknia damska.
grauentlofter, n. (ba6) klasztor panieski, klasz-

tor zakonnic.
grauenfrieg , m. (Sat. echium vulgare) mijowa
gówka pospolita , Sil. ; mijowiec pospolity,
Jndz. (33ot) eig. wojna kobiet.

grauenliebe, f. (bie) mio niewiecia. — ko-
bietek. — lift chytro kobieca.

grauenmantel, m. (ber) paszczyk biaogowski;
2) (Sat. alchemilla vulgaris) gwiazdosz przy-
wrotnik, Al ; przywrotnik pospolity, Jndz., cf.

przewrót; gsia stpa, SJJof. tfboih. 5 b. gsia
stopa, Mr.

graueninünje, f. marzyraitka, L., mitka gre-
cka, L.,

f.
äachmönje.

grauenfdjneiber , m. (ber) krawiec damski, — bia-

oglowski.
gvauenfchuh, m. [Sat. cypripedium] trzewik, Al.,

Hgn.i obuwik, Jndz., H9n - @uropäifcher — [Sat.

— calceolus) trzewik trzewiczek , Al., H9 n> ;

obuwik óty, Jndz., H9"-
grauenfchnfter, ra. (ber) szewc damski.
graueneleute, $1. kobiety, biaogowy, pe pik-

na, pe eska; cf. damy.
grauenöperfon, f. (bie) kobieta, biaogowa, nie-

wiasta.

grauenftanb, m. (ber) stan biaogowski; 2) aw-
ki dla kobiet w kociele.

grau en tag, m. (ber) dzie Najwitszej Panny.
grauenjimmer, n. (bag) kobieta, biaogowa, nie-

wiasta; cf. fraucymer, B.

gräutein, n. (ba§) panienka, panna, szlachcianka;
cf. Hoss. (a) frelina.

©£. daley szy pojazdy mieszczce damy hono-
rowe, freliny i urzdników dworu, (a) 1818.

grauftabt, n. eine ©tabt Wschowa, L.
gred), ad niewstydliwy, bezczelny, zuchway;

cf. dziki, sprony; frecbeS SSolf, n. bibl- naród
srogi; freche Hurerei, bibl. sprosno, wszete-
czestwa.

Gin frecher Sftenfrf) zuchwalca, niewstydliwej
twarzy; freche Singen niewstydliwe oczy; ein
fold)er SDtenfch — który psu oczy przeda, cf.
wytartego czoa.

grechheit, f. (bie) bezczelno, zuchwao, zu-
chwalstwo, dziko, niewstyd, wytarte czoo.

gregatte, f. (bie) fregata.

grei, adj. wolny; cf. swobodny. ©r. swobodny
naród oprócz cnoty jarzma inszego nie zna,
Krs.; frei, ohne 3tbang (gowa w prost) bez na-
tenia, Szk. .
— adv. wolno. (Sr liefj ben Hunb frei herum-

laufen psu da na wol biega etc, Dmbr. 78.
grei geben uwolni, wolno puci.

Gj; nie patrz co wolno, lecz co przystojno,
Grn. Hanbb. S3on freien ©tücfen sam od siebie,
dobrowolnie; freie© Schaufbiel widowisko bez
pac}' (a). 3n ber freien Stift na otwartem po-
wietrzu, (a) na wolnem powietrzu.
3m greieu, j S3, oko buja, w paszczynie, Krs.
pp. 331. Sluf freiem gelbe na czystem polu. 3n
ber freien Statur w czystej naturze , SB. barf id)

fo frei fein ju fragen? czy wolno zapyta. 3d)
bin fo frei ju — pozwoliem sobie — ; 2fuf freiem

gufje fein wolnym by, auf freien gu9 feijeti wy-
puci z wizienia, ©er Sjunb ift frei, b. i. nicfjt

angebunben, pies luny, nie zaoony- greie Äunft

f. bf.

greibatier, m. (ber) chop wolny, okupnik.
greibeuter, m. (ber) kapr, korsarz, rozbójnik,
rabu morski.

grei beuterei, f. (bie) rozbój morski.
grei brief, ta. (ber) wolny list, L., przywilej, list

wolno osobist nadajcy, cf. list elazny, cf.

patent swobody, 3. Sä. — na robienie i ptze-
dawanie pasków do ostrzenia brzytew (a).

greibttbe, f. (bie) ober ber greimarft wolnica, L.
greiforpg, n. (bau) korpus ochotników,— ochot-

niczy, Dant. korpus partyzancki.
greibenfer, m. (ber) wolnomylec, L., cf. Boss.

wolnodumiec, wolnowierca.
greibenferei, f. (bie) wolnomj'lno, f., wolno-
wiarstwo.

greie, n. (bag) b. I), bie freie Suft f. frei wolne po-
wietrze, dwór; inS greie gehen wyj na pole,
za miasto.

greieigen, wasnodziedziczny.
greie Äuuft wolna nauka ober nauka wyzwolona.
greien, v. a. zaleca si, konkurowa, cf. umiz-
ga si.

2) — , heirathen wzi ober poj za on, e-
ni si, oeni si. Um ein STJcäbchen freien sta-

ra sie o Pann, prosi Panny o rk; cf. za-

leca si do Panny,

greien, n. (bag) *zalecanka, L.; ober PI. ^zale-

canki ober beffer zaloty, umizgi. 2) oenienie,
enienie si, pójcie za m.

greier, m. (ber) konkurent, zalotnik, starajcy
si o Pann. Huf greierg güfjen fein zaleca si,
stara si o on.

greier ei, greithe, f. (bie) swaty pi.

grei erg mann, m. (ber) swat, g. a; cf. *dziewo-
sb, g. ba.

greifrau, f. (bie) baronowa.
greigebig, adj. hojny, szczodry, szczodrobliwy;

datny.

2) — , adv. hojnie, szczodrobliwie; ein freigebiger

sjtothleiber rozdajbieda. L., freigebig fein mit etto.

rzuca czem.
greigebigfeit, f. (bie) hojno, szczodrobliwo,

szczodrota.
greigeboren, wolno urodzony.
greigehalten, cudzym kosztem (wiktem) trzy-

many, ywiony, karmiony.
greigeift, m. (ber) libertyn, modnowiarek, wol-

nowierca, L.
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greigeifterei/ f. (bie) modnowiarstwo , wolno-
wierstwo, L.

greigelaffene, m. (ber) wyzwoleniec.
greigeriune, n (ba6) upust, spust, g. u.

greigut, n. (ba6) f. Slflobialgut.

greigrunb, m. (ber) wola, g i, L.

greifyafen, m. (ber) wolny port.

greifjalten, v. irr. a. m, h., Praes. ici) halte frei,

bu fjdltft frei, er hält frei, Imperf. icf> — , er I>ielt

frei, Conj. bofj id) er freihielte, lmperat. halte frei.

Part. Praet. frei gehalten czstowa, utrzymywa
darmo, bezpatnie, na swoim koszcie ober swoim
kosztem kogo karmi, — ywi, fam. fundowa
komu.

greihauö, n. (ba6) wolny dom.
greif) eit, f. (bie) wolno, swoboda; cf. grlaub»

ni9 pozwolenie; in greifjeit fcijen uwolni, da
Ober zwróci komu wolno, wypui na wol-
no; fid) bie greiheit nehmen, omieli sie, po-
zwoli sobie, mie te miao, — poufao. 6U
nem bie greifyelt laffen, j. S. (jcaimjulaufen jc. dru-
giemu da na wog biega, etc, Dambr. 78.

greiheitöbaum, m. (ber) drzewo wolnoci. £>en
— pflanjen zatkn, — zasadzi, (a).

greifjeitó brief, m. (ber) patent swobody, (a) f.

greibrief. (Sr,, rzd udzieli mu (bem Äünftfer) na

ten wynalazek patent swobody.

>, — cf. list elazny, cf. przywilej, g. eju.

greifjeitsfinn, m. (ber) duch wolny; wolnomyl-
no.

greiberauS, adv. otwarcie, rzetelnie, wynurzo-
nm sercem, swobodnie, wrcz, wbród, bez
ogródki i freifjcraug reben jawnie mówi, swobod-
nie mówi, wrcz powiedzie.

greifjerr, m. (ber) Baron, g. a.

greiberrin, f. (bie) Baronowa, cf. Hoss. Baro-
nessa.

Der greifjerr unb bie greiberrin Pastwo Ba-
ronowstwo.

greiherrlid), baronowski.
greiherrfd)aft, f. (bie) baronowstwo.
greif) of, m. (ber) folwark wolny, oddzielny, B.

gr eil) life, f. (bie) Avolna woka.
greijafjr, n. (bati) rok wolnj-, rok wolnoci; cf.

bib(. miociwe lato.

greilaffen, v. irr. a. m. lj., Praes. id) laffe, bu Iaf=

feft, er läfjt frei, Imperf. id) — , er lief) frei, Conj.

bafj id) — , er freilitfjc , Impcr. laffe frei , .Part.

Prt freigclaffen uwolni, da wolno, da na
wola, wypuci na wolno; 2) wyzwoli (nie-
wolnika).

greilaffung, f. (bie) uwolnienie, danie wolnoci,
wyswobodzenie, emancypacya, wyzwolenie.

greilcben, n. (ba8) lenno wolna.
greif id), adv. owszem, pewnie, i owszem, zape-
wne, juci.

greimaeben, v. a. oswobodzi, uwolni, wyswo-
bodzi; frankowa (list.)

greimadjung, f- (bie) uwolnienie.
greimarft, m. (ber) wolny targ.

greimaurer, m. (ber) mason, wolny mularz.
greimauerei, f. (bie) masonia, wolne mularstwo,
towarzystwo, masoskie.

greimaurerifeb, adj. masoski, adv. po masosku.
greimütbig, adj. swobodny, rzetelny, szczery,
otwarty.

2) — adv. swobodnie, rzetelnie.

greimüthigfeit, f. (bie) swoboda, nach B. rzetel-
no, szczero, otwarto, wolnomylno.

greifamfraut, n. f Sreifaltigfeitöblumc (Stiefmütter;
djen).

greifafj, m. (ber) ziemianin, cf. B. posiadacz wol-
nego gruntu, wolanin, L., osadnik woli, L.

greifthein, m. (ber) karta wolnoci, wolny list,

karta bezpatna.

greifchiejjen, n. (ba8) publiczna zabawa strzela-
nia do celu.

greifchule, f. (bie) bezpatna szkoa, Krs.pp.368
szkoa bezpatna, ober niepatna, cf. L. szkoa
wolna.

greif cbüf er, ni. (ber) ucze niepaccy szkolnego.
greifctjütye, m. (ber) wolny strzelec.

greifinii, m. (ber) / wolnomylno, libe-

greifinnigfeit, f. (bie) \ raism.
greifinnig, adj. wolnomylcy; ber —ge libera-

lista.

gveifpredjen, v. irr. a. m. f)., Praes. id) fpreche,

bu fprid)ft, er fpricht frei, Imperf. id) - , er fprach

frei, Conj. baij id) — , er freifpräche, Imper. fprich

frei, Part. Praet. freigesprochen uniewinni kogo,
SBj., niewinnym kogo w sadzie uzna, — ogo-
si, uwolni, za niewinnego osadzi, niewin-
no przyzna, wyczy; fretfprechetl bon (Bün-
ben rozgrzeszy, wolnym odgrzechu oznajmi.
2) einen Sealing — wyzwoli. (Sin greigefprodjc*
ner m uniewinniony, rozgrzeszony, niewinnym
uznany; 2) wyzwolony.

grei|'pred)ting, f. (bie) uniewinnienie.
greiftaat, m. (ber) wolne pastwo, rzecz pospo-

lita, g. rzeczy pospolitej, republika.
greiftabt, f (bie) wolne miasto. 2) f. greiftdtte.

2) — eiu Stabtdjen in Dftprcufjen Kisielice, Pi.
g. —ic.

greiftdtte, f. (bie) przytuek, schronienie, miejsce
schronienia, miejsce wolnoci.

greiftehen, v. irr. a. m. b-, Praes. id) ftehe frei,

Part. Prs. freiftehenb, Imperf. id) - , er ftanb frei,

Conj. bafj ich — er freiftdnbe, Imper. ftebe frei,

Pari. Praet. freigeftatiben sta, lee, by osobno,
oddzielnie. 2) Sinem — wolno by co komu.
Sr. ee ftef)t 3f)nen frei ju reben wolno Panu mó-
wi.

greiftelle, f. (bie) miejsce ober grunt ober pole
wolne.

greift elf en, v. a. unb n. fig. da na wola, zosta-
wi co do woli czyjej.

greiftuuben, $1. wolne godziny, dopadkowe go-
dziny.

greitag, in. (ber) pitek, g. tku.

greitifd), m. (ber) stó bezpatny, wolny stój cf.

? konwikt ?.

greiloerber, m. (ber) *dziewoslb, g. eba, swat,
g. ai cf. B. *druba ? ?.

greiroillia,, adj. dobrowolny, a, e. 2) — adv. do-
browolnie, z dobrej woli; freimilligeö Dpfcr ofia-
ra dobrowolna.

greimillige, m. (ber) dobrowolnie zaciny, (a),

cf. ochotnik, B.

greiroiltigfeit, f. (bie) dobra wola, ochota.
greijettel, m. (ber) kartka, c.eduka uwalniaj-

ca, karta wolnoci od czego, cf. cedua bez-
patna.

greijugig, adj. majcy prawo wolnego przesie-
dlenia si; *wolnoprzesiedlny.

greijtigigfeit, f. (bie) prawo wolnego (b. f). bez
zoenia opaty) przesiedlenia si.

gremb, ad. cudzy, obcy; cudzoziemski, zagrani-
czny. Sin frember Äaufmatm kupiec zagraniczny.
Sntfernet alle frembe ©ebanfen pucie prosz na
stron myli próne, Dambr. 320 i

frembe 2l)iere zamorskie zwierzta (a). Sr. kto
cudze yczko zgubi, rzemyczkiem swoim przy-
paci, ©id) unter fremben Seilten l)eiumfiofjcn cudze
kty pociera. Sr,, na cudzy chleb nie wadzi
naostrzy noa; cf. na cudzej strawie hojno so-
bie poczyna, a z cudzej skóry szerzej rzemie
kraja, L. ; cf. kiedy z cudzego, tedy nu, nu!
a kiedy z swego, tedy nie, nie. grcmbeS 6!ut

cudza wasno.
grembe ©ittetl cudzoziemskie obyczaje, cudzo-
ziemczyzna.
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grembartig, obcorodny, a, e, (a); j. SJ. nowy a
obcorodny porzdek rzeczy, (a) ; cf. przeciwny,
niezgodny, obcy, niezwyczajny, SSj. 35(18

grembartige in Sprache unb Sitte obczyzna,
grembai tigfeit, f. (bie) i-ónorodno, niezwy-
ko, obcororlno.

gl ein be, f. (bie) zagranica, cudzy kraj. Sn bie

grembe reifen zwiedzi obce kraje.

grember, grembiing , m. (ber) przychodzie
, g.

przychodnia, cudzoziemiec, g. mca, go, g.

gocia.
greScomalerei , f. (bie) bie grifchmalerei malowa-

nie na mokrem wapnie, cf. malowanie al fres-
co, SBj.

greScomaler, m. (ber) malujcy na mokrem wapnie.
gregbegicrbe, f. (bie) obarstwo, akomstwo,
chciwo na jado.

grtffe, f. (bie) pysk, g. a, morda.

greffen, v. irr. a. vn. b., Praes. ich freffe, bu friffeft,

er frigr, Imperf. ich — , er frag, Conj. bafj id) —

,

er frage, Imper. frig, Part. Praet. gefreffen zrzec,
Praes. r id) freffe, zrzesz bu friffeft, zrze erfrifjt,

Praet. arem id) frag, are bu frageft, ar er

frag- @id) fart — , nare sie. §lber roie frigt er

aud) ale jake zajada? Nieme. J. Tcz, S. 31.
Tom. 1.

®j. bie_ Sßürmer haben ihn gefreffen robacy go roz-
toczyli;

Synchro, frig SSogel ober ftirb = geh in bie gälte

unb lag bid) lebenbin fangen ober ich erfchiege bid)

zrzyj ptaszku albo umrzesz* id do klatki i

daj si ywcem zapa, bo jeeli nie, to ci
zastrzel. @j. ju to le, kiedy wilk wilka
zrze, Eh.j cf. gry ober gry, poera; er [jat

einen Starren an ihm gefreffen, fig, er hat eine blinbe,

unmägige Siebe jti ihm lepo dla niego wylany;
fein Seib in fleh freffen, ftg fieb hrimlidj fränfen, ohne
feinen ©rain auSjulaffen pokn, znie krzywd.

2) um fid) freffen szerzy si, rozszerza, si,
roznosi si.

greffen, n. (ba8) arcie, poeranie, obarcie; 2)
aro, jado, er 5 cf. erowanie, erowisko.

greffenb, adj. ostry, gryzcy, fig. szerzcy si.
greffenbeS Sltahl, n. (ba$) bibl. zaraza szerzca
si i ber freffenbe SRofl rdza poercza, Pam.

greffer, w. (ber) arok, oberca, poerajcy; cf.

pasibrzuch, B.

grefferei, f. (bie) aroctwo, bibl. szalone biesiady.

gregfieber, n. (ba6)gieg|"ucht, I. (bie) apetyt zbytni,

gód srogi; cf. B. wilczy gód.
gregtrog, m. (ber) ób, koryto.

grettdjen, n. (beiß) asica lena, L.

gretjen, f. freffen. 2) v. a. maften karmi, tuczy.
greube, f. (bie) rado, f. pociecha, wesele, g. a,

przyjemno, wygoda, sodycz, g. y, cf. zado-
wolnienie, uweselenie, ukontentowanie; cf. roz-

kosz, f. zabawa, rozrywka.
@£. Opucilimy dom starego Piotra z praw-
dziw wntrzn Pociech, jaka po spenieniu do-

brego uczynku nastpowa zwyka, P. Jan. Ja
w poród tak przedziwnego widoku (e8 ift bie

9ebe bon ber fchönen Statur an einem frühen äftor-

gen) czuem niewypowiedzian wewntrzn
sodycz, Krsk.; SBaterfreuben pociechy ojca, (a);

greube machen wesele przynie; cf. rado
sprawi; Boss. obradowa kogo. @£ Dzie Bo-
ego narodzenia wielkie wesele wszytkiemu
wiatu przyniós, Dambrowski. greube unb Seib

roskosz i utrapienie, Dambr. 190; bie SebenSfreu-

ben wygody ycia.
greubenbe jeugung ,_ f. (bie) oznaki radoci, 0-

wiadczenie radoci.
greubenfeft, n. (ba8) dzie uroczysty, dzie ra-

doci, dzie wesoy; cf. wesoe wito» cf.

Ross. radostnoje torestwo; cf. solenno, f.

greubenfeuer, n. (ba6) radosny ogie; cf. Boss.
pocieszny ogie; cf. B. strzelanie lub odgos

dzia za odniesione zwycistwo eig. greubenfchie*
gen.

greubengefang, m. (ber) pie radosna.
greubengefchrei, n. (ba8) bibl. glos weselcych
si; okrzyki radosne, — wesoe.

greubenfleib, n. (baä) szata wesela; cf. — suk-
nia solenna.

greubenleben, n. (baS) ycie wesoe, radosne,
przyjemne, B.; cf. rozkosz, g. y; cf. lustyko-
wanie , hulanie , hulanka ; cf. bankietowa-
nie.

greubenlieb, n. (ba§) wesoa pionska, radosna
pie.

greubenloS, ad. niepocieszony, smutny; cf. Boss.
bezradostny.

greubenmeibeben, n. (ba8) panna ycia wesoego,
(a), dogodnica.

greubenmahl, n. (ba6) greubenmahljeit , f. (bie)

uczta, bankiet, g. u, biesiada wesoa, wesoa
zabawa, ochota.

greubenol, n. (ba8) olejek wesela.
greubenojjfer, n. (ba8) ofiara swobodna.
greubenboft, f. (bie) radosna nowina.
greubenreid), adv. wesoy, obfituicy w rado.
greubenfchug, ni. (ber) wystrza radosny.
greubenfpiel, n. (ba8) komedya, wesoa gra.

greubenfbrung, m. (ber) hasanie radosne, plsy
wesoe pi.

greubenftorer, m. (ber) burzyciel wesela; ten
co rado (zabaw) psuje, przerywa, wichrzy-
ciel zabawy.

greubentag, m. (ber) dzie radoci, — wesela,
dzie wesoy.

greubentanj, m. (ber) taniec wesoy, plsy we-
soe pi.

greubentaumel, m. (ber) cf. hulanka, L. sza ra-
doci.

greubentbrane, f. (bie) za radoci.
greubentranf , m. (ber) spenienie kielicha ra-
doci.

greubenboll, ad. peen ober peny radoci.
greubetrunfen , opojony radoci, (a).

greubig, ad. wesoy, radosny; 2) adv., wesoo,
radonie.

greubigfeit, f. (bie) wesoo, rado, ochota.

greuen, fid), v. a. a!8 recipr. radowa si, wese-
li si, cieszy si über etroaS z czego, roir freuen

un8 fetjr ob. impers. e8 freut un8 bardzo nas to

cieszy ober bardzo jestemy kontenci ober bardzo
sobie winszujemy, Boh.
Sid) — auf eiroaö, wyglda czego z radoci.

greunb, m. (ber) przyjaciel, g. a. g. Pi. przyja-
ció, Inst. PI. przyjaciómi. ©£. Byli sobie

przyjaciómi wanie jako wilk z owc, Dambr.
489. greunbe erfennt man in ber Sloth w potrze-
bie pozna przyjaciela, L.; w potrzebie przy-
jaciel najlepiej si wyda; greunbe in ber Sloth,

gehen 15 auf ein Sott) gdzie ze przypadki, tam
przyjaciel rzadki, cf. mionik.
3d) biu fein greunb babon nie lubi tego.

grennbin, f. (bie) przyjacióka.
greunblicb, ad. przyjazny, miy, wdziczny,
uprzejmy, pogodny; unter freunblichem SSorroanbe,

w przychylnej zdradzi postaci ; SalJ unb 33rób

unb ein freunblich ©eficht, flehen für ba8 befte ©ericht

chleb z so byle z dobr wol, L. SSor ben

Slugen freunblich unb hinterm 8tüdfen falfcfj w oczy
cudnie, a za oczy obudnie, Bohomolec.

greunblichfeit, f. (bie) ludzko, przyjemno,
wdziczno, agodno, f. f. Synchro, Ginter

greunblichfeit ftefet oftjudfe baranek na postawie,
ale lis (wilk) na myli.

greunbloS, bez przyj aciela.

greunbfchaft, f. (bie) przyja, przyjacielsko,
fjoln. Mazepa; cf. zayo bertraute greunbfchaft cf.

przyjacielstwo; SSlutSfreunbfchaft f. (bie) powi-
nowactwo, pokrewiestwo; greunbfdjaft mad)en
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zaprzyjani si z kim, cf. zabra z kim przy-
ja.

greunbfdjaftlid) , adj. przyjacielski, przyjazny
;

2) — adv. po przyjacielsku.

greunbfcbaftlichfeit, f. (bie) przyjacielsko.
greunbfcbaftobanb, n. (ba8) wze przyjani.
greunbjchaftbienft, m. (ber) przysuga ober u-

sluga przyjacielska.

greunbfcbafteftücf, n. (ba6) uczynek przyjaciel-

ski, dowód przyjani, cf. usuga przyjacielska.

greunbfchaftSberficberung, f. (bie) zapewnienie
przyjani.

grebel.ra. (ber) psota, przestpstwo, zbrodnia,

B.$ cf. zuchwao, swawola, szkoda zoliwie
wyrzdzona, f., zuchwalstwo.

grebler, m. (ber) hultaj, otr, niezbouik, zbro-

dniarz, g. a, zuchwalca, krzywdzcy , lelko-

mylny, zoliwy.
grebelbaft, adj zoliwy, zuchway, krzywdz-

cy; adv. zoliwie, z krzywda; cf. B. szkara-
dnie.

grebe Imutb, m. (ber) zoliwo.
grebeln, v. a. zuchwale co broi, B., cf. szkara-

dnie postpowa, krzywd czyni, miowa nie-

prawo.
grebelthat, f. (bie) zbrodnia.

grebentlid), adv. zuchwale, (f. grebelbaft) pocho,
lekkomylnie.

%xet), f. frei.

gricaffee, n. (bo«) frykas, g. u, potra-wa z ró-
nego misa etc. biaym sosem zaprawiana.

gricaffiren, v. a. frykasowa, fig. na miazg
zbi.

griebe, "m, (ber) pokóji g. oju, cf. 8fuff. mir, g.

u. Sr,, er bat feinen grieben, feine Stub niema mi-
ru, SJJr.sSßoln. griebe machen zawrze pokój.

griebefiirft, m. (ber) ksi pokoju.
griebenSartlfet . m. (ber) — beoingung, f. (bie)

artyku pokoju, warunek pokoju.
griebenSbote, m. (ber) gosiciel pokoju, pose
ogaszajcy pokój, posaniec o pokój.

griebenSbrud), m. [ber] zamanie pokoju.
griebengfahne, f. (bie) chorgiewka pokoju.

griebenöfeft , n. (baß) wito pokoju, uroczysty
obchód zawartego pokoju.

griebenflgertcht, n. Q>a&) sad pokoju, sad poje-

dnawczy.
griebenSbräliminarien, PI. przedugodne warun-

ki pokoju.
griebenörichter, m. (bei) sdzia pokoju.
griebenSfchlufj > ni. (ber) zawarcie pokoju; cf.

traktat pokoju.
griebenBfrifter, m. (ber) pokoju-dawca, (a); cf.

(a) Uspokoi ciel
i cf. jednacz pokoju, porednik,

stanowiciel pokoju, cf. godziciel, g, a. cf. mi-
roczyca nad) Gornicki's (ßr.4ßoln.

Sr. Godziciel to by caej okolicy, Krsck,
P. P. 2bl. 2, 63.

griebenoftijtung, f. (bie) pacyfikacya, godzenie.
gtiebenöftörer , m. (ber) buntownik, wichrzyciel

pokoju.
griebenSiraftat, m. (ber) traktat pokoju.
griebenounerbanblung , f. (bie) negocyacya,

traktowanie o pokój, ukady opokój.
griebenöbermittler , m. (ber) porednik pokoju.
griebenSborfcblage, p. propozycye pokoju, po-

dane warunki pokoju.
griebtnö jeit , f. (bie) czas pokoju, czas spokojny.
grteberid), m. Fryderyk; cf. Frederyk.
griebrirböfelbe, Rozogi, jr.^gSotn. , ein Dorf bei

bem Stäbtchen Drtclöburg ober SöiUcnberg.
griebfertig,

f. berföbnlicb, adj. ukadny, spokojny,
skonny ober prtki do pokoju, do zgody, a-
godny. 2) — adv. spokojnie.

grtebfertigfeit, f. (bie) prdko ober ch do
pokoju, (zgTbdy), prdko do dania si przepro-
si.

grieblid), adj. spokojny, a, e, pokój przyjmuj-
cy. 2) — adv. spokojnie. S5en «Streit auf eine

frieblicbe 2Crt beilegen ukoczy spór sposobem
pojednawczym (a).

grieblicbfeit , f. (bie) spokojno.
Sviebliebenb, ad. pokój kochajcy, — miujcy.
griebrid), m. Fryderyk ober Frederyk.
griebfam, ad. spokojny f. frieblid).

grieren, v. irr. n. m. b., Imperf. idj — , er fror,

Conj. l>a$ ich — , er fröre, Imper. friere, Part.
Praet. gefroren marzn, zibn. 68 roirb frie-

ren bdzie marzo. äJMd) frieret zimno mi, zibn.
griee, m. (ber) bei ben äRalem fryz; 2) ein tbolie»

ner «Stoff kuczbaja; cf. L. fryz; cf. L. rod-
belk.

griefe, m. (ber) Fryz, g. a.

griefel, m. unb n. nad) ^einfiuS: n, fryzie, PI. g.
i (s krosteczki prosianemu ziarnu podobne
poowa nad skór si ukazujce czsto wraz
biae i czerwonej; roetfjer — prosówka; rother— krostkl czerwone.

grieSlanb/ n. Fryzya.
grifcb/ ad. wiey, 2) chodny (o mronem po-
wietrzu) ftg. Siu frifcber ajcenfcb czerstwy, dziars-
ki czowiek) czerstwy, rzewy, dziarski,
rzeki, ywy, hoy. gj. SBir muffen in bie

flifdje Suft geben musiemy si przewietrzy;
trzeba nam zay wieego powietrza. Sluf

frifdjer £bat na gorcym uczynku; grifd) jur Slr=

beit wecie si do roboty, S. Pp.
SJoin frifcben na nowo, znowu ; frifcbe Sutter
wiee maso, 3%, niestare maso, DD., cf. DD.
mode —

;

frifd) auf nu tedy, ywo, wawo, chyo ; fiifcb

geroagt ift_ halb geroonnen (8at. audaces fortuna
juvat) miaym suy fortuna, L.

grifd)e, f. (bie) wieo, f. czerstwo.
grifcfje -&aff, n. (bad) fryszhaff, odnoga morza

batyckiego.
grifcbeifen, n. (ba6) elazo kute, cf. *fryszowa-

ne, B.

grifdjen, v. a. fryszowa, (elazo, f. erfrifd)en).

grifcbeffe, f. (bie) fryszerka, kunica.
grifd)!) erb, fryszerka, L.
grijcbling, m. (ber) warchlak, g. a, L.J cf. pro-
si dzikie.

glifrbofen, m. (ber) fryszerka, L., piec fryszerski.

grifdjpfaune, kocie elazny do topienia miedzi.
glifeur, m. (ber) fryzer, g. a. fryzyer.
grifirbobrer, m. (ber) widerek do fryzowanej

roboty, B.

grifiren, v. a. fryzowa, trefi (wosy).
grifirfamm, m. (ber) grzebie do fryzowania,—
fryzyerski.

grifirniiible, f. (bie) myn do fryzowania sukna,
Techn.

grift, f. (bie) ber Termin czas, odwoka, czas wol-
ny, pewny naznaczony czas, termin sdowy

;

cf. B. przecig czasu. — geben czasu da, prze-
duy czas.

griffen, v. a. odoy, odroczy na inszy czas 4

poycza do czasu. Daö Sieben frifteu koata
si, bied y.

griftung, f. (bie) przeduenie czasu, terminu.

grifj, rzyj f. freffen.

Sr i fur, f. (bie) fryzura.

grittbohrer , m. (ber) widerek bednarski.
gritte, f. (bie) in ben ©la&bütten baö ©einenge Der-

jenigen Stoffe, befonberó ber Äicfelerbe unb beö 2au>

genfa(3eö, auü roeld)cn burd) Sdjmeläcn ein ©laöflufj

entftebt fryla, roztopiony zacier. Techn.
grit}, m. fur grieberid) Frycz, Fryderyk.
gritjehen, m. für gritj u. grifje (griebeiife) Frydery-

czek, Frydrysia.

grob, ad. wesó ober wesoy, a, e, uradowany ;

cf. K. kontem ; zadowolniony. Sr ift baiübrr

froh on temu rad, kontent z tego.
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Sj. froC
_
festen fle nach ^atife juriicT uradowani

powrócili do domów, (a);

froh, fein by dobrej myli, uradowa si, uwe-
„ seli si 5 nicf)t frof) rnerben nie zay czego (ei«

ner ©adje).

gro^id), adj. wesoy; 2) adv. wesoo. @g.

zawsze do zdrowia dobrego, trzeba serca we-
soego, alter Aut. Facecye Polskiej frohlid) fein

weseli si.
grof)lid)Eeit", f. (bie) wesoo, bib!, wyskakiwa-

nie od radoci.
groblocfen, v. n. m. b- cieszy si, radowa sie,

über etroaS z czego, *pochutniwa sobie, wy-
krzykn z wesooci, podskakiwa z radoci.

Wian nuifj nid)t bor ber 3^it froblocfen nie mów
hup, a przeskoczysz.

grohloden/ n. (ba&) *pochutnlwanie, radosny
gos, okrzyk ludu, radowanie si, cieszenie

si.
grojjn, m. (ber) ein ©erid)t6biener suga miejski,

cf. ceklarz, wony, cf. podstaroci, g. ciego, B.

grobnarbett, f. (bie) ber grobnbienft paszczyzna,
szarwark, robocizna; niewola, toka, L.
— tbun, paszczyzn, robocizn odbywa, *ro-

botowa, L.

@iu aujjerorbentlicber — , obne Srfatj daremszczyzna,
grofynbar, adj. = 311 grobnbienften berbunben pa-
szczynie Ober robocinie podlegy, paszczy-
niany, zaciny.

grobubarfeit, f. (bie) poddastwo, stan podle-

goci, paszczynie.
Srobnbauer, m. (ber) chop poddany, paszczy-
nie lub szarwarkowi podlegy.

grobnbote, m. Cber) podwodnik.
groljne, f. (bie) robocizna, paszczyzna, szar-

wark.
grobner, m. (ber) ber grobnbienfte leiftet, czowiek
odrabiajcy paszczyzn, szarwarkowy czo-
wiek.

gröbnen, v. n. m. f). paszczyzn odrabia, ro-

bocizn odbywa, szarwarkowa ; fig. feinen 8Ü*

ften — chuciom, namitnociom cugle popu-
ci, pobaa.

grohnfoflen, n. (baS) suche dni, B. wielki post.

grobnfllbre, f. (bie) fura szarwarkowa, podwoda.
grobnleichnam, m. (ber) Boe ciao.

grqf)nleid)namäfeft, n. (ba8) wito Boego
ciaa.

grobnleid)nam8tag, m. (ber) dzie Boego ciaa,

cf. *Boocielski, L.

grobntag, m. (ber) dzie zaciny.
grobnboigt, m. (ber) podstaroci, karbowy,
wodarz nad) B.; ober bibl. poborca co drczy
lud, dozorca nad ludmi Paskierni ober podda-
nemi, szarwarkowemi.

grobfinn, m. (ber) wesoo umysu.
gromm, ad. pobony, nabony, bibl. 2) — adv.

pobonie,
gin frommes $ferb spokojny ko.

grommelei, f. (bie) nabonictwo, witoszestwo.
(fj. Epoka nabonictwa ju przesza (al; bigo-

terya.

grommeln, v. n. m. })• witego udawa, wi-
tym si czyni, witoszkowa.

grommen, v. n. m. 1). poytecznym by, zda
si do czego, wygod czyni, suy.

grommen, n. (ba§) poytek, g. tku.

grßinmigtett , f. (bie) pobono.
grömmler, gronimling, m. (ber) naboni, g.

ia, cf. witoszek.
Srommlerin", f. (bie) witoszka, dewotka.
gronte, f. (bie) czoo, L. ; front, g. u, wysada,

L. facyata (domu).
grofd), m- (ber) aba. 2) — eine Äranfbeit, eine

©efd)h)ulft unter ber 3ui'9 e öer Sttenfcben, Sßferbe,

tttlb beg Sfinbbiebe aba, choroba koska, wy-
rostki pod jzykiem czerniejce.

3) — ein fjerborftefjenbes ©tüdfdjen «Ö0I3 an einem
Violinbogen abka, podstawek ober podstaw-
ka, B.

grofcbaber, f. (bie) abkowa yka, DD. 5 ya
podjzyczna.

gvofd)bifj, m. (Sat. hydrocharis) abiciek, ^».,

Ä., J. ©emeineS — (Sat. — morsus ranae) —
glinkowy, St., <£)gu., — okraglolici, Jndz.

gröfchchen, n. (baä) abka.
grofd)ebbid) , m (Sat. sium angustifolium) marek
wazkoliciowy , Al. 5 potocznik waskolici,
Jndz.

gro fd)f raut , n. (Sat. alisma plantago) abieniec
babka wodna, ^)g., Al, Jdz. ; anielski trank,

^>gn. 2) (Sat. calla palustris) grzybienlec bot-
ny, Al., czermie botny, Jdz., wesz wodno,
grzybieniec, *czerwie botny, .§gn.

grofd) I a the, f. (bie) gro[d)bfu^e abiniec
grofcblaid), n. (baö) bte in einem Schleime einge»

fd)loffenen Gier ber gröfche klej abi, L.} abi
'skrzek, abi krzek, L., mlecz abi.

grofchlattig, m. (ber) rdest.

grofchlöffel, m. (ber) (Sat. alisma) abieniec. ®e*
meiner — f. grofcbfraut lJ.JRantuifelarriger — (Sat.

— ranunculoides) abieniec may, Al. 5 — ja-
skrowy, Jndz. 2] f. grofcbfraut: 2|.

grofd)beterlein, n. [Sat. sium latifolium] marek
szerokoliciowy, Al., <£)g. ;

potoeznik szeroko-
lici, Jdz.

grofdjpfeffer, m. [Sat. ranunculus sceleratusj ja-
skier jadowity. HJK.

grofcbfteiu, m. (ber) abiniec, ahinek, L.
gro fcbroegeridb, m.

f. grofcbfraut 1.

grofcbrourm, m. (ber) kijanka, L.

groft, m. (ber) mróz. marznienie. Der groft nimmt
311 mróz si sili. Der — nimmt ab mróz upu-
szcza ober spuszcza, <5rn. <£).; mróz zela, [a].

Der — b"t nadjgelaffen mróz zwolnia, L.
Der fleine groft, 9tad)tfroft przymrozek, g. zku

;

im groft liegen na mrozie lee.
groftbeule, f. (bie) bbel od mrozu, cf. odmroe-

nie, *odmroka; cf. *zamróz, L. ; cf. L. *od-
ziblizna.

grofteln, v. n. m. b- troch zimna czu.
gröfteln, n. (baä) zib, g. "ziebu. gj. DD. Dzieci
zibu nóg doznaj.

groftig, *froftrig, ad. zimny, mrony, zziby. 2)
zimna si bojcy, piecuchowaty; cf. B. zimo-
lak, g. a.

gröftling, m. (ber) ein froftiger ajtenfd) zimolag, g.
ega, L. ; zmarlak, g. a.

groftfcbnuer , m. (ber) dreszcz, zibiaczka, L.
groftroetter, n. (ba8) mróz, g. u, mrone po-

wietrze.

grud)t, f. (bie) owoc, g. u; urodzaj, plon, pód,
frukt, g. n.

grüd) te, $1. be8 S3aume8, owoce, frukta, beS gel»

beS krescencye, pody ; cf. L. poytki ; cf. przy-
chody. @£. tr fab bie — feiner Slrbeit ujrza plon
usiowa swoich [a].

grud)tbalg, m. [ber] torebka nasienna.
gruchtbanb, n. (ba6) bie grud)tfd)nur, Saubfcbnur,

baS grudjtgebange [gr. feston] binda, [a]; wieniec
kwiecisty, bukiet i binda kwiatów i owoców
pena malowana albo wyrnita cf. B. girlanda.

grud)tbar, adj. podny, urodzajny, yzny, bujny,
rodzajny, owocorodny ; uyteczny, 3. S3, wia-
domo. SSon einer fruchtbaren grau fagt man co
rok, to porok. 6j. podny dowcip Krasickiego,
Dm. grud)tbar madjen uynia.

2) — adv. urodzajnie, bujnie, podnie, yznie
ober yzno.

grud)tbarf,eit , f. (bie) urodzajno, podno,
yzno, f., cf. plon, 3. S3, o nadzwyczajnym
plonie 3 ziarn [aj.

grud)tbarld), podny, urodzajny, yzny ; cf. po-
yteczny, [eig. nürjlicf)].
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gruchtbaum, m. | bev] rodzajne drzewo, Krs. pp.
374, drzewo owocowe, L.

gniditbehäftniß ober gruchtgehäufe, n. <ba8) [Sat.

pericarpiura| okrywa nasienna, nad) Ä(. ober
nad) B. torebka nasienna

grtid)tboten, m. (ber) szpichlerz, g. a, cf. gumno.
"2] boranrfd) dno [Sar. receptaculum] Ross. podo-
woje Jfoe.

gruthten, v. n. m. I). poytek przynie, poma-
ga, poytecznym by, skutkowa.

gruchtgehäufe, n. (baó) okrycie ober okrywa na-
sienna [Sat. pericarpium|, fil., Ross. podowaja
czaszeczka ; cf. komórka ? ?.

grnchtgrube, f. (bie) ber gruchfeller dó na jarzyn,
SBj., parsk, L.; cf. pasieka, eig. Sieiiengartcn.

griid)thanbel, m.
| bei] handel owocowy, zbo-

owy.
grud)tl)ónbler/ m. (ber) handlujcy owocami, —
zboem.

grud)thau8, n. (ba6) 'krzewodom, g. u, L. } cf.

greibhauB, róliniarnia.

gruchthorn, n. (baö) róg obfitoci [Pat. cornuco-
pia].

gruchtfeim, m. [ber] zaród, g. u, zarodek.
grucfjtfnoäbe , f. (bie) pczek owocowy.
gruchtfnoten , m. (ber) [Sar. germen ovarium] gu-

zik owocowy, fil., cf nasiennik, Jndz. , cf. za-
rodek, fil., zarodek, L , cf. Boss. matocznik.

grtld)tlo8, ad. bezowocny, nieurodzajny, ponny,
niepodny

;

frudjtlofe Arbeit bezowocna praca (a) ; cf. flg. nie-
uyteczny , <5r. bezowocnie kapital chowany
[a]. Cf. daremny.
grud)tlo8, beigebend fein daremnym, prónym—
bezskutecznym by.

gruchtlofigfeit, f. (bie) bezowocno? cf. fig.

bezskuteczno, nieuyteczno, plonno.
grud)tmangel, m. [ber] niedostatek urodzajów,

cf. brak ywnoci; cf. Boss. bezchlebnicaj nie-

urodzaj.

gruchtniefjung, f. f. Sftiefjbraud).

gruchtfchnur , f. (bie) feston. g. u, binda malo-
wnna lub rzezana owocu, kwiecia pena, L

grud)tfd)rumj)f , m. [ber] ber Slbgang an aufgefchüt»
• teter grud) burd) (Sintrocfuung beffelben ubytek
zboa przez zeschnicie.

grtichtfberre, f. (bie) baS SSerbot, bie SSerhinbening

ber 2tu6fiihr be8 ©etreibe zakaz wywozu zboa.
grud)troein, m. [ber| cydr, g u.

grudUroolle, f. (bie) [Sat. pappus) puch, g. u.

gruchtjehnte, m. [ber] dziesicina od ziarn.

frugal, skromny. 6r. dla zjedzenia skromnej
wieczerzy [a].

grul), adv. rano, z rana, wczenie.
gruber, comp, raniej wczeniej; früh morgenS

rano, z rana, raniutko, raniuteko, rankiem,

o rychym poranku, [a] .freute frill) dzi rano;

morgen früh jutro rano. 3" früh zawczenie, za

rycho.
grul), adj. rany Ober ranny, porankowy; cf.

wczesny, zawczesny. 3 U früh, przedwczesny
[a]. Som frühen äRorgeu od wysokiego rana,

Pam. SSon früher 3ugenb an od wczesnej mo-
doci ober beffer: od samej modoci [a], od

pierwszej modoci, cf. z najraszych lat,

Nieme.
®anj früh, adv. raniuchno, raniutko. 58on früher

3ugenb auf ift bir, o SBahrbcit, mein Sehen gelcib-

met roorben [fagt Koltay] prawdo tobie od wczes-
nej modoci powicone ycie ofiaruj do os-

tatecznego tchnienia mego. ©id) früh aufmachen,

atlfftcrjen ober fommen porani si, L. unb ^iv.=

(ßoln. Sin früher lob przedwczesna mier.
grühapfel, m. |ber] jabko wczesne.
gnibarbeit , f. (bie) robota poranna.

gnlljc, f. (bie) poranek, g. nku, zaranie, b. rano

alb Subst.

SvüheidK,
f.

@id)e, geftielte.

gl abgebet, n (baö) modlitwa poranna.
grübgeburt, f. (bie) wczesny poród; poronienie.
grübiahr, n . (baö) ber griihling wiosna; cf. prze-
dnówek; adj. wiosenny.

grüblingsehr'enbreie, in. (Sat. veronica verna)
przetavznik wiosnowy, fi(.; — wiosenny, Jndz.

grub l ingeerbe, f. f. gafanenrraut.

grül)ling6fingerfraut, f. günffingerfraut, fletnee.

grül)liiig8füd)eiifd)ruelle, f. (Sat. Pulsatilla ver-
nalis) zawilec wiosnowy, .frgn., Jndz.

grül) lingSfur, f. (bie) kuraeya wiosenna, Dz.
zdr.

grühlingSluft, f. (bie) powietrze wiosenne.
grül)ling6nad)tg(eid)e, f. (bie) porównanie dnia

z noc wiosenne.
grühling6{)unft, m. (ber) punkt równonocny
wiosnowy.

grul)ling8fparf , m. (Sar. epergula pentandra) spo-
rek pielistkowy, fil.; — piprcikowy, Jndz.

grublingórcalbcrbfe
, f gafanenfraüt.

grül)(ing8n)afferftern, m. (Cat. callitriche verna)
gwiazdki wodne wiosnowe, fil.; gwiazdosz wio-
senny, Jdz.; wonik wiosenny, «jpgn.

grüblingöroidfe, f. (Sat. vicia lathyroides) wyka
najmniejsza, Jd.

grüblingSjeit, f. (bie) czas wiosenny,
grühmeffe, f. (bie) ranna msza.
grübmette, f. (biel jutrznia.

grüf) morgenö, adv rano, zrana, z poranku; cf.

[a| o rychym poranku ; cf. B. raniuteko, ran-
kitin.

grühobft, n. (ba6) owoc wczesny.
grübbrebigt, f (bie) kazanie poranne, SBj., cf.

jutrzenne kazanie, jutrznia.

gl üh regen, m. (ber) deszcz porankowy, B., cf.

deszcz ranny
grub 5 unb ©bärregen, m. (ber) deszcz [wczesny

ober] ranny i póny, L.

grühfaat, f. (bie) zasiew na wiosn, pierwszy
zasiew.

grül) [tuet, n. (baS) niadanie, g. ia, cf. DD. ranny
posiek; cf. Boss, zawtrak. Um bie %t\t be8

giubftiictco o niadannej porze [a], cf. niadanie
pod kurkiem, SPp.'

grühftüden, v. n. je niadanie, niada.
grübfiunbe, f. (bie) godzina poranna, B.; cf.

ranna godzina, poranek, porankowa godzina.
grüh^eitig , adj. wczesny; 2] adv. skoro, rycho,

przeil laty.

3u frühzeitig zawczesny; cf. nader wczenie,
prdko, nazbyt przed czasem.

grühjeitigfeit, f. (bie) rychlo; wczesne dojcie
[owocu],

gruftriren, n. (ba&) uchybienie, terminu, 9t©.
gud)S, m. (ber) lis, g. a, liszka. 2] [Sßferb] ko

lisowaty, cf. buan3', 9Sj.; 3| fig. Student now
przybyy, cf. frycz, nowieyusz.

gud)8balg, m. (ber) lisy, PI. skóra lisia.

gud)6boti, m. (ber) bie guch6grube, guchahöhle, ba8

gud)6lod), dó na wilki, — o lisy; cf. lisia nora,
jama lisia.

gud)6beere
f.

SSorfebeere.

gücb6d)en, n. [t>a6] lisek.

gud)8eifen , n. fba] elazo —

,

cf. B. *angliczka, kotewka ??.

guchSfall, n. [ba«] skóra lisia.

Süd) fin, f. (bie) liszka, lisica.

guchficht, ad. lisowaty, lisawy, rusy; cf. rudy.

gudjejagb, f. (bie) polowanie na lisy.

guchdbelj, m. (ber) futro lisie. 2>en — anjiehi

chytroci narabia, lisem by podszytym
gud)6rotf),

f. Sud)fld)t.

gud)6fd)manj/ m. [beri lisi ogon. 2] lisem pod

szyty czowiek. Prov. gdzie lisiej skóry ni

stawa, wiec jej lwi skór nadstawi, Dmbr.

cf. Sift. 3] f. gentiid),' bciitfdjer [Sat. alopeourus]

:

apka na lisy,
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wyczyniec, Jndz., .frgn.i lisi ogon, Ä( , 4JP-
fniefötmiger —

, f. giuthgraS. Blauer — f. Slehren*

roeiberid).

guehofchroänäen, v. n. in. 1;. pochlebia ober pod-
chlebca, cf. B. lizus; cf. Tr. zausznik.

guchefchroänjerei, f. (bie) podr pochlebstwo.
gudjSfdjroanjgraS, u. [ba8] [Sat. alopecurus a-

grestis, Jndz.; beim lisi ogon kowy, Sil., beifj f

Sat. alopecurus pratensis).

glichSfegge, f. [Sat. carex vulpina] turzyca lisiana,

Ä(., — lisia, Jndz.
gucbtel, f. (bie) szpada z szeroka gowni; cf.

B. pla szpady, pafasza; cf L. 'iukiel, bat. Die
gud)tel befommen fuchtle dosta, B. Sc. zapo-
mniae jak widz, co to s fukle, kuny i strycz-
ki, F. W.

guchtelll, v. a. pazowa, paza bi; 2] at8 v. n.

m. I). macha go szpad.
guber, n. [$a§~] fura.

guberroeife, adv. furami.

gug, m. (ber) prawo, moc, wadza, upowanie-
nie, racy_a. gug nnb 9Jed)t haben suszno i

prawo mie [po sobie], by upowanionym.
guge, f. (bie) fuga, spojenie, spój, g. oju, spójka

pacha, L.

2] in ber SJtufif fuga w muzyce, Tr.

gügebanf, f. (bie) bie ©tofjbanf gatunek duego
hebla: cf. B. kobylica bednarska ??; Boss. strug j

cf. Böhm, awica do spójków.
gügehobel, m. (ber) hebel stolarski do laskowa-

nia, B.

gflgen, v. a. spoi, zczy; 2] zrzdzi co, da.
Sich fügen sta si, zdarzy si; fjd) einem ober

in etroa6 —
,
poddawa si, podda sie czemu,

stosowa si.
gßglich, adv. "gefdjicft, bequem, ohne biete SJtube sna-

dnie, atwo, sposobnie, w dobrym sposobie, do-

godnie , wygodnie , stosownie , zdatnie , bez
wszelkiego zachodu, bez korohodów; podug
sprawiedliwoci, f. fügfam.

güglichfeit, f. (bie) snadno, atwo, zdatno,
dogodno, przydanie si do czego, skadno.

guglo8, ad., unrechtmäjjig, unbefngt bez mocy, bez,

prawa, bezprawnie.
guglofigfeit, f. Cbie) bezprawno.
gfigfam, f. ftiglid) stosujcy si, ukadny ober

skadny; ulegy, potulny.

gügfamfeit, f. (bie) ulego, potulno,
gügung, f. |bie] spojenie, spajanie, zoenie. 2]

—, bie Schidung ©otteS zrzdzenie, dopuszczenie,
zdarzenie, sprawa, . B. duch mu now na-

tchn myl z niebieskiej sprawy, P. K. 401

;

cf. burd) goitlicfje — Boskiem zrzdzeniem, Krs.

3] ba8 Bequemen stosowanie si; cf. I. usta-

wa, ukad.

fühlbar / ad. dotkliwy, dotykalny; cf. B. co

mona namaca, namacalny.
gühlbarf eit, f. [bie] dotykalno, namacalno.
gub ten, v. a. maca, dotyka. 2] czu, poczu.

©id) fühlen zna si, wiedzie 80 kto wart, B.

©bricbro. roer nidjt hören roili, ber mujj fühlen kto
si nie poruszy sowy, ten niech czuje kij d-
bowy. Sr fühlt ftch getroffen zjad pies sado;
poczuwa si do tego; fühlen taffen da uczu,
da na kim przykad innym, da si w znaki
komu.

gfiblen, n. [ba8] czucie; 2) macanie, dotykanie.

gühlfaben, m. [ber] Sßl. bie Gühlfaben róki ni-

tkowe [u sówki sosnowca], Sylwan; attd) gur)l=

fpitje [Sat. palpi, tentaculaj macki b. Nom. ma-
cek, ober nad) L. t>. Nom. macka, g i ; cf. Ross.
6zczupalcy.

gfihlhovn, n. [bag] $[. bie güfjlhörner roek, g.
roka, PI. róki, cf. Ross. usiki; macadeko.

gühlloS, ad. nieczuy; cf. niecierpitliwy ; cf.

Ross. bezczuwstwennyj, fig. obojtny.

gubio fig feit , f. [bie] nieczuo, niecierpitli-

wo [beö Äörberä].

gühlfbifce, f. guhlftben.

gul) lung, f. [biel f. ©efübl; 2] bie Slit gu fühlen.

S$. gühlung unb fRicbtuiig bom ftehenben glügel ab-

nehmen biorc czucie i równanie od stojcego
skrzyda, SOiilit- SDff-

guhre, f. [bie] woenie, fura, podwoda, furmanka,

9t@. jazda.

8t§l. einem eine — gefteflen posa po kogo wóz.
guhre, f gurche, f. [bie] brózda. 2] —

f. gichte,

gemeine.
— en madjen bródzi , brózdowa, przegania
brózdy.

gühren, v. a. wie b. wioz, wióz, cf. wie
0. wiod, wiód, wozi, prowadzi, toohjn —
zaprowadzi; sprawowa, powodowa, wada.
Äticg führen wojn prowadzi, — toczy; spory
toczone, 9tS. 1826. <Die Äaffe führen zawiady-
wa kass |a]. SBaaren ju SDtarft führen towary
na rynek wie. Sifenmaaven führen elaznemi
towarami handlowa, — handel prowadzi; mie
towary. Sine SBirthfdjoft führen gospodarstwo
prowadzi. Sincn Blinben führen lepego pro-

wadzi. Sinem Äinbe bie ^»anb lühren dzieciciu
rk prowadzi, dzieci za rk wodzi.
Ginen bei ber SRafe führen za nos kogo wodzi.
Ginter ba Sicht führen zawód komu uczyni. Sr
n?ei§ ben Degen gefchicft ju führen on umie zrcz-
nie paaszem robi unb nicht narabia. Sinen

SSerirrten auf ben rechten SBeg führen bdzcego na

praw drog naprowadzi. Sn äkrfucbung führen

wwodzi na pokuszenie. Sinem etroa8 gu ©e=

müthe führen przeoy komu co; cf. napomnie,
napomina kogo ; cf. przywie na pami. Da8
Regiment, bie 8teg.ieru.ng führen rzd prowadzi,
rzdzi ; cf. rzdy sprawowa. Sin Slmt führen

urzd piastowa, sprawowa, — prowadzi,
urzdowa. Die %tbtx führen pióro trzyma, fig.

bie Igeber ju führen rotffen piórem wada. Qinen

^ßrojefj führen spraw prowadzi, cf. popiera
spraw, ex Br. Da8 SSort führen zabra gos,
rzecz prowadzi. Sine 2£rmee führen wojsku do-

wodzi, przywodzi.
(Selb bei fleh führen pienidze przy sobie nosi.
Sinen Stamen führen imi nosi. (StroaS im ©chilbe

führen knu co, cichopkiem narabia, zamyla
o czem, godzi na co

Sieben führen rozmawia o czem, rozgadywa
si o czem, *rozhowory mie o czem. Älage

führen skary si, zaalenie zanie. ©tilleS

Sehen führen prowadzi ycie spokojne; er lührte

ihn an bie ©eite odwiód go na stron od ludu,

Dambr. 40Ö, na ustp,
©id) führen, f. aufführen, berhalten sprawowa si.

gührer, m. [ber] »prowadnik, beffer przewodnik,
wódz, g. a; woziciel, przewonik, g. aj Sg.

przewonicy statków palnych napenionych
granatami na zniszczenie mostu pod Warsza-w (a). — cf. L. powodyr, g. a; cf. fig. mentor
g. a.

Der gührer faeó (Jlebhanten rzdca sonia, cf. frok-

tarz, przewonik, wekturant, (I. aJacC. 6, 37),

cf. duktor, g. a. Dmbr. 141.

güf)rerin, f. (bie) przewodniczka, *prowadniczka.
gubrfnecbt, m. (ber) parobek furmaski, furma-
czyk, cf. wonica, cf. poganiacz, cf. Ross.
zwoczyk.

^uhrlohn, n. [baS] zapata furmanowi cf. B. frocht,

zapata za fur; cf. (a) koszta zwózki czyli

furmanki, (a). *furlon, "furlanka.

g ul) r mann, m. [ber] furman, wonica; cf. stangret,

woziciel, powoziciel ; cf. (a) *wekturant, g. a,

PI. wekturanci [a]; cf. Stuff, zwoszczyk. ©bricb.ro.

6tary furman rad syszy,, kiedy kto biczem
trzaska, .
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guhrmannopferb, n. [ba9] ko furmaiiski, —ma*
cjeil in. [Der] furmanka, bryka.

guhrung, f. (bie) prowadzenie, wodzenie; prze-
wodnictwo, dowództwo.
gührung ©ottee rzd Boy, prowadzenie Boe,
sprawa Boska, zdarzenie Boe, droga Paska,
cf. dopuszczenie, zrzdzenie, przeznaczenie. 2) f.

2ftiffül)ruiig. gin 3 eu9'ii& über flute güfjrung ober

Sluffüfjrung wiadectwo o dobrem prowadzeniu
si, cf. dobre moralne zachowanie si [a].

gtlhrroeg, m. f. Sahrrocg droga jazdna , trakt,

ff. u.

Suhrroerf, n {bab) pojazd, powóz, g. u. furman-
ka. 6$. za furmank pod szypra, 9tS. NB. po-
wóz roirb auch bon Sdjlitten gebraucht, fa]. @r.
25a8 — fur bie ©chufjen unb bie 3eugen furmanka,
która bya uyta pod Szollysa i wiadków,
9t®.

Suhrroefen, n. [ba] furmastwo, furmanka,
woba

Sülle, obfito, peno, dostatek, g. tku , cf.

skarb, dostateczno,' yzno, zupeno, f. —
be8 Salents — bujno talentu autora — , [a],

(Sr,, aus) ber gütle be6 ^erjenS fdireibcn pisa z
gbi serca, Feliski. Öj. Sülle bon Äenntnif»

fen potrzeba wielkiego zasobu znajomoci, S.P.
Süllen, n. |ba6) zrzebie [rebi] zrzebiec, zrze-

bczyk. i)aö äfttitterfüllen rzebica, *wierzopa,
moda klaczka, kobyka, L.s 3Da8 «£>cnnftfüllen

srzeblec, g bca. adj. bom gullen rebicy.
Süllen, v. a. napeni, napenia, nala, nalewa;

et. nasypa napcha, nadzia
; j. S3, eine ©anö

nadzia g.
Gj,. Den Sieiitel füllt man nicht mit ©anffagungen,

foubern mit ©elb mieszka dziekanii nienapenisz,
ale dzigami. @rn. ,£>bb.

Süll erbe, f. (bie) folarska ziemia, ziemia do za-
sypania czegoj cf. Ross. nasyp, *fo!arda, beffer

ziemia folarska, — sukiennicza, L.

Süllhaare, $1. (bie) wosie, nad) B. wosy ober

sier do nabijania czego.
Stillborn, n. [ba6] róg obfitoci.

Sülltanne, f. (biel dzban do nalewania, konewka.
Süllmunb, m. | ber] grunt, g. u, fundament bu-
dowy.

Süllfci, n. {ba$) nadzienie, L.j 'nadziewka i cf.

nadziewanie.
Füllung, f. [bie] napenienie, kwatera, Techn.
güllroein, m. [ber] wino do nalewania, B.j wino do
dopenienia beczek, Tr., cf. dolewek, g. wku
Ober dolewka j Hoss. podli wnoje wino [Sat. ado-
liagium].

S'ü liro ort, n. [ba8] cf. glidroort sowo próne,
wlatane.

gummelholj, n. [bae] galant, g. a, B. $ f. giemel«

bolj.

Sunction, f. |bie] funkeya, dziaanie, DD. amt*
liche — obowizek.

Sunb, m. [ber] znalazek, znaleziona rzecz, wy-
nalazek, g. zku, znalene, g ego, zdobycz, f.

Sunbament, n. [baS] fundament, g. u, cf. pod-
stawa.

Sunbgrube, f. [bte] kopalnia, mina. ®j. ber <£mn=

bel loirb eine neue unb reiche Sunbgrube handel b-
dzie now i bogat kopalni |a| cf. bogate
ródo.

günbling, m. [ber] f. 5'nbling znajdek, podrzutek.

Sünf, pi, g. piciu. 2Me fünf SBücher SRofo pi
ksig Mojeszowych.

günfabernfraut, n. [fiat. plantago lanceolata]
babka zaostrzona Al., 4?fl i

— lancetowa, Jndz.,— dlugow.ua , Sßof. tfpotl). barankowy jzyk,
jzyczki, £g.

gunfblatt, f. ölutauge
, gemeines. 2Seifje8 — f.

Cingerfraut, fllberblättrigeö.

günfe, f. |ble] pitka. 2>ie günfe auf bem SBürfel

•cynek, g, nkn, L.

Sünfect, n. [ba6] pieciobok, *pieciogran, g. u, bef-

fer piciokt, g. a, figura majca pi boków.
Sünfect ig, ad. *pieiogranisty, beffer piecioktny.
Sünferlei, ad. indecl. cf. fünffach, fünffäftig picio-

raki, piekrotny. 2] adv. piciorako [fünffad)].

Sünf fa billige planten pitaki Don pitak.

Sünffältig, ad. piekrotny, picioraki.

Sünf fingerf raut, n. {bab) piciornik, pielislnik,

pipierstnik, B ; f. gngcifrant, gemeines. Alei«

neö - (Sat- potentilla venia) piperst wiosno-
wy, Stl., $$., — wiosenny, Jndz.

8Skif}e8 — , f. Singerfiaut, ipeijjeö.

Siinffü9ig, pieciostopny, pistopny, L.
§ünfl)iinbert, piset.
Süllfhiinbertfte, ad. pisetny, a, e.

giinfjfihiig , ad. picioletni.

Sünf mahl, pi razy, pi kro; fünfmahl jehti ift

fünfzig, pi razy dziesi czyni (jest) pidzie-
sit.

günfmaltg, ad. piciokrotny, a. e.

gunfmonatlid), ad. piciomiesiczny, a, e.

günfbfünbig, ad. pieciofuntowy, a, e.

Süiifruberig , ad. piciowiosowy, a, e.

Sünf fei tig, ad. pieciostrunowy.

günffeitig, f.
- eefig.

S|in!tägtg , ad piciodniowy, a, e.

Sunftaufeub, pi tysicy.
gunftaufenbfte , ad. piciotysiczny.
gunfte, (ber, bie, bae) pity, a, e.

günftetjalb, póipita, cztery i pó, nad) bem Stuff,

cztery z poowin.
Süll ft el, n. (bab) pita cz) jedua pita.
günfteö ,

po pite.

Sünfjcf)n, pitnacie, g. nastu.

gunfjet)iiecf ,"n. |ba8| pitnastokt, g. a.

Sunfäcl)iiecfig, pitnastoktny.
unfj einerlei, pitnastoraki.
Sünfjehente, pitnasty, a, e.

Suntäel)nhunbert, tysic pi set.

gunfjeljntaufenb, pitnacie tysicy.
Su uf j cl) ut et, n. (bae) pitnasta cz.
gunfjehntenS, Po pitnaste.

Sunf jig, ad. indecl pidziesit.
gunfjiger, m. (ber) pidziesitnik. 2) pidzie-

sitletni.

Sunfjigerlei, pidziesicioraki.
Sünf jigicthrig, pidziesitletni.
Suufjigmafil, pidziesit razy.

Sunfjigfte,' pidziesity, a, e.

Sünfdhen ,n. (bas) ba8 Sünflein iskierka. (5j.

maa iskierka cae miasto spali moe.
Sunfe, m. (ber) iskra.

Sun tein, v. n. m. h. iskrzy si, byszcze.
gunfelneu, ober *funfelnagelneu nowiuteki.
gunfelnb, iskrzcy siei funfelnbe tfugen jaskrawe

ober bystre oczy. <5r,. oczy iskrz si ogniem
(a).

Sun fen, m. f. gunfe.

gunfen, v. n. m. h., iskry rzuca, iskry puszcza.
Su liftem, f. Slcferraute (Seit, fumaria officinalis) ko-
korycz lekarski. HJK.

gür, ale ^rabofltion mit bem Acc. dla; za, w miejsce,

w miejscu (anftatt), zamiast; na i o,^ wzgldem;
przez, nad, z. 6j. ©ie haben Diel für fleh wier-

zy im trzeba, maj swe obrony, P. K. (Ej. für

jemanb befahlen za kogo zapaci, cf. zastpi
kogo w zapacie, 9t..; für bid) za ciebie, dla

cirbiej für uno za nas, dla nas. Gin für allemal

raz na zawsze; für ©elb fd)ieibetl za pienidze
pisa. 3d) habe jeljn Uharcr bofür gegeben daem
za to dziesi talarów. 3d) rann nichts bafür

jam w tem nie winien; ^r. -- Solll. ja nie mog
za to Ober jam "niekrzyw temu. SBa6 ift bnö

für ein ffltann? có to za czowiek? ffiaö für ein

©efdjrei ift ba8? có to za haas? 3« foaö für

einem 3med? na jaki koniec? SBaS für einer?

jaki, a, le? SBae haft bu für ©rünbc? jakie masz
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dowody? gür unb roiber eine Sacbe fpredxn mó-
wie Pan niby na obydwie strony, lecz widz
za nowoci zawsze uprzedzony, Nieme. Sr,.

Mieszkacy okolicy Northampton zupenie s
za zasadami Francuskiemi (a). Sorgen für bie

3uftmft troski o przyszo. (Sin ©ffdjenf für

feine gretinbe podarunek dla jego przyjació. St-

iebt ftill unb einfam für fid) on yje sobie cicho

(w zaciszy) samotnie ober sam na sam.

9<cur: für fid) sam przez si (f. bef.); für jeijr, für bieg«

mol na ten czas, lraz, tymczasowo, dopóty;

fürs erfte po pierwsze, dopiero. SDcann für Wann
chop w chopa, spr.=$olll. gufj für gufj noga za

nog«?. Sag für Jag co dzie, co Boy dzie,
dzie w dzie. 3d) effe es für mein Seben gern

ja to bardzo lubi je, niby przez ycie swoje.

gür unb für od narodu do narodu; nad) B. zawsze,
nad) bem Stuff, nieprzestannie.

gürbajj, bibl. roeiter fort, adv, dalej, potem.

gurage,
f.

gourage, f. (bie) fura, g u, pastwa dla

koni wojskowych, siano, soma, owies etc.

guragiren, v. a. in. f). furaowa, fura zbiera;
cf. lltpoln. *picowa.

guragirer, m. (ber) furayer, g. a, cf. 'picownik.

gür bitte, f. (bie) 'przyczyna, beffer przyczynienie
si za kim,Sßj.; proba za kim zaniesiona; cf.

gürfpradje wstawienie si za kim modami 11,00,

przyczynienie si za kim. gürbitte einlegen za-

nosi za kogo prob, przyczyni si za kim.

Stuf feine gürbitte za jego wstawieniem si.

gür bitten, v. irr. a. 111. h., przyczynia si za kim,
prosi za kim. NB. gfnbitten ift nid)t in allen

Temporibus unb Modis üblid), hochftcnS im Part.

Praes. fürbittenb.

gürbitter, m. (ber) przyczyca, g. y, 'ordownik,
g. a. 3ft bcraltet.

gürbitterin, f. (bie) ordowniczka.
gurche, f. Cbie) brózda.' 2) im ©efidje zmarszczka,
rowek.

gurchen, v. a. bródzi, brózdy robi, ©efurcht

bródzisty = 8at. sulcatus.

gurd)t, f. (bie) boja, g. ni; cf. obawa (SSeforg-

nifj); cf. strach (Schretf); einem gurd)t maeben na-
bawi kogo strachu, trwogi. 2Me gurebt ©otteg

boja Boa, — Paska, banie si Boga, bogo-
bojno, f. Die — bor ber ©träfe boja kary—

.

3roifchen — unb Hoffnung midzy bojani i na-
dziej

gurchtbai-

/ adj. straszny, straszliwy, okropny,
grony; srogi. 2) — , adv. strasznie, straszli-

wie, okropno; — roerben. sta si gronym ko-
mu, Ptck.

gurchtbarfeit, f. (bie) okropno, srogo.
gurd)ten, n. (bag) banie si, obawianie si.

gurd)ten, fid) , v. r. ba si, Prs. boje 6i, Prt.

ba si, alt« unb $r.=$(Jo[n. (boja si) boje si;
allein in ber ©chriftfpjache ift bie pfammenge^ogene
gorm nämlid) ba si flblid)er; cf. strach mie,
obawia si kogo ober — czego; auch v. a.

gürd)te ©Ott! bój si Boga; Sr. ba si trzeba

trzcinie, gdy wiatr dab wywinie, Srn. .£anbb.

©prichro. idc do wójta oba si bójta, L. Sin
gebranntes Äinb fürchtet baß getier, kto si raz
sparzy, ten si ognia boi. 3d) fürd)te, er roirb

balb fterben boj si, eby wnet nieumar. 68
ftebt JU — , obawia si naley.

gürchjerlid), adj. straszny, straszliwy. Sin furch«

terlicheS ©efchrei straszny krzyk, — haas. 2) —

,

adv. strasznie, straszliwie, ze strachem, z po-
strachem.

gurchtlog bez obawy, bez bojani; odwany, cf.

nieustraszony (unerfd)rocfen).

gurchtfam, adj. bojaliwy; trwoliwy. 2) adv.
bojaliwie, trwoliwie; — roerben bojaliwym
si stawa, *zbojaniec, L.

gurchtfamfeit, f. (bie) bojaliwo, f , lkanie si.
gür ber, adv. dalej, nadal.

gurie, f. (bie) furya, g. yi, jdza, zonica. Sj.

piekielnice, które drczyy potpieców Krs. Zb.
gtirier, m. (ber) furyer, g. a; cf.Tr. slanowniczy,

co gospody dworzanom albo onierzom rozpi-
suje, fig. nad) L ber Quartiermcifter, Quartiermacher;
cf. K.V stanowniczy, obony.

gurierfchüt;e, m. (ber) prosty onierz sucy za
pomocnika furyerowi.

gürlieb, adv. kontent, in ber fflSl. mit etroag für*

lieb nehmen za mie przyj, SSarfd). , wybaczy
czem; cf. B. przyj co za dobre, przestawa
na czem; cf. Hoss. za bogo przyj, by do-
wolnym.

gurnier, n. (bag) nad) bem 9tuff nakadka, cienkie
deszczuki rónego faibowanego drzewa uyte
do sztucznej wykadanej roboty; cf. wyklada-
nlna, wykadka; cf. wyogi, nad) Tr. wanczos
do sadzonej roboty.

gurnier en, v. a. wykada, wysadza, fornero-
wae; furnierte Arbeit wykadana robota.

gürfehung, üblicher: SBorfehung przewidzenie, opa-
trzno. aJoifebung ©otteg Opatrzno Boska.

*gür fid) bringen roag zarobi sobie co, nabywa
czego, bogaci si;
für fid) benfen myli sam u siebie;

für fid) geben na sw stron chodzi; ba8 gebt

für (bor) fid) 10 bez tego tak, cf. to swoj drog
idzie, 3Bj.

;

*fur (bor) fid) geneigt nachylony, skonny;
'für (bor) fid) rjinftofeeu popycha kogo^
für fid) nehmen, jemanb — bibl. napomina kogo
sowy agodnemi;

für fid) felbft fein bibl. by swoim panem; cf. by
sam jeden, — sam na sam.

gürfichtig,
f. borflchtig, ad. ostrony.

gfnforgc, f. (bie) piecza, opieka.

g ü rfprale, f. (bie) 'przyczyna, beffer wstawienie
si za kim, SBj., proby zanoszone za kim, (a);

3. S3, do Króla wstawianie si, 'ordowanie za
kim; cf. dobre sowo da za kim, L.

gürfpre eben, v. irr. a. m. h., Part. Praes. ffirfpre»

d)enb (bibl) mOAvic wprzód; cf. przyczynia sie.

gürfprecher, m. (ber) ordownik, (Sob. 2, 1) alt,

baber beffer przyczyca, protektor.

gürfpredjeramt, n (bag) urzd oredowniczy, beffer

urzd przyczynny.
gürfprud), m. (ber) f gürfpracbe.

gürft, m. (ber) Ksi oberXiaze, g. Xiazecia ober

Xiecia. Sin abgetbeilter gürft Xi udzielny,

©er.»Drbn. 2Den' gürften be8 Sehens habt ihr ge«

tobtet otocie sprawc ywota zamordowali.
gtirftbifchof, m. (ber) ksi biskup.

gürftenbauS, n. (baS) dom ksicy.
gurfteni)Ut, m . (ber) mitra.

gürftenfrone, f. (bie) korona ksica; cf. mitra.

gürftenmäfjig, ad. ksicy, a, e, po ksicu.
gurftcnrath, m. (ber) rada ksit.
gürftenfpiegel, m. (ber) zwierciado cnoty mo-

narszej Cpismo), wzór dobrego monarchy.
gflrftenfchute, f. (bie) uczelnia krajowa (w Sa-

ksonii.)

gürftenftanb, m. (ber) dostojestwo ksice, stan

ksicy, ksica godno, dostojno —

.

gürftentbum, n. (baS) ksistwo ober xicstwo.

gurftin, f. (bie) ksina ober xiezna.

gürftlid), ad. ksicy ober xiazecy, a, e.

gurt, f. (bie) bród, g. u, mielizna, f., miakie miejsce

w wodzie, cf. przebród.

gürtrefflid), f. bortrefflich.

gürroahr, adv. zaprawd, zapewne, zaiste.

gurroort, n. (bag) 'przyczyna, proba za kim;
2) — in ber ©ramm, zaimek, g. mku.

gurj, m. (ber) piard, g. u. Sr mad)t au8 einem

gurj einen Donnerfdjlag z maej chmury wielki
deszcz.

gurren, v. n. m. h. pierdzie.
gufe, f. (bie) wiecha.



Sufel - $uf?geftell. 318 ^u^öirf)t— ^CuttetfItnflc.

gufel, in. (bcr) bom Srannttoein szumówka, prostu-

cha, B.; cf gorzalczysko, überhaupt licbolki;

bom Jabaf tabaczysko; in anberer ebeutung Iura,

Jagier, mty, grezy, SBj.

güfilier, m. (bei) fizylier, g. a, *flintownik, g a.

gu9. m- (ber) noga, al6 ffliaa9 stopa; oeräditlich

koszla, g. i. Sn ber 3agcifpracj)e racica (u zwier-
zt kopytkowych). 6r. nogi drze, a boty na
kiju nosi, L.; it. nóg niekupi, za boty trzeba

szewcowi paci, L. 3U gu 9 piechoto, pieszo;

and) pieehto; er ift gut 51t gu9 dobry piechotnlk
9. niego. W\i güßen treten nogami depta. SItlf

freien guf [teilen uwolni. SDen Äopf bor bie §iij)e

legen postrca gowy, strci gow (a). Sini

gujje be6 S3erge6 podgóia; poet, noga 5. <8. P.K.
426 góra której gniewliwa woda nogi myje; u
podnóka Kaukazu fcigt Czacki. Sich auf bie

§ü9e (Seine) machen w nogi (puci si, uda
si) b. i. ucieka. Sluf ben griebenßfufj na stop
pokoju, (a), »uf ben Äriegöfttjj fetyen postawi na
stopie wojennej (a). 3)en gufj aufö Sanb fetjen

stpi nog na ld (a), geftett gufj faffetl nog
si oprze; stan, fig. usadowi si, zagoci
si gdzie.

Stuf großem ^tljje leben na wielk skale y.
Sluf gutem gujje mit einem ftehen wiadczy si
z kim; w dobrem porozumieniu hj' z kim.

%\\§ für guß stopa za stop, noga za nog.
Äeinen — toeichen nie ustpi ani na stop nogi.

gufjangef, f. (bie) poapki elazne pi. *angliczki,

kotwiczka elazna, L.
Sufjarbeit, f. (bie) nona ober deptana robota,

Tcbn. bei ben SBebern.

gujjbflb, n. (bab) kpiel nóg, B,; moczenie nóg,
cf. Hoss. parzenie nóg.

gupnllen, m. (ber) ber Salleu ober ber bidfe breite

Jheil bom am gu9 brzusiec u nogi; cf. wypukacz nogi; cf. wyrostek pod wielkim palcem;
cf. guz. (£r. obróci si na guzie prawej nogi,

fflliiit. Sat.

gufjbanf, f. (bie) podnóek, g. ka, aweczka pod
nogi.

gujjbetfen, n. (baS) wanienka do nóg.
gufbiege, f. (bie) zakrzywienie nogi.

gufjblatr, n. (bab) an ben gtigen ber 9)?enfchen tmb

einiger jhiere berjenige Sheil ber unterften §lad)e beö

gujjefl bon ber gußfohle in engerer Sebeutung 618 ju

ber gerfe; in roeiterm SSerftanoe auch bte gauje on»

terfte gläd)e beö gußeö, ber Plattfuß podeszwa nogi.

35a6 obere gußblatt b. wierzch nogi, B. , cf. spód
stopy, cf. plesno, bei ben SSolhtyn. unb SRuffen aud)

pliusna, SRuff. , cf. óhm. spodek nogi unb cho-

dido.
gufjboben.m. (ber) podoga; posadzka. Sluf bem
— fitjen siedzie na goej ziemi.

Rüschen, n . (ba6) nóka.
gujjbctfe, f. (bie) deka pod nogi, przykrycie na

nogi.

gnfjbienft, m. (ber) suba piesza.

gufjetfen, n. (baöi kajdany na nogi.

Ruften, v n. m. h., wspiera si; auf ettcaS —

,

polega na czem, spuszcza si na co.

gußfall, m. (ber) upadnienie do nóg; cf. czoo-
bitno, iinen gufjfall thun upada do nóg ober

upa komu do nóg.

Auffällig, pokorny, uniony, czoobitny? fujjfal*

llgft na klczkach.
gufjflafdK, V. (bie) ber gußinärmfr nogogrzj, g. eja;

cf. *szkandela; cf. B. flasza do grzania nóg.
gu9gänger, m. (ber) pieszy, piechotny. wdro-
wnik, pieszo idcy. Maurycy Spillard, sawny
wdrownik piechotny (a).

gu9góngerin, f. (bie) piesza, pieszo idca.
gulgflrbC, f. (bie) gwardya piesza.

gujjfjefteU, n. (t>a%) podnóe, g. a, podstawa, po-
stument, podsupie. ©j. posg na wysokim
podnóu (a).

JCußgidjt, f. (bie) *pedogra ober beffer podagra.
gußfnechr, m. (ber) piechur, g. a, B.; cf. piecko-

(11 i U drab.

gu9fuß, ni. (ber) pocaowanie nogi.

gußlappen, m. (ber) onuczka.
gulling, m. (ber) nogawka; cf. nogawica; cf. B.

noga u poczochy '??.

gnßpfab, m. (ber) cieszka.
gujjpunfr, m. (ber) nadyr, cf. punkt przeciwstopny

na kuli ziemskiej, SBj.

g ti 9 reife, f. (bie) podró piesza.

gußfaef, m. (ber) b. futrzany worek dla opatrze-

nia nóg od mrozu.

gußfchelle, f. (bie) eifeme Sänber, geffeln an ben

güßen pta, kajdajny.
guß fchemel, m. (ber) podnóek.
guß forte, f. (bie) skarpetka.
guß fohle, f. (bie) podeszwa, stopa nogi; cf. DD.
podpitki rozciera; bon ber gußfohle od stopy
nóg.

gußfpur, ober gußftapfe, f. (bie) u. im $1. bie guß»
ftapen stopa, lad, trop. 3emanbe6 gußftapfeu nad)»

folgen naladowa stop czyich. 3n SemanbeS §119=

ftapfen treten wstpowa w czyje lady, i czyim
torem. Sj; niechaj za twym wzorem dzielnoci
wyknie i idzie twym torem, P. K. 201.

g

u

9 ft e tg, m (ber) cieszka.
gnßftoff, m. (ber) dyba.

gußftoß, m. (ber) f. gußtritt.

gußteppid), m. (ber) dywan, kobierzec (pod nogi).

gußtritt, m. (ber) sipienie; 2) (Jinem einen —
geben, kopn kogo nog, kopnicie nog. 3)

lad nogi, lad od nogi; cf. stopie (u powozu).
gttßbolf, n. (ba8) piechota, piesze wojsko.
gußhianne, f. (bie) szaflik.

gußtücirmer, m. (ber) nagrzewalnik. *

gußtuaffer, n. (ba&) woda do umywania nóg.

gußnmfchen, n. (ba6) mycie nóg, umywanie nóg.

gußmeg, m. (ber)
f.

gußfreig cieszka, chodnik, L.;

cf. droysko, L.; *[Sr.=$oln. droyca. Gin erha»

bener gtißrocg trotoar; piechody (a) 1832, b. prze-

chody, cl. SJurgerfteigc, f. przybruk.
gußroerf, n. (baö) obuwie, g. ia.

giißrourael, f. (bie) eine Senennung beS Ober« unb

58orberfu9f8, melcher ott8 fieben Seinen befteljt (Sat.

tarsus, Säöbm. nart nogi), nad) Bobrw. stopa

nona, cf. 9iuff. pliusna.

?Cu9jef)C, f. (bie) palec u nóg.

gutter, n. (ba6) bie Sefleibung eines ÄörpcrB, llnter=

futter podszewka; 2) — , mas jur SRahrung bient

pasza, pastwa, poywienie, obrok, strawa, karm,
er; — fliehen erowa.

Slnmcrf. pastwa ift ba8 frortene Cutter fiirö 83ie^,

aI8 |>eu, Stroh, tnenigftenS im sßr.^oln. Pasza be»

beutet bort bie SBeibe.

glitteral, n. (ba8) puzdro, futera, (a), pokrowiec.
gutteratlaS, m, (ber) atas na podszewk.
gutter ba nf, f. (bie) bie ^artfcllabe sieczkarnia.

gutterboben, m. (ber) strych na siano, owies, B.;

szpichlerz, cf. góra, szopa.

gut ter boi) ne, f. ftelbbohne.

gutterbrett, n. (ba6) tarcica przeciw ziemi opa-
dajcej postawiona.

guttergelb, n. (ba8) pienidze na obrok.

§ut tergerfte, f. (bie) (Sat. hordeum distichum)

jczmie ranny, ^)gn., SI; — dwurzdny, pla-

skur, 4>gu.

gutterI)al)tienfopf, m. (ber) f. 66parjette.

gutterl)emb, n. (baS) in 9lorbbeutfd)Ianb eine furje

äicfleiDung be6 SeibeS, locldje unmittelbar über bem
^jernbe unter ber SScftc getragen roirb (ein Sruftud),

.Uamifol) kaftanik, kabacik, g. a.

guttcrtjolen, n. [ba6] zbieranie paszy; furao-
wanie.

gutterfaften, m. [ber] skrzynia od obroku.
gutterf ling, f. (bie) gownia u rzezaka(siecBki),B.
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gutterfnccfjt, ra. [ber] parobek do nadawania obro-
ku koniom.

gutterforb, ni. [ber] opaka, kosz na pasz.
gutterfrctuter, $1. zioa paszne, (a)j roliny pa-
soytne; cf. 9t@. zasiew pasz rónych Slnpflan»

aung ber —

.

gtitterleintnanb, f. (bic) pótno na podszewk.
guttermauer, f. (bie) filtrowanie mularskie.

guttern, v. a. pa D. pas, pas; cf. da je,
dawa pokarm, dawa zrzec bydu, karmi, da-

wa obrok, obdawa, podpasai 2) — , mit einem

gutter befleibetl podszy czem, cf. wybi czem,
futrowa,

f.
betreiben.

gutterplaft, in. |ber] erowisko.
Futterraufe, f. (bie) drabina.

gutterfacf, m. [ber] worek do obroku.
gutterfchneiber, m.. [berj parobek sieczk rzncy,
czek do sieczki.

gutter fcfjrei E> er, m. [ber] pisarz stajenny.

gutterfdjroinge, f. (bie) opaka.
%utt erfparf, f. Slcferfparf.

gutterftroh, n. [bo8] soma na pasz.
guttertreope, f. [bie] (Sar. bromus giganteus) sto-

kosa lena.
gütterung, f. [bie] popas, paszenie, dawanie pa-

szy; 2) podszycie, wybicie, wyfutrowanie,
f.

ffierHeibting.

güttertingögelb, n. [ba8] spasne, g. ego, L
guttermicfe, f. (Sar. vicia saliva) wyka siewna.

gutterjeug, n. [baö] materya na podszewk.

@.

)abt, f. (bie) dar, g. u, (podarek, g. rku, poda-
runek, g. nku, upominek, g, nku,) datek, g. tku,

danina, cf. B. ofiara; cf. SJlmofen, cf. Jalent, ga*
higfeit. Gj. 3Me — befommt bom ©eber ben Stach»

brucT, bie Gmpfehlung datek od dawcy zalecenie
bierze ober datek smaczniejszy, im go kto daje
zacniejszy, Gru. ^)anbb.

5abel, f. (bie) widelec, g. lca, Vol. ober $1. wi-
delce ober *widelice ober Dim. wideki. (Eine

©abel mit mehr a!8 jiuei 3atfen grabki, PI. Die
Heugabel widy.

(abetaft, ©abelftodf, m. (ber) rosocha.

Sabelchen, n. [baö] wideki, Pi. g. ek.
Sabelbeichfel, f. (bie) hooble, PI., g. hotobli.

©prichro. gdy konia nie moe, bije po hooblaeh
er fchligt auf ben Satf tmb meint ben Gfel.

(abeiförmig widlasty, a, e, rosochaty, (Sar. di-

chotomus, Bo tan.) widowaty.
abelhirfd), m. (ber) piczak, g. a, nad) bem Stuff.

jele z widlastemi rogami.
Sabelholj, n. (ba6) drzewo rosochate, socha. L.
Sabelfraut, n. falfcheg, f. gieberfraut, gelbeS.

(abelfchroaiij, m. (ber) ogon widowaty.
iabelftange, f. |bie] rosocba, rososzka.
labelftiel, m. [ber] trzonek u widelca ober — u
wide.

Jabelroagen, m. [ber] wózz hooblami, — odwuch
dyszlach.

Sabeljinfe, f. [bie] surma u widelca lub wide.
5 a d' er n, v. n. m. h., gdaka, krekorze; cf. B.

krzekota; 2) in Oft * ®eutfd)lanb fchnattern (bon

©änfen) gga.
Jaffen, v. a. gapowa, cf. wytrzeszczy oczy
Ober wj'trzeszczonemi oczyma i otwartemi, lub

rozdziawionymi ustami patrze si j cf. B. za-
gapia si, beffer gapowa.

Jagath, m. [ber] bit jechfohle gagas, g. u, ober ga-
gatek, g. tku, L., cf. SSergroache, Sergped).

©age, f. [bie] gaa, zasuga, cf. pensya. Gr,. Wojsko
ga i broni opatrzone, Bard. Polski.

©ahnen, v, n. m. I)., poziewa, ziewa; ziaja
(japben). Gr,. kto to sucha, drze si gba od
ucha do ucha.

©ä I)ii en, n. (ba6) ziewanie, poziewanie.
©ihnfucht, f. [bie] ziewaczka.
©al)re, f. f.

©ährnng kiszenie, kinienie, kisanie,
fermentacya, robienie, j. S3. — wina; cf. kwas,
ur. Spricht», urkiem , a paciorkiem ftrengc

gaften halten

©ähren, v. irr. n. m. h., Praes. id) gähre, Imperf.

ich — , er gohr, Coiij. ba0 ich -, er göhre, Part.

Praet. gcgohren kisa, kwasi si, rpzkisa, bu-
rzy si, fermentowa; cf. roi si, robi, cf. flg.

wrze, j(. 33. wrzce umysy, Nieme. 35a§ S3ier

gähret piwo robi ober burzy si. Gj. fermento-
wany pokarm, (a).

©ahrung, f. (bie) kinienie, fermentacya, robie-
nie. — ber ©emtither wrzenie umysów (a); cf.

wrzawa, wzburzenie. 3n — Übergeben przej
w kiszenie, wzburzy si.

©ahiungömittel, n. iba&)* ber ©ahrungSftoff fer-
ment, (Sat. fermentum), SfJoln. rozczyn, g. u, Bot.

©hjornig,
f.

jadjäornig gniewliwy, porywczy do
gniewu, popdliwy.

©a(a, f. (bie) gala.

©alatleib, n. (bab) suknia galowa.
©alan, m. (ber) ber Siebhaber, 83uhle galant, zalo-

tnik, mionik, umizgacz, gacb, *gamrat.
©a la nber, m. f. Haubenlerche dzierlatka.

©alant, ad. pikny, grzeczny, modny, polityczny,
obyczajny, grzcznoczynny, miy, udatny, za-
letny. 2)ie galante SBelt pikny wiat.

©alanterie, f. (bie) galanterya; 2) — grzeczno.
3) — miostki, zaloty.

©alanteriebegen, m. (ber) szpada od parady ober
do ozdoby, im Stuff, modna szpada.

©alanteriehdnbler, m. (ber) galanternik, B.; cf.

kupiec mód, B.

©alanteriehanblung, f. (bie) handel galanteryjny.
©alanteriefrantheit, f. (bie) romantyczna choroba
(wenerya).

©alanterieroaare, f. (bie) galanterya.

©nlatag, m. (ber) dzie galowy.
©albauum, n- (ba6) = bie 3Jctitterharäpflan3e, ©alban«

eppich galban, g. u, L.
©aleere, f. |bie] galera.

©aleerenfflabe, m. (ber) galerowy niewolnik ober
'galernik, L.; cf. Tr. niewolnik wiosowy na
galerze, rudelnik przykowany; cf. B. na galery
wskazany, cf. ciurma ?.

©alei fe,
f.

gtrbefraut.

©alfern, f. gelfern.

©algant, m. (ber) gagan, g. u, M.; (korze) ober
Vol. gaganek; <Deutfcher ~ (Sat. schaenus ma-
riscus) marzyca pospolita, .£>gn., Al , Jndz.

©a Igen, m. (ber) szubienica. ©pricfjro. od yczka
do rzemyczka, od tego do koniczka, a za-
koczy szubieniczka, P. Jan. Sin ben ©algen
henfen obwiesi na szubienicy.

©algenbieb, m. (ber) ber ©algenfd)lcengel, ©algen«
bogel obwie, g. ia, wisielec, g. lca, szubieni-
cznik; cf. hultaj, ganik, "katukopa, urwa-
niec, g. ca, otr, g. a, urwipoe, g. cia.

©alger.frift, f. [bie] turner Sluffdjub krótkie odo-
enie kary szubienicznej ober krótkie odwle-
czenie, krótka zwoka.

©algengeficht, n. (ba8), — mtene,_ f. [bie] mina
zbójecka; jakby od szubienicy si urwa.

©algenflrid", m. [ber] ganik ober wisielec, .,
f ©algenbogel.

©algenbogel, m. [ber] obwie, szubienicznik, wi-
sielec, urwaniec, otr, hultaj, ganik, g. a.

©alicicn, n. Gallicya, eine Sßrobin} in ©panien.
©alimathiae, m. ein SBortgetoirre, ttrtfirm galimacya^
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gadanina bez sensu, mieszanina, mowa nadta
i Zawita.

©a II a. f. [bie] gala, uroczysto u dworu.
©allatag, m. [ber] dzie galowy, uroczysty dzie.
©allapfcl. m. [bev| galas ober galasówka, 3öj., cf.

dbianka, gaka galasowa, Ca), cf. B. gaiki d-
bowe; gallas, ÄI.

©alle, f. [bie| ó, g. óci.
©alien, v. n. m. I)., einen ©all, b. i. Sdjall r-on fid)

geben, fchatlen brzmie, brzcze, szumie. Gj.

bie Dhrcn gällen mir piszczy mi w uszach, dzwoni
mi w uszach, L. 2. völlig 21, 12, ber e6 hören

roirb, bem follen feine beiben Öhren gallen kademu,
co to usyszy zabrzmi w obu uszach jego.

©allen ar tig, ócianej natury, j. 3}. febra.

©alletlbitter, ad. gorzki jak ó.
allenblafe, f. |bie] pcherz óciowy,
allenfieber, n. (baö) gorczka óciowa, Dzie,
zdr. ; cf. febra óciowa,
allengang, m. [ber] przechód óciowy,
allenfteiu, m. [ber| kamyk óciowy,
allenfud)!, f. bie] cholera (?) kolera, óci roz-
lanie, Tr. ótaczka.

©allenfüchtig, ad. choleryczny; 2) — gniewllwy,
popedliwy.

©allerie, f. [bie] galerya, ganek okryty, kruga-
nek, g. nka.

ffiallerte, f. [bie] ein fd)Ieimige8 SBefen, eine geron-

nene fettige SJrüfje ic. galareta.

fflallid)!, ad. óciowy.
©allinfeft, n. (ba6) galasownik, L., (Sat. cynips

quercus, AI.)

©allijien, n. Galirya, cf. królestwo Halickie;
Czerwona Ru.

©allijier, m. [ber] Galicyanin; — rin, f. f bie] Ga-
licyanka. ©allijifd), galicyjski, po galicyjsku.

©allmei, m. [ber] galmaja, galman, g. u, galmaj,

g. aju, L.
©alone, f. [bie] bie Sorte galon, g. u; cf. galonek,

g. nka.

©al l

u

8, m, Gawe, g. wla. <Sbrid)tu. ja o Pawle,
a on o Gawle, L. »

©allmeibe,
f.

SBachroeibe witwa, cf. witwina.
ffiallroeSbe, f. [bie] galasownik
©alopp, m. [ber] ber fchnetlfre Sauf beS g&ferbeB galop,

g. u, czwal, cwa, pd najrczszy koski, skok,
g. u.

ffialoppiren, v. n. m. h., galopowa, cwaa, beffer

cwaowa, auct) cwaem biec.

©alftrig, f. ranjtg.

fflalOanifd}, galwaniczny, a, e, —e ©aule, sup
Ober stos galwaniczny.

© a I ban if tren, v. a. galwanizowa.
<BalDani8muS, m. |ber] galwanizm, g. u.

©arna nbev, m. (Sat. teucrium) ozanka, <&gtl. , Al.,

Jdn; czosnkowe ziele, czosnak, ^»gn.
©amanbeiiein, f. öathenbel.

©ang, m. Ibcrj bas ©efyen, ber Verlauf chód, g. u;

chodzenie; cf. S|$l. cbodziny, proces, g. u, bieg,

przebieg, J. 33. choroby, DD.
2) — ber Ort pm Durdjgehen chodnik, korytarz,

ganek; przechód, kana (med). Gj. (m3'l) le-
dzia chód twych planet, gb' morza rozwara,
(aa); ober tryb choroby, Dz. zdr.; cf. krok, po-
stpowanie, ruch, g. u, tryb, g. u, tok; cf. ko-
lej, cf. pasmo, kanatowanie; cf. im SJergbatte

*chold ober zrób, g. u, cf. zrobisko, cf. wyrób,
©ang bc8 Verfahrens tok postpowania w pro-
cesie, @.=Drbn.
— ber lll)r gang, g. u, L., wychwyt. SDer —

ber Untertjanblungcn tok negocyacyi, (a); nadto
powolny bieg interesów, (a). Gr,. dla przypie-
szenia toku interesów, (a); Porodkowe kana-
towanie pieca, Bhsz. Gl", jeii kto chce wie-
dzie, jaki by proces rzeczy w kociele Boym
od pocztku wiata, Dambr. 4b'4; Taka jest

nieodzowna kolej cywilizacyl (a); kolej prawa,

©

05

9tS. di. myli ida waciwym pasmem, Kr 8.

Wszystko idzie trybem pospolitym, (a); ber

©ang in ber 9Jliihle obrót myna; cf. koo ober

SSoll). kamie myski; cf. postawa, Ross. G$.
Przez policyj prostowa kade zahaczanie si
w ruchu krajowej machiny, (a). Co obrót in-

teresu wskazywa bdzie, SR.S ; im ©ange fein

w czynnoci by, i, toczy si.
Sn ©ang bringen poruszy, nada ruch, obrót;

wprawi w ruch, sprawi, aby co szo swoja
drog. 2) — ©evid)t danie potraw (na stó).

an gart, f. [bie] *ylnik, *pawnica, *wypawek, L.
angbar drony, droys(3', chodzisty, a, e, prze-
chodni, chodni; 2| kursujcy, kurs majcy; cf.

kursowy; cf. potoczny; gangbares ©elb kursowe
pienidze [a]; kursujce pienidze, które kurs
maj; —e SBaare pokupny towar, —e8 äßort sowo
utarte.

angbarfeit
;

f. [bie] kurs, f. gangbar,

änge nub gäbe, f. gangbar, kursowy, powszechnie
uywany, potoczny.
ingelbanb, n. [i>a%] pasek do wodzenia, B.j cf.

PI. paski.

angeln, v. a. uczy chodzi na pasku, prowa-
dzi.
ängelroagen, m. [ber] Ross. chodulka dziecinna;
cf B. kóko do uczenia chodzi} cf. B. wózek
na kókach.
anglien, f. [bie] pi. zwoje, wzy.
anglienfjftem, n. [ba8] system ober ukad w-
zowy.
a ii8, f. [bie] gs, g. gsi.
an8d)en, n. [ba6] gska, gsi. G8 flog eine ©ans
übcr8 SHeer nnb eine ©anS fam roieber fjer kto z

przyrodzenia gupi, i w Paryu sobie rozumu
nie kupi; kto cieltkiem pojedzie w cudze kraje,

woem wróci.

dnfeaugen, $1. cudzysów, g. u.

änfeblümdjen,
f.

Singerblümchen.

infeblumen, Sßl. króliki, L. ©rofje — (Sat. chry-
santhemum leucanthemum) zotokwiat stokro
wielka, Al., <fpgn. ; zocie pospolity, Jndz.;
gelbe —

, f. Slcfergolbblume

anfebrüfte, pi. pogski.
tinff braten, m. [ber[ gsia piecze.
änfebiftel, f. [Sat. sonchus] oczyga, Ä1., >£>gti.,

mlecz, Jndz., <&gn.j grofje —
, f. SltfcrganfebifreH

gemeine — , [Sat. — oleraceus] oczyga ogrodo-
wa, Stl., .£>gn., mlecz gadki, Jndz.; mlecz ja-
rzynny, ostry, czarny, .£> g 11.

anfebrecf, m. [ber] ajno gsie. ®r lägt fid) übern
— führen on si da okpi; cf. w pole kogo wy-
wie.
cuifefeber, f. [bie] gsie pióro.

flnfefett, n. |ba6] tusto gsia,
cinfefujj, m. [Sat. chenopodium| gsia stopa, Al.,

|>gn.; mczyniec, Jndz. JRother — , [Sat. —
rubrum] gsia stopa czerwona, Al., <£>gn.; m-
czyniec czerwony, Jndz.

©emcinev— , [Sat — album] gsia stopa biaa,
ÄL; — noga — , >£>gn. ; mczyniec biay, Jndz.;

grüner — (Sat. — viride) gsia stopa zielona,

ÄL; mczyniec zielony, Indz.
©d)ablirher — (Sat. — hybridum) gsia stopa

nieprawdziwa, Äl.j mczyniec nieprawy, Jndz.;

winimord, #gn.,

g auer — (Sat. — glaucum) gsia stopa rdzaw«,
ÄI.; mczyniec blady, Jndz. ©tiiiFcnber — f.

S3ocf6melbe. SSielfamiger — f. ftifd)inelbe.

anfegarbe f.
gingerfratit, furjftieligeS.

dnfegcfröfe, n. (baS) gsie kreski ; cf. dróbka, B.

änfcgrün, j. Frauenmantel.

anfebaut, f. (bie) gsia skórka, *sierotki, Kzw,
anfehirt, m. (ber) gsi pastuch, gsiarz, g. o.

anfefiel, m. (ber) gsie pióro.

anfefobf, m. (ber) pógsek, g. ska.
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©anfefraut, n. f.
gingerfraut, FurjfHeligeS. 2) f.

tfcferlebfoje.

Äleitteö — (Sat. arenaria serpyllifolia) piasko-

we ziele macierzo- listkowe, Äl.» piaskowiec
macierzankowy, Jndz.

©änfebabbel, f. (bie) (Sat. malva rotudifolia)

laz gsi, &L, ^»q.j — okrgolici, Jndz.; —
mniejszy, rozesany, vfOgn. , — polny, Jißof.

tfpoh.

©inferid), m. [ber] gsior, g. a. @bnd)ro. kto

chce wygra gsiora, musi way kaczora; 2)

f. ftingerfraut, furjfrieligeS.

©er golbene — gwiazdosz, L.
©anfefifjnialü, n. [ba6] gsi szmalec, gsie sado.

©infefchmar, n. [bag] "ba8 Schroarjfleifd) potra-

wka z gsi czarna, B.; cf. czarnina, SBj.

©infeftall," ni. [ber] gsieniec, chlew dla gsi.
©anjemein, m. |berj gsi trunek, woda.
©ant, f. [bie]

f. 2Cugruf aukeya ,
[przeda publi-

czna, licytacya, gdzie rzecz *pokupnikowi
beffer" kupujcemu, wicej podajcemu spuszczo-
na bywa.

©anter, m. |ber] gsior.
©anj, ad cay, cakowity; cf. wszystek , zu-
peny, dokadny.
93ou ganzem ^erjen z caego serca. Sie ganje

liebe -Jiacht calutek noc.

2) — adv. cale, wcale; do szcztu, ze szcz-
tem. Gr ift ganj bamit befhaftigt cay w tem,

aby dokaza; zatopiony, w swoich zamysach.
2)ie gailje %al)l cakowita (liczba).

©anje, n. [ba8] ogó, g. u, [a]; cf. cao, g. i,

cf. skad? dr. drzewa tak byy ksztatnie i

porzdnie zasadzone , i czyniy skad miy,
Krs. pp. 374.

Sm ©anjen genommen fehlte e8 nicht an Seben6mit=

tein w ogóle nie brakowao ywnoci. Sm
©anjen hanbeln, ryczatem handlowa.

©an^ unb gar, adv. cale a cale, wcale, do szcz-
tu; cf. do cz3'sta; ze wszystkiem, zupenie,
cakiem; j.

'

§3. ber SSerrarher hat fein SSaterlanb

ganj unb gar bergeffen zdrajca zupenie zapo-
mnia o swojej Ojczynie; ganjeS SBcfen cao,
caa istota.

©anjlid), adj. cakowity, cay, zupeny; cf.

adv. cakiem, zewszystkiem, zupenie, do-
szcztnie; gänjliche Steform doszcztna re-
forma [a].

©aujtägig, adj. caodzienny, a, e; eben fo: *toa8

bic ganje Stacht, tau — Sahr bauert, caonocny,
a, e, caoroczny, a, e.

© a n 3 3 e u g , n. (ba6) beim $ßabiermad)er zupena ma-
terya, Tchn.

©äbfe, f. f. ©a8be przygarcie, garstka.

©ar, adj. gotów, gotowy, a, e; cf dogotowany,
dowarzony, dopieczony. (£8 ift fchon gar ju
gotowo.

©ar, adv. bardzo, nader, mocno, wcale, ze-
wszem, zeszczetem, doszcztu, cakiem 5 *do-
brze, f. bardzo im 2Cltboln.

Ok. asie gar ober febr ober roeit berfdjieben je. ja-
ko si teraz *dobrze rón staa, P. K. 358.

gar, fogar nawet; gar balb wnet, wrychle; gar

frühe bardzo rano; gar biel bardzo wiele; gar

roenig bardzo mao;
gar ju za bardzo, za nadto, zbyt; gar oft czsto-
kro

; gar roofjl bardzo dobrze , owszem j gar

nid)t wcale nie, bynajmniej, adn mia-
r nie.

©arant, m. [ber] gwarant, g. a.

©arantiren, v. a. gwarantowa, ubezpieczy,
rczy.

©arauS, 11. [ba6] koniec, g. koca, zguba, zgi-
nienie, ruina.

©arattS, adv. z gruntu, do szcztu.
©arauSmachen, mit einem minowa kogo, dobi

do reszty, j. S3, ndza dobijajca do reszty [a].

Mrongovius, Deutsch -Poln. Wörterbuch. I 2.LIef.

garbowa

pka; 2) —
eniszek,

f. ©arb»

wyprawia

C?8 ift garauS ju po wszystkiem; cf. ju po ha-
rapie; gar ausmachen do szcztu wygadzi co,

beffer wytpi, wyniszczy.
©arb, f. [bie] snop, g. a, snopek, g.

(Sat. achillea) zocie , Al. -&gn.;

Jndz.; kichawiec, krwawnik, <£>gil.

banf f. bie awica garbarska.

©ar ben
f.

gelbgarbcn.

©ar beri, v. a. f. gerben

(skóry).

©arbenbinber, m. [ber] wicy snopy.
©arb en traut, n. f. gclbgarben.

©arbenschente, m. |ber] dziesicina snopowa.
©ar ber, m. [ber] garbarz, skórnik, g. a.

©irberbaum, m. [ber] sumak, g. a, L ; cf. drze-
wo 'garbarskie.

©jairberei, f. [bie] garbarstwo. 2) ba^ — ljau8

garbarnia.

©arbergefell, m. [ber] garbarczyk, czeladnik
garbarski.

©irbergrtlbe, f. [bie] dó garbarski ; cf. debia-

mia, Tr.
©órberhanbmerf, n. (ba8) rzemioso garbarskie;

cf. garbarstwo.
©arberin, f. [biel garbarka.
©arberlohe, f. bie] dbnica garbarska; cf. db

garbarski, T r. ; cf. tan, g. u, garbnik.

©ar b er Irol l c, f. [bie] szer garbarska.

©arbeftoff,_ m. [ber] garbnik, L.; (grano. ie tan-
nin) cf. pierwiastek garbujcy.

©arbrtihe, .f. [bie] kwas garbarski.

©arbe,,f. [bie] gwardya, stra, g. y.

©arb er ob e, f. [bie] garderoba, *szatnica, pokój
na schowanie szat lub sukien. 2) suknie
pi., ubiór.

©arber obenjnngf er , f. [bie] garderobianka.
©arb i an, m. (ber) cf. fibl. ©uarbian, ein 2Ctiffefjer,

Sorfteher in gjtönd)8flöfrern , befonberS bei Sarfuj^
lem, Gwardyan, g. a.

©arbiiie, f. [bie] firanka cf. zasonka, PI. zasonki;
cf. *zapona, B. gardyna, pl. y. 3- 3i.

©arbinenftange, f. [bie] pret od zasony.
©arbift, m. [ber] gwardzista, SRj. , nad) L.
gwardysta.

©are, f. [bie] gotowo jakiej rzeczy, pora, do-
stateczny stopie; cf. Ross. dopiao. (Sine

©are fällte = liczba 24 skór.

©arenne, f. [bie] eig. ein Äaninchengehage
!

kró-
likarni.

©arerj, n. (ba8) ruda wywarzona, czysta.

©arfod), m. (ber) traktyer, g. a, garkuchmistrz,
garkuchniarz,

©arfiid)P, f (bie) garkuchnia, traktyernia.

©arttibfer, n. (ba8) czysta mied, Tchn.; mied
czysta i ciga, (a).

©arleber, n. (ba8) skóra wyprawna.
©armachen, n. (ba8) ostatnie wyprawienie (skó-

ry); oczyszczenie (kruszców);
©armacher, m. (ber) ten, co kruszce pawi; cu-
kier oczyszcza (w rafineryi). Tchn.

©am, n. (ba8) przdza, przdziwo; 2) — 5fte[5

sie, siatka.

©arnbleiche, f. (bie) bielnik, m. g. a, ober — na
przdz, blech do bielenia przdzy.

©arnelc, f. (bie) raczek maluchny jiiorski bez
noyc, Tr.

©arnfjanbei, m. (ber) handel przdz.
©arnbanbler, ni. (ber) handlujcy przdz; cf.

niciarz.

©arnhaSbel, f. (bie) motowido, zwijado.
©arnifon, f. (bie) garnizon, g. u, zaoga. Sn —

ftehen garnizonowa [a]; sta zaog.
©arnitur, f. (bie) garnitur, g. u, ober dobór.
©arnfacf, m. (ber) matnia.
©arnfee, n. ein ©täbtehen Szlemno, Gardeja.
©arnroinbe, f. (bie) motowido; cf. L. wija-
do, wljak.

21
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©aroffel, f. f. Senebiftenfraut, gelbce«.

©arfat 3, u. {ba) sól wywarzona.
©or ft ig, ad. brzydki, obrzjdly, puga W3-, szpetny,
szkaradny; bezecny 2)— ad v. plugawie, szpetnie,
brzydko , bezecnie; gorftige 3otftl art nieu-
czciwy; — SNenfd), brzydal.

©arftigfeit, f. (bie) brzydko, plugastwo, szka-
radno; brzydota.

©Örtchen, n. (bat) ogródek, g. dkn.
©arten, m. (ber) ogród, g. u; 2>er Saumgartcn,

Dbftgarten sad, g. u. Der ©arten auf bem £>eiberge,

ber Delgarten ogrojec, g. ogrojca.

©arten adj. ogrodowy.
©artenanlegung, f. (bie) zaoenie ogrodu.
©artenarbeit, f. (bie) praca ogrodowr a, ogrodni-

cza robola.

©artenbau, m. (ber) uprawa ogrodu, ogrodni-
ctwo.

©arten6cet, n. (ba6) grzda, lecka, leszka, grzed-
ka, zagonek, m. g. —nku.

©arte nbrunnen, m. (ber) studnia ogrodowa, bibt.

rzódfo ogrodne.
©artenerbe, f. (bie) ziemia ogrodowa, —czarna.
©artengemärhö, n. (baö) ogrodowina, warzywo,
jarzyna, ogrodowe zioia; 3. 83. ogrodowiny
mróz powarzy, [a|.

©artengte i fj, f. @rbfd)ierling, f(einer.

©artentjau, n. (bab) altana (w ogrodzie); cf.

ustp, g. u.

©artnihopfen, m. (Sat. hamulus lupulus toeibl.

Sßflanje) chmiel samica, .fjgn.

©artenlanb, 11. (baö) grunt ogrodowy.
,

©artentaubc, f. (bie) chodnik, altana; cf.

szpalery.

©artenmetbe, f. (Sat. atriplex hortensis) loboda,
ogrodowa, $1., ^>g.

©artenmeffer, n. (baö) nó ogrodniczy.
©artenmfin^e, f. (Sat. mentha crispa) mitkiew
kdzierzawa, ÄI. , Jg)fl.; cf mita, Jndz.

©artenfebeere, f. (bie> noyce ogrodnicze, pi.

©artenfäge, f. (bie) pita ogrodnicza.
©artenfd)ierling, f (Srbfdjierling, fleiner.

©artenfenf, m. (ber) (Sat. sinapis alba) gorczyca
biaa.

©artenthür, f. (bie) drzwi ogrodowe.
©artenulme, f. (bie) hrzost, g. u.

©artenroerinuth f. Petfuft , romifcher.

©artenroolfßtnilci), f (Sat. euphorbia peplus) eu-

forbia sporysz mleczny, Al.; — okrgolicia,
Jndz ; ostromlecz, .fjgn.

2) — (Sat. - helioscopia) euforbia romanek
Al., — zbkowana, Jundz.; romanowe ziele,

romanek maty obrotny, koowrót, «jjg.

©artbagel, m., ©artheil, n. (Sat. artemisia abro-

tanum) bylica boe drzewko, Al., Jndz.; boe
drzewko, Sßof. 2tpotf).

©órtner, ni. (ber) ogrodnik, g. a, ogrodowy
g. ego.

©örtnerei, f. (bie) ogrodnictwo.
©08, n. (bo6) gaz, *rozpar, L.

©aebeleurhtung, f. (bie) owiecenie (owietlenie)
gazem.

©a&lambe, f. (bie) lampa gazowa t. j. gazem pa-

lca si.
©did) en, v. n. (bon fltiffigeii Äörpern = auf&raufcn

burzy si , cf. pieni si , szumowa , mu-
sowa.

©aöhflltig, ad. gaz zawierajcy w sobie.

@öfd)t, in. (ber) drode, Pi. 2) piana, szu-
mowiny.

©o8pe, f, (bie) bie ©apfe , ein 9flaajj $11 trodenen

Dingen, fobie! ale man mit beiben .ftanben faffen

fann przygar, f. g sei, L., przygartie.
©i9d)en, n. (ba8) uliczka.

©affc, f. tbie) ulica, (fin fchmaler gujjfteig l)
intcv

'

einer — zauek , L. ©äffen laufen przez rózgi

biega. — laffen przepuci przez suchy las.

Äehrtüicbergaffe ulica bez wyjazdu, Srn. .£>.

©offelblume
f.

geigiimijenfraut.

©affenbettler, m. (ber) publiczny ebrak.
©affenbube, m. (ber) chopiec uliczny, ulicznik.

©affenfeger, m. (ber) zamiatacz ulic.

©a:ffengefchrei, n. (ba>) wrzask na ulicy; cf. ha-
as (krzyk) na ulicy,

©affenbauer, m. f. ©affenlieb,

©affeu bure, f. (bie) wszetecznica, *drzymka,
tuk, szjchtowka, pikieta, potrzebnica.

©afflenjunge, m. (ber) chopiec uliczny, [a], cf.

ulicznik, SS,-;.

©affenfotf), m. (ber) boto na ulicy.

©affenlaufen, n. (bab) bieganie przez rózgi.

©offenließ, n. (.bab) piosnka karczemna, piosnka
uliczna; cf. — Iretowna, $r=^Joln

©affenmelbe, f. (Sat. chenopodium urbicum) gsia
stopa miejska, Al., 4jgn ; mczyniec mi-
ejski, Jndz.

©offenrinne, f. (bie) rynsztok.
©afientreter, m. (ber) ber ^flaftertrerer ulicznik,

po ulicach biegajcy, wiercipita , wiszczy-
paka, powsinoga, *potlukaniec; cf. Herumtreiber
wóczga; cf. urwipoe; cf. brukoszlif, Sßj.

©aft, m. (^er) go, g. cia, *zawitalec, g. I ca,

L. 3" ©ofte bitten zaprosi w gocin. 3"
©afte fein by zaproszonym, by w gocinie,
@pnid)lü. ungebetene (Säfte fe^tman unter ben Sifch

gdzie kogo nie prosz, kijem go wynosz.
Sin fchlauer ©aft czowiek szpakami karmiony;
ci', fig kos, g. a; <5j;. go bez rozmowy,
tylko brzuchopas za beczk stoi; lt. go z
brzuchem tylko i z zbami, godzien siedzie
jest z osiami ©pr. Go w dóm, Pan Bóg
w dom. Gocia kiedy wiec masz w domu, nie-

czye przy nim gomonu, @rn <£). Go i ryba
trzeciego dnia cuchnie.

©afterei, f. bie uczta, bankiet, biesiada, trakta-

ment; cf. Ross. ugoszczenie.
©aftfieunb, m. (ben go, g. cia, przyjaciel

gocinny, L.

©aftfrei, adj. gocinny, a, e.

©aftfreiheit , f. (bie) gocinno, g. ci.
©aftfreunblid) f. ©oftffei.

©aftfreuubfchaft, f. (bie) gocinno.
©aftgeber, m. (ber) spraszajcy goci, go-

spodarz.

©afthauö, n. (bo) ber ©afthof obera; dom go-
cinny, gociniec, g. ca, karczma , gospoda,
dom zajezdny, [a]; austerya , dom zajezdny.

©aftiren, v. a. czstowa, traktowa, przj'jmo-

wa goci w dom; cf. Boss. ugoszcza.
©aft I ich, a., ©aftlichfeit , f. bie, f. ©aftfrei, — freihcit.

©a ft ma 1)1, n. (ba8) uczta, bankiet, czstowanie
u stou.

©aftbrebigt, f (bie), kazanie gocinne,
©aftrecht, n. (baö) prawo gocinne ober — go-
cinnoci.

©afholle, f. (bic) rola w której wystpuje prze-
jezdny aktor.

©aftftube, I. (bie) izba dla goci, gocinna izba.

©afttifd), m. (ber) sió gocinny.
©aftroeife mohnen, bibl. przychodniem by.
©aftmirth, m. (ber) oberysta, trakiyer, go-

cinny, g. ego; austernik, karczmarz, gospo-
darz, g. a.

©oftWirthin, f. (bie) gospodyni, traktyerka.

©afttuirtf)fct)Oft, f. (bie) gospodarstwo karczemne,
trzymanie karczmy, obery.

©aten, v. a. m. f). ple, Prat. piele, Prät. piot,

beffer pe, f. ióten.

©at te , m. (bei) maonek, g. nka, m, g. ma.
©atten, v. a., bereinigen, berbinben poczy, sko-
jarzy, stanowi, spuszcza; 2) — v. ree. fleh

paaren, begatten, nu gortpflanjung bermifdjen parzy
si, spókowa, stanowi sie.

I
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Satter, n. (baö) f.
©itter krata; c f. Ross,

reszeika"

©atterfenfter, n. (boö) okno w kraty ober

z. krat.
©aitern f. gittern.

©atterroerf, n. (baö) robota kraciasta; cf. B.

dzieo w kraty.
©attin, f. (bie) maonka, ona, onka.
©attlicf), ad. gatunkowy, zdatny, a, e, 3. S3, gatt*

lid)e 9?efle zdatna reszta, SB.}., sposobny,
przystojny.

©attung, f. (bie) rodzaj, g. dzaju, gatunek, g.

nku, ksztat, g. u.

Stach ©attungen abtheilen rozgatunkowa.
©attnngöname, m, (bert imi gatunkowe.
@au, m. mib n., ein ©ebiet, eine Sanbfchaft powiat,

g, u, klucz, m. g. a.

©aud), m. (ber) f. ©ect.

®aud)blume f. gifchblume; 2) (Sat. cardamine pra-
tensis) rzeucha górna kowa, Al., <f?gn.»

—
czna, J n d z. SBittere —

f. SBitterfreffe.

©auche, f. |bie] f. Sauche, eine unreine giüffigfeit

jucha, nieczysta ciecz.

©auchhaber, m. [ber] (Sat. bromus sterilis) sto-

kosa nierodzajna, Al.; — ponna, Jndz., gu-
chy owies, owsisko trawa, owsik, 4>gn.

© a ud) l) eil, m. u n. (Sat, ana«allis) kurzylad,
Al., «&g., kurzylep, Jndz., ^>g.i muchotrzew'.

g. wia, L. Stoiber — f. tfcfergauchheil, gelber —
(Sat. lysiraacbia nemorum) toje gajowa, StU

©aubieb, m. [ber] ein liftiger, ßerfchlagener Dieb
filut, zodziej, a. eja, otr, g. a, "-katukopa.

©in berftecfter, heimlicher — z cicha frant, L., cf.

opryszek, P. Jan., cf. niecny.

©aufelei, f. [biej bie ©aufelpoffen , baö ©aufelfpiel,

©aufelroerf, b i. poffenhafte Stellung beö Seibeö,

ltmnberlicbe S3emegungen, lächerlidje ©eberben unb bie

baburd) beroirfte Skrblenbuiig kuglarsiwo, gra ku-
glarska , gularstwo

,
gusa pi., baamuctwo,

omamienie, mamidlo; cf. figle, obuda, grymas,
cf. bufonada.
— treiben *kuglowa, kuglarstwa stroi, ba-
znowa , *kroiofili, *plesa, grymasy stroi,

grymasi, cf. bufonowa.
©aufelu, v. n. m. h. kuglowaj figle spata,
baamuci, mami.

©aufler, m. [ber| kuglarz, g. a, gularz (3aube-

rei): figlarz, g. a, *dziwostrój, g. oja, *kroto-

filnik; cf. Stuff, unb^oln. *skomoroch, mieszek,
bazen, g. zna, skoczek, eig, Seiltänäer, SBj., cf.

bufon, g. a

©auflerifd), adj. kuglarski, zudny,
©aul, m. [ber] szkapa, konisko. ©bridjro. einem

gefchenften ©aul fleht man nicht ins Sltaul darowa-
nemu koniowi nie patrz w zby.

©aumen, m. [ber| podniebienie; Ross. gortaii, f.

i>a% polnifche krta bebeuiet eigentlich bie Suftröhre.

©peifen unb ©etränfe ruelche ben ©aumen titeln

potrawy i trunki gardo echcce.
©aumenbrufen, pi. t', gruczoki podniebienne.

©aumenbuchft ab e, m. (ber) litera ob. goska pod-
niebienna.

©auner, m. [ber] ein liftiger, geübter SBetriiger

oszust, filut, otr., cf. cygan, g. a, L., cf. Sßr.=

$oln. manich, cf. opryszek, P. Jan.
©aunerei, f. bie] oszustostwo, auch oszu-

stwo, 5Bj.

©aunern, v. a. fam. oszuka, skrca (w grze).

@aunerfprad)e, f. [bie] jzyk otrowski.
©autfchbrett , n. [baö] w papierni deska na któ-

rej wieo zrobione arkusze papieru rozka-
dane bywaj, Tr.

©autfchen, v, a. arkusze papieru bra z formy i

rozkada na desk.
©autfcher, m. [ber] in ben Papiermühlen wyka-

dacz, ex Tchn.
©Oje, f. [bie] gaza, gatunek krepy gadkiej, L.

©a^elle, f. [bie] nad) bem Stuff, agazella, ród
afrykaskich koz; gazela. Stach adowski
unb Tr. koza dzika Egipska.

©alette, f. [bie] gazeta, nowina, PI. —ny.
©eächtete, m. [ber] wywoaniec, wygnaniec.
©eócfise, [n]. stkanie, jki pi.

©eaber, n. [bau] bie fämmtiiehen 2Cbem zbiór y;
cf. yy, sój, sojowato, niby yowi zna.

©eabert, ad. yowaty, sojów peen.
©eartet, ad., 3. S3, gut, libel — dobrze urodzony

usposobiony, — , le — , udany, mylcy.
©eäjj ober ©eät),n. [baöl pasza, neta, cf. Ross.

karm.
©'ebäcf, n. [baö] pieczwo.
©ebacfnijj, n. [baö] ©ebacfeneö, 11., pieczywo,

ciasto pieczone, — smaone, koacze; ciasto

zj pieca, Grodzicki; cf. piróg, g. a; nad)

L. g, u.

©ebafinter SBeg ubita droga, bity gociniec; cf.

'cielona droga, cf. utorowana ober utarta

droga, SBj.

©ebahren, n [baö] silenie si, kopotliwo w
minach, skrztnych zachodach objawiona; po-
kana zabiego.

©ebalf, n [baö] wszystkie belki w budynku,
belkowanie, zrb, g. zrbu.

©ebaren, v. irr." a. m. l> Prs. id) gebäre, bu ge»

bierft (gebärft), er gebiert (gebart), Imperf. ich —

,

er gebar, Conj. ba9 id) — , er gebare, Imper. ge»

bare, Part. prt. geboren rodzi, urodzi, poro-
dzi; cf. wyda na wiat. Äinber gebaren po-
rodzi dzieci.

©ebaren, n. [isa%] porodzenie, urodzenie; poród.

©ebärerin, f. [bie] rodzicielka, rodzca. ©ots

teö ©ebärerinn Bogarodzica.
©cbarmutter, f. [bie] macica; cf. $r.#oln. 10-

dzielnica.

©ebtube, n. lia^ budowa, bat im gen. Pi. bu-
dowów, b. urn eg bon buda jn unterfd)eiben, 3. S3,

budowów publicznych illuminacya, S. Pp. 4ter

21)., ©. 51.: budowla, budynek, budowanie,
struktura^ gmach, cf. Stuff, strojenie. Daö
SSeltgebäube budowa wiata.

©ebe, ad. (in ber St.*9l.) gang unb gebe potoczny,
modny, zwyczajny.

©ehe in, n [baö] ober PI. ©ebeine koci, pi. bibl.

gnaty.

©ebelfer, ©ebelf, n. [bae] szczekanie, *szczek,
g. u.

©eben, v. irr. a. m. fi. Praes. ich gebe, bu giebft,

er giebt, Imperf. ich — , er gab, Conj. id) —, er

gäbe, Imper. gieb, Part, pr.aet. gegeben, da, da-
wa, cf. dorczy; 3. 83. ein 3tugni^ geben wyda-
wa wiadectwo. @j. komu Bóg rozumu nie-

da, kowal mu go nie ukuje; roer gleich giebt,

giebt boppelt kto si pieszy, ten dwa razy daje;

cf. prompt. ©uteö ©etreibe giebt mehr SJehl dobre
zboe wydaje wicej maki; gegeben 3U SDan^ig,

ben I. December 1835 Dan w Gdasku dnia
1. Grudnia 1835 roku.

@inem bie .£>anb — , poda komu rk; an bie

^»anb geben nastrczy komu jak myl, radzi;
Darüber geben naddawa; bon fich geben, fam.
wygada, wysowi

.
ri; tmeber bon ftd) —

,

zrzuci , t. j. zwomitowa. Dem Sßferbe bie

©boren geben, spi konia ostrogami.
6r. ©prichro. aska ta w ohydzie , co na- ó-

wiu jedzie, lecz przyjemna taka, co ma
skrzyda ptaka == Sat. bis dat, qui cito
dat, nil dat, qui munera tardat. Sn Sßrofa :

kto spieszno daje, ten dwa razy daje SB3. eö ift

feiiger 3U geben, ais 3U nehmen lepiej dawa ni
bra; ©ott gebe daj Boe ober Bóg daj, spraw
Boe; 3. S3. Boe spraw, aby mój syn by
dobrym obywatelem, [a]; daby to Bóg; II. v.

imp. eö pgiebt jest, znajduje si, s? eg giebt

nod) eble ©eelen s jeszcze szlachetne dusze;

21*
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e6 cjiebt in Stufjlanb eine grofje ©erlange
1

, bie k.
iest w Kubaskim Stepie ogromny w, któ-
regoRossyanie Puan nazywaj; Markowski;
<äe giebt feinen SRettfthen ohne Siinbe niemaszlczfo-
wieka bez grzechu, 3Ba6giebt'6? Có to takiego?
ba6 lciib fid) fcl)ongeben ta rzecz uda sie, pójdzie;
cf. sposobi si; fid) 3ufrieben geben uspokoi si;
fid) blofj geben odkry swoje sabo 5 co tam idzie?
v. r. fid) geben okazywa sie, 3. 58. loie man ift,

otwartj'm, otwarcie wystpi; 2) — bon einem

3ufranbc ber Unruhe, nndjlafTen, fam. min', po-
folgowa, — 0011 Äleibungöftüdfeu rozpuci si.
©id) (dat.) 3Mbe geben, przyoy, przykada,
si, zada sobie pracy.

©eben, n. (bab) danie, dawanie.
©ebenebebet, ad., bogosawiony, a. e.

©eber, m. (ber) dawca, g. y. ; fröhlicher ©eber
ochotny dawca.

©eberin, f. (bie) dawczyni.
©eberbe, f. (bie) giest, mina, uoenie, cf. ruch
ciaa, niema mowa, L. ; cf. Stuff, lice, wid,
tjelodwienie; cf. *krzywienie si, auch bau

Stuff, emastwo, bergleid)e ba8 Sßoln. zyma si
(— judem* berfrellre ©eberbe, bibl. zmylona
twarz, spadla twarz; fiolce ©eberbe oczy wynio-
se; freunbliche ©eberbe miluchna twarz. »Demu«

ibige ©eberbe pokorne uoenie , @£. Pokornym
sodzi jad swój uoeniem, Krs.

©eberbe n, fid), v. recipr. m. f. giestami narabia,
giesta udawa, giesta robi, giestykulowa; cf.

zyma si, Krs., pokazywa na migi, —
giestami, B.; flet) norrifet) — udawa gupiego,
gupio si stawia, B.

©eberbenfünft, f. [bie] sztuka wyraania myli
swoich giestami.

©eberbenfbiel, n. (ba8) pantomima, udawanie.

©eberbenfbradje, f. (bie) mowa na migi, — gie-
sta, pantomima.

© Cb et/ n. (ba9) modlitwa, mody, PI.; pacierz, g.

a, proba (cig. Sitte); bci§ ©ebet beS^errn modli-
twa Paska.

©ebetbud), n. (baö) ksika do modlitwy; cf.

Ross. modlitewnik; brewiarz; cf. modlitwo-
ksig; cf. B. Ksika do naboestwa.

©ebett, n. (bct8) pociel; usanie.
©ebettet, u. [baS] ebranie, ebranina.

©ebiet, n. [ba3] powiat, g. u, kraina, ©ebiet einer

©tetbt. okolica miasta, Krs. pp. 3Ö5, cf. obrb.
(Sj. kady w obrbie swoim ma domy i fol-

wark dziedziczny, Krs. pp. 367; fig. einer äBif*

fenfrbcift cf. kraina; Sij. krain poezyi jest czo-
wiek w stosunku do swoich wyobrae o nad-
zmysowym i zmysowym wiecie |a].

— cf. dziedzina , 3. . rozszerzy dziedzin
filozofii, Szan., cf. B. wydzia filozofii; cf.

Selb, gad).

©ebieten, v. irr. a. m. b.Imperf. ich t—,'er gebot,

Conj. bafj id) — , er geböte, Imper. gebiete, Part.

prt. geboten rozkazywa, da rozkaz, przyka-
zywa, lieber etroaS gebieten panowa nad czem,
owadn, wada czem — ©tillfdjrocigcn gebieten

nakazywa milczenie.

©ebiet enb rozkazujcy, wadajcy.
©ebieter, m. (ber) Pan, wadzca, panujcy, rzd-

ca , rozkazujcy Pan, wadz majcy Pan; cf.

Boss. powielitel; cf. rozkazodawca, fo tüivb ber

9uff. ftaifer genannt, [a].

©ebieterin!, f. (bie) Pani, *wadzicielka, beffer

wadczyni.
©ebletertfd), adj, nakazujcy, *zrzdny, nakany,

*surowy. Die STiiene ift— powierzchowna ich po-
sta jest nakazujca, [a|. Die — c Scothrocnbig*

feit nieodparta konieczno.
©ebilbe, n. [baö] ein fortbauernbe8 , tüieberholteS

Silben, etroaö ©cbilbctcö, ein Silb, bef. ber Äunft;

auch oon bem Sau einer ©bradje ksztacenie,

tworzenie; utwór, wyobraenie, obraz, uksztaT-

cenie, 3. S. mowy, cf. pód; 3. @j. bu leereS

Suftgebilbe czczy podzie oboku, Krs
©ebilbet, Sßart. ad. uksztacony , uformowany,
utworzony; cf. wiaty, owiecony.

©cbinbe, n. [bab] pasmo; 2) wizka.
©ebirge, n. (baö) góra ober $ßl. góry; cf. pasmo
gór/acuch gór; f.irallenb ©ebirge (im S3ergroerfe)

górzysto przecita, L.

eine lange Äette bon SBergen dugie pasma gór,

Kraj.
©ebirgig, ad. górzysty, cf. górny.

©ebirgifet) górny ober nagórny.
©ebirg6berool)ner, m. (ber) góral, g. a. (cf. orel,

oryl fo beifjen bie Stiffen befonberö -fjolsflofjer, roeil

biele au8 ben Ävafaufd)en ©ebirgen fommen).

©Cbtfj, n. (ba6) wdzido, munsztuk; $1. zby i

pysk, paszcza, cf. regiestr, g. u.

©ebiffen, ukszonj-, ksany, f. beifjen.

©eblafe, n. (ba8) dmuchanie; 2) — miech *wzdy-
mojcy beffer dymajcy, SB3.

©eblofe, n. (baö) bek, beczenie.

©ebliimt kwiecisty, kwiatami przerabiany,

ukwieciony, wzorzysty; geblümteö 3?ug ma_
ter3;a w kwiaty.

©eblümtheit , f. (bie) kwiecistoc, bujno
(stylu).

©eblut, n. (iia) krew, g. krwi, ród; pocho-

dzenie.

©ebogen^ $art. ad. zgity, zginany, gity,
skrzywiony f.

biegen.

©eboren, Cßart. adj. rodzony, urodzony, narodzo-

ny ; rodowity.

(Sin geborner $o!e rodowity Polak,

urodzony ift auch ein ^räbifat eines 2itel§ bon

bürgerlichen perfonen (waiter).

©eboren roerben urodzi si, narodzi eie; bon

©Ott geboren roerben narodzi si z Boga.

©eborgen, $ßart. schowany, zachowany, ocalony,

ukryty, a, e f. bergen.

©eborgt, Sßart. poyczony.
©eborften, $ßart. rozpad^, cf. berften, rozpky.

©ebot, n. (baö) przykazanie, ukaz, rozkaz, na-

kaz, g. u. Die sef)n ©ebote ©otteS dziesicioro

przykaza Boych , SK3. Scott) fennt fein ©ebot

toncy i brzytwy sie chwyta.

2) — , f. Sotl) 2). ein" ©ebot auf etroa8
<

thun po-

dawa cen na jaki towar, cf. postpienie, po-

dawanie; Ruffifd) podacza, posu, podkup.

©eboten rozkazany, przykazany, f. bieten.

©ebräme, n. (ba6) ber StamVeinee Dinges, befonberö

ber Saum ober 2Cuffchlag eineö JSleibeö bramowa-
nie, *bramka, listwa u szaty, obtoga, galon,

falbana, haftowanie, L.j cf. obrbek, *passa-

mon.
©ebrannt palony, upalony, spalony, wypalony,

f. brennen.

©ebrateneS, n. (ba6) pieczyste, g. ego, pie-

czenia.

©ebraud), m. (ber) zwyczaj; obrzdek, $1.

—

dki,

9fS. ; uytek, zaywanie, uywalno. OJebraud)

roooon madien uytek zrobi, Z listów tych a-
dnego niktniebdzie móg zrobiuytku.fa].lS2°.
Xiega chcc j mie w uyciu, Krs. @lj. z

tego dziaa niezrobi adnego uytku bon ber

Äanone feinen ©ebraud) madjen [a].
_
3d) faun ba»

bon feinen — mad)cn to mi sie na nic nie przyda.

(Sr. sów, Pam.; obyczaj; *3um gerichtlichen ©e«

brand) do urzdowego uytku, SIS. 3 uttl täflli«

d)en ©ebraud) na codzienne uywanie.

©ebraudjen, v. a. zaywa, uywa, zay,
etmae czego.

©ebraueblid), adj. uywalny, w uywaniu
bdcy, zwyczajny, uywany, utarty»

2) adv. zwyczajnie.
©ebraud)lid)feit| f. (bie) uywalno, P«m.
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©ebräube, n. (baö) $r.=Deutfch ©ebraufel war, g.

u; 3. S3, ile warów piwa byo.
©ebraufe, n. (baö) szumienie, huczenie, szum,

ni. g. u.

©eb rechen, v. im pers., mangeln, fehlen medosta-
wae, brakowa, schodzi na czem ; Praes. eö

gebrid)t. Imperf. eö gebrad) brakowao.
©ebrechen, 11. (baö) uomno, niedono, nie-

moc, wada, skaza, przywara; cf. bd, g. cdu,

(cig. 3xvtf)iim>; cf. uszczerbki, 3. S3, na zdro-

wiu, Krs.

©ebrechlid), ad. uomny, niedony, kaleka,
'i) adv. uomnie, niedonie.

©ebrechlichfeit, f. (bie) f ©ebrechen, n. baö uomno.
©ebrocben, jmt. f. brcdjcn. e. gebrochene ,3ah[ liczba

amana; amany, naamany, Zamany.
©ebröcfel, n. (iitó) kruszyny, pi., okruch.

©ebrubel, n. (baö) burzenie si, wrzenie (wody).

©ebrüber, Sßl. Bracia.

©e brüll, n. (ba) ryk, ryczenie.

©ebrumme, n. {i>a%1 mruczenie, szemranie,
*mamranie, beffer mamrotanie, SBg- szmer.

©ebüdfr, Sßart. schylony, nachylony, gebücft geben

chykiem chodzi , audi pochyo chodzi, 8B3.

©cbuhr, f. (bie) powinno, f. g. ci, obowizek,
g. zku; naleyto, f. suszno. Stad) ©ebüljr

jak si naley. Die ©cbühren pi. koszta , na-

leno.
©ebühren!, v. n. 111. h. nalee si komu, przysta,
przystoje, przynalee. 6ö gebührt fid) naley
si, godzi 8i, wypada.

©ebühienb, gebührlich, ad. przystojny, naleyty.
@inem bie gebubrenbe @hre erroeifen odda komu
naleyte uszanowanie; gebührenben Danf eilrjei»

fen Dziki przystojne oddawa , Dmb r. 463.

cf. naleny.
©ebunb, n. (baö) (pi. — biinbe) wizka, snop.

©ebunbcn, $art. zwizany, wizany, obowi-
zany, skrpowany,

f. binben , bon ber 9tebc,

wierszem, miarowy.
©eburt, f. (bie) narodzenie, urodzenie, cf. na-

rodziny, PI. poród (baö ©ebären).

SSon — rodem. 3n ber — erftirifen umorzy w
samem urodzeniu to przedsiwzicie, [a] , w
samym zarodzie (zacztku).

©eburrig, adj. urodzony; a, e, zrodzony, a, e.

2) adv. rodem.

©eb tirtöabel , m. (ber) szlachectwo rodowe; 2)

szlachta rodowa.
©eburtöbrief, m. (ber metryka, wiadectwo o

ojczynie, z której kto pochodzi.

©eburtöborf, n. iba^) wie rodzinna.

©eburtöfeft, n (i>a^) urodziny, PI., cf. wito
narodzenia im Airchenfhl , fonfi roohl rocznica
urodzin, obchód urodzenia ober nad) boin. ©Ute:

Stamenöfeft imieniny.

©eburtögebicht, n. (baö) wiersz na obchód uro-
dzin, cf. rocznicy urodzin.

©eburtöhelfer, m. (ber) akuszer, g. a, cf. Doktor
babicy, cf. poony, g. ego, B.

© e burtö h ii fe , f (bie) sztuka poonicza, aku-
szerska; babienie.

©eburtöjahr, n. {ba^) rok narodzenia, rok
rodzinny.

©eburtölanb, n. (baö) kraj rodzinny.

©eburtöort, m. (ber) miejsce urodzenia, ojczy-
zna rodzinna.

©eburtöregifter, n. (baö) rodopismo, genealogia,
nastpowanie przodków familii , cf. lista na-
stpstwa rodziny lub familii, 2) spis nowo-
narodzonych.

©eburtóftabt, f. (bie) miasto urodzenia, cf. B.

gniazdo.
©eburtöflubl, m. (ber) krzeso dla rodzcej.
©eburtöftunbe, f. (bie) godzina urodzenia.
©eburtötag, m. (ber) rocznica urodzin; (5$. ro-

cznic urodzin króla ober królewskich obcho-

©

©

©

©

dzi, Mdi., cf. dzie urodzenia; cf. urodziny,
PI., dzie narodzenia, dzie rodzinny, naro-
dziny, PI. g. in, L.
eburtöroehen, cPl. boleci rodzcej, bóle przy
rodzeniu.

ebnrtöjeit , f. (bie) czas porodu.

ebüfd), n. (baö) krzewina, krzak, g. a; cf. PI.

krzaki, zarosi, g. i, zarolina, chróst, zarose,
g. a; cf. Ruff. kust b. i. ^JSoIn. gszcz, gstwina
(baö Dicficht).-

ebüfcbelt, ad. kiciasty.
e cf , m. (ber) ein alberner SDienfdj, ein S[tarr kiep,

g. kpa; cf. trzpiot, bazen, fircyk, wiercipita,
chystek, lula, gupiec, munia; cf. B. gupi,
gawron, gap', g. gapia; cf. Stuff- durak. cf. gach.

ecfeii/ v. a. dnvi z kogo, kpi —

.

eefenhaft ad. gapiowaty, fircykowski; ba-
znujcy.
eeferei, f. (bie) dowcipkowanie, drwinki. PI.

ebad)ter, wspomniony, wzmiankowany, rze-

czony,
ebichtnijj, n. (ba^ pami, f. g. i; pamitka.
ebächtnipfeier, f. (bie) obchód rocznicy; uro-

czysto.
ebächtnijjftinft, f. (bie) mnemonika, mnemo-
technika t. j. sztuka umocnienia i utrwalenia

pamici, sztuka pamiciowa.
ebächtnifjmabt, n. (baö) uczta na pamitk.
2) obchód wieczerzy Paskiej,
e b d eh t n i fj

m

ü n ä e , f. (bie) medal, g. n.

ebächtnifjtag , m. (ber) rocznica, dzie obcho-

dowy, H.; coroczne eksekwie, aniwersarz, g.a,

Tr., beffer anniwersary, 8BB3.

ebanfe, m. (ber) myl, g. myli, nom. PI. gen.

acc, voc Pi. myli, cf. pomys, cf. uwaga,
K-rs. Schöne ©ebanten pikne senteneye. ©e»

bauten finb jollfrei myli do wójta nie id ober —
niepozywaj "ober myli urzd nie sdzi, Eh. cf.

myli ca niepac. SBarum fomme folche ®e«,

bauten in eure ^»er^en czemu takie myli w serca

wasze wstpuj?
Stuf anbere — bringen inn myl w kim wznie-
ci, cf. na inn myl naprowadzi.
ebanfenfolge, f. (bie) nastpstwo myli, w-
tek myli.
ebanfcntoö niemylcy, bezmylny, pusty,

nudny, bez pamici, baamutny, mniej prze-
mylny, niewytwovny j. 85. gebqnfenlofe gertig=

teit, cf. mechanifd)..

ebanfentofigfeit, f. (bie) bezmylno, f., brak
myli; cf. B. prónomylno. r.

ebantenftrid), m. (ber) kreska wskazujca
przerwan myl, kreska domysu , znak na-

pomknionej myli, linija — , domylnik, cig,
*dukt.
ebanfenbotl adj. peen myli} w mylach za-

topiony; zadumiony.
ebdrm, n. (baö) kiszki, wntrznoci, jelita, PI.

flaki, trzewa, PI., cf. bebechy, 3. 23. koskie
bebechy, Nieme.
ebeef. n. (bau)] nakrycie, 3. S3, stou, cf.

gz tu ciec.

ebeifyen, v. irr. n. m. f., Prs. ich gebeibe, Imperf.

id) — , er gebieh, Conj. bafj id) — , er gebiehe, Im-
perat. gebeibe, Part. prt. gebiehen by na zdrowie,
SB5. 3unehmen, berroanbt mit bem ^oln. ty, uty.
(Sr,, ©tac iffet biel, aber er gebeihet nicht babet Stax
jada wiele, a jednak nie tyje; cf. *puy,
wskóra, chowa si dobrze; cf. udawa si,
sporo ro, wzmaga si; cf. bogo si mie,
zdarzy si; cf. szczci si; cf. przyj si,
(o drzewie); cf. pomylnego wzrostu nabie-
ra, Sapient. 3, 16; cf. *kocha si.
@£. Ziemia piasczysta, gdzie adne nasienie nie

moe si kocha, L. — (offen sporzy, L. Die
Sauben gebeihen fgobie nadawaj si lepiej,

gdy czysto utrzymywane bd. Sander. Die
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Slrbeit roar fo roeit gebieben, prace tak dalece po-

stpiy, posuny si.

©ebeiben, n. (ba) powodzenie, szczcie, po-

mylno, dobry byt. (Sr,, ©ott gebe fem ©ebeU

ben niech Pan Bóg szczci ober bogosawi.
©ebei()lid) spory, a, ej cf. pomylny, bogi,

szczsny.
©ebentbar, adj. do pomylenia, cf. acny do

mylenia, L.

@ebcnfbltimd)en, n. f.
<Dreifaltigfeiteblume , bra-

tki pi.

©ebcnfcu, v. irr. a. m. f)- Imperf. id) — , er ge«

bad)tc, Con.j. bafj id) — , er gcbäcbtc, Part. prt.

gebad)t myle, zamyla. S<b gcbenfe nod) beute

abäureifen dzi zdmylam odjecha. 2(n etroaS

gebenfen pamita o czem ober na co, wspomi-
na na co, przypomnie sobie co (Silier <Scid)e

gebenfen wzmiank o czem uczyni; gcbenfe, baji

bu ein SKenfd) bift czowiekiem si byc pamitaj
ober znaj.

©ebenfen, n. (bcr§) mylenie, wzmiankowanie,
wzmianka, pamitanie. Sei SOicufcrjeu —,

jak

daleko pami siga.
©ebenfopfer, n. (ba8) ofiara pamitki.

©ebeDjbenj f.
gebeibeu.

©ebid)t, n (baS) wiersz, poema, cf. poezya; eig.

zmylenie, zmylona rzecz, wymys, fikcya.

©ebicgen, adj. rodzimy, lity, cf. B. czysty,

szczery; cf. Boss. samorodny. (Sine gebiegene

@d)rift, pismo treciwe.
©ebiegenbeit, f. (bie) treciwo (pisma); czy-

sto (metalu).

©ebingc, n. (ba8) umowa, warunek, kondycya;
targowanie dugie.

©ebobpclt, ad. podwójny, dwojaki, dwojnaso-
bny, dubeltowy.

©ebrange, n. (ba8) tok, natok, ciba, nacisk,

tum, g. u.

2) ucisk , zawikanie; (Sj. Jaka ciba do ich

progów, J. Kenn. 3;tn ©ebrange w cibie; fig.

w cieni, w ambarasie, w trudnym razie , w
Eym rosole, L., cf. ciasno komu. (Sr,. Krajowi

byo ciasno dla niedostatku pienidzy, L.

©ebrangt, ^Jart. f.
biängen ciniony", przycinio-

ni; adj. gesty, tumny.
2) cisy, zwizy; adv. cile, zwile
np. pisa.

©ebrängtheit, f. (bie) ciso; zwizo.
©ebritte, n. Cba6) trójka; cf. troista rzecz, Iro-

isto, potrójna rzecz.

©ebrungen, $art. napchany, natoczony, cf.

zwizy, cf. Dziark. ciliwe ciao.
f.

bringen.

©ebvungenheit be8 ÄorberS ciliwo ciaa, DD.
©ebucft chykiem; pochylony, nachylony.

©ebulb, f. (bie) cierpliwo.
©ebtllben, fid), v. rec. cierpliwo mie; pocze-

ka troch na co, — czego, cierpliwie ocze-

kiwa czego, zatrzyma si.

©ebulb ig, ad. cierpliwy, znony, potulny» cf. L.

*niezgaga ;— adv. cierpliwie, znonie, po'ulnie.

©ebiinfen, n. f. DünFel. £>em ©ebünfen nad)geben,

bibl., chodzi w zamyle serca zego , chodzi
za uporem serca swego.

©ee[)i't, Sßart. ad. uczczony, zacny, szanowny,
zaszczycony, a, e. (Sj. .§)od)geef)i'ier .£>err Wielce
szanowny Panie.

©ecigne, Sßart. waciwy do czego, kwalifiku-

jcy si, sposobicy si, uprzymiotowany, cf.

uzdolniony, (a). 9tid)t geeignet niepotemu j(a).

@j. wiek ju nie polemu (al.

© c f a f> r y f. (bie) niebezpieczestwo, obawa; cf.

gardowanie, cf. przygoda; Stuff, opasno; ©r
obaw uduszenia sprawuje, DD. Slufjer ©efbr
— sabo si przesilia i ju wysza z nie-

bezpieczestwa królowa , (a). ©efolyv laufen

naraa si Ober wystawi si na niebezpie-

czestwo, hazardowa. 3n ©efabr fetjen na nie-

bezpieczestwo narazi. (Sr,. e8 roar ©efabr by
strach. (Sr,. Wisa stana, lecz sabo j by
strach chodzi po lodzie, 8i©.

©efabr auf Sob unb Sebcn gardowanie, L. cf.

hazard, ryzyko, przy*goda.

Sr,, przyjani zmylone miay mi stawi na
tym szacu, Twardowski. Xidobrze wie-
dzia, o jaki si szaniec przyprawi, Tward.
2(uf eigene ©efabr unb Äoften biorc na siebie

samego wszelkie niebezpieczestwo ober przy-
padek szkody ober na wasny- karb.

©efabrbe, f. (bie) f. ©efabr i 2) feiten in benSRed)*

ten tfrglift, borfatylidjer Betrug chytro, f., krzywda
zdrada, podstp, g. u, zawód, cf. SKuff. obman.

©cfftbrben, v. a. niebezpieczestwa nabawi
krzywdzi, szkodzi.

©efahre, n. (baö) baS häufige gafjven czste tam i

sam jechanie
,
jedenie , cf. bezprzestanna

jazda, Stuff.

©efäbrlid), adj. niebezpieczny, 2) — adv. nie-
bezpiecznie.

©efäl)rlid)feit, f. (bie) niebezpieczestwo, nie-

bezpieczno, zgubno, f.

©efahrloS, adj. bezpieczny.

©efäbrt, n, tba8) pojazd, wóz.
©efibrte, in. (ber) towarzysz, kompan, g. a,

cf. kolega.

©efabrtin, f. (bie) towarzyszka.
©efälle, n. (ba8) spadek, g dku,

f. gali.

©efälle, $)(., bie abgaben, roeldje ber Dbrigfcit bon
einem ©ute ober einer anbern <3ad)e entrichtet roerben

podatki, pobór, g. u, przychody pi. cf danina.

©efallen, v. irr. n. m. 1;., Prs. id) gefalle, bu gefällft,

er gefällt, Imperf. id) — , er gefiel, Conj. ba& id) —

,

• er gefiele, Imperat. gefalle, Part. praet. gefallen po-
doba si; cf. almoin, unb nocl) ^r.^oln. uda
sie; (Sr,, em si jej jako uda , twarz zna
dawaa, Ort. 152.

— cf. przypa do serca, Nieme. (Sid) etroa8 ge=

fallen laffen, b. i. jieb einer ©ad)e nid)t_ roiberfefcen

przysta na co, pozwoli na co, nie sprzeci-

wia si, komentowa si, mie cierpliwo,
zaprzesta na czem, 9tS. (Sr läfjt fid) alles ge=

fallen pieczony i warzony, L.; powolny, cierpli-

wy, na wszystko zezwala; a biao? biao,
czarno ? czarno ; cf. da sobie w kasz
dmucha.

©efallen, m. (ber) podobanie, upodobanie, dogo-
dno, mio.
©efallen rooran pnben zamiowa co, j S3, wie-
jsk zacisze, S. Pp. — t)Utl zrobi komu do-

godno.
3)ir ju ©efallen dla ciebie, cf. kwoli.

©efallen, $art. bon fallen upady. (Sr. (Sin gefalle»

neö 3)}äbd)en panna zasza w cie, (a).

©efcillig, ad.
f. fallig, jablbar; 2)"— uczynny,

usuny, grzeczny, ludzki, uprzejmy, ujmujcy,
wdziczny, podobajcy si, przyjemny, miy,
luby." SBenn eö Sbneii gefällig ift jeeli si Panu
podoba. Sid) bei Siebermann gefällig mad)fii

przymila si kademu, zobowiza sobie

kadego; bergl". nadskakiwa kademu. Ginem

gefällig fein wygodzie komu. @r. komu tylko

móg, caym sercem wygodzi. Aut.

SKitleibig gegen bie Sinnen
,

gefällig gegen Scbermann
litoni dla biednych , uczynni dla wszystkich,
Woronicz.

©efälligfeit, f. (bie) grzeczno, przyjemno,
ludzko, przysuga, przypodobanie si, dogo-
dno, . S3. — komu zrobi, — eiroeifen wy-
wiadczy komu przysug; cf. uprzejmo; @j.

podzikowalimy ksiciu za t now dla nas

uprzejmo, S. Pp., cf. usuno (a).

©cf alten, SJJart. zoony, zfaldowany; gefallene

.£>änbe zoone rce, zoywszy rce.
©e fangen, $art. ad. pojmany; gefangen, fiibreu
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©

wzi ober zaj w niewol , bibl. pojmane
wie. Seiffiel: gefangen nehmen w niewol za-

bra, poda do wiezienia, uwizi; gefangen

halten w zamknieniu chowa, w wizieniu cho-

wa, wizi.
©efangene, f. (bie) branka, (Äriege»); uwiziona.
©efangener, m. ein, jeniec, pojmaniec, wizie,
niewolnik; cf. branicc, B.

©efctngennehmung, i. (Me) zabranie w niewol
ober — w pojmanie; uwizienie.

©efaugenfchaft, f. (bie) pojmanie, niewola, nie-

wolniciwo, *pojmaustwo. 3n — gerathen po-

pa w niewol, by wzitym w niewol,
przyj w pojmanie czyje.

©efangenroirter, m. (ber) dozorca wizienia.
"f fänglich führen — ehiäiehen aresztowa, uwi-
zi, ©efängliche Jpoft areszt, wizienie.

efängnifj, n. (ba) wizienie; cf koza, turma,

wiea. 6r. wtrcili go do okropnego wizie-
nia. (£in finfteres — ciemnica.

©efängnifj ftrafe, f. (bie) kara wizienia.

©cfäfj, n. Cbaö« bas gafj naczynie, statek, g. ikü.

©09 £>egengefäfj gifes; cf. B. rkoje u szpady.

©efafjt, SjSart "jty, pojty, wzity, adj. przygo-
towany. Sich gefaxt halten mie sie na pogoto-
wiu , hyc na pogotowiu. Sluf etroas — fein

oczekiwa czego (wiedzc e nastpi). 2) —
boli gaffung , ze spokojnym umysem, pokony-
wajcy trwog lub boleci serca.

©efed), n. (.ba) potyczka, bitwa, walka (ber

Äampf); utarczka (ein Scharmützel); cf. Muff, zra-

enie; rozprawa.
Sr, w tych pamitnych rozprawach 1829, hon

ber 8tuffifchen Slrmee'in iifien; cf. zacz —, (a).

©efege, n. (bas) cige bezprzestanne timiatanie;

2) skórka, któr jele z nowych rogów zno-
wu zrzuca.

©efiebel, n. (bas), cigle rzpolenie.

©cfieber, n. (bas) pierze, n.

©efiebert, |3art. pierzysty, pierzasty, opierzony,

*spierzony, a, e. B
,
pierzem okryty, Sr,, ©e=

fiebertes ©eflgel ptastwo skrzydloste.

©efilbe, n. (bas) pole, niwy, Pi. Bon Sing, niwa,

cf. bonie.
©eflammt, adj. pomienisty

f.
flammicht; mórgo-

watj- (eig. bunt geftreift).

©effatter, n. (ba) trzepotanie, bicie skrzydami;
ocrgl. Rllff. bezprzestanne latanie.

©eflecht, n. (Das) splot, plecionka; 2) bie glechte

liszaj, g. aju.

©efledft, Sßart. plamisty, adj. pstrokaty , krop-
kowany.

©ef liefe, n. (bas) atanina.

©efliffen, adj. pilny, przychylny, pilnoci przy-

kadajcy, usilny; 2) — adv. pilnie; gffliffen

fein stara sie o co; $reufj.#oln. przypila cze-

go; cf. Hoss. by przylenym.
©efliffenheit, f. (bie) pilno , usilno, przy-
chylno, ebe, ochota, pilnoci przykadanie;
bergleiche Stuff, pryleanie.

©efliffentlich, adv. umylnie, naumylnie, na
urzd; cf. B. pilnie, chtnie, ochoczo, przy-
chylnie.

©eflochten, sßarr. f. flechten pleciony.

®eflttcf)e, n. [bas] kltwa, przeklinanie.

©eflgel, n. (bas) ptastwo; cf. B. drób.

©eflügelt, Part. skrzydlasty ober B. skrzydlaty,
cf. uskrzydlony 5. S3, owiec, Orl. 47.

©eflfter, n. (bas) szeptanie, szczebiotanie,
szmer, g. u.

©efolge, n. (bas) orszak, wita, druyna; cf. B.
icie za kim, towarzyszenie; cf. poczet in.

g. cztu. cf. czereda, gig. nastpstwo.
6j. Ju si znajdowali w Krakowie Ludwik
Król Wgierski etc. z wietnemi pocztami
rycerstwa, Nacz tom. 3, pag. 136.

©efrage, 11. - (bas) dopytywanie sic.

©efvanfet, adj. frdzlowaty.

©efräfjig, ad. aroczny, obarty, cf. L. poerny,
arty.

©efrafjigfeit, f. (bie) aroczno, obarstwo,
obarcie.

©efreffe, n. (ba) czste arcie, er.
©efreunbet, ad. krewny, spokrewniony, a, e,

f.
powinowaty, befreunDet.

©efreiter, m. (ber) gefrejter, onierz wolny od
stania na warcie ober wolny od stray, bibl.

©efrebter bes ^»errn wolny w Panu.

©efrieren, v. irr. n. m. f.
Pis. ich gefriere, bu ge*

frierft, er gefriert, Imperf. ich — , er gefror, Conj.

bafj ich — , er gefröre, Imper. gefriere, Part. prt.

gerroren, zmarzn, zlodowacie, ci si lo-

dem; rings herum — obmarzn.
©efrieren, n. (bas) zmarznienie.

©efrierbuntt, m, (ber) punkt marznicia, (a).

©efroren, part. zmarzy, zmarznity, a, e.

©efrorne, n. (bas) lody, PI.

©efüge, n. (baS) skad, skadno; stawy pi.;

(czonków).
©efügig, spójny, gitki, stosowny, skad liwy,

SBj fig. ulegy, powolny.
©efühl, n. (ban) dotykauie, dotknienie; czucie,

uczucie; cf. B. wraenie, czuo, f. ©eftlhle be8

IxrjenS, sentymenta serca, odezwa serca, roz-

czulenie cf Jrieb, cf. boetifet) — sumnienia cf.

pomie. (Sr. Krzywdzi me szczere pomienie
Nieme. Sie haben alles menfchlirhe _©efüt)t gegen

if)r ©efinbe abgelegt, z wntrznoci si czowie-
czych ku sugom wyzuli. Krs.

©efübllos, nieczuy, nieuyty, twardy, cf. nie-

cieipitliwy ($bbfiol.) , cf. cierpy, T r f b.

grämlich.

©efübllofigfeit, f. (bie) nieczuo, zatwardzia-
o.

©CUlhlboll, ad. czuy, a, e. tkliwego serca.

©efftllt, adj. peny, napeniony; eine — e. SÓrfc
sakiewka dobrze nabita.

©efurcht, jart. adj. brózdzisty (= Sat. sulcatus,

ex Bot.

©e'ürftet, tyaxt. adj. uksiecony. (Sr,, ber ge*

fürflete ©raf uksiecony Hrabia Habsburski (a).

©egatter, n f. ©atter kraty, Pi., kratki, Pi.

©cg en, Präp. cum Accus, mit ber bierten (Snbung,

bie fóichtung eines 3"ftanbeö ober einer ©eroegung
nach einem Dinge eig. unb uneig. jtt bezeichnen kuj
przeciw, przeciwko, na przeciw; cf. B. okoo,
pod, wzgldem; (Sr,, gegen ben SSinb przeciw ober

od wiatru stan, 'wzwiatr; gegen ben SBillen

ber SHuttcr wstecz daniom matek DD.
©egen Dften na wschód, ku wschodowi, ©egen
§tbenb pod wieczór; gegen baare Scjahlung za
gotówk.
©egen fünf Uhr okoo pitej (godziny) — adv.

bei 3"l)len, = ungefähr okoo, do.

©egenabbrudf , m. (ber) przedruk; — marfjen prze-

drukowa, przedru kowywa.
©egenabficht, f. (bie) przeciwny zamiar, —
widok.

©egenanftalt, f (bie) stosowne rozporzdzenie,
urzdzenie rzeczy odpowiadajce — odwrotne,
obronne.

©egenantroort, f. (bie) odpowied, g. dzi, ode-
zwa, replika.

©egcnanjeige, f. (bie) wzajemne doniesienie.

©egenaufforberung, f. (bie) wezwanie wza-
jemne.

©legenausfage, f. (bie) zeznanie drugiej strony.

©egenbebingung, f. (bie) warunek z drugiej
strony (na wzajem) pooony.

©egenbefehl, w. (ber) rozkaz przeciwny, kon-
traordynans, ci. tuff. odmiana rozkazu.
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©egenbemerfung , f. Cbie) przeciwna uwaga.
©egenbeleibigttng, f. (bie) obraza za obraz
wyrzdzona.

©eg en bei i cht, m. (ber) sprawozdanie przeciwne.

©egenbcfchulbigiing , f. (bie) wzajemne obwi-
nianie, oskaranie.

©cgenbefuch, m. (bev) wzajemne odwiedziny.

einen — oibftatten odda wizyt.
© eg c nb en) ei 6, m. (ber) przeciwny dowód, wza-
jemnj- — , obronny —, obrona, — odwód, 3. 33.

odwodów dopuszczanie, Doc.
©egenbilb, n. (baö) wizerunek, *przeciwny obraz,

model przeciwny (= Sat. ©riech- anlitypus)
cf. odpowiedni obraz; 2) przeciwno.

©egenbohren v. a. z przeciwnej strony wiercie.
©egenbiirge, m. wspórkojmia.
©egenb, f.(bie)kraj, strona, okolica kraina. <Die bier

^nuptgegenben ber SBelt cztery gówne strony wia-
ta. f.£>im'mei6gegenb. Dieumliegenbe ©egenb okolice pi.

©egenbienft, m. (ber) wzajemna usuga , wzaje-
mna przysuga.

©egenbrutf, m. (ber) przeciwne parcie, odpiera-

nie, odpór; oddziaywanie.
©egencincinber na przeciwko sobie, wzajem,
wzajemnie, na przemiany, ku sobie.

©e,gencinonber halten porównywa z sob, sto-

sowa co do czego, przyrównywa, równa
jedno z drugiera, przykada jedno do drugiego,

cf. znosi.
©egenerfldrung, f. (bie) wzajemne owiad-

czenie; 2) przeciwne —

.

©egenfenfter, n. (ba8) Dopbelfenfter okno podwójne.
©egenforberun, f. (bie) repetycya, danie,
upominanie si wzajemne, pretensya wza-
jemna. — an bie SRaffe repetycya od massy, %t&.

©eg en fii feler, m. (ber) Antypod, przeciwnonik,
przeciwstopny.

©egeugabe, f. (bie) wzajemny podarunek,

upominek.
©egengefchenf , n. (ba§) wzajemny podarunek.

©egengeroalt, f. (bie) odwet.

©egengeroich t, n. (brtó) b, przeciwwaga, rodek
zrównowaenia.

©egengift, n. (baó) rodek przeciwny trucinie
Ober przeciwjad, B5., Antydot, cf. L. *dryja-

kiew, cf. *mitrydat, L., cf. lekarstwo na tru-

cizn ober przeciw branej trucinie, sposób za-

chowawczy; j. 83. przeciw zaraeniu si ót
gorczk, (a); cf. Ross. przeciwojad.

©egengrunb, m. (ber) argument przeciwny, zbi-

jajcy.
©egengrttfj, m. (ber) wzajemne pozdrowienie,

aud) — powitanie, wzajemny ukon, B. , odko-
nienie si.

©egengunft, f. (bie) wzajemno, wzajemna
yczliwo, — przychylno, aska; dobro
serca zobopolna.

©egenhieh, m. (ber) cios na cios.

©egenfaifer, — fönig, — pabft, m. (ber) cesarz,

król, papie przeciwnej partyi.|

©egentlagc, f. (bie) odwód, g. u, cf. replika,

skarga wzajemna, cf. L. *odepra.

©egenfritit, f. (bie) krytyka krytyki, anty-
krytyka.

©egenliebe, f. (bie) mio wzajemna, wzaje-
mno, f. Sr Kocham, pewna mi wzajemno
czeka, nie umie zwodzi Bóstwo czowieka,
albo bliniemu gdy serce dajem, i on nie ka-

mie wzruszy si wzajem, Karpiski. Gr

finbet feine — mio jego nie jest podzielana,

Nacz.
(Segenmauer, f. (bie) przymurek._
©egenmine, f. (bie) podkop przeciwny.

©egenminiren, v. n. m. f.
podkopywa z prze-

ciwnej strony.

©cgcnmttel, n. (baö) sposób zaradczy, [a]; cf.

DD. rodki zapobiegawcze podaj. 6j. niepo-

trzebuje on te uycia innych rodków za-
radczych, DD.

©egenpart, m. (ber) przeciwnik.
©egenpartei, f. (bie) strona przeciwna.
©egenpfanb, n. (baS) wzajemna zastawa.
©egenprobe, f. (bie) sprawdzenie próby (drug
prób).

©egenredjnung, f. (bie) przeciwny rejestr ober
rachunek, g, nku.
6r hat mir eine — gemacht on mnie wzajemny
Ober przeciwny rachunek poda; cf. wytrcenie.

©eigenrebe, f. (bie) odpowied (mow).
©eg en fat}, m. (ber) przeciwny wniosek, B. ; zbi-
janie B.; cf. przeciwpooenie, antyteza, prze-
ciwno, stawianie na przeciwko, przeciwne
zaoenie, peryód przeciwpooony, strofa prze-
ciwna; cf. ©egenfchrift kontrola, b. przeciwnia,
inacznia.

©egenfchein, m. (ber) una, odbijanie wiala,
odbite wiato, przeciwno wiata.

©egenfchlag, m. (ber) odbicie (razu).

©egenfchraffirung , f. bie] krzyowanie cie-

nia, B.

©egenfdjieiber, m. (ber) kontroler, przeciwny
pisarz, drugi pisarz

©egenfd)rift, f. (bie) replika, kontrola, pismo
w odpowied wydane.'

©egenfeite, f. (bie) druga strona, przeciwlega
strona, przeciwna —

.

©egenfeitig wzajemny, zobopolny, 2) uboczny,
poboczny: — e SSortheile zobopolne korzyci;
gegenfeitige ©efaltigfeit wszelk wzajemno komu
zapewni. 9t. ©. adv. na wzajem.

©egcnfeitigfeit, f. [bie] wzajemno.
©egenfiegel, n. (ba6) (Sat. contrasigillum) pod-

pis Sekretarski pod podpisem Paskim poo-
ony ober bielmehr piecz maa naprzeciwko
wielkiej pooona, Tr.

©egenfonne, f. (bie drugie soce, poboczne
soce , figura soneczna , któr soce swemi
promie mi w obokach formuje, Tr.

©egenfpieler, m. | ber] przeciwnik (w grze).

©egenftanb, m. (ber) przedmiot; cel, objekt, pod-
rzut, Ii.; cf. widok. <§£ widoków mnóstwem
roztargniony, Nieme, cf. sprawa, Orl. 55.

©egenftanblich , adj. przedmiotowy.
©egcnftanblichfeit, f. (bie) przedmiotowo.
€:

cgenftofj, m. (ber) wzajemne pchnicie (ude-
rzenie),

©egenftrirh, m. (ber) pocig pod wos (u sukna).
©egenftrómung, f. [bie] strumie przeciwny.
©egenftiief, n. (baß) przeciwno; pobocznica.
©egentheil, n. (baS) przeciwna strona; cf. prze-
ciwno, L., Sie thtin i>a& ©egentheil (baö Umge«
fehlte) opok sobie postpuj, I) ambr. 47ó.

3d) behaupte baö ©egentheil ja przeciwnie trzy-

mam, Krs. cf. sprzeczno, przeciwiestwo.
Sm ©egentheil, adv. przeciwnie, owszem, z dru-
giej strony; e8 gefchah ba§ ©egentheil wszystko
przeciwnie si stato, Doc. gegen fiber na
przeciwko.

©egentheilig przeciwnej strony si tyczcy.
©egenüber, praep. c. dat. naprzeciwko, — lic-

genb przeciwlegy.
©egenüberftehenb, na przeciw stojcy, (a).

©egenbermarhtnifj , n. (ba6) wzajemny zapis

darowizny , darowanie testamentem lub kon-
traktem roborowane; cf. wiano, oprawa.

©egenbo rflellung', f. (bie) zagadnienie, Krs.
D o . Mu. wywody PI. (Jj miejsca w nich
adne niemiay wywody P. K, 374, feine ®e=
genoorftelluug fanb bei ihnen ©chor; cf. przeoenie.

©egenroall, m. [ber] kontreskarpa, wybieka.
©egeniinut, f. [bie] przytomno, obecno;
teraniejszo; tymczasowo (a); 3. 83. trwo-
liwa tymczasowo.
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— Sj. teraniejszo chodzi w ciy z przy-
szoci, (a); cf. 93eifp. meine ©egeniuart bat ihn

befd)ämt moja obecno zawstydzia go. 3>n

©egenroart w obec g. 83. w obec urzdnika (a).

6$. w obec was , w obec Rzymu , w obec
wity Bogów, Feliski Wirginiia 181.

Sm gegenwärtigen galt w razie obecnym, 91. <3.

©egenrodrtig, ad. przytomny, obecny, przybytny,
L.i teraniejszy.
©egentinirtige Sorb, f. (bie) bibl. nastepuica po-

trzeba ober beffer niniejsza bieda.

©egenmärtigeö unb guFunftigeS, teraniejsze i

przysze rzeczy.

öegenromtig, adv. obecnie, teraz, w tym
momencie.

©egenroebr , f (bie) odpór, bronienie si, obrona.

©egeiiroinb, m. |berj wiatr przeciwny,

©egenroirfung, f. ( bie) bie Reaction wsteczny
rucb, DJ)., oddziaanie, odczyn, g. uj @j. sku-
teczny odczyn naprzeciw szkodliwociom,
Dziark. oddziaywanie.

©egenroobner, m. [ber] naprzeciw mieszkajcy.
©egenrourf, m. [ber] przedmiot, podrzut.

©egitter, n. f ©ater krata, szranki.

©egittert, $art. kratami ogrodzony, przegro-
dzony, krociasty.

©egliebert, czonkowaty oucf) kolankowaty =
8at. arliculatus.

©egner, m. [ber) przeciwnik, adwersarz, g. a.

(Segoffen, $ßart. bon ©iefeen lany, odlewany, lity,

a, e; gegoffetie8 SSilb obraz lity.

©egrtinbet, Sßart. adj. dobrze zaoony, ugrunto-
wany, gruntowny, uzasadniony.

©ebaben, fid), v. rec. mie siej gefjab bid) roobl

bywaj zdrów, miej si dobrze; gehaben fid), bibl.

trapi si.
®Cl)äge, n. (ba6) ochrona ober miejsce do ochro-
ny wyznaczone, 9tS. , zagajnik, g. a, bieli.

Schonung, SjSflanjung, cf. zagroda, cf. opasanie,

g. 33. bie Äird)I)o'6mauer su SSarfcbau.
— cf. *grodza, ostp, kniej, pot, ogrodzenie,
zapust, L.; parkan, oparkanienie, ograniczenie,
granica w koo, *pogrodka, L. Sinem in8 @e=
bjage fommen

, fig. b. i. in beffen Slmt greifen , fid)

etroaS anmafjen, roorauf nur ber anbere ein 9ted)t 511

haben glaubt wtrca sie w czyj urzd.
©ef) alt, m. [bei] "ber 3n"balt osnowa, tre; @p.

äBorte oI)iie — sowa bez rzeczy, P. K. 415.

2) — baójenige , ma§ einem Äörber bon anbern 2>in=

gen beigemi|"d)t ift przysada; cl. *B. przymieszka.
3) — n. bie 33efolt>uiig pensya, zapata, pacai
j. SB paca Officyalistów (a); cf. opatrzenie, L.

©ehalten obowizany f. halfen.

©ebaltlo8 nie wiele wart. a. e.

©ebaltreich — boll treciwy, zwizy, zwiliwy.
©e hänge, n. (ba6) wiszca rzecz, spadek, po-
chyo. Dbr — kolczyki.

©ebarntfcht, $art. zbrojny, pancerny, pance-
rzem okryty, 9Bg- fjg, ostry.

©ebäffig, ad. ochydny, nieprzyjazny, nienawi-
dzcy czego , obmierzy

, g. S3, bezczelno
obmierza, Dm. 72 j

cf. obrzydy, nienawistny, niechtny, nieyczli-
wy, znienawidzony. 6j. Tak obmierzy cha-
rakter nie móg sobie obiecywa dugiego bytu.

©eba ffigfeit, f. (bie) nienawistno, ohyda; Sj.

wystawia rzecz w cakowitej chwale lub

ochydzie, S P.

©ehatl, n. (ba§) porb, g. bu, wyrb, g. bu ; cf.

wyrobki, PI.; cf." rbny las, L. — im SSalbe

nalonie, L.

©eh a u en, Sßart. ciesany, city, a, e. Sticht ge=

hauen, nicht geftochen, roeber gefalgen nod) gefcbml=

gen ter bzdere; ciele piele; ni to ni owo, nie-

wiedzie co; ni w pi ni w dziewi? cf.

groch z kapust; cf. <pr.=$oln. ni w kijki ni

w drewkaj cf. ani be ani me; @£, wlaz na

gruszk , rwa pietruszk , o jak sodka
cebula !

.

©ebäufet, Sßart. odj. napeniony a do wierzchu,
*kopiasty,wierzchowaty, naoony, nakladziony;

gehäufte ©efebäfte nawa interesów, S. P.

©ebaufe, n. (ba8) puzderko, pokrowiec, g. wca,
skorupa, niby domek, koperta. Da8 tlf)rget)5ufe

koperta zegarkowa.
©ebeef, n. (baS) gniazdo, mody Ober no.wy pód,
przychówek, pisklta, które si z jednego gnia-

zda wylgy.
©ebeint, ad. tajemny, tajny, potajemny, skryty,

sekretny;
2) — adv. potajemnie, skrycie, sekretnie; ge=

heim halten w sobie zatrzyma , w sekrecie

mie; geheimer 9tatb Tajny 'Rajca, konsyliarz
tajny, Tajny Radca, (a)} cf. 9tuff. Tajny So-
wietnik. ©eheim tl)un kry sie, tai si z czem.

©ebeimbaltung, f. (bie) sekret, tajenie.

©ebeimnijj, n. (ba8) sekret, g. u, tajemnica,

tajnik, g. a, PI. —ki, g. 35. — niedocige jego
polityki, (a). 6j. wielki tajnik (kaznodziei)

polega w dotkniciu serca tak iby kady
mogf mniema, e kaznodzieja do niego oso-

bicie mówi, S. P.
@j. (gin ©ebeimnijj gu berfebroeigen berfbrecben da
sowo na sekret

©eheim nijj&oll, adv. tajemny, tajemniczy.

®eheinifd)reiber, m. (ber) Sekretarz.

©ebeimratb, m. (ber) radzca tajny.

©eheimfd)rift, f. (bie) pismo tajemne.

©ebeift, n. (ba8) ber 33efebl rozkaz, nakaz, g. u.

@v hat e8 ohne mein ®ebei9 gettjan on to bez
mego rozkazu uczyni.

©eben, v. irr. n. Hl. f., Praes., id) gehe, Imperf.

ich — , er ging, Conj. bafj ich — , er ginge, Itnper.

gcf)e, Part. prt. gegangen i , chodzi, Prät.
szedem, pój.
Sie gehen in Dienfte w sub si zacigaj (a).

68 geht bie (Sage chodzi pogoska, (a), biega po-
goska ober — wie, rozchodzi si pogoska.
68 geht auf glrjölf dochodzi dwónasta, idzie na
dwónast godzin,
SSie gebt e Sbnen jak si Panu powodzi? Jak
sie — masz? 3" meit gehen, c6 übertreiben, über

bie Sd)liur hauen zbyt daleko zapdzi si w
czem, [a]; cf. nad to si unosi; g. S3, w kry-
tykowaniu, [a]. Der Sßabft ging gu roeit papie
za wiele sobie pozwoli, [a]. SBie er geht unb
ftebt co na grzbiecie, a na szyi zostanie, L.
3£ie_ er ging unb ftanb lief X gu 6h- jak by tak
pobieg.
Die genfter gehen in ben ©arten okna na ogród
wychodz, cf. daj, L. Die Uhr Igebt idzie ze-
gar. SJleine Uhr geht gu früh — P fpät mój ze-
garek popiesza si, spónia si.
§8 geht ihm roie ben (Srbfen am SBege ma sie jak
groch przy drodze, kto przejdzie to go skubnie,
6rn. -£)anbb.

68 geht um etroaS chodzi o co, idzie o co; 6£.
— o sto czerwonych zotych. Die Arbeit geht
bon Statten szczci sie robota. Sin bie Arbeit

gehen zabiera si do roboty. SBor fid) gehen
odby si, dzia si. 3u <£>ergen — / obchodzi
bardzo. Diefer äßeg gebt nad) ber ©tabt ta droga
prowadzi do miasta. Soffen Sie mid) gehen daj

mi pokój. (Sinem an bie -fjanb gehen dogodnym
by komu. 3n fid) gehen upamita si, zasta-
nowienie nad czem. 6in äRenfcb ber gerne geht
czowiek *chodziwy

, beffer chodzi lubicy.
Sich mübe gehen utrudzi si chodzeniem, zmo-
rdowa sie. Sluf greierS gtijjen gehen stara si
o pann, cholewki pali, zamyla o onie.
Sflüfjig gehen prónowa, ©ehe mir au8 ben Ttu*

gen ustp mi z oczu. SSerloren gehen zgina.
©eben, n. (bag) chodzenie,
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Accent (jam Segen), n. (boo) pendent, g. u, pas
od szpady i cf. Tr. "obladra u pendentu w
której szpada wisi,

G5 et) en felt, ad. u chaty, z uchami.
©ehenfter, m. (ber) wisielec, g, lea, obwie, g.

sia, obwieszony, powieszony nad) Tr.
©ehctil, n. (bao) wycie, et', skowyczenie; bon

SHenfchen jczenie, jki.
©ehirn, n. *(baó) mózg, g. u. — alS Sffen mó-
dek, pi. módki.

©ehirnhciutd)cn , n. [i>ai>] bronka mózgowa.
©ehirnfammern (bie) $i. komórki mózgowe.
©ehirnfaften, m. (ber) mózgownica.
©eh oft, u. IM&\ podwórze, obora.

©ei)öl)iie, n. [tiab] szyderstwo, namiewanie si.
©er)öi;j, n Lba) las, g. a, unb u, bór, g. u, drze*
wo, knieje.

©eh ör, m. [berj such, g. u} — geben usucha
kogo, miejsce da, 3. 58 rozumowi, L., miej-
sce da prohie, J. Kt hu.

Slufrührerifchen SRebeti — geben nadstawia ucha
buntowniczym podszeptom, Narusz. ©ieb fein— niesluchaj. £Dicfe Sßorte fonben nierjt bei ber

gflrftin — nieposzry te sowa w posuch u
Xiny, Narusz. Sr. ty Boe, ty uaturo! daj-
cie posuchanie, [aa]

_ Der ÜBotfd)lag fanb fein

©ehör projekt ten nieznalaz posuchania |.a].

35ae <*el)ör berlieren oguchn.
©ehorchen, v. n. m. h. sucha, posusznym by,
usucha, posucha.

©ehören, v. u m. jj. nalee si ober nalee do
kogo, by czyj? wasnoci; cf. suy, po-
trzebnym by. äBem gebort biefes Sd)iff czyje
to okrt? Do kogó naley; komu przynale-
y? Siei) — cf. gebühren, jufommeii; 9. 58. ba8
gehört fid) nicht to nieprz3^stoi, to nie przystoj-
na« @r,. Osiwiaej gowie naley sie uszano-
wanie. Dcijtt gehört biel ä)cühe unb Slrbeit to

wiele pracy wymaga.
©ehórgang, m. t ber) kana suchowy.
©ehorig, ad. naleyty, nalecy si, przystojny,
przyzwoity, przynaleny; Gr. wielkie Xieslwa
zdawna przynalene Kossyi przywraca Älexy,
L. im ®r.

2) — adv. porzdnie, naleycie, potemu; 3)en

Sfoebradt gehörig giebt ber ^Sole oft burd) bie jra=
bofition do unb ein SSerbmn, 3. S3, gehörig faljen

dosoii. gr. gehörige 3eit unb ©efchitflichfeit haben
czyni to dla dania okazyi obywatelom czas
i sposobno potemu majcym do czynienia
prób, [a], Bhsz.
— przynaleny} @£. oUeö gehörig roürbigen

wszystko przynalenie oceni [a].

©ehörloö «luchy, a, e.

©ehörlofigfeit, f. (bie) guchota.
©eh om, u. (bad) rogi, Pl.

; cf. odnogi; cf.

rosochy.
©ehörnerbe, m nerw suchowy.
©ehömt, rogaty, poroysty.
©eljorfam, m. (ber) posuszestwo, powolno.
©ehorfam, adj. posuszny, powolny, a, e; gehor=

famer ©iener najniszy suga ober pokorny suga.
©tborfamen, v. n. m. h. posusznym by.
©ehorfamft najunleniej, pokornie.

®et)örtrid)ter , m. (ber) lejek uszny.
©eljörtrommel, f. (biel bbenek w uchu.

©ehre, f. (bie) (SBachófctieibe) woszczyny pi. f.

©ehren, m. (ber) klin, g. a, cf. *cwykiel, g.

kia, L.

©chülfe, m. [beri pomocnik, pomagacz, g. a.

©chillfin, f- (bie) pomocnica, pomocniczka.
©ehroerf, n. (bao) kóka ogóem wszystkie w
zegarku} cf. Hoss. chód, kolesa, cf. werk, 8B5.

©eicr, m. sp, g. a. f. ©eijer ff.

©eifer, m.* |ber] lina; cf. rozjuszenie, piana;
jad wów.

©eiferidjt, ad. liuiasty, a, e.

8.

i

Geifern, v. n. in. I), lini, pieni sie} bor 3ovn -

©eifernb, adj. si, rozjuszony, zajuszouy, 3.

niemiosiernym gniewem, P. K. 29.

©eifertud), n. (bae) bawetka.
©eige.f. (bie) f. Statine, f. skrzypce, PI. g. pcóv
©eigen, v. a, gra na skrzypcach, rzn.
©eigenbogen, ro. [ber] smyk, aud) smyczek, g.

©eigenmad)er, 11». [berj skrzypecznik im JKuff.

cf sktzypkarz.
©eiger, m. [ber] skrzypek, na skrzypcach gra-
jcy.

©eil, jurny, lubieny, bujny.

©eile, f. (bie) bef. Pi. jadra mskie, wiadki na-
tury mskiej, stroje; cf. moszna, jajca, niuda,

L.; iBibergeil, strój bobrowy, 3- $.

©eilen, v. a in. 1)., jdra wyrzeza, f. cafiriren ;

2) für i>ab blattbeutfdje SBort gielen chciwie po-
da} cf. skuma.

©eilheit, f. (bie) jurno, lubieno, f , bujno.
©eilfüfj, ad. obrzazgowaty.
©eilfüfjigfeit, f. (bie) bon ©etrünfen, obrzazg, L.
©eifjbart, m. |ber] kozia broda, B.; cf. ilmiczka,
ilmowna, L. f 5öocfebart.: 1).

©eióblatt, n. (bab) (Sat. lonicera caprifoliura)

wiciokrzew przewiercieii, Al. <£>gn.} jerycho-
ska róa, L.; cf. L. przewiercieii, g. rtnia,

powój wonny, L.

©eiöbocf", m. (ber] kozio ober kozie, g. koza.
feeifje, f. (bie) oberoeutfch für %ka.t koza.
©eijjet, m. (bert ber SJürge, in., rkojmia, zaka-

dnik, [a]- zastawnik, Tr,; czowiek w zaka-
dzie dany, Tr. ; (&$. Aby zobie zastawy dali,

Wargocki Jul. Cezar.
©eifjel, f. (Die) bie Cßeilfdie, f., bicz, batog, g. a,

kaczug, chosta.

©eijjelbruber, m. |ber] biczownik.
©eijjeln, v. a. m. I)., biczowa, chosta; cf. wi-
czy, B.j cf. L. dyscyplinowa.

©eitfelung, f. tbie) biczowanie} chosta.

©cifjfufj, m. (Sar. aegopodium podagraria) kozia
stopa podagrycznik , Al.; su i tka pospolita,

J 11 d z.

©eifjflee, ni. (ber) szczodrzeniec, g. ca, L.
©eijjler, m. (ber) dyscyplinant. L, beffer biczo-
wnik, 3Sj.

©eifjmelfer, m. (ber) kozodój, g. oja.

©eifjmebel, m. f. Jöociäbart 1).

©etft, m. , (ber) duch, g. a, umys, g. a, dowcip,
g. u.; cf. spryt, gieniusz. (£$. z umysu pracu-
jcych szacunek roboty, Krs.
•tarfer — mocny rozum, mocne rozumy, Pi.

L. Schöner — belletrysta, nadobny duch. @j.
olle guten ©elfter loben

_
©ott ben ^>erra wszelki

duch Pana Boga chwali, cf. wszelki duch Koga
chwali, S. Pp. »Biel glcifch roenig ©eift brzuch
tusty eb ma pusty. Sbrichlü. nie wiele w
kozie oju. @j. jest to kobieta wielkiego
umysu, [aj. It. Wodzimierz Xi wielkiego
umysu, jaj.

©eifter banner, — befehroörer, m. (ber) eksorcysta,
wyklinajcy ober zaklinajcy duchy, SBj.

©eifterbefctjroörung , f. (bie) eksorcyzacya,
©etfterlehre, f. (bie) nauka o duchach,
©eifterfeher, m. (ber) zjawiennik, L.; cf. dziwo-

widz, g. a, L.

@eifterfet)erci, f. (bie) zjawiennictwo, L.

©eifterroelt, f. (bie) wiat duchów.
©eifteSabroefenb, nieprzytomny.
©eifteöabrocfcnheit, f. (bie) bezprzytomno
umysu.

©cifteögabe, f. (bie) zdolno, talent.

©eifteögegenroart, f. (bie) przytomno (umysu)-;
cf. §llt=$ol!l. rozrywka.

©eifteöfraft, f. (Die) wadza umysowa. (Fj. X.
Sigorgne do ostatniego zgonu nie utraci ani

pamici, któr mia nadzwyczajn, »ni innych
wadz umysowych [a].
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Seifte« Tranfheit, f. (bie) choroba umysowa.
©etfteäfchrnact), adj. slaby na umyle, niedony,

ein — r SRenfch niedoga.
®eifte§fd)ti)äche, f. (bie) niedono.
®eifte8thatigfeit, f. (bie) dno umysu.
©eiftig, ad. umysowy and) "duchowy; gj. ludzie,

którzy stoj jeszcze jako zapory na drodze do
wyszego umysowego ycia [aj, cf umysowy
utwór [a] geiftigeS gjrobuft, ©eifteS SBerf;

— cf. duchowny (eig. gciftlid)) "pomysowy,
'duszny, dowcipny. @J. praca ta miiij jest

mechaniczn, wicej pomysowa, Ptck.
® eiftig feit, f. (bie) ba8 ©eifrige umysowo, du-
chow[n]o, L.

Seift lid), adj. duchowny, 2) adv. duchownie.
©eiftlidjcr, * (ber) Duchowny, Xidz, g. dza,
ksidz.

®eifHid)feit, f. (bie) duchowiestwo; fe!bfter=

lü5()lte — , bibl. ksztat mdroci w nabo-
estwie.

©eiftloS, ad. niemajcy dowcipu, paski.

©eiftlofigf ett, f. (bie) niedostatek dowcipu,
pasko.

©eiftreid), ad. cf. geiflbolt peen ducha, dowci-
pny, zmylny, SSj. peen nowych; trapuycb
pomysów.

®eij, m. [berj skpstwo, akomstwo, skner-
stwo; chciwo, eig. .§abfud)t. 2) dine Seiten*

fproffc, 2tuólinid)fe ber ©etüärhfe wyrostek drzew,
odrostek, wypustki, wyrolina, ró.szczka, wilk,

gazka; cf. Stuff- narosty, odpryski; cf. wsy;
cf. brye, L.

©eijen, v. n. m. f. skpym by, akomi si,
da; nad) etroaS geifert chciwym by na co,

skpo zbiera, nabywa, ciua; mit etroaS geU
jen skpi Z ezm.

©eishalel, m. (ber) skpiec, chciwiec, *skpca,
akomca; cf. kutwa , sknera

,
, 'minda aud)

minda.
©eijig, adj. akomy, skpy. 2) adv. akomo;

geijig fein skpym by, bibl. za akomstwem
udawa si, akomie szuka czego.

©ejaticbje, n. [bab] okrzyki radosne pi.

©eferbt, part. karbowany, nakarbowany; prze-
wiezisty.

©eflaffe, n. {bab) szczekanie.

©eflapber, •* [bad | koatanie, klekotanie.

©Cflatfche, n. |bn] pkanie biczem ober trzaska-

nie biczem, klask, klaskanie; 2) plotki, bre-

dnie, wieci.
©effimber, n. [ba8] brzkanie.
©eflingel, n. (bci6), d/.wonienie, cige—, brzk.
©efiirre, n. (bab) chrzst, g. u, szczek, g. u, L.

©eflopfe, n. (bab) koatanie, stukanie , koat,

g u, L.

©ef lob bele, n. (bab) geftobbelte SIrbeit wzeki,
Pi. L.

©efnieet, $art. krty, (%at. llexuosus, Bot).

©efnirfd), n. (bab) zgrzytanie.

©eföd), n. (baö) warzywo.
©eföbert w krzyyki ober w prki tkany,

kiprowany.
©efrache, n. (bab) oskot, trzask, g. u, trzeszcze-

nie, om.
©cfrSfe, n. (baS) opiki, oskrobiny, drobne
szcztki, Pi.

©ef räufelt kdzierzawy, fryzowany.
©efreifd), n. (ba§) chrapliwe Avrzeszczenie,

krzyk, zgiek.
©efritiel, n. (baS) gryzmolenie, bazgranina.

©efrüöbrüfe, f. jbie] zawaki ksikowe, DD.
Sierftopfung ber— zapchnienie zawaków ksi-
kowych, DD.; cf. id. zatyka to zawaki
xiazkowe.

©etrófe, n. (bab) ein jebeö au8 traufen galten be-

ftehenbeS SMng kreski, kruszki, kryzy, kryski,
Pi. PI. bona kiszkowa; cf. fadowanie;

©

©

©

©

©

©

2) bab ©eFröfe brye, PI., gors karbowany,
kdziorawe buchty ober auch kreski, krezy, PI.

efrummt, Sßart. skrzywiony, krty, zakrzywiony.
efünftelt, wykwintny, wytworny, wyszukany;
nacigany, — e8 SBefen wykwintno.
e lad) , n (ba8) miech cigy, cf. chechotanie.

elact) ter, n. (ba6) miech, g. u, pomiech, po-
miechowisko , chychotki, L.; r.f. umiech.
«fjohnifeheS — szyderski umiech [a] t*in ©e=
lachter roovau8 madhen w miech co obraca. Sn
ein — auöbredjen rozmia sie.

elag, n. (bab) posiedzenie; biesiada, uczta, fe-

styn, bankiet, kompania, ochota, pijatyka, *roz-

gardyas, *poowiczki, PI.

©a8 Sriufgelage toastowy szereg 3. 83. na tyra

skoczy, s. Pp. $n8 ©elag hineinleben, b. i.

unbefouneti fdjroatjen bez pamici gada, bez roz-
sdku bredzi co lina do gby przyniesie;
er. ter hzdere ober w troje niewidy ple,
trzepota, plusn sowy; cl. bredzi ni w kijki

i w drewka, (Sr,, waz na gruszk, rwa pie-

truszk, o jak sodka cebula.

elähmt skulawiony, ochromiony, skaleczay na
nogi; zdrtwiay, osabiay, sparaliowany,
stoisowany. <S. lahmen,

elahrt uczony, a, e.

elahrthci.t, f. [biej nauka, uczono. ©elehr*

famfeit.

elä nber, n. (baS) porcz, f. kobylica, (3. SS. auf

bem äßall) , obrodzenie, porcze, n L; cf.

SÖÖl)in. opierado, chór, podpora; cf. *balas, eig.

©eldnberbocfe; cf. szranki okoo balkonn, szpa-
ler, g. u, aud) szpalera, g. y; cf. szpalerki; cf.

SRuff szpalcrnik.

elänberbocfe, ober — f au (e, f (bie) balustrada,
*halas, g. u ober Sßl. *balasy, supki.
elänberfenfter, n. (ba8) okno z wystpem,
elangen, v. n m. f. bi8 ju einem Orte, zaj,
doj, dochodzi, (fahrenb) zajecha; 2) 311 etroa8— pozyska, dostpi czego, otrzyma, naby.
6g. an Semanb etroa6 gelangen laffen odesa, od-
nie co do kogo. Sine Säitte an ben Äönig ge*

langen laffen poda suplik, zanie — do króla
ober przeoy królowi. 68 ift an un8 gelangt

eine ittfcbrift unb Älage gdy Nas zasza suplika
i skarga od. O. SBieber 3U etoa8 — odzyska,
odebra.
elafj, m. (ber) skad, g. u, lokal, m. g. u, scho-
wanie miejsce [do skadu |, miejsce gdzie co
podzia mona, "rozkurczenie , umieszczenie,
lokalno; cf. ohszernos, 3. S3, dom, gdziem
wysiad, wielk mia obszerno, Krsk.
elaffen spokojny, powolny, agodny, cierpliwy.

elaffenheit, f. (bie) spokojno, powolno, a-
godno, flegma.

elauf, n. (ba8) bieganie, zbieganie si.
e läufig, ad. biegy, wiadomy, wywiczony
wprawny, cf. B. zwyczajny, atwy, oswojony,
obrotny, naogowy; geläufige Bunge (bibl) roz-
prawny jzyk; cf. wyprawne usta, gba, L.;
cf. pynno jzyka, atwo w mówieniu.
©id) etroa6 geläufig machen wetrze si w co,

wdroy si w co , wzwyczai si, wwiczy
si w co, ©3., cf. einfpielen , adv. "z atwoci,
biegoci.
eläuf ig feit, f. (bie) biego, atwo, wia-
domo; cf. pynno; — ber 3unge wyprawno
jzyka, mówienie pynne, pynna mowa, SBj.

eiaunt, adj. gut —
, fd)led)t — , w dobrym, w

zym humorze.
elaute, n. (ba6) dzwonienie, uderzenie w
dzwony. SSeim — ber ©loefen przy odgosie
dzwonów, w ród bicia we dzwony [a], cf.

bicie dzwonów. S. Pp.
eläutert, <ßart. wyklarowany, czysty, wystay,
ustay, cf. wytrawny gust [aj. — er ®t»
fchmact.
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elb, adj. óty. Slajjgelb óltoblady, bladoóty,
plowy, I,. <Srf)inut(iiigclb utobrudny , brudno-
ólty. zitronengelb óto cytrynowy. 9iotf)gelb

ótoczerwony, ótogorey (feuergelb),

©elburacben, óci, — nxrben ókn, [perf].

zókn.
©elbbraun, ótawy, óltoniady.
©elbbiftel, f. (bie) (2at. cnicus oleraceus) dra-
pacz zieleninowy, Al <§>gn.; — kowy, Jndz.,
oset mi elki wiosnowy, |)gil.

©elbe, n."(bn6) óito; — bom Gi ótko.
©elbtn, v. a. óci.
©elbgiefjer, m. [ber] niosinik, g. a, ludwisarz
mosiny, T.echn.

©elbgriin ótozielony.
©elbhol*. n. [baö] |8at. rhus cotinus] farbierskie
drzewko, Chrócina, L. sumak iarbierski.

©elb lid), ad. ótawy.
©elbmóhnig, óttogrzywy.
©elbmófjre, f. [bie] marchew ogrodowa, ÄI.

,

©clbreif poóky od dojrzenia, B.

© C I br ot f» óto czerwony.
©elbriibc, f. ©clbm5f>re.

@ e 1 b fd) ecf C, m. [ber] ko majcy na sobie óte
laty, B., 0. óttopleniwy; gniadosz.

@elbfcf)nabel, m. |ber] ptak z ótym dziobem;
2) mokos; modzik, zarastajcy modzieniec,
cf. chystek, g. tka, cf. pachoek mody,
któremu si wsik sypie, smarkacz.

©elbfud)t, i. [bie] ótaczka, cf. óta choroba.

© elbfiid) tig, ail. na ótaczk chorujcy.
©elbrour^ f. SSerglilie, ócie.
@elb, n.

|
baß] pienidze, g. pienidzy, Hs. dgi,

cf. grzywny. Dhne ©elb kto niema brzka-
czów, ten niema pomagaczów , (8at. pccunia
nervus rerum gerendarum). ©prid)W. bez pie-

nidzy do targu , bez soli do domu. 6c. belli

einen giebft bu ©elb , bem anbern mufjt bu bejaljleu

jednemu musisz da pienidzy, a drugiemu
zapaci. äBer ffielb f>at , fommt burd) kto maci tego nie wi, Grn. <£).; pienidze
okrge tocz si, Sm. .£>.; @j;, ©elb gilt biel

niech kto] co chce plecie, pienidz wszystko
szafuje i rzdzi na wiecie, choby eb Salo-

mona niebo komu dao, musi apy poliza, gdy
ma w trzosie mao, T r b. S. M. 48 SSaareS

©elb gotówka; Hein ©elb drobne, pi. 3" ©elbe

mad)en spieniy
©elbabel, m. [berj szlachectwo majtkowe.
©elbarm goy, bez grosza, ogoocony z pie-

nidzy.
©elbau8gabe, f. (bie) wydatek pieniny, expens
pieniny.

©elbbebürftig, adj. potrzebny [pienidzy.

©elbbegierlg, adj, chciwy na pienidze.
©elbbegieirbe, f. (bie > chciwo pienidzy.
©elbbeitrag, m. [ber] skadka.
©elobeutel, m. (ber) kieska, worek od pienidzy,
- na pienidze, *mieszek pieniny, alt, SBj.,

kiesa, kaleta, sakiewka.
©elbbüd)fc, f. (bie) puszka od ober do pienidzy,
karbonka do pienidzy.

©elbbufje, f. [bie] kara pienina.
©elbeinnahme, f. [bie] pobór"— ober wybieranie
pienidzy, intrata pienina, dochód pieniny;
cf. SHuff. pieniny przychód.

fficlbern, n. eine ©tab Geidrya.
©elbeSnmth, adj. co warto pienidzy, co paci
jak pienidze.

©elbforberung, f. (bie) naleytoe pienina,
dug, g. u, pretensya pienina; cf. wie-
rzytelno.

©elbgeijig, ad. akomy, chciwy na pienidze.
Äelbgierig, ad. pragncy pienidzy.
©elbfaften, m. [ber] skrzynia pienina, skrzynka

na pienidze.

©elbfaije, f. (bie) trzos, g. a.

©elbmaflei, m. [berj f. Welbroechóer wekslarz,
miennik, bankier; cf. mekler, [a] maklarz.

©elbmangel, nr. (ber)\ . , . . , . . ,

©elbnotbt f. (bie) )
niedostatek Pienidzy,

brak pienidzy, potrzeba pienina.
©elbjjoft, f. (bie) summa pieniua, rata, kwota
pienina.

©elbrifdje Sallrofe, f. |bie] (Sat. viburnum ro-
seum), bie $olen nennen e8 %x<x\\i rose de
Guedre, J n d z. ; cf. Sat. sambucus rosea,

J n d z. róa gieldryjska.

©elbfadje, f. [biej interes pieniny.
©elbfenbung , f. [bie] nadsylka pienina,
posyka —

.

©Clbforte, f. (bie) gatunek pienidiy.
©elbftolj, m. (ber) pycha z bogactwa.
©elbftrafe, f. (bie) kara pienina, wina ober

pokuta pienina, 6m. <§> , *strof pieniny.
©elbftürf, n. (baö) pienidz, m. g. a; pieniek.
©elbfumme, f. (bie> suma pienina.
©elbtag , m. (ber) [bei ben *

Solbaten] dzie
wypaty.

©elbumlauf, m. (ber) obieg ob. kurs pienidzy.
©elbberlegeuheit, f. (bie) niedostatek pienidzy,
trudno nabycia pienidzy, ambaras pieniny.

©elbn)ed)fel, m. (ber) zmiana pienidzy, weksla-
rstwo, zmienianie pienidzy.

@elbmcd)Sler, m. (ber) weksarz, bankier; cf. L.
pienienik.

©eibmucber, m. (ber) lichwiarstwo pienine,
beffer lichwa, SJBj.

©elee, n. (ba?) galareta, sok zagszczony i

zaprawny cukrem.
©elegen pooony; dobre pooenie majcy, spo-

sobny, wolny-, dogodny, wygodny, rany, na
podordziu; cf. B. stosowny, waciwy. iDarail

ift nid)tó gelegen nic na tern, Budny
f. liegen.

aran ift uns roenig gelegen mao nam na te"m,

Dambr.; cf. wszystka moja myl jest o tym,
cf. przemyla o czim , cf. poczuwa si do
czego. G8 fommt mir fefjr gelegen wanie mi
w czas przychodzi. SDaron ift mir biel gelegen

wiele mi na tern zaley. 3Sir thun funb Ullb JU
roiffen, allen überhaupt unb jebem in&befonbere; bem
baran gelegen ift czyniemy wiadomo wszem w
obec i kademu z osobna, komu o tern wiedzie
naley; gelegener Drt miejsce dogodne, sposobne.

©elegenheit, f. (bie) okazya, zrczno, atwo,
sposobny czas; nad). Gra. .franbb. wczas. äßer

£änbel fucht (mer anbern etroaö anhaben toill) finbet

immer ©elegenheit baju atwo kij znale, kto
psa chce uderzy, (Jnap. S3ei ber erften beften

gtinftigen ©elegenheit by mu si pokazaa pogo-
da, Zabocki. SDeibe bie ©elegenheit jum Sio*

fen daleko pa winie od ogroda, , cf. strze
si okazyi do zego, L. @r berfänmt bie ©ele=

geheit uid)t nie zabaczy gruszki w popiele, L.;

cf. zasypia gruszki w popiele, L.j yka drze
kiedy si dadz. Dem geinbe bie ©elegenheit

jum SRauben benehmen nieprzyjacielowi do
plondrowania drogi pozamyka, Wargocki
Jul. Cezar.

©elegen heit8gebid)t, n. (bas) wiersz okazyo-
nalny-, wiersz z okazyi, SBj.j cf. skorowiersz,
wiersz na prdce zrobiony; cf. B. poema na
jak uroczysto.

©elegenheit8inadKi\ m. (ber) rajfur, zwodzi-
cie!, *rufian , beffer kupier, g. a; cf. Stuffifd)

zwodnik, g. a.

®elegenheit&mad)erin, f. (bie) rajfurka, zwod-
nica, 'rufianka, beffer kuperka.

©elegentlid) przy zdarzonej okazyi, okazyo-
nalnie, za powodem; gelegentlid) lüobon fprecijen

przyszo mu z rzeczy o tern wzmiank uczyni,
Budny.
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©elefjrig pojtny, *nauczliwy, L.; cf. uczny, opp.

nieuczny;
Gj. w najwaniejszych ustawach naszych zna-

lazem ja tak nieuczn, fogt Jankiel bon ber

Siora, Nieme.
©elebrigfeit, f. (bie) pojetno, *nauczliwo.
©elehrfamfeit, f. (bie) naukowo [a),

! nauka,

erudycya , uczono. GiC. rzadko on kiedy
naduywa swojej uczonoci, L. im Gr.

©elefyrt, f. gelahrt uczony, nauczony, cf wiado-
my, wiadom, cf. literat.

©elehrte, m. (ber) uczony. @in franjöfifcfjer ©e=

lehrter uczony Francuski, gelehrte Slrbeit nau-
kowa praca, [a]

® elehrtheif, f. (bie) uczono.
©eleid)tert ulony, pololgowany, sfolgowany.

©eleife, n. (baS) kolej, g. kolei; (Sine ©ache mie*

ber in8 — bringen rzecz jaka naprawi , do

szyku —; do ldu co przywie; cf. uatwi
co, beffer — na waciwy tor wprowadzi, 3B3.

®eleit, n. (ba6) eskorla, wita, assystencyn,

poczet —, orszak towarzyszcy, towarzystwo,
kompanija w drodze, odprowadzenie, *glejt bef.

(bo6 fiebere —) cf. konwój, g. oju; cf. B stra.

Ginem ba8 — geben prowadzi kogo |*poczenie].

odprowadza. ©ott geleite euch jedcie i pro-

wad was Boe, P.K. 421. 3d) bitie ba§ —
mitjunebmen prosz darowa, e nie odprowa-
dzam. ©ichere8 — stra pewna, f. ©eleitSbrief.

©eleiten (©eleit geben) v. a. m. h. *glejtowa,
odprowadzi kogo na drog, i z kim —

;

przeprowadzi, cf. konwojowa, eskortowa.
©eleitet, powodowany, f. leiten. 35ttrch 33Jenfchcn=

liebe geleitet powodowany ludzkoci?, [a].

©efeitSbrief, m. (ber) "glejt, list ochronny, —
obronny, Kotaj; — warowny, — elazny,
*glejtowy; cf. B. paszport eig. SJkfj, list bezpie-

czestwa.
©eleitSmctnn, m. (ber) towarzyszcy w podróy,
spóidcy ,

przewodnik, czowiek przeprowa-
dzajcy, towarzysz, g. a.

©elettSfchiff, n. (bag) okrt konwojowy.
©fleitSjettel, m. (ber) f »rief.

©eleitjoll, m. (ber) biletowe, [a].

®elenf, n. (baS) staw, g. u ober ffiolijtynifd) auöbem
Sftlljf. sustaw, g. u; cf. *przegicina

,
przegub;

cf. koanko; cf. junktura; cf. czonek w ciele.

— im Rucfen pacierz w grzbiecie, krzy. — an

ber ^>anb staw u rki, *przegicina, przegub. —
am ^alm kolanko w dble. — an ber Äette

ogniwo.
©elenf ober gelenffam, ad. gitki, gibki, obrotny,
powodowa si dajcy, SBj.

©elenfbeine, $1. *trzeszczki, L.

®elentbinfen, $1. (Sat. juncus articuatus) sit

kolankowy. «£). K. J.

©elenfet zgity, schylony, pochylony, pochyy.
©elenf ig, ad. obrotny, gitki, gibki, zrczny,
zwinny.

©elenffam ruchawy, obrotny, powolny.
©elenffamfeit, f. (bie) gibko, gitko, po-
wolno.

® elenfSpfanne, f. (bie) *solniczka, staw, L.

©elenfroui'ä, f. (Sat. convallaria multiflora) kon-
walia liczydo, Äl , Jndz. ; wielokwiatowa, ^gn.

©eifern, f. ©älfern, mit lüiberlicher Stimme fchreien

wrzeszcze, brzycze, skomli, skowycze. —
— , n. (ba&) krzyczenie, skomlenie.

©dichter, n. (baS) beräcbtlich für Slrt nur mit bem
Gen. cf. beS Pronominis bein, fein gatunek,
chalastra, motoch, faryna, bursa, karb, 3. 33.

obywatel najpodlejszego karbu 8S011 gleichem

®elid)ter jedna to bursa
,
jednej kuni , jednj

faryny, na jedno kopyto, jeden kram, jednego
gatunku ober cf. jednego to potu kó, @rn.

$.; cf. ©d)lag, (gran, clique) f. Slnfjang stron-

nik. @j. z jego ki, z jego fakcyi, Tr.

©elteben, v. n. m. I), podoba si; geliebt e§

jeli si Panu Bogu podoba, dali Bóg.

©eliebt umiowany, kochany, ukochany.
©eliebte, m. (ber) kochanek, g. nka.

©eliebte, f. (bie) kochanka, f. g. i.

©eliefem, v. n. m. f. gerinnen zgecie, skrze-
pn si.

©cli eben poyczony, f. leihen.

©elinbe, adj. agodny, przyjemny, sodki, a-
skawy, powolny, wolny, mitki, bibl. skromny i

gelinber ffiinter zima agodna, [a]; gelinbeg oetter
agodne powietrze, niiika pogoda.

©elinbigfeit, f (bie) agodno; cf. B. przyjem-
no, powolno, askawo, mitko; cf. bibl.

skromno.
©elingen, v. irr. n. ni. f.

Imperf. id) —, er ge=

lang, Conj. bafj ich — er gelänge, Part. prt. gelun»

gen (einem) uda si, udawa si, poszczci
si, nada si, powie si, darzy si.
2)aS SJcittel gelang te rodki i sposoby uday sie.

Durch ©otteö |>ülfe ift e§ mir gelungen za pomocBo poszczcio mi si.
©elingen, n. (ba6) udanie si, powodzenie,

Zdarzenie.

(Sr,, er bat ben -£>immel ttm8 ©elingen zdarzenia
nieba swym zamysom prosi, P. t. 383.

©eliSpel, n. (ba) szelest, szeptanie, szmer, g.u.
©elitten znoszony, cierpiany,

f. leiben.

©eilen, n. Cbaö) f. gällen, in ben Ohren brzmienie
w uszach, szum w uszach.

©eloben, v. a. lubowa, lubi, przyobieca,
lubem przyrzec, lub uczyni.

©elobet, besprochen lubowany, lubiony, polu-
biony, lubem powicony. <Da8 gelobte Sanb
ziemia obiecana, — wita, Palestyna.

©elóbnifj, n. (ba8) f. ©elübbe.
©elobung, f. (bie) lubowanie, polubienie.

©elt? nietake? albo nie Prawda? dalipan, cf. o
co idzie?

©elt, ad. jaowy, a, e; eine gelte Äub jaowa
krowa, niecielna krowa.

©elte, f. (bie) faska, naczynie z uchem. 25ie

gülbene — (bibl.) wiadro zote.
©elten, v. irr. n. m. h. Prs. id) gelte, bu giltft, er

gilt, Imperf. id) — , er galt, Conj bafj io) — , er

gälte, Imper. gilt, Part. prt. gegolten, popaca,
way, wanym by, znaczy, znaczenie mie,
kosztowa, wartowa; w powadze by, po-
wag mie, Gm. .£>.; sta, cf. uwaanym by,
für etro. uchodzi za co, b. mog przystosowa,
uwaa; suy, wici, rozumie si, mie
miejsce; Gr. Ta jego mowa stoi za dobre do
mstwa ostrogi, P. K. 200. G$. cnota u dworu
mao kiedy wieci, Krs. 1, 7.

.frier gilt bie SSorfcfjrift §. 116 tu suy przepis
§. lib.

Gj. uchodzili za najwyszy zaszczyt Rzymskiej
wymowy. It. ani ta wymówka ani dowody
nie szy, L.

£)a8 gilt nichts to za nic nie stoi, cf. sta za jaje.

2)a8 fann für feinen SrroeiS gelten tego nie mona
przyj za dowód.
3Ba6 gilts? roa8 metten »ii? o co e tak? pójdmy
o zakad , zaómy si ober o zakad; cf. co
paci nie wiesz »a8 gilts, bu »ei&t e8 nid)t. 33ie=

fc8 SBort gilt eben fo biel, a(8 Jencö równie to
sowo chudzi jak owo, Dbol.ecki, beffer

równe ma znaczenie. SBa8 einem gefagt »irb,
gilt allen co si jednemu mówi, to si do wszyst-
kich stosuje ober — odnosi.

GtwaS gelten laffen pozwoli na co. Gr mufj ba%
gelten laffen musi na tern przesta, — na to
przysta, — to przyj.
©ich geltenb machen nada sobie znaczenie, B.,
ober powag stroi. 3techt8 » Slnfprüche geltenb

mad)en pretensye rocie, dochodzi prawa,
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prawne pretensye udowodni, 3B^. (fg. traktaty
przez lat 150 stojce za prawo, L. 2) v. impers.

S6 gilt hier feine 6hve idzie tu o jego honor.

68 gilt mir gleich wszystko mi to jedno. Sage*
gen: e8 gilt mir to mnie si tyczy, na mnie
"wymierzone.

©eltung, f. (bie) warto, znaczenie 3. Ö. not
muzycznych.

Selten ober gel jen, v. a. unfruchtbar machen, ber»

fchneiben, caftrireu befonberö ©a)toeinc wymniszy
ober czyci, j. S3, winie.

©elübbe, n. (.baß) lub, g. u, wolywa, wotywka
— ablegen lubowa, lub zoy, — uczyni.

© el ü fie, 11. (bad) chtka. (Sr hat ein — chce mu
si, zachciewa si.

©e lüfte u, v. n. m. 1). dze mie, chtk mie,
podoba si, poda czego, niby skome miec'j

cf. B. mie chrapk na co, eig. ©roll haben,

folglich etroa fcherjrceife p brauchen i

cf. bierze go chtka, [eö gelüftet ihn],

©id) nad) etroaö — laffen poakomi sie na co,

akn czego.

©elüjften, n. (ba8) chtka, podanie, *chccka,
L., dza, danie, podliwo.

©eljen, v. a,
f.

oben gelten jaowym uczyni,
wala8zy, wymniszy, trzebi; cf. Stuff, skopi.

©emad), n. (bad) onica, komnata, pokój, g. oju.

2)a6 heimliche — miejsce potrzeby, retyrada, cf.

przechód, g. u, wychodek, prywet, prfewet, g. u.

25a@ polnifdje gmach bejeiebnet ein grofjeö ©eboube.

©emad), gemäeblid), cf. langfam, bequem powolny,
wygodny, cf. pieszczony. ©j. roliny próez
potrzeby su nam jeszcze do wygodnego i

pieszczonego ycia, Bot.
2) — adv. powoli, po maluczku, po mau,
zwolna, nieznacznie, po maleku, opieszale.

©emäd)lid)feit, f. (bie) powolno, wygoda, opie-

szao, wczas, g. u; cf. B. mienie dobre,

snadno.
©emäd)t, n. (ba6) fd)led)te Slrbeit ramota, duba-

nina, poda robota, licha robota, partanina; cf.

ulepienie.

2) — Die mä'nnlidjen 3 cu9" tlflö9l' iD^ be « äRenfdjen

unb grojjen Jbieren, ber >£)0Denfacf czonek wsty-
dliwy, jajca, moszny worek, jdrowy worek,
moszna, czonek przyrodny.

@emal)l, m. (ber) maonek, g. nka, cf. m,
g. ma.

©emahlin, f. (biel maonka, g. i, aud) ona, SBj.

©emahleneS ©etreibc zmielone zboe ober

zmeie zboe, mlewo.
©emahlt malowany.
©emabnen, v. a. przypomina. 2) v. n. m. I).

zdawa sie, 68 gemahnet mid) zdaje mi si.

cf przypomina mi si, chodzi mi po filowie, 9Bj.

©emalbe, n. (ba8) obraz, g. u malowanie, ma-
lowido, cf. portret, g. u, cf. malowizna, ima-

lownictwo.
©emälbeauöftellung, f. (bie) wystawa obrazów.

©emalbega lleric, . (bie) galerya (zbiór) obrazów.

©emdfj, adj. einer ©acfje (dat.) — stosowny,
przyzwoity, zgodny, przystojny; cf. ffluff. so-

glasny , schodny. 2) — adv. stosownie,

podug, wedle.

©emfj, n. (ba8) miara, mierzydo.
©emafjbeit, f. (bie) stosowno , zgodno,
przyzwoito , cf. Stuff, schodstwo. Sn r-r
stosownie do.

©emäfj i get,^art.(u)miarkowany,micrny, agodny.
6j. pierwszy jest zawsze za systematem a-
godnym, drugi za surowym (a).

©emaftet wypaszony, spasy, tusty, karmny,
tuczny.

©emöuer, n. (baö) robota murowana, mury pi.,

murowanie. SllteÖ — siary mur.
©etnein, ad. pospolity, prosty, zwyczajny, cf.

potoczny, powszechny, ogólny, wspólny. (Sr..

rzecz potoczna (u hypochondryków) staje si
nadzwyczajn. Krs. 3) pody,
cf. wszeteczny, halte biefe SSeteutung, bafyerwsze-
teczny jzyk , Dmbr. J35.; jeljt bebeutet wsze-
teczny unjücbtig, unehrbar.

— adv. jufammen, inögemein spotem, razem, pospo-
licie, ©emeinc äBefen rzecz pospolita; cf. rzecz
publiczna. 5Da6 gemeine SBefte dobro publiczne
ober — ogóu, cf. dobro pospolite, cf. potrzeba
pospolita, P. K. 377.

iOcr gemeine 3jcann , ein gemeiner ffltann prosty
czowiek, prosty czek, gminny czowiek, Aut
nowy, beffer pospolity czowiek, 8B3., ein gc=

meiner ©olbat, prosty onierz, szeregowy.

©einein mad)en,_ fich gemein madjen pospolitowa
siej 6j. pospoiitowanie si rodziców z dziemi,
Krs. spoufai si. SDcif gvofjeu Ferren macfje

man fich nid)t gemein z wielkiemi panami nie za
panie bracie. höflich ohne fid) gemein }u madjen
grzeczny bez bratania si, Nieme.

gemein icerben spowszednie, cf. pospolitowa si.
@j. mir merben gemein merben spowszedniejemy,
Bohom.

©emeinanger, m. (ber) wspólne pastwisko.

©emeinbe ober ©emeine,, f. (bie) gmina, gro-
mada, zgromadzenie, zbór, g. u.

©emeinbegut, n. (ba8) dobro pospolite, dobro
gromady; dobra do gminy nalece; s to takie,

do których wasnoci lub przychodów maj
prawo nabyte mieszkance jednej lub kilku
gmin, B o b u s z.

©emeinbehauS, n. (ba8) ratusz, miejsce obrad
gminy.

©em ein berat I;, m. (ber) rada miejska, — mu-
nicypalna.

©emeinbeberfammlung, f. (bie) zgromadzenie
gminyj gromada (wiejska).

©emeingeift, m. (ber) duch obywatelski, —
publiczny.

©emeingraß, n. (Sat. poa trivialis) trawa wie-
chowa pospolita , Al. ^>g. , wiklina pospolita,
J n d z.

©emeinheit, f. (bie) wspólno, gmina, spoe-
czestwo, gromada. 2) podo, sprosno.

©emeinheitßtbeilung, f. (bie) rozczenie wspo-
Iniciwa, ©. O. ; cf. rozdzia wspólnych pastwisk,k i gruntów, ©. D.

©emeinigjich pospolicie, zwykle.
©cmeinniitug, ad. uyteczny, pospolitemu dobru
sucy, cf. B. powszechnie uyteczny.

©emeinnuöigfeit, f. (bie) powszechna uy-
teczno, uytek publiczny.

©emcinod)6, m. (ber) wspólny byk, cf. stadnik,

g. a.

©emeinblafe, m. (ber) skad wspólny, pospolity.

2) ogólnik, komuna, g. u, prawda powszechna,
cf. B. nic nowego, cf. D a n t. komunay, PI.

(Sat. loci communes). (rj. Orzechowskiego
oracye nastrzpione s samemi komunaami
statystycznemu

©emeinfam, oberb. f. gemein, r-ertraut ; 2) gemein*

fdjaftlid) pospolity, spoiny j pospolitujcy si,
*wespoek, poufay, za Panie bracie.

©emeinfchaft, f. (bie) wspótka , spoeczno,
wspólnictwo, spoeczestwo, wspólno. — ber

©liter spólno majtku, B b s z. St. S., ci'.

wspólno majtkowa, %\. @. Sn — ber ©liter

leben mie spók majtku, Bhsz., w wspól-
noci majtku y, 8t.*@. 311 ©emeinfchaft mit

etmaö wspólnie, wespó z czem. 6j. czci w
wspólnictwie z piersiami zostajce, D. li. bibl.

Du fjaft — mit ben Gfjebredjern z cudzooniki
mas/, skad twój.

©emeinfchattlid), ad. spoinie, spoecznoci, z-
czony, spoeczny; gemeinfchaftlidje SKauer mur po-

owiczny, BliHz.: adv. spoinie, wespó.
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©em eint fein mie zamiar, icf) bin nicht — , bas 3U

thuti nie myl -tego zrobi.
©emeintag, m. (ber) sejmik, sebranie si publi-
czne, zjazd.

©emeintrift, f. (bie) wspólny wygon, wspólne
pastwisko.

©emeinüerftanblich, adj. powszechnie] zrozumia-
y, popularny.

©emeinroefen, n. (ba§) rzecz pospolita? ogól, spo-
eczestwo.

©emeinlDobl, n. (baS) potrzeba pospolita, P. K.
377., ogólne dobro (a). Gj;. arliwoci ogólnego
dolna uniesiony (a).

©emelfe, n. tba) dój, g doju, wydój, g. oju (a).

©einenge, n. (baS) bau ©emifch, ba ©emengfel mie-
szanina, L. mieszanka.

©emeffen Part. zmierzony, adj. umiarkowany;
wyrany; np. rozkaz.

©eine^el, n.(ba8) rze, g. i, rabanie, morderstwo,
wpie wycicie, 3Sj.

©emifch, n. (oa8) mieszanina.
©emme, f. (bie) ein gefchnittener Sbelftein giema, ka-
mie ryty, B., cf. drogi kamie rzezany.

©emobelt, adj. wyrobiony, uformowany.
©emóbocf, m. (ber) kozio dziki.

©emfe, f. (bie) koza dzika, giemza, L.
©.emfenjagb, f. (bie) polowanie na kozy (dzikie).

©emfenjägcr, m. (Der) polujcy na kozy.
©emfetifraut, n. (bae) bie ©emfenrrntrj (Sat. doro-

nicum) kozi korze, .\U.

©emfenleber, n. (ba6) skórka giemzowa, zamsz.
©emiill, n. (bas} wymiot, g. u, wjmiotki, mieci

ober B. miecie.
©emurmel, n. tbciö) szemranie, szmer, g. u, szepta-

nie , mruczenie , szum
, g. u; odmrukiwanie,

mruk, gwar, g. u.

©emüfc, n. (baö) jarzyna, legumina, warzywo,
o^rodowina.

©emüfegarten, m. (ber) warzywny ogród; ja-

rzyn ny —

.

©emüfelüud), m. (Sat. allium oleraceum) czosnek
jarzynny, Jd.

©emüfjigt, adj. zniewolony, przymuszony.
©emuftert, adj. wzorzysty.
©emütb, n. (ba8) umys, k. u; cf. myl, g. i, (etg.

©ebanfe), dusza (elg._ Seele), serce (eig. ^ers),

'animusz, t. j. serce i rozum w jedni.

©emüthlith. ad. sentymentalny, b. w dobrym hu-
morze? dobroduszny.

©emüthlichfeit, f. (bie) sentymentalno, dobro-
duszuo.

©emüthgart, f. (bie) bie —befdjaffenheit charakter,

natura, usposobienie umysu, mylenia sposób,

umysowo, ^animusz, «. u.

©emutheberoegung , l', (bie) wzruszenie umysu,
afekt, g. u, namitno, passya.

©emütf)6franfheit, f. (bie) choroba umysu, sa-
bo umysu.

©emütfyöruhe, f. (bie) spokojno duszy, upoko-
jenie umysu.

©emüth6fd)röäd)e, f. (bie) niedoeno umysu.

©emutbSbevf'affiing, f. (bie) —juftcmb, m. (ber)

stan umysowy, usposobienie umysu.
,

©en, Präpos. für gegen do, ku, j. §3. gen Fimmel
wgóre do nieba, ku niebu.

©enannt, Sßart. adj. rzeczony, nazwany, wzmian-
kowany.

©enafchig ad. asotliwy, B ; akotiwy, akomy,
cf. "asu, g. ia, cf. 8hijf. sastolubiwy.

©enau, ad. cisy, dokadny, akuratny. 2) bardzo
oszczdny, skpy, przyskpy. — adv. cile,
pilnie, dokumentnie
SJtit genauer Sorb ledwie, z trudnoci; auf§ ge*

nauefte jak najdokadniej ; genaue 6rforfdf)img grun-
towne wyledzenie, 8t@.

SJlan mug e© fo genau nicht nehmen nie trzeba

tego bra za cile. Der genauefte ^Sreiö ostatnia

ob. najnisza cena.

©enauigfeit, f (bie) ciso, pilno, dokadno,
akurano, ffij., 2) skpstwo, *skpstwo.

©enealogie, f. (bie) genealogia, jenealogia, na-

stpowanie przodkom familii; cf. (a) rodowód,
g/u; cf. L. rodosów, f. ©efcblechtoregiftcr.

©enealogifch genealogiczny Ober rodopisarski, Tr.

©enebm, ad. uchwalony, wzity, przyjty, przy-
jemny.

© en e bin halten, genehmigen,
_
v. a. przyi, po-

chwali, uchwali, zezwoli, przysta na co,

approbowa, mile przyj, za dobre poczyta,
upowani, potwierdzi. 6t. wysoka Porta
nie tyko nie upowaniaa zniewag Bejów,
które czynili Francuzom, ale— , (a).

©enebmhaltung , f. (bie) bie ©enehmigung przy-
jcie, uchwaa, approbacya, approbowanie, po-
chwalenie, mie przyjcie, potwierdzenie, ze-
zwolenie, pozwolenie.

©encigt/ ad. przychylny, skonny, ochotny; pod-
legy, (linem geneigt fein sprzyja komu, dobrze
ycssy, yczliwym by.
3u Ärämpfen geneigt podlegy spasmodycznym

cierpieniom. 3 uin- 3 01"'! — porywczy, pochopny
do gniewu.

©eneigtbeit, f. (bie) przychylno, yczliwo,
skonno, dobro, f. g. ci; pochop do czego.

©eneral, adj. jeneralny ober gieneralny; powsze-
chny. 2) jeneralski.

©enerat, m. (ber) Jenera, g. a.

©eneralabjutant, m. (ber) Jeneraadjutant, g. a.

©eneralbafj, m. (ber) jenerabas.
64 e n e v a 1 f e D m a r f d) a 1 1, m. (ber) Jenerafeldmarsza-
ek, g. ka.

©eneraljelbjetigmeifter , m. (ber) Jenera ar-

ty leryi.

©enera'lin, f. (bie) Jeneraowa.
©eneraliffimiiS, m. (ber) naczelnik najwyszy.
©enem I i hit, f (bie) Jeneralicya.

©enerallieu tenant, ni. (ber) Jenera porucznik.
©eneralfarte, f. (bie) mapa jeneralna.
©eneralmajor, m. (ber) Jeneramajor, g. a.

© e nera Ima rfd), m. (ber) jeneramarsz.
©eneralf)äd)ter, m. (ber) dzierawca rozlegych

dóbr rzdowych.

©eneralparbon, m. (ber) powszechne przebacza-
nie, jeneralny pardon.

©eneralftaaten, pi. (bie) stany pastwa (holen-
derskie).

©enera I ft ab, m. (ber) sztab sowny.
©eneralSunifonn, f. (bie) unilorm Jeneraa, mun-
dur jeneralski.

©eneral&nnirbe, f. (bie) jeneralstwo, godno je-

neralska.

©eneration, f. (bie) pokolenie, plemi, g. enia,

wiek, ,g. u, ludzie w jednyme wieku yjcy.
Gj. kade pokolenie nazywa,, sie stopniem,
Bhsz.

©enefen, v. irr. n. m. f.,
Prs. id) genefe, Part. Prs.

genefenb, Imperf. id) — , er genaS, Conj. bnfj id) -,
er genafe, Im per. genefe, Part. Prt. geliefert ozdro-
wie, wyzdrowie, powróci ober przyj do
zdrowia, powsta z choroby,, wybiega si z
choroby, wj'stckac si, odzyska zdrowie.

eines Äinbeö genefen, f. entbunben toerben dzieci
powi, dzieci porodzi.

©enefene, m. (ber) «zdrowiay, zachowany,
ocaony.

©enefung, f.(bie) ozdrowienie, przyjcie do zdro-
wia, odzyskanie zdrowia, polepszenie. Sr,, bie

©enefung geht langfam bon flatten polepszenie
zdrowia powolnie idzie, DD.

©enf, n. eine <Stabt Genewa.
©enfer, m. (ber) Genewczyk, g. a.

©enferin, f. (bie) Genewka.
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©enfergünfel, m. (Sat. ajuga genevensis) gdziel
genewski, AI. , iwa czerwona, Jndz.

©enial jenialny.

©enialttctt, f. (bie) jenialno.
©enicf , n. (bat) kark, g. u, szyja (eig. <£>a '£) cf.

krgi.
©enicf fanget, m. (ber) nó myliwski, kordelas.
©tnie, n. (ba) gieniusz, g. a. aud) u.

©eniecorpö, n. (baö) korpus inynierów, iny-
nierski.

©enieftreid), m. (ber) eig. czyn jenialny, gewöhnlich

iron. czyn nierozmylnj-. 3)a8 roar ein — , a to

si wyrwa (jak Filip z konopi).
©enien, pi. duchy opiekucze, gienie.

©enieroefen, n. (bae) inynierya.
©enießbar, ad. jadaln3-, *niedny, co mona
je lub pi? genießbares Sier piwo do picia

zdatne, 9tS.

©enicßbrauch
, m. (ber) doywocie} cf. Ruffifch

uycie dochodów od czego; uytkowanie.
©enießen, v irr. a. m. h, Praes. id) genieße, Part.

Praes. genießenb, - Imperf. ich — , er genoß, Conj.

büß id) — , er genöffe, Imperat. genieße, Part. Prt.

genoffen poywa, kosztowa czego, je; eö roar

nicht 3U genießen nie mona byo je.
2) uywa, zaywa, doznawa czego (erfah=

ren). Unterricht bei 3emanb genießen pobiera u
kogo nauk. Sie flüchte feines Steißes genießen

kosztowa owoców swojej pilnoci, korzysta
z pilnoci.

©eniren, v. a. subjekcy czyni, enowa.
©enirt enowany; genirteS äßefen ena.

©enift, n. (ba) dbta somy, odrobinki somy,
bartog, g. u, cf. mierzwa, miecie ob. mieci, PI.

©enifte, f. (at. genista) janowiec, Al. f. SSefem»

fraut, 2).

©enit alien, pi. czonek wstydliwy.
©enltib, m. (ber) drugi przypadek, genityw.
©eniuS, m. (ber) gieniusz, g. a, cf. L. g. u; duch

np. czasu. *

®enoß, in. (ber) uczestnik, wspólnik, towarzysz,

g. a.

©enoffenfdjaft , f. (bie) towarzystwo, kompania,
bractwo.

©enoffin, f. (bie) towarzyszka, wspólniczka.
©enSb'armeS (frj.) m. andarm, pi. andarmy.
©enSb'armerie, f. (bie) andarmerya.
© e n ft, ©enfter, m. f. garberginfter.

©ent, n. eine <Stabt Gandawa.
©enua, n. eine Stabt Genua.
©enuefer, m. (ber) Genuecz3'k« g. a.

©enueferin, f. (bie) Genuenka.
©enuefifd) genueski.
©enug/ adv. dosy, zadosy, do, dostatecznie,

do sytu.

@$. id) banfe, id) habe genug dziki, mam do
sytu, Mazepa.

©tnüge, f. (bie) dostateczno, nasycenie, syto,
zbytek; cf. -Stuff, dowolno ober dowolstwo.
3ur — haben mie dosy czego ober — podo-
statkiem; — gegeffen, getrunfen najadem, napiem
si. Sin betn nilem tjabe ich feine — ale mi to

wszystko za nic (bibi.); to mi jeszcze nie za-
spokaja. (Seiner Pflicht — leifteh ober thun zado-
sy uczyni obowizkom swoim ob. powinnoci
swojej. Sid) an etröaS genügen laffen mie dosy,
przesta na czm , przestawa na czem,
*uici si.

©enügeleiftung, f. (bie) zadosy uczynienie.

©enügen, v. n. m. f). unb v. imperf. by dosta-

tecznym; baß gentigt mir to dosy dla mnie. ®e=
niigenb dostateczny np. zapas, zaspokajajcy.

©enüglid) f. genügfam cf. skromny. (Sj. zjedzenie
skromnej wieczerzy (a). 2) hinlinglid) dosta-

teczny.

©enugfam wystarczajcy, dostateczny, dostatni.

©enugfam, ad. kontent, dowolen, dowolny, ukon-

tentówanj-, spokojny, nie wiele dajcy,
oszczdny, przestawajcy na czem.

©enugfamteir, f. (bie) dostateczno.
©enügfamfeit, f. (bie) przestawanie na matem,
wstrzemiliwo, skromno, umiarkowanie,
zadowolnienie; cf. obeszo, L.} cf. B. oszcz-
dno, eig. Sparfamfeit.
— ift reich bei Sals unb SBrot chleb z sol, byle

z dobr wol, L.
NB. dobra wola bebeutet eig. ©eneigtheit, SBot)l =

roollen.

©enugthuenb zadowolniajcy, zadosy czynicy.
©enugthuung, f. (bie) zadosy uczynienie, satys-
fakeya, zadowolnienie; — forbern zada satys-
fakcyi.

©eiiuß, hj. (ber) bon Speife unb Sranf poywanie;
uytkowanie (Stießbrauch)} uywanie, uycie;
2) pociecha, uciecha, przyjemno} cf. wygoda,
zabawa, 5. §3. SebenSgenuß wygoda ycia; cf.

wytrawienie, wewntrzne uycie; @r. szcz-
liwszy z braci, gdy kaganek zgasn, co w
sodkim miodu wytrawieniu zasnt,Krs.,cf.niwo.— beS heiligen Slbenbmahis przyjcie komunii
witej; doznawanie, kosztowanie np. dobro-
dziejstw, do ift hoher ©enuß ihn anjuhoren przy-
sucha si mu, najmilsz jest rozkosz.

©enußreid), adj. bardzo przyjemny, miy.
©enußfucht, f. (bie) uganianie si za zabaw.
©enußfüchtig, adj. szukajcy rozkoszy, zabaw.
©eobixfie, f. (bie) f. gelbmeßfunft ziemipomiar, g.

u, miernictwo, sztuka miernicza} cf. ziemio-
miernictwo ober ziemiomierstwo.

©eognofie, f. [bie] jeognozya, ziemioznawstwo.
(Geograph, m. |ber] jeograf ober ziemiopis, g. a.

©eographie, f. [bie] jeografia, ziemiopisarstwo,
ziemiopismo.

®eograpf)ifci), ad. jeograficzny.

®eo logie, f. [bie] jeologia.

©eometer, m. (ber) jeometra, ziemiomierca,—miernik.

®eometrte, f. [btej jeometrya, nauka o rozmierza-
niu ziemi i wszelkiej inszej wielkoci, zie-
miomierstwo, SBg., cf. ziemipomiar, g. u.

©eometrtfch jeometryczny, ziemiomierniczy, SBj.

®eorg, m. Jerzy, gen. ©eorgö Jerzego, dat. @eor=
gen Jerzemu.

©eorgenfraut, n.
f. Slnblatt.

©epetet, n. das') pakunek, adunek, g. nku, B.}
paka, paki, bagaa, tómoki; cf. juki, torb3';

cf. sprzty, PI., *obogi. Pi., cf. ciary wo-
jenne} cf. zawady, PI. (Sat. impedimenta),

f.

Wargockt im Jul. Caes. @j. zostawiwszy oblogi
w twierdzy poszed (wodz) do Arzerum (a);

cf. Stuff, podróne potrzeby.

©epfeffert, adj. pieprzny.

©epfeife, n. (ba8) wist, g. u, wistanie, wygry-
wanie, granie, grywanie na piszczace.

©eplapper, n. (ba6) gawda, ploiki, wiegotanie,
paplanie, cf. ©eplauber gadulstwo, brednie,
bredzenie, gadanie, gadanina} cf. ®eplerre, cf.

B. bek, beczenie, cigle wycie, szlochanie.

©e po l ter, n. (baö) koatanie, oskot, cf. haas,
tartas, B.} cf. stuk.

©epräge, n. (ba6) stpel, bicie na pienidzach;
fia,. pitno, cecha, znak. gj. spleniay i ogry-
ziony pargaminowy szparga pitno staroy-
tnoci na sobie nosi, Krsk.

(*£. Szekspir zosiawi w dzieach swoich do-
bitn cech (ein fd)arfc8 ©epräge) genijuszu in-

dywidualnego, Mick.

©eprfinge, n. (baö) parada, pompa, okazao,
wspaniao, *zakazywanie si, wystawno.

©eraffel, n. (bab) trzeszczenie, chrobot, g. u,

chrobotanie, gruchot, trzaskanie ognia, szelest,

szczek, cf. Stuff, tresk, cf. prask np., soli w
ogniq = ©efnifter.
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ebutit, wystrojony, strojny, wystrychniony,
ozdobiony; cf. wychdoony (toon ©achen).

equacfe, n. (ba§) skrzeczenie, skrzek ober rze-
kot ab.
evabc, adj. prosty, równy} gerabe 3aftt liczba

parzysta.

2) — adv. prosto, równo, wanie; gr. ge=

rab fie berfolgte ba8 Unglücf iChci to bezprzestan-
nie okrutny los gniecie, Dmch. 3d) mar gerabe

bort, al8 ev fam, wanie tam byem, gdy przy-
szed. 35er Sifch ift gerabe Cnict)t mehr unb nicf)t

tücniger) brei gufj lang stó równo ob. spena na
trzy stopj- dugi, ©evaber ©inn prosty (otwarty)
sposób mylenia, ©erabe heraus prosto, wrcz,
bez odgródki, w bród; gerabe JU prosto, wprost;
gerabeS SBegeS prost drog, w prost, wci.
9iad)gevabe, b. i. nad) unb nad) powoli, na koniec.
SBieber gerabe biegen rozproci, rozprostowa,
rozgi, L ; gerabe mad)en rozprostowa, wy-
prostowa, gj. w chrzanicy (raphania) palce
si kurcz tak mocno, ze ich bez znacznych
boleci rozprostowa nie mona, Dziark.

Sbridim. alle fünf gerabe fein laffen = e§ nicht fo

genau nehmen, Sftadjficht haben przez szpary pa-
trze, pobaa.
ernbeauS, adv. prosto naprzód.
erabeftin prosto; fig. poprostu, bez ogródki.
erabe JU prost drog (nie zbaczajc); wprost
do kogo np. uda si. dv ift febr gerabe ju
nazbyt poufay; otwarty.
e r a b f) e i t, f. (bie) prosto np. linii. 2) prostota,

crab tiiiig prostoliniowy.

erabfinn, m. (ber) prostota, szczero,
erabfinnig prostomylny, otwarty.
eranium, n. (ba8) gierania. Bot.
erabio inf elig prostoktny.
erarböFraut, n. f. ©eifjfufj.

eraffet, n. (ba6) chrobot, g. u, chrobotanie, cf.

trzask, g. u; cf. chrzest, g. u, L.; szczk, g.
u, turkot (wozów).
eratft n. (ba6) bie ©eritfifchaft sprzt, g. u, narz-
dzie, naczynie, zbiór, g. u. 3)a6 Sifchgeräth

sprzty stoowe. 2)a8 ©cftiffögerätft, cf. Utenfllien

rekwizyta okrtowe; cf. Tr. Aparat, narzdzie
albo rynsztunek okrtowy,
erathen, v. irr. n. m. f., Prs. id) geraffte, bu ge«

lätftft, er gerät!), Imperf. id) — , er gerieth, Conj.

bafj id) — , er gerietfte, Imper. gerathe, Part. Praet.

gerafften, cf. dosta si gdzie, wpa gdzie; tco*

hin fommen zakoata si gdzie; przyj; cf.

brn w co. 2) zdarzy si, udawa si; Wy-
chodzi na dobre.

gr,. in Slrmutft gerathen do ubóstwa przyj.
3n 23ranb gerathen zaj si, zapali sie. Sin ben

SSettetflab gerathen z torb pój, na ebractwo
przyj. 3n 3orn gerathen w gniew wpa. 3n
Skrgcffenfteit— pój w zapomnienie. Siu feinen ©e=
banfen — , wpa na myl. SBohin hin id) gerathen?

gdzeem si zabka. Sin einen gerathen dosta
si komu. "SJn cinanber gerathen, cf. ftanbgemein

roerben czubi si, cf. zadziera z kim, spotka
sie z kim, porwa si na kogo.
Sag beutfcfte ©ort' «gerafften in einen 3uftanb«

fann ber $o(e burd) bie ^räbofition roz ob. za au8=

brücfen; j. S3. in8 Stielen gerathen rozegra sie,

,L.; in ©diroeifj — , zapoci si. It. bon erroünfch*

tern grfolge fein pomylnie wypa, uda si,

darzy si. 2)a8 ©etreibe ift gut gerafften zboe
si obrodzio. DieÄinber gerathen iftm roohl dzieci

mu si darz, udaj, dobrze chowaj. Part.
©erathen = rathfam, gehört tooftl ju »rafften«,

leratfterooftt, n. (5a8) przypadek, zdarzenie.

SlufS — na los szczcia; j. S3, lekarstwa na

los szczcia brane, Dz. z dr.; cf. na olep; cf.

na domys, na chybi trafi.

gj. biey na domys, Krs. , cf. na chybi

trafi (a), cf. pocho, na pochy domys, cf. na

Mrongovius, Deutsch -Poln, Wörterbuch.!. 2. Sief.

niepewn, L. gj. Jarocki: na chybi trafi wy-
rokowa.

©erath fam mer, f. (bie) komórka na graty.
©eritbfchaft, f. (bie) sprzty; cf. manatki, PI. eig.

.£>abfeligfeiten.

©eräucherteß gleifd) wdzone miso.
©eraum, geräumig, geräumlid), ad. przestronny,
przestworny, rozcigy, rozlegy, obszerny; cf.

spory, j. S3, pieczara, Krs.
— adv. przestronno, rozlego, obszernie, dine

geraume 3eit dugi czas, dawno; feit geraumer 3eit
oddawna.

©eräumlichfeit, f. (bie) przestronno, obszerno,
rozcigo, rozlego, *rozog, L.; przestrze;
cf. 8taiim. gj. dom, gdziem wysiad, wielk
mia obszerno, Krs.

©erufch, n. (ba§) rozruch, g. u, wrzawa; 3. S3,

miasta; szum, rumot, tentent, haas, g. u, sze-
lest, zgiek, *szaszor, rum. SStel — unb nichtö

bahmter z wielkiej chmury may deszcz , L.
gr. rum wstajcych od siou goci, Nieme.
©eräufd) mad)en haas robi, haasowa, hucze.

©erjufchlog, bez haasu, cichy, spokojny.
©eraufd)Ooll, ad. huczny, szumicy.
©eraufber, n. (ba8) chrachanie.
©erben, v. a. of, gärben garbowa, wyprawia
skóry; gj. id) roerbe bir ba6 gell fo gerben, bajj

bid) beine leibliche aflutter nicht erfennen foli jeli cie
jeszcze zowi, tak skór oskrobi, e ci po-
tem niepozna twa matka rodzona (aa).

©erb er
f.

©ärber ff.
_

©erecht, adj. sprawiedliwy, suszny, 2) — adv.
sprawiedliwie, ginem gerecht roerben uiszcza si
komu, uici si wierzycielom, 9t@.; gerecht

machen usprawiedliwi.
©brichro. in alle ©ättel gerecht fein, flg. = fid) in

alles ju_ finben, ju fehiefen toiffen o czowieku który
si umie stosowa do okolicznoci, kademu
ulegajcy, dogadzajcy.

©eiecfttigfeit, f. bie) sprawiedliwo, f. g. i.
2) — bag 9ted)I, bie SSefugnifj prawo, przywilej,
g. eju, prerogatywa, swoboda.

@r. bem Skrbienfte ©erechtigfeit toiberfafiren laffen

odda co si naley prawdziwej zasudze Ca)j
ct.^ sprawiedliwo wymierzy , odda. SDen

•gwnben.ber — überliefern, b. i. bem ©eiichte w rce
sprawiedliwoci odda.

©erechtfame, f. (bie) prawo, naleyto, przywi-
lej, g. eju.

©erebe, n. (ba&) gadanie, gadanina; pogoska,
obmowa, gawda. 3n8 — bringen osawi kogo.
gr bat ftd) in§ — gebracht wyda si na jatki ob.
na ludzkie jzyki, L.

©er eichen, v. n. m. I)., einem ju etroaS, suy ku
czemn; wyj, wychodzi, ciga si na co,

gj. to moe wyj na szkod (a). It. widz
ten odjazd W. K. M. by ze zym, Zab.
Die Äunft roivb ihnen gum Stuftme gereieften sztuka

im wyjdzie na zaszczyt ob. przyniesie zaszczyt.
£>ajj e8 ju fejne8_ heiligen Stamens ghre gereieften möge
eby imieniowi jego witemu chwaa uró
moga, Dmbr. 80; cf. on wie najlepiej co nam
ku dobremu suy Qum ®uten gereicht) Dmbr.

©creicht, $|krt.
f.

reichen dany, ofiarowany, podany.
gj. nie wie czy to na dobre czy na ze wy-

padnie, Dz. zdr.
©eyeifje, n. (ba8) wydzieranie z reki, darcie
si o co.

©erenne, n. (ba8) cige bieganie, biegania.
©ereuen, v. n. m. ft., (einem) u. impers. aowa,
poaowa. g8 gereut mid) beffen al mi tego.

©ereut, n. |ba8] nowina, wykarczowanacz lasu.

©erfalf, m.(ber) auch ©eierfalf, biaozor, sokó, g. a.

©ergel, m. f. Äimme, gala im gaffe fuga w wto-
rach do dna beczki.

©ergeln, v. a. fug w walorach do dna narzyna.
©ericht, n. [m] sd, g. sdu. 2)a8 jüngfte ©ericht
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sd ostateczny, cf. B. sdny dzie. Sov — er*

frfjeinen stan przed sdem, B. Ej. nie wrywaj
si do sdu , moeszti inak doj rzdu , (£rn.

.jjiibb. S3 or — forbern, laben pozwa do sdu.
3u — fljen odbywa sdy.

©erid)t, n. JbaS] Gffen potrawa, danlei j. SB. pier-

wsze danie, drugie danie, etc. L.; zastawienie
potraw. C?r. Przy drugim zastawieniu potraw,

f. ©ang. Krs. P. P. 134. "niesiwo; «J5r. $oln.

grycht; jedzenie, pómisek. 6c Dano trzeci
potraw, Mickiewicz.

@erid)tbarfeit, f. (Die) sdownictwo, jurysdycya.
©erichtet sdzony. 2) wystosowany, j. 6. nota
dowystosowana (a).

@erid)tlid) sdowny, prawny, sdowy, sdowni-
czym cf. urzdowy. 2) adv. sdownie.

©erid)t8amt, n. [ba&] urzd sdowy.
©erid)t8barfeit, f [bie] sdownictwo, jurysdykeya.
©erid)t8beamte, m. (ber) urzdnik sdowy.
© e v i d) t S b o t e, m. (ber) wony, g. ego.

©erid)t8bud), n.fbas] protokó, akta, ksiga praw;
cf. B. rejestr sdowy.

©erid)t8biener , m. (ber) suga sdowy; cf. pa-
choek; cf. wony.

©eriebtefrobn, m. (ber) wony, L.
@erid)t8gebühren, pi. koszta sdowe.
©ericbt&balter , m. (ber) justycyaryusz, g. a, s-
dowy, wójt, szotys , awnik, cf. B. Sdzia
(dominialny).

©erid)t8l)anbel, m. (ber) spór sdowy.
©erid)töf)crr , m. (ber) pan wsi z wasn jury-
sdykeya? sdowy.

©erichtsberrfcbaft, f. [bie] prawo utrzymywania
wasnego sdu,

©ertd)t8bof, m. [ber] sd, urzd sdowy, trybu-
na, g. u.

®erid)t6foften, pi. koszta sdowe.
@erid)t8orbnung, f. [bie] ustawa sdowa; cf.

porzdek sprawiedliwoci, procedura sdowa.
@erid)t§berfon , f. [bie] osoba sdownicza, —
sdowa.

©eriditsfaal, m. [ber] sala sdowa.
©erid)t6fad)e, f. [bie] sprawa, sprawa swoda,
— prawna.

@erid)t6fd)reiber, m. [ber] pisarz sdowy.
©erid)t8fiegel, n. |baS| piecz sdowa.
©ericbtSfporteln, pi. f. opaty sdowe.
©erid)t6fbrengel , m. fber] obwód sdowy.
©erid)t6ftanb, in. [ber] jurysdykeya, ©.£)., cf. S3e=

horbe instaneya; cf. urzd, g. du; nad) bent Stuff.

podsdno, f.

©eriditSftätte, f. [bie] miejsce stracenia, plac

exekucyi.

©erid)t6 [telle, f. [bie] miejsce sdów (gdzie si
sdy odbywaj).

®erid)t6ftube, f. [bie] izba sdowa.
©erid)t6ftl)l, m. [ber] styl sdowy.
@erid)t6tag, m. [ber] dzie sdowy; 2) termin.

©erichtSuntertfyan, m. [ber] jurysdykcyi jakiej

podlegy.
©erid)töoerfaffung, f. [bie] urzdzenie sdo-
wnictwa.

@erid)tóber()anblung, f. [bie] sprawa toczca si
w sdzie.

©erid)"t6t)ertoalter, m. [beri f- —belter.

@erid)t6roefen, n. [ba8] sadownictwo.
©erid)t83H)ang, m. [ber] bie ©etoalt Slnbem Stedht

ju fbrechen, ber ©erichtSbejirf jurysdykeya, sdo-
wnictwo, sprawiedliwoci sprawowanie.

©erleben, $art. f. reiben tarty, starty. 2) fig. kuty
na wszystkie cztery, wik, nie w ciemi bity,

SBfl., cf. czowiek city, który umie kademu
obroni si, odda wet za wet sowami, 3Bj).

©ering(e), adj. comp, geringer, sup. geringfte,

szczupy, pody, lichy, may, nikczemny, skrom-
ny; bahy, mniej znaczcy.

Gc. er befltjt fein geringes <Bermogen posiada nie

lada majtek. Gr.. tim einen geringern $rei6— za
bah cen. Qrr. dar nader skromny, Nieme.

3d) iege nicht ben geringften 3rc>eifel bariiber nie
mam' najmniejszej o tern wtpliwoci. Sticht im
©eringften bynajmniej. 33on geringer ^erftmft niz-

kipgo rodu. Stift unb Siebe gum Ding, nmd)t alle

Slrbeit gering kiedy szczera jest ochota nie tru-

dna kada robota, Trój. — ©eringer, ber Slrt

unb Sffiürbe nad) poledni, podlejszy.

©ering ad)ten za mao sobie way, za boro-w szyszk kogo mie; cf. wzgardza, lekce
powaa. 6r. by by najenotliwszy, z mdr
bardzo gow, bez pienidzy nie stoisz za szy-
szk borow, L.; Szlachetne koci u pohaca
grubego w takiej dzi lekkoci, T ward w.

©eringad)tung, f. [bie] lekce waenie, zniewaga,
pogarda, nieuszanowanie; jj. 58. wynalazków
wieku naszego, Krs.

©ering mad)en upodli, zniy, umniejszy.
©eringfehätjen lekce way, za nic mie.
©eringe roerben podlejszym by, cf. taniec gering«

fd)ätjig roerben.

©ertngfiigig lichy, nikczemny, mao znaczcy,
umiej poyteczny, lada jaki, skromny.

©eringfügigfeü, f. (bie) nikczemno, mae zna-
czenie j cf. maowano, bagatelno.

©cringljaltig mao w sobie majcy, mao zawie-
rajcy.

©eringfcbatjtg mao znaczcy, mniej wany; ge=

ringfd)äl}ig roerben tanie, mniej si uwaa.
©eringfcbätyung, f. (bie) lekce waenie; pogarda,
nieuszanowanie; lekko, f. (Sr. rozgniewaem
si na takie wytwornych wieku naszego wy-
nalazków nieuszanowanie, Krsk.

©eringfte^ Superl. najmniejszy. 9iid)t im gciingften

wcale nie, byna jurniej, ani myli.
©er inne, n. [bnS] ryna, ób, koryto, kana, ro-
wek; cf. B. upusty u mynów. -Da8 $eid)ncri"'IC

trba stawowa. 2)a8 Scbleufengeriline trba upu-
stowa. 2) stek, ciek.

©erinnen, v. irr. n. m. f., Praes. id) gerinne, Part.

Prs. gerinnenb, Impert. id) — , er gerann, Conj. baji

id) — , er geranne, Jmper. gerinne, Part. Praet ge=

roiinen krzepn, skrzepn, zsi sie, cina
si. Gr. mleko zsiado si, Dz. z dr.

©erinnen, n. [baó| skrzepnienie.

©eronnen skrzepy.
@erij)j)e, n (ba8) kocie same, kocioskad, szkie-

let, cf. *karkas, L.; ebrzasto, L.j cf. ebra,
skad ebrowy; cf. Jobtengeribbe kociotrup.

©erib^t obkowany.
©ermane, m. (ber) Gierman, Niemiec.
©ermanien, n. Germania, Niemcy.
©ermanifiren, v. n. zniemczy.
©ermaiii8mu8, m. (ber) niemczyzna, gjermanizm.
©ermen ober grucbtfnoten zarodek, Bot.
©ein, adv. rad, chtnie, ochotnie, z chci, z 0-

chot, z serca, eig. bon <£>erjen. Gr. gern reben

lubi gada. 6ttoa6 gern effen lubi jak potra-

w, lubi co ie. Sin einem Orte gern fein lubi
gdzie by. 3d) febe gern, baj) jc. rad widz, e
etc. £>er .&err ttntertruchfejj fal) jeben gern in feinem

«jjaufe Pan Podstoli rad by kademu w swoim
domu, Krs.

2) fam. Sluf ein ©crid)t gern gefehen, einlaben za-
prosi na przyjacielski obiadek (na chleb z sol
z dobr wol).

©erngrojj, m. (ber) chory na pana, niedopanek.
©eröijre ober ©eróhrid), n., ein mit SRofjr beroadjfener

^51al3 trzcinisko, Tr. 2) trzcina.

©eronnen zsiady, skrzepy, zgstniay.
©erfd), m. f. ©ierfd) (Sat. aegopodium) kozia

stopa; cf. Jndz. snitka; cf. L. unb Sßr. «$0ln.

giersz, f. ©eijjfufj

©erfe, f. (bie) (Sat. hordeum) jczmie, g. enia;

gemeine, fleine, bicrjeilige — (Sat."— vulgare) —
pospolity, HKJ.; czwartak, L. Statfte —, f.
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bibSgerfre. SechBjeilige, rotfie — , f. 33ärengerfte.

3mei3cilige, gemeine, grofje — , f.
guttergerfte. Saube

— (Sat. murin um) — mysi, HKJ.j wyczyniec,

fign., L.

©elften-, adj. jczmienny.
©erftenbier, n. (Daß) piwo jczmienne.
©erftenbrot, n. (baft) jczmienny chleb.

©erftengratibe, f. (bie) pcak, pyszka, »i. jczmien-
na kasza, Sßj.; *ßr.*$ßoln. opich.

©erftenfleie, f. Cbie) otrby jczmienne.
©erftenforn, n. (ba6) Im Sftig'e jczmyk, L., nach

SB5. jczmie; owsik, nad) Golaski; eig. ziarnko

jczmienia.
©erftenfuchen, m. (ber) podpomyk ober placek

jczmienny.
©erftenmefol, n. (bo8) mka jczmienna; geborrteS

— tookno, L.; suszona malca jczmienna, L.

©erftenfaft, ©erftentranf, m. (ber) tyzanna, napitek
jczmienny.

©erftenfchleim, m. (ber) kleik jczmienny; cf.

tyzanna.

©erftenfchrot, m. (ber) jczmie przeszrótowany.
©erftenftroh, n. (baS) jcmianka, soma jczmiana.
©er ft en ma Id), m. f. ©erfte, taube.

©erftenjttcfer, m. (ber) cukier smaony jczmien-
ny, B., gell), owsiany.

©erte, f. (bie) witka ober wi, g. i.

©ertrube, f. Giertruda (imi).
©erud), m. (ber) Sinn be8 ©erud)8 wch, g. u, po-
wonienie. 2) woni, zapach, odór, g. u. 6j.
gaz saletrorodny siarczysty wydaje obrzydliwy
zapach, Bystrz. ©j. jak lis bywalec, gdy go
wo soniny wabi, Mick.

3) Uebler ©erucheuch, folchen bon fid) geben cuchn.
©ertichloe, ad. bezwonny, niepachncy; 2) nie

majcy powonienia.
©enid)lofigfeit, f. (bie) brak zapachu ob. 2) po-
wonienia.

©eruchnerbe, m. (ber) nerw wchowy.
©eruchfinn, m. (ber) zmys powonienia.
©erüd)t, n. (ba§) ber 9Juf, bie Stebe wie, f., mo-
wa, pogoska, powie, f. 3n üblem ©erd)te

fein mie z opini, saw.
©er uf) en, v. n. m. h., raczy, zechcie (o wyso-

kich osobach).

©eruhig, adj. cichy, spokojny.— adv. spokojnie,
cicho.

©eriihrt naruszony, wzruszony. Sebbaft gerührt

ywo przejty. Gr tuur gerührt über bie hre czule

przejty tym zaszczytem. Sr mar gerührt über

ben Skrluft czuy by na strat ludzi, ©erührt

roerben rozczula si.
©erübrte (Eier jajecznica.

®eruf)fam, ad. spokojny; geruhfame Stacht spokojnej
nocy; cf. smacznego snu (ycz).

©evülle, n. (boä) cf~_ba8 ©eriimbel, n. graty; cf.

rupiecie ober rupieci.

©erumbel, n. (ba6) brzk, haas, trzsienie.

©erüft, n. {i>a&) rusztowanie? pitro ku patrzeniu

na ceremoni publiczn, cf. dziwowisko, zrb,
machina.

©erüftet, ^art. uzbrojony, obronny, zbrojny, w
or opatrzony.

©erüttel, n. (ba§) kócenie (czego rzadkiego),
trzsienie (czego suchego).

©efolbaber, n. (baS) pusta gadanina, bzdurzenie.
©efolbter, m. (ber) pomazaniec, g. caj cf. (a)

Namaszczeniec Paski.
©efcime, n. (bag) nasienie, Pi. nasiona.

©efammt wszystek, cay, cakowity, adv. po-
spou, spoecznie, wspólnie, cakiem; razem
wszyscy: ein gefammter Raufen ogu, g. u, (a);

spoeczna kupa. Die gefammte SRacht cakowita
potga,

©efammtheit, f. (bie) ©efammtfchaft ogó.
©efammtlehen, n. (ba8) wspólna lenno.
©efammtfchulbner, m. (ber) wspólny dunik.

©efammtftimme, f. (bie) wspólny gos (gos kilku
za jeden sucy przy gosowaniu).

©efammtäahl, f. (bie) ogólna suma, ber Sanbroehr

cakowite grono landweru.

©efanbte, m (ber) ein ©efatibter pose, g. posa,
auch posaniec, g. ca, posannik; cf. Nuncyusz,
eig. Sotfchafter ambasador.

©efanbtin, f. (bie) posowa, cf. *posekini, beffer

posanniczka.
©efanbfchaft, f. (bie) poselstwo, posannictwo.
©efanbtfchaftlich, adj. poselski.

©efanbtfchaftSboften, m. (ber) urzd posa, posel-
stwo, einen — befieiben sprawowa poselstwo.

©efanbtfchaft§ratr)_, — fefretetr', m. (ber) radzca,
sekretarz legacyi.

©efang, m. (ber) pie, f., piewanie; cf. piew,
g. u, j. S3, piewy historyczne Niemcewicza.

©efang bud), n. (ba§) kaneyona, g. a, piewnik,
zbiór pieni 5 cf. fatholifcheg — kanty czki.

©efangreid), adj. piewny.
©efangreichthum, m. (ber) piewno.
©efangboget f. Singbogel.

©efangSroeife, f. (bie) melodya, ärya.

©efäfj, n. (ba8) siedzenie; ein Sit; auf einem SBogeti

S|Sr.4ßoto. siedzisko, siedlisko, eig. SBohnfit}. 2)

ber Sheit beö menfchlichen ÄörberS, roorauf man fi§t

zadek, poladek, ty (czowieka).
©efauer, n. (ba8) kwasizna. Synchro, macht mir

©efätter nie róbcie mi tu haasu ober breweryi.
©efäfjbein, u. (oaS) ko poladkowa.
©efaufe, n (baS) ba8 ©efaufel szelest, szmer,
szum, g. u.

©efchaft, n. (ba8) interes, sprawunek, sprawa,
obowizek, praca, dzieo, czynno. ©efd)äfte

iDohin mad)en g. 33. nie mao interesów zrobiono
na Moskw (a). Kupiec ten wielkie interessa
prowadzi (a), odbywa negocyacye(a); cf. zna-
cznie negocyowano, roenig ©efchctfte rourben ge*

mad)t mao interesów zrobiono na targu zboo-
wym (a).

Schlechte ©efchafte machen na zdrowym (koniu)
do targu, na chromym do domu, L. (fbrüchroort*

lid)). SSiele ©efchafte haben mie wiele zatrudnie.
2Ba8 machen Sie für ©efchäfte? jak id interesa.
cf. handel.

©efchaftet, adj. oprawny np. fuzya.
©efd)Ciftig, skrztny, sprawny, pracowity, zatru-

dniony, zaprztniony.
©efchciftigfcit, f. (bie) czynno, f., zatrudnienie,

zainteressowanie, skrztno, uwijanie si.
©efchóftginftruction, f. (bie) b. subowa in-

strnkeya, przepis suby.
©efchaftSfübrer, m. (ber) sprawujcy interesa

czyje, sprawnik.
©efd)äft8mann, m. (ber) negocyant, ajent, czo-
wiek róne interesa i czynnoci majcy.

©efchaftStag , m. (ber) dzie na interesa powi-
cony.

©efcbaftgtragcr, m. (ber) sprawnik (a); cf. po-
wiernik , inferesa sprawujcy , ajent (osobl.
przy dworze jakim).

©efd)änbet, Sßart. zhabiony, zgwacony, posro-
mocony, zelony.

©efchaijt, szacowany, oszacowany'; szacowny.
©efcheeft, f. tibi, fcheefig pstry, pstrokaty.
©efchehen, v. irr. n. m. f., Prs. eg gefchieht, Part.

Prs. gefcbehenb, Imperf. e8 gefchab, Conj. e8 ge»

fchahe, Imperat. gefchehe, Part. Prt. gefchehen dzia
si, sta si, zdarzy si, przytrafi si.

gj. e§ gefchieht mir Unrecbt krzywda mi si
dzieje. (£8 ift mir Stecht gefchehen dobrze mi si
tak stao, zasuyem na to.

G8 ift tun ihn gefchehen ju po nim, ju zgin,
ju stao si; cf. 9tiltf im Cßolll. gemein przepadj
gefchehene Singe finb nicht ju dnbern co si stao,
rozsta si nie moe, ob. nie odmienisz; gefchehen

lajfen przypuci, przypuszcza, pozwoli na co.

22*
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©efcheibe, n. (ba6) kiszki, trzewa, PI. wntrza.
©efd)ei_bt f. gefcheut mdry, rozsdny, roztropny,
dowcipny, wiaty, dorzeczny.

35u bift toohl nictjt gefcheibt tobie widz rozumu
jeszcze trzeba, le w »Iowie.

©efcheibtheit, f. (bie) rozsdoo, mdro.
©efchenf, n. Iba6) dar, g. u, upominek, g. nku,

darowizna, cf. 9teifegefchenf gociniec; podarunek,
g. nku, podarek, g. rka,.L .; cf. prezent, g. u.

SDae ©efchenf an einen jübifd)en SDiäfler, bei gutem

Äauf raboch. 25aS Slnnehmen eines ©e[chenf6 przyj-
mowanie podarunków, rewoeha, L. 3um © e°

fcfjenfe befommen dosta w podarunku.
©efchenft, Cßart. darowany, podarowany; gefd)eiif-

teö ©ut, n. darowizna.
©efcheur, ad. beffcr gefcfjeibt.

©efcbichtchen, n. (ba§) historyjka, powiastka.
@efd)ichte, f. (Me) dzieje, PI. g. jów, historya; 2)
powie, zdarzenie.

©efchichtltd) historyczny, dziejowy.
©efchicht6bucb, n. (Da6) ksiga historyczna.
©efchichtSerjählung, f. (bie) historyczna powie,

©.O. punkta czynu, Doc.
©efchichtfchreiber, m. (ber) historyk, dziejopis,

g. a. cf. pisarz dziejów, Krs, cf. dziejopisarz,
Nieme.

®efd)ichtfchreibung , f- (bie) dziejopisarstwo.
©efchicht6forfd)cr, m. (ber) badacz dziejów.
®efchid)t8forfchung, f. (bie) badanie dziejów.

@ef chief, n. (ba8) bie 33efchaffenheit einer Sad)e, nad)

welcher fe ju erroaS fähig unb tüchtig ift, bag 83er=

mögen eine (?ache mit Seichtigfeit 31t beibringen ad,
sposobno, zdatno, snadno, zdolno, cf.

szykowno, zrczno.
Sn8 ©efchief fommen przyj do adu.
2) — b6 Schicffal, bie Schicfung los wyrok,

przeznaczenie (trauriges — ) dola; Sr. kto wie
jaka nas wszystkich czeka jutro dola, Mick.;
cf. sad, baher 9Juff. sudba'; cf. udzia, g. u. 6r.

jarzmo ma by twoim udziaem (a).

©efchidflich
f. gefchieft.

©efchicflid)feit , f. (Die) zrczno, umiejtno,
zgrabno, zdatno, cf. szykowno, sprytno.

©efchieft, ad. zdatny, zgrabny; cf. sposobny, bie-

gy, przydatny, wygodny, sprawny, umiejtny;
eine gefchicfte <§>anb uzdatniona rka umiaa zebra
rozsiane materyay (a), umiejtne pielgnowa-
nie owiec (a); cf. zrczny, 3. S3, nauczyciel.

Sc. uczony budowniczy, Kchn. : cf. trafny, ge=

fchieft imSchiefjen, treffen, Nieme. gj. wybrawszy
sobie najzgrabniejsz Dam zacz z ni ko-
zpka, S. Pp.; cf. zgrabne arciki, $o(n. SJtäjeba.

2) — adv. sposobnie, skadnie, zrcznie,
zgrabnie; j. 33. Admira Eskadr biegle pro-
wadzi (a); tak sposobny do tego jak osie do
taca, grn. ^>nbb.

©efchieft machen sposobi, przysposobi, wywi-
czy, u ksztaci, przyprawi. Sj. niech si
(chopiec) najprzód sposobi na kraju usug,
Nieme. Sine gefchicfte Sßcrfon uzdatniona osoba
(do dawania lekcyi) (a).

©efchieben rozczony, rozdzielony,
f. fchciben.

Gin gefchiebene grau rozwódka.
©efchirr, n. (ba8i ein ©efäfj statek, naczynie. 2)

—

©eróth bon allerlei Slrt sprzt ober $ßl. sprzty;
cf. szory (na konie), narzdzia, zaprzga, L.
!Da8 9cacf)tgefchirr uryna, naczynie nocne, B.

®efd)irren, v. a. eig. anfchirren zaprzdz.
©efchirrhofj, n. (ba8) drzewo na statki, naczynia.
©efchlagener SJccnfch, eig. zbity czowiek, b. i. fig.

nieszczliwy czowiek.
©efchlängelt krecisty, wowaty.
©efchled)t, n. (ba8) ród,"g. u, rodzina, familia,

krew, g. krwi ; rodzestwo, pokolenie, plemi,
szczep, g. u; 2) rodzaj, g. aju, pe, f. g. pci,
cf. *pogowie; 5. 83. P. K. 221} wychowance

]

obojga pogowia (a).

3)cännlichc8 — pe mska. SBeiblicheS — pe
eska. lu8 ablichem ©efchlechte rodu szlacheckie

go, krwi szlacheckiej. 3" ber ©ramm, rodzaj

mzki, - eski. 35a8 ©efchlecht ber Shiere rodzaj

zwierzt. <Da8 fchöne— , pe pikna. 3n§lbnm8
©efchlecht w rodzinie Adamowj, Dmbr.

©efd)lechtlich, ®efchlecht8 = rodzajowy, rodowy,
plemienny; 2) pciowy o. pe.

©efchlecht&alter, n. (ba8) wiek rodu jakiego; po-
kolenie.

©efd)led)t8baum, ra. (ber) drzewo jenealogiczne.

©efcblechtSbeiftanb, m.(ber) assystent pci.

©efd)Iecht8funbe, f. (bie)jenealogia, rodoznawstwo.
@efchlecht8lo8 bezpciowy, *bezpletny, L.; cf.

nijakiego rodzaju, nijaki.

©efd)lecht8name , m. (ber) nazwisko familijne,

2) imi rodzajowe (rodzaj obejmujce).
@efchled)t8regifter, n. (ba8) bie @efcV(ecbt6rafef, ber

Stammbaum tablica jenealogiczna, wyliczenie
rodzajów, jenealogia, cf. rodowód, g. u, (a).

©efchlechtStheile pi. czci rodzinne, pciowe.
@efd)lecht6trieb, m. (ber) pocig pciowy, aud)

popd pciowy, 9Bj., cf. odezwa do pci po-
lubnej, DD.

©efchledjtSroort, n. (ba8) artyku, g. u; przedi-

mek, g. mka.
©efchlebb, n. (ba8) (berächtlich) ein ©efolge bon $er=

fonen jur Begleitung — wóczenie si, przywoka,
dugi ogon, czereda, orszak. 2) Soctfpeife an

einer Schnur, Staubthiere herbei ju loefen ponta na
sznurze.

©efchitf fen f. fchleifen szlifowany? fig. gadki, oga-
d majcy, ogadzony, polerowny.

©efchliffenheit, f. (bie) polor, poierowno.
©efd)linge, n. (ba8) ber Schlunb eines gefchlachfeten

JhiereS, nebft ber baran befinb:id)en Sunge, Seber unb
.jperj letkie, . letkiego, 3Bj., nad) beni Ruff. gardo
zabitego zwierzcia z pucami, wtrob i ser-

cem; cf. podrób, g. u, cf. L. ÄalbS— letkie cie-

lce, cf. *kruki cielce, *osierdzie, *oserce, L.

©echl offen, Sßart. darty, a, e, f. fchlie&en.

©efchloffene gebern, Selbe darte pióra, darty je-
dwab', L.; gefchloffene Schlachtorbnung cisy szyk
bojowy, beffer"al8 obawny szyk, Tr., cf. in jer*

ftreuten ©liebern w rozsypce.
©ef eh ma et, m. (ber) smak, g. u, eig. unb fig. gust,

g. u, cf. Stuff, wkus.
Grj. ein geläuteter ©efchmacf wytrawny gust; It.

wytrawno gustu (a). It. ber ©efchmacf ift ber<

fchieben wiele ob. ile ludzi, tyle gustów, Krs.
pp. 344. jak komu do gustu, smaku, ©efchmacf

rooran finben zasmakowa w ozem, S. P.; cf.

gustu do czego nabra, gin SJenfch bon ©efchmacf
czowiek z gustem.

©efchmacfloS niesmakowity, niesmaczny, bez
smaku; cf. niesmakowny.

©efchmacflofigfeit, f. (bie) niesmaczno, zy
gust; brak gustu.

©efchmacfboll, adj. smaczny. 2) gustowny, sma-
kowny. (*£. gefdjmaefboU getleibet smakownie
ubrany, S. P. 2ter $h., S. 24, beffer gustownie,
z gustem.

©efdjmaläen unb gefallen krasno i solono.

©efchmacf roi brig przeciwny dobremu gustowi.

@efd)maufe, n. (ba6) biesiadowanie nieprzerwane.
©efchmeibe, n. (ba8) allerlei au8 ©olb, Silber, per-

len unb gbclfteinen öerfertigter ^Ju^ klejnoty PI.,

klejnociki galanterya, ubiór, strój, ozdoba, *o-

chdóstwo, biuterye.

©efchmeibehänbler, m.fber] jubiler, g. a, zotnik.

©efchmeibefäftchen, n. [ba8] skrzyneczka ob. szka-
tueczka na klejnoty.

©efd)ineibig, ad. cigy opp. kruchy; gibki, gi-
tki; ukadny, cf. smagy.

©efchmebigreit, f.-Cbie) gibko, gitko, f., nad)

B. cigo (kruszcu), ukadno, 'smago.
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@efd)meifj, n. [ba8] cf. Aon) wymioty, gnój, plu-
gastwo, wyrzutek.

2) bie ©ier ber Snfeften jaja owadu.
3) 3>nfeften owad, czerw, gad, g. u.

4) fchlechteB, lieberlicheS ©efinbel zgraja, chaastra,
taaajstwo, ajdactwo, motloch, brak, steki cf.

L. gawiedzi cf. grailj. kanalia; Soln. szerepeta,

#szarapatka, szubractwo.

6$. Juzem ja oczyszczona z tego gadu (y-
dów) zasta te wie, gdym obj parafij, Krs.
p. p. 4380

©efd) tn iere, n. [baS] mazanie, smarowanie.

2) etttmS fchlecht ©efchriebeneS bazgranina.

©efchtninft farbowany, umaowany, uróo-
wany, 3Bj.

©efchnatter, n. [bas] wiegotanie, klekotanie, g-
ganie; cf. ©efchroatj gadanina, harmider, gawda.

©efchöbf, n. (ba8) stworzenie; fig. twór aud) utwór,

g. u, (a); kreatura.

@ efd) o § , n. (ba8) pocisk, strzelbo, strzelanie; cf.

strzaa. 2) bei ben Sftanä™ ber ©chufj, ber jroi*

fchen jtoeien Slbfa^en beftnbliche Jheil beS ©tcmgelS

an berfchiebenen Sflan3en wypustek, g. stku; cf.

wyrostek, latorol, odnoga; cf. Tr. przegub,
rmka, midzykolankowe miejsce w trzcinie,

we dble.
3) — ©totfroerf beS Kaufes pitro; töbtlidjeS ©e=

fcf)ofj, bibl. bro miertelna, kula miertelna.

©efchoffen postrzelony, trafiony; f. fchiefjen.

©cf d>rei , n. (baft haas, g. u, krzyk, okrzyk, g.

u, wrzawa, wrzask. Siel ©efchrei ung nichts ba=

hinter z wielkiej chmury may deszcz; cf. wi-
cej huku nili puku; cf. gony bben za góra,

a kiedy do nas przyjdzie, ali jak pudeko; cf.

Sat. Parturiunt montes nascitur ridiculus mus
fefjt roie ber frei&enbe Serg fleh ba aufthut, fomm bod)

)erau8 3Jau8. Tak drobna mysz w poogu góra
urodzia. Dm. 68.; Nie kady ksa co wsami
trzsa.

©efchrei machen haasowa, woa, krzyky
wszczna, wrzeszcze.

©efchror, n. (ba8) f. ^obenfadf an ben gröfjeren Sr)ic=

ren — moszny, PI moszenki u zwierzt.
©efrf)Ur)et, ad. obuty w trzewiki.

©efchtitte, n. (baS) kupa usypana, nasyp, g. u.

©efchüfe, n. (baS) wszelaka wiksza strzelba;

dziao, armata, cf. arlylerya.

©efrfjügfunft, f. (bie) sztuka artyleryczna, artyle-

rya. (baS ©efchüfcroefen.)

©efchloächt osabiay, osabiony, zwtlony, zesa-
biay. (Sin gefcbroóchteS grauenaimmer pozbawiona
jagody panieskiej; cf. w paniestwie naru-

szona kobieta; cf. gefallenes äNäbchen panna za-

sza w ci (a).

©efdjroaber, n. (baS) ein Heiner Raufen Reiterei, übli=

eher: eine ©chroabron szwadron, g. u. 2) — eine

Slnjah.1 Schiffe, befonberS ein Sheil einer Kriegsflotte

Eskadra.
©efchwciij , n. (baS) gawendka (a); *androny, PI.

(ift alt); paplanie; cf. gadanka; cf. brednie,

bajki ,
gadaetwo

,
prónomówno , gadanina,'

wiegotanie.
(Sj. man muß fleh, an baS — ber 3Jcenfd)en nicht

fehreu niech mówi ludzie, co chc, nie stoj o

ludzkie jzyki.
SofeS ©efchroaij ze rozmowy. gauleS — mowa

plugawa, bibl. cf. leereS, bummeS — ter bzdere.

©efcfyrocHig, ad. wiegotliwy, gadatliwy, szcze-

biotliwy, dugiego jzyka, auch gadua (ein ge=

fchroahjger äRenfch).

@efd)roitiig fein wiegota.
©efchrocttjigfeit, f. (bie) gadatliwo, wiegotli-
wo, f., wiegotanie.

(S$. Slu8 ©efchroa^igfeit dla szczebiotliwoci i

nieuwagi gotowi sowem nieostronym wzi
saw bliniemu, Monitor.

©efchroeigen, toenig gebräuchlich, al8 v. n. milcze.

2) — ais v. a. m. Ij., übl. bcfrf)rt>icf)ttgcn uciszy,
uspokoi, do milczenia przywie.

©efebroeige, adv. nierzekc, nie mówi, nie po-
wiem, nie tylko, nie dopiero , có dopiero;

beffen ju gcfch_roeigen nie mówia, nie wspomina-
jc; e zamilcz o tem.

©efchroelge, n. [baS] deboszowanie, hulanie, zby-
tkowanie, cf. hulanka, birbantowanie.

©efdjroellen, v. irr. n. m. f., Prs. ich gefdjtoerie, bü
gefchroillfr, er gefchroillt, Part. Prs. gefchroellenb, Im-
perf. id) — , er gefchrooll, Conj. bafj ich — , er ge»

fd)molle, Imperat. gefchroid, Part Praet. gefcjjroollen

opuchn, opucha, spuchn, nabiedz , ze-
bra si.

©efchroinb, adv. prdko, spieszno, chyo, szybko,
chutko, rycho, co tchu, niepomau. 2) — adj.
prtki ob. prdki, spieszny, skory. dr,, er mad)t
gefchroinb, aber e8 ift aud) barnach nagle a po djable.

lt. co si rycho wznieci, niedugo si wieci,
(Sin. .gmbb. §lm gefchroinbeften, adv. co najrychlej.

©efcf)roinbigfeit, f. (bie) prdko, prtko,
szybko, f. g. ci, popiech, SBj. 3n ber —
naprdce. 2) przez prdko.

©efdjroinbfdjreiber, m. [ber] skoropis,
f. SdjneH*

febreiber.

©efd)roirre, n. (baS) cige wierczenie.
©efchroifter, SI. ober n. rodzestwo, b. i. bracia

i siostry; dzieci rodzone jednego ojca ob. jednej

matki. — bon einer ättutter dzieci przyrodnie,
* przyrodzestwo.

©efdjroifterfinb, n. (ba8) brat stryjeczny ober cio-

teczny, siostra stryjeczna ober cioteczna, wu-
jeczny, wujeczna.

©efd)roifterfinber, SI., Serfonen, roelcbe Äinber jtoeier

ober mehrerer ©efchroifter finb stryjeczne dzieci;

stryjeczne, cioteczne, wujeczne dzieci; cf. ku-
zyn, m., kuzynka, f., kuzynostwo, SBj.

©efchroifterlid), adj. krewieski, braterski (Bru«

berlich), siostrzeski (fchroeftertich); adv. jak brat
i siostra, jak bracia, jak siostry.

©efehroollen, adj. opuchy, nadty, nabiegy, na-
brzmiay.

©efchroorene, m. [ber] przysiny; cf. bereibigt

przysigy, cf. przysiniczy (a). 35d8 ©ericht

ber ©efdjroornen sd przysiniczy (a), cf. granj.

jury, sd przysigych.
©efd)roulft,f. (bie) opuchlina, puchlina, nabrzekloc.

eingefchroulfr, Änodjengefcfyroulft *ustrza, L.
©efchroür, n. Jba8] wrzód, g. u; cf. 'bolczka,
*bolak (alt), /dymienica; Sreufj=Soln. sadza, g.

a, L. gin offenes — wrzedzienica, L. SJiit ©e*
fdjlDÜren behaftet owrzodowaciay.

©efechft, au8 fechs Sheilen einer SIrt beftebenb po sze-
ciorgu, z szeciu szci zoony, poszóstny.

©efegnen, v. a., biSroeilen für: fegnen bogosawi,
pobogosawi. 3?ie SBelt gefegnen poegna sie

ze wiatem, opuci wiat.

©efegneter beS ^>errn bogosawiony od Pana ob.

bogosawiony Paski,

©efell, m. [ber] towarzysz, kompan, wspólnik, g.
a; 2) — *gizel ober giezel, g. ä;. czeladnik; ber

Sr =^or)le braucht pachoek ; ber Äaufgefelt kupczyk,
pisarek kupiecki, f. ©ef)ülfe.

Der <£>anbroerf8gefelT rzemieniczek. J)erSd)nel»

bergefell krawczyk. Der ©djuftergefell szewczyk.
(Sin lieberücher — hultaj, birbant.

©efellett/ v. a. m. f)., przyda za towarzysza.
©id) geftlen przyczy si do kogo, przysta
do kogo, stowarzyszy si, spókowa z kim.
©leid) unb gleich gefetitfla) gern równy z równym
najatwiej si zgodzi,

©efellig towarzyski; cf. ludzki, cf. spoeczny.
(Sj. przyzwyczajonemu do ycia spoecznego
przykro byo zamyka si w odludnym ogródku,
Pusteln. ®ef—eS Sehen ycie towarzyskie.

©efelligfeti, f. Cbie) towarzysko, f., L. nach^ B.
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ludzko; cf. zayo, skonno do towarzy-
szenia. (eig. ©efelligfeitetrieb).

®efellfd)aft, f. (bie) kompania, towarzystwo, spo-
eczestwo , posiedzenie, Aut.; kongregacya
(a); 5. S3. — propaganda w Rzymie (a). Sd)au=

fpieler — , trupa aktorów, — ©emeinfchaft spól-

nictwo, spólno, spóka 5. S3, in ©efeli — mit

3>emb. treten (ju einem ®efd)ufte) spók z kim
zawrze, zawiza. (Jinem ©efellfcfyaft leiften to-

warzyszy komu.
©efellfchafter m. (ber) towarzysz, g. a, kompan.
©efellfchaftlid), spoeczeski. towarzyski, przy-

jacielski, j._ S3. 6turj ber gefellfchaftlicben Drbnung
zwalenie si caego spoeczeskiego porzdku.

©efellfchaftebonna, f. (bie) dama za towarzysz-
k przybrana.
2) — adv. po towarzysku.

©efellfchaftSlieb, n. (ba8) piew towarzyski.
©efellfchaft6rcd)nung, f. (bie) regua spóki.
©efellfchaftSfpiel, n. (bad) gra towarzyska.
©efellfd)aft6jjimmer, n. (baeO bawialny pokój.

©efcnt, n. (baö) bajenige roaS jur S3erfenfung cineS

2)inge8 bienet, 3. 23. baS @croici)t an ben gifd)«»

nefjen grezidlo, u niewodu grle, (piercienie
elazne, na powróz dolnego niewodu nawle-
czone, eby ten dobrze do ziemi grzn. 3)
— ba8 roaS gefenft mirb latorol, odnoga. 3) —
u lósarza: forma;

4) -
f.

@d)lad)t.

©efeij, n. (ba8> ustawa, prawo; cf. prawido; cf.

przepis; cf. im alten Seftament zakon; cf. u-
chwaa; Ceig, Sanfjioil); ustanowienie, konstytu-
cya, maksyma, ©efetje machen stanowi prawa;
(Bid) etroaS jum ©efetje madjen wzi sobie co za
prawido.

©efe^bud), n. (ba8) ksiga ustaw, ksiga zakonu,
kodex, g. xu.

©efetjentrourf, ni. (ber) projekt do prawa.
©efetjgebenb prawodawczy.
©efetjgeber, m. ;ber) prawodawca, ustawodawca;

im alten Seftament zakonodawca (Sat legislator),

©efetjgebung, f. (bic) prawodawstwo, cf. poda-
wanie zakonu, 3. S3. Bóg, którego gosu lzrae-

litowie na górze Sinai przy podawaniu zakonu
sucha nie mogli Dmbr. 10.

©efetjfunbe, f. (bie) znajomo praw, prawo-
znawstwo; © efetjflinbig znajcy prawa.

<©efefelid) prawny, wedug ustaw, wedug prawa,

9Bj., prawem przepisany; gefetjlich boirDurfgfrei

adnemu wyczeniu niepodlegy.

®efei}lo6 bezprawny, wolny od prawa, wyjty
odprawa, anarchiczny, niepodlegy prawu; bibl.

bez zakonu yjcy,
©efetjlofigfeit, f. (bic) bezprawie; bjezprawo,
bezrzd.

©efeijmäfjig prawny, stosowny ober przyzwoity
do prawa, podug prawa. 2) adv. prawnie.

©efehmafj ig feit, f. (bie) prawno, prawo,
przyzwoito,

©efeist, adj. stateczny, powany, uoony, usta-

wiony, ukadny; f. fetjen.

gefctjt, e6 fet alfo daj to, beffer dajmy na to, niech

tak bdzie;
gefefjt, bafj — przypuciwszy, e . . . ©efctjteö

SSefen stateczno, powaga; spokojno.
gefegte Slrbeit wymiar ober wydzia ober zamiar
roboty, wyznaczona robota.

©efejtafel, f. (bie) tablica praw.

©efctjtheit, f. (bie) powaga, powano.
©efehroibrig przeciwny prawu; cf. prawooniny,
bezprawny, 3. S3, jaki powód móg mie
Kluencynsz do uycia tak ohydnego i prawo-
omnego rodku, S. P.

©efeufse, n. (baß) cige wzdychanie,

©eficht, n. (baS), ber borbere Sheil be8 ^auptc8

twarz, f oblicze.

3emanben ein frcunblid)e8 @efid)t madjen minkowa,

minki stroi, przymila si, wdziczy. 3e=>

manben ein faureS ©efid)_t machen koza komu po-
stawi, L., krzywi si.

©in langes — madjen kwan min zrobi (w
skutek zawodu).
2) bie ©ehfraft wzrok, wadza widzenia; cf.

oczy. Slu bem — berlieren z oczu straci, —
wypuci. 3u — e befommen zoczy, zobaczy
3Su6 - fel)en w oczy patrze.

3) —, ber Slnblicf, bie (Srfcheitumg widzenie; cf.

widmo, 3N
T mc.

©efichtdjen, n. (ba8) twarzyczka.
©efid) t8au8brucf, m. (ber) wyraz twarzy.
@efid)tSb Übung, f. (bie) hzyonomija, twarzy
ksztat albo skad, mina, ukad twarzy; cf.

rysy twarzy (a); ct. B. skad ober uoenie
twarzy.

©eficht6faUe, f. (bie) zmarszczka na twarzy.
©efid)t9farbe, f. (bie) cera; cf. L. pe, g. pci.

@efid)t8frei6, m. (ber) L. widnokrg, g. gu, ob.

widokres, L.; cf. poziom; cf. L. horyzont, g.

u; cf. L. ziemiokres, g. u.

2) — , uneig. bie ©reiben be8 menfd)Iid)en SSeiftnn=

be6 sfera, pojcie.
®efid)t6funbe|, f (bie) fizyognomia.

©efid) t6 tun big, m (ber) fizyognomik.
@efid)t6nerbe, m. (ber) nerw oczny, optyczny.
©efid)tepunf t, m. (ber) wzgld, g. wzgldu; cf.

punkt widzenia, widoku; punkt zoczenia, D ant.

(Jj. pod rozmaitemi wzgldy zapatrywa si
mamy na dzieci, Krsk. ; rzeczy bdce w
sporze mona uwaa z innego stanowiska
widzenia (©tanbbunft), (a).

6j. unter einen ©eficht&punft bringen podcign
pod jedno ogólne wejrzenie (a), pod jeden wi-

dok zebra, Sniadecki.
It. objani, z jakiego stanowiska rzd przed-
miot cay uwaa. L. progr.

©efid)töi otbc, f. (bie) rumieniec.

©eficntefchtoärhe, f. (bie) sabo wzroku.
©efieht&tiufchung, f. (bic) uludzenie wzroku.
©efid)t63ug, m. (ber) rys twarzy (a). Gj. feine

@efid)t&3Üge ceränberten fiel) ksztat twarzy jego
odmieni si, ©aniel 3, 19.

©efimS, n. (ba6) ein herborfteher.ber, befonberS jteiii«

d)er 9tanb um einen Äörper gzyms, ober *xems,
*gornokryw, *koronowanie, styrczcy okraj,

cf. balustrada, Kr.«, pp. 211

dr. kredens obwiedziony baluslrad (Sinfaffung).

©efinbe, n. (ba5) czelad, czeladka, czelada; pa-

cholstwo, ludzie, sudzy, sucy ludzie.

©efinbebrob, n. (baS) chleb czeladnj, — f o ft, f.

(bic) jado dla ludzi.

©efinbel, n. (ba8)
f.

©efchmeifj chaastra, moloch,
hoota, czereda, taaajstwo, zgraja, tuszcza,
gawied, *szarapalka, *chasa, tuaki, darmosto-

je, darmojady, dannochlehy , ciury; (c-f. grailj.

kanalia), cf. otrowstwo, 3, S3. Arabskie; P.

K. 258.

©efinbel ohn, m. (ber) myto, zapata czeadzi za

usugi, zasugi.

©efinbeftube, f. (bie) izba czeladna, czeladnica,

^jr-^oln. czeladnia.

©efinnt fein mylcym by jak, by jakiego

umysu, mie jaki mylenia sposób. SBie ift

©Ott gegen un8 gcfinnct_ Róg, jaka jest wola
iego ku nam Ober jakij woli jest przeciwko

"beffer ku nam Bóg, Dmbr. 314, 318. @r,. roili

Scmanb roiffen, tnie ©ott gegen un8 gcfinnt ift chce

kto wiedzie jakiego serca Bóg jest ku nam,

Dmbr. 299.

£>eutfd) gefinnet fein, nad) bem Stuff, mie duch

niemiecki.

6ie finb alle glcid) gefinnet oni wszyscy jednakich

myli.
©efinnung, f. (bic) mylenia sposób, chci, ^51.,

Kons. 53; cf. uczucie. @j. ceni wzniose u-
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ezucia twego serca (a) bietleicht ex Ruff. Slnalo*

gie, myleno, serce, cf. obyczaj, 5. S3. rf)iift=

liche — chrzeciaski obyczaj, cf. rozmylanie,
denie, osnowa myli, cf. Boss. rozpOJoenie,
namierzenie , dumanie.

n
93erfef)rte —, berfehrter

©inn opaczny umys, corner I, 28.

Bóg je poda w umys opaczny; cf. sentymen-
ta, $1. gj. sentymenta obywatelskie, Dmch.;
f. 25enfort tryb.

©efibpfchaft, f. (bie) (k. v.) powinowactwo z
maestwa.

©efittct uobyczajony, cf. zobyczajony, a, e; j.

g$. .zohyczajcna Europa, Dant.j obyczajny,

stateczny, ukadny, grzeczny,
gr. w uobyczajonym wiecie (a).

©efonnen determinowany do czego, cf. mylcy,
a, e; majcy zamiar.

©efott, u. (oa8) f. bie Siebe ober baS Sieben wa-
rzenie. 2) — baö SMebfutter, alg «g>ärffel, welches

mit heifjem SCSaffer gebrüf)t toirb sieczka parzona,
cf. osypka.

©efotten warzony, gotowany, zwarzony, zgoto-
wany, i. fieben.

©efpann, m. (ber) beraltet, eig. ber ©ebütfe, ©efeli=

fdjaftcr, Äomrab kolega, spólnik, towarzysz,
spoecznik, kamrat, g. a.

©efpann, n. (bab) zaprzg, g. egu, sprzg, L.;

zaprzg, g. u, zaprzga, g. i, L., cug.

©efpannfchaft, f. (bie) towarzystwo, spólnictwo.

2) — hrabstwo w Wgrzech.
©efpannt nacigniony, natony; — fein mit 3e=

matlbcn by z kim w nieporozumieniu (na ba-

kier), Sin gefpannter Sogen napity uk.

©efpeie, n. (ba8) plwanie, plucie, zwrócenie; cf.

'hiwociny ober plwociny, ©efpieeneS.

©efpenft, n. (ba6) widmo, n.; 5. S3, widma poka-
zujce si, SSj-. cf. strach, pokusa, widowisko,
straszydo, poczwara, pokraka, le^tereS bebeutet

im $r.5$oln auch einen luftigen, jubringlichen Sften«

fchen; cf. mara, upiór, wieszczy, letjtere ift bei

ben Äafchuben gebräuchlich
; f

wieszczy, Stry
f.

$oln.=£eutfche8 SBßrterbuch, ÄönigSberg 1803. gj.

w caym zabudowaniu chodz co noc upiory,

P. Jan. It. SJlorcl 0, 41 freht obuda unb in ber

Sluffifchen S3ibel prizrak. Sin ©efpenfter glauben

wierzy w strachy.

It. bie hóUifchen ©efpenfter piekielne pokusy, P.

K. 90. cf. grobowe widma Ptck.
©efpenftergefchichte, f. (bie) powie o strachach.

©efpenfterfunbe, f. (bie) godzina pónocy (kiedy
strachy chodz).

©efpenftifd) adj. jak mara; jak straszydo.
©efperrbaum, m. iber) f. urega im $oln.=2)eutfchen

Sheil: cf. kwarek; cf. stpka cf. L. wrgi, bale

które nakszcalt zebr dno od statku skadaj,
kwarki.

©efperre, n. (ba6) ba8 Sperren opieranie si, opór,

g. u.

2) — ba8 roa§ gefperrt roirb, al8 ba8 Sparrroerf tu

neS 2)ache§ krokwy, wizarek; szpgi, zwory,
kozy, spojenia.

©efpicft naszpikowany, 3. 33. sonin,
©efpiele, m. (ber) rówiennik, towarzysz, kamrat,

spólnik, rówiennik igraszki, Nacz. 2) —
al3 n. grywanie, nieprzerwane granie.

©efpielin, f. (bie) towarzyszka zabaw, rowien-
nica.

©efpinnft, n. (ba6) przdziwo; cf. B. przdza;
cf. zasklep.

@£. ein ©efpinnft bon Träumereien erfinben mar
sobie uroi? cf. siatk; cf. ©eroebe

©efpon8, m. (ber) bie ©Vfponfe, f. beraltet für S3räu=

tigam unb S3raut cf. Sluff. supruga niby sprza-
na (= Sat. sponsus, sponsa).

©efponnen przdziony, a, e.
f.

fpinnen.

©efpött, n. (bag) szyderstwo, najgrawanie, po-

miech, urgowisko, SBj., pomiewisko, miech,
igrzysko; drwiny, PI.

©efpornt, Spart, ostrogi majcy, ostrogami opa-

trzony.

©efpräd), n. (ba§) rozmowa; trauliches — poga-

danko. 2) — , aufteilen auch eine Siebe, ein ©erücht

pogoska; 3">" ©efpräd) »Derben sta si przedmio-
tem rozmów.

©efpräd) bud), n. (ba§) ksika rozmów.
©efbrächig, gefprächfam, ad. rozmowny, do rozmó-
wienia si atwy; cf. mówny, gwarliwy, a, e,

i- S3, gwarliwa wesoo, Nieme.
©efpräd)igfeit, ©efbrächfamfeit, f. (bie) mówno,

S. P.; rozmowno, f.

©efprächSform, f. (bie) krztat rozmowy.
©efpräd) 8 ton, ,m. (ber) ton w rozmowach uy-

wan3'.

©efprächtueife, adv. w rozmowach, ober w spo-

sobie rozmów SBj

©efprenfelt, ad. nakrapiany, pstrokaty; grau ge»

fprenfelt szpakowaty, L.

©efbritse, n. (baö) pryskanie.

©efprubcl, n. (baS) wytrysk.

©eftabe, n. (ba8) baS Ufer brzeg, g. u, (morza)

pobrzee, nadbrzee.
©eftalt, f. (bie) posta, f. postawa, ksztat, g. u;

g£. snuo si mnóstwo ksztatów, Mick., bon

einer ©efellfcbaft bon Ferren unb Samen. Sine an*

ber — geben nada inny ksztat,

gr. inn da posta naukom, (a), gin anbere

©eftalt gewinnen inn posta ober inny ksztat
przybra, B. Äncdjtßgcftatt annehmen przyj na

si ksztat suebniczy, Drabr. 457.

(Sj. unter ben ©eftalten be8 ffirobeS unbSBeineS pod
przymiotami chleba i wina, Äatbol. ©ebetb. It.

w postaci chleba i wina, unter beiberlei ©eftalt

pod obu postaciami.

•2) 3n adv. sposób, golgenber ©eftalt w sposób
nastpujcy; folcbergeftalt tak, takim sposobem.

©eftalten, v. a ksztatu nada, uksztatowo.
©id) <mber8 geftalten przybra inn posta.

©eftaltet, uksztalcony, wyksztacony, cf. *wy-
ksztaftowany, wyobraony. Hebel geftaltet szpetny.

©chön — ksztatny.
©eftaitung, f. (bie) ksztatowanie; 2) ksztat.

©eftam me l, n. (ba8) cige szczebiotanie, zajki-
wanie si.

©eftänbig.adv przyznawajc; einer ©ache geftän=

big fein przyzna si do czego, wyzna co.

©effänbnijj, n. Cba8) przyznanie, wyznanie, ze-

znanie.

©leftanf, m. (ber) smród, g. u. fetor, g. u, cf. %x.t

sßoln. swd, (|)ochpoln._ nur bom Äohlenbunft).

©eftatten, v. a. dozwoli, zezwoli na co, dopu-.

ci, dopuszcza.
©eftaitung, f. (bie) dozwolenie, zezwolenie, do-

puszczenie,
f.

berftatten.

©eftäube, n. (ba6) mehrere ©taubengemächfc unb ein

mit Stauben betoachfener Drt krzew ober im %\.
krzewy, krzewina.

©eftech, n (ba8) kócie.

©eft e et f. SSefletf stuciec.

©,'cftehen, v. irr. a. m. h.,Jmperf. idE> —, er geftanb,

Conj. bafj ich — , er geftänbe, Part. prt. geftanben

wyzna, wyznawa co, przyznawa si; do
czego, zezna. 2) alS v. n. 111. f. f. gerinnen osia-

da, krzepn, te; cf. zsiada si.

©eftein, n. (ba8) kamienie, PI. skay.
©eftell, n. (ba8) ba8jenige maS au8 jwfammengeftell»

ten unb mit einaber berbunbenen Sheilen befteh unb
roelcheS befonber8 baju bient, anbere ®inge barauf

jU ftellen staluga (a); podstawa; cf. podnóe; cf.

wizanie, warsztat, podstawek, kozy, nogi,

kobylice, postument, *stolec, L.; cf. Unterlage

ketnary ober legary pod beczki, pachoki, L.;

cf. póki, polica.

— etne8 äßagenä spód woza, nasad wozowy, cf.
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podlad cf. puwozie, Cr.^ßoln. — eiuev Sage osada
ob. oprawa piy, B.

©eftellen f. ftelien.

©eftellmacher f. ©teflmacher, m. (ber) sztelmach,

g. a.

©efteppe, n. (ba6) stpnowanie, SSj., cf. *stepo-

wanie, Tr.; wyszywanie, Tt. , cf. cerowanie.

©eftem, adv. wczoraj,

©efh'ig wczorajszy.
©eftichel, n. (bci8) przytyky, przeksy, drwiny,

PI.

©efticTe, n. (ba8) hafty, wyszywanie.
©efriculation, f. (bie) giestykulacya, L.j cf. re-

koruch, L.

©efticuliren, v. a. minami — , giestami narabia,
giestykulowa, giesta robi, beffer gestami na-
rabia, SBj.

©eftiefelt w botach, obuty,

©eftieiet z trzonkiem, z szypuk.
©eftifte, n. (tai) zakad, zaoenie.
©eflim, n. (ba8) gwiazda; PI. gwiazdy, konstel-

lacya, gwiazdozbiór, gromada gwiazd, L., grono
gwiazd.

© eflim t gwiadzisty, gwiazdami zasiany, peen
gwiazd; cf. wyiskrzony.

©efóber, n. (ba8) kurzawa; ©chnee — nieenie,
nienica, nieg popruszajey, zawierucha.

©e fi och en kloty, ukolony, kolniony, f. ftechen.

©eftohlen f. flehen ukradziony, kradziony,

©eflórt kócony, przeszkodzony; (Sin ©eftorter

gupi, niewszego rozumu, czowiek pomiesza-
nych zmysów, któremu pitej klepki niedo-

staje, waryat; cf. skoatany na umyle; cf.

Pusteln, cierpicy pomieszanie zmysów,
©eflotter, n. (ba8) jkanie sie cige,

©efträud), n. (beiß) krzewina, krzak, PI. krzaki;

cf. chróst, Chrócina, zarolina, zarosi, g, i.

©eflreift w paski; cf. pregowaty f. ftreifen.

©eftrecft cielcy si (= Sat. procumbens, Bot.)

©eflreng, ad. surowy, ostry; 2)— tapfer waleczny,

mny, dzielny, chrobry, im Sttel: dostojny,

czcigodny.
©eftrichen boli strychowany, B.

f. ftreichen.

©eflricT/ n. (ba8) poczoszkowa robota, B.; cf.

Ross. wizana robota,

©eflrig, ad. wczorajszy, a, e.

©eflriippe, n. (ba8 chrocina, zarose pi.

©e fi übe, n. (ba8) ©taub ober toa8 bem ©taube ähu*

lid) ifl zawierucha, kurz, g. u, auch kurzawa.
©eftühl, n.(ba8) awy, awki, siedzenia; krzesa,
stoki, *stolce, stallum; Ie^tere6 bloS in bcv Äirche,

©eflümper, n. partolenie, partanina.

©eflüte, n. (ba8) f. ©tuterei zakad stada (a); cf.

(a) stadnina, stado; cf. $r.#oln. *kobylarnia,

stado koni.

©eftütpferb, n. (ba8) ko ze stadniny,

©efuch, n. (ba8) ba8 ©uchen szukanie; 2) eine SMtte

an einen .fjöhern proba, suplika, danie,
©efumme, ©efumfe, n. (ba8) brzczenie; cf. B. bek,

g. n; cf. Ross. uanie.
© efumjjf , n. (ba8) bagnieko.

©efunb, ad zdrowy, zdrów, (czerstwy frifd)). ©ie

gefunbe Vernunft zdrowy rozsdek auch im 8uf=
flfchen fo;— adv. zdrowo; gefunb machen uzdrowi; —
roerben ozdrowie , wyzdrowie , przyj do

zdrowia.
©efunbbrunnen, m. (ber) wody mineralne, pi. cf.

zdrój zdrowy, wody, wody leczce.
©efunben, v. n. m. h. o —, wyzdrowie.

©efunbheit, f. (bie) zdrowie, g. ia. Gr. ®ie —
hat fid) gebeffert polepszyo si zdrowie (a). 3" v

©efunbheit Boe daj zdrowie ober üblicher na

zdrowie ober I)6flid) ffiolhbnifd) setnych lat, unb

bie Slntroort ifl prosz na pogrzeb, @efunb!)eitau6brin=

gen wznie czyje zdrowie
, pi za czyje

zdrowie.
©efunbheitSIehre, f. (bie) nauka ochrony zdro-

wia.

©efunbheitSpaft — ,
fchein, m. (ber) paszport ob.

wiadectwo zdrowia (e kto zdrów).
©efunbheit6regel, f. (bie) prawido dyety, prze-

pis dietetyczny. *

©efunbheit63uflanb, m. (ber) zdrowo, DD. gj.

wiadectwo zdrowoci, DD; stan zdrowia.
©efungen piewany f. fingen.

©e fünf en f. flnfeu pogrony, utoniony, zagrzzy.
©ctäfel, n (ba8)

f.
Sä'fellnert taflowanie, boazerya,

L.; fulrowanie cian, posadzka na ciany; cf.

Tr. deski do cieczenia , klepki do futrowa-
nia ciany.

©etäfelt futrowany, istwowany.
©etauft f taufen chrzczony, ochrzczony. Sin ge=

taufter ube ircha, ironifd); ochrzta, przechrzta.
©ethan f. tl)un czyniony, uczyniony.
©e tigert tarantowa.ty, (ko).
©etön, n. (ba6) brzmienie, brzk, dwik, dzwo-

nienie; cf. ©efumfe.

©etöfe, n. (ba8) huk, puk, g. u, szmer, szelest,

trzask, wrzask , gruchot , turkot , chrobot,
zgiek, haas, szczk, szum, wrzawa; cf. B.
tar tas; cf. L. tarapata. ©08 ©etofe eine8 in8

SSaffer geworfenen ©teineS plask.

©etrampel, n. (ba8) tentent, tent; cf. tupanie.

©etrinf, n. (ba8) napój, g. oju, trunek, g. nku;
cf. napitek, B. , -im

. Stuff, napitok; cf. picie.

©tarfe8, bitjigeS — gorcy ober mocny trunek,
tgi trunek, mocny napój. (Sr,, dobry trunek
na frasunek, cf. Krsk. Satyra X. trunek
troski goi , trunek serca orzewia , trwog
uspokoi.

©etrauen, fleh (dat.) etrs— y. rec. odway si,
omieli si, dowierza sobie; cf. B. ufa sobie.

©etreibe, n. (ba8) postpowanie.
©et rei be, n. (ba8) zboe, g. a. SSott bon ©etreibe

zboysly, a, e; gr. pola zboyste, Wit wieki.
©etreibeabgabe, f. (bie) podatek od zboa;
zsypka (in natura).

©etreibeart, l. (bie) rodzaj zboa.
©etreibebau, m. (ber) nad) B. siew zboa, cf.

kultura zboa; cf. altpoln. *gnarowanie si
zboem, uprawianie zboa, uprawa zboa; cf.

Stuff, chebopaszestwo.
©etreibeboben, m. (ber) grunt zboowy; 2)
ytnica , skad na zboe ; cf. B. stodoa ober

gumno.
©etreibefelb, n. [ba8] pole zboem zasiane, cf.

pole zboowe.
©ctreibehaber, m. (Sat. avena strigosa) owies
wsatek, ,£)gn.

©etreibehanbet, m. (ber) handel zboowy,
©etreibehanbter, m. (ber) kupiec zboowy ober
— zboem handlujcy; cf. nicht fo ebel ift

handlarz zboowy, SI. ©. cf. handlarz zboa.
©etreibehauB, n. (ba6) ber ©peicher szpicblerz,

g. a.

©etreibetauch f. ffierglaud).

©etreibe.mangel, m. (ber) brak zboa, niedosta-
tek zboa.

©etreibe marft, m. (ber) targ na zboe, targ

zboowy.
©etreibemuhle, f. (bie) myn na zboe, myn
zboowy.

©etreiberettich
f,

OTerrettich.

© etreibefperre, f. (bie) zakaz wywozu zboa.
©etreibejehent, m. (ber) ber Decem dziesicina,

g. dziesiciny, C|$r 4ßoIn. tacza; cf. ber ©arben*
3ehent, ber Äel)r$el)ent wytyczne, g. nego.

©etreu, ad. wierny, a. e.

©etreulich, ad. wiernie, szczrze.
©etriebe, n. (ba8) spryna; cf. tryb ober trybik,

L. 2) im SJtühienbcui,' jebeö SJab, meld)e8 bon einem
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nnbern herumgetrieben roirb cewa ober cewie,
które palcami drugie kola obraca, koo z ce-

waroi , koto cewowe w które palce inszego
kola zapadaj; obrotnik Trój.

(Betriebene Slrbeit ryta — , wypuka robota,

f. treiben.

©etroffen
f.

treffen ugodzony, trafiony. M. er

fübjt fid) getroffen poczuwa si do tego, cf. zjad
pies sado.

©etroft ufny, cf. peen otuchy, miay, *podu-
fliwy; cf. Stuff, bagonadeny ; getroft fein mne-
go by serca, dobrej myli.

©etröften, ficf>, v. rec, einer Sadje — spodziewa
si czego, obiecywa sobie, mie dobr otu-
ch, spolega na czem.

©etünimel, n. {.baft rozruch, wrzawa, zgiek;
tum, *szaszor, harmider, *goinon g. u, cf. ta-

rapata. Gr. kto tam da *pozor w takim cisku
i tarapacie, mer giebt ba Sicht in folchem ©ebränge
unb ©etümmei ober Unruhe? F. W.

©etübfelt nakrapiany, kropkowany.
©ebt wywiczony, biegy, byway, wprawny.
©eübtheit, f. tbie) wprawno, biego.
©ebatter, m. (ber) ein Saufäenge, chrzesny ojciec,

kmotr, kum; beibe leijtere SBörrer finb Sontracta

au8 kumotr , nur ift kmotr bei ben Sßr. Cßolen,

©obmen nnb äJfafuren üblicher, kum ift bie Stuff,

gönn, bie jene ju berbrängen febeint.

Ginen gu ©ebatter bitten w kmotry ober w
kumy prosi. ©ebettrer flehen w kmotry ober

w kumy sta, beffer: do chrziu trzvmac.

3emanb ©ebatter nennen kuma si z kim.
©ebatterbrief, m. (ber) list kmotrowski.
©ebattergelb , n. (ba$~) f. Sntrjengelb chrzesna.
©eoatterin, f. (bie) kmotra ober kuma, kumoszka
chrzesna matka.

©ebatterfchaft, f. (bie) kumostwo. SHit 3emanb
— machen pokuma si z kim.

©ebatterfrhmauS, m. (ber) uczta na chrzcinach.

©ebatterSleute pi kumy, krewniaki.

©ebiere, n. (baS) ba8 öieredf, Guabrat czworogran,
czworobok, g. u, kwadrat.

©ebfert czworograniasiy, czworogranny, po-

czwórny. 3n8 ©ebierte w czworogran, czworo-
graniasto, kwadratowy.

©ebiertmafj, n. (ba6) miara kwadratowa.
©ebögel , n. (ba8) ptastwo.

*@eb ollmächtig ter, m. ein, beffer 33ebo[(mächtigter

plenipotenc, g. a, penomocny, g. ego, peno-
mocnik, g. a.

©emach, n (ba8) f. SBuchS wzrost, roniecie,
urodzaj, g. aju.

2) alle au§ ber @rbe roachfenbe Äörper, befonberS ein=

3elne Jheile be8 Sßflanjenreichg rolina, ziele,

szczep, pody ziemne, 3. S3, ©artengemächg

warzywo.
3) — ein unnatürlicher Sluerouchg an Shieren unb
Sßflanjen kostka, narost, wyrostek; cf. narostek;

cf. 9tuff. polip, dzikie miso.
©eroachfen f. macbfen wyrosy, urosy, rosyj
2) zdolny, sposobny do czego, majcy siy po
temu, równy; er ift ber Sßolnifchen ©pracze gemach»

fen mocny jest w jzyku Polskim (a)j cf. po-
siada jzyk Polski.

giner ©ache gemachfen fein podoa czemu, po-
trafi. Sinem gemachfen fein równym by komu
w czem, wydoa, nadoa, nady w czem,
sprosta czemu. ,

©em ad) Serbe, f. (bie) ziemia rolinna.]

©eroäd)8hau8, n. (ba8) roliniarnia, oranerya,
cf. Ross. cieplica, parnik; — für $omeranäen
pomaraczarnia. — für feigen ogarnia.

©eroäd).8funbe, f. (bie) botanika.

©eroäd)8reich, n. (ba§) królestwo rolin, cf. kró-
lestwo rolinne.

©ernähr roerben, geroahren zoczy co, spostrzedz,
pomiarkowa, pozna, dostrzedz, SBj.

©ernähr, f. (bie) bie
_

öemäfyrung , SSerfidjerung

bezpieczestwo, ubezpieczenie. 2) — bie 93er«

trehtng be8 anbern im galie ber beftdttenen SSahr*

beit einer Sache ewikeya, porka, rkojmia,
zarczenie.
— teiften warowa, rczy, gwarantowa.

©emährbrief, m. (ber) list zarczajcy; mandat
intromissyjny.

©etodhren, v. a.,
_
feierlid) besprechen uroczycie

obieca, zapewni.
2) — ficf> für bie SBabrheit einer <3ad)e berpflichten,

bafür fielen warowa, zareczj'c.

3) — bemitligen, erfüllen, eine" Sitte — przychyli
sie do proby czyjej, 9t. ©. •-, cf. skoni si do
czyJ eJ proby, dopeni, uyczy, *nadarzy,
da, wywiadczy, uczyni komu wedug
proby; cf. domieci, uici, dostawi.

4) —
_
einem etroaS ©uteS mittheilen uyczy,

udzieli.

5) — berurfachen sprawi np. ©enufj rozkosz;
6) — , fein, abgeben zda si na co; suy za co,

by czem 3. 33.: Sa8 gemährt nod) feine hinläng*

liche (Sicherheit jeszeze to nie jest dostalecznem
zawarowaniem; gemährt roerben feincö SBunfcheS

otrzyma swoje danie ; cf. sta si za dosy.
©emährleiften v . a. zarcza, — czy.
©emährleiftung, f. ibie) ewikeya, warowanie,
gwaraneya, ubezpieczenie; danie zarczenia.

©emahrmann, m. (ber) gwarant,
f. ©emähr&mann.

©ernähr fam, m. (ber) aud) bie ©emnhifame, bie

Sßerroahrung, ein gerichtl. äSort strzeenie, pilno-
wanie, chowanie, *baczno.

. 2) ein ficherer Ort mo dma8 bermahrt roirb bezpie-
czne miejsce, zamknicie, schowanie.

®emähr8mann, m. (ber) aud) ©emahrmann gwa-
rant, g. a, zarczycie, warownik, L » ewiktor,
*iciec, L.; przedawca odpowiadalny kupuj-
cym za wszystkie preiensye, klóreby w czasie
do dóbr im sprzedanych czynione by mogy.
fig. wiadek, powaga (auctoritas).

©eroahrung, f. (bie) uiszczenie, dopenienie,
f.

Verbum gemähren.

©emalt, f. (bie) moc, przemoc, gwat, sia,
wadza, potga; penomoc, upowanienie. 6j.
©emalt geht oor Stecht gdzie gwat panuje, rzd,
susz ustpuje, 6rn. «£>anbb ; cf. u wilka dowód
na owce, e zbami koace, L.
Sr,, ©emalt mit ©emalt bertreiben przemoc prze-
moc odpiera, uy siy przeciw sile. 3Sn

feiner — haben mie w swojej mocyj wada
czem. @ine ©brache in feiner — haben; doskonale
posiada, gruntownie zna jzyk. (Sinem ©e*
malt anthun gwa komu czyni , einem äMbchen
zgwaci panne. SFcit afler ©emalt z ca si
U. 2) gwatem, koniecznie.

©eroaltbrtef, m. (ber) plenipotencya, list wie-
rZ3'telny.

©emalthaber, m. (ber) wadzca.
©eroaltherrf.crjaft, f. (bie) despotyzm, rzd de-

spotyczny.
©emaltherrfcher, m. (ber) despota.

©emaltlg, adj. mocny, silny, potny, wadny,
Avadncy; geroaltiger SBinb wiatr gwatowny,
potny.

©emaltiger, m. (ber) mocarz, mony, wadca,
wadz majcy *wadarz, potny.

©emaltfam, ädj. f. gemalttljätig gwatowny, a, e.

2) adv. gwatownie, gwatem. ©emaltfame W=
quifitionen ober Slnmafjungen samowolne zabory
przez wojska poczynione, 91. <B.

©emaltfamteit f. (bie) gwat, g. u, przemoc,
gwatowno.

©emaltftreid), m. (ber) zamach, przemoc, f. g. y,
czyn gwatowny.
@£. Czynione na wiar zamachy, Pojata, 20.

©eroalttijätig
f.

gemaltfam, gwat czynicy,
gwatowny.
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©eWalttbätigfeit, f. Cbie) czynienie gwatu,
*gwaiownictwo, L ; *usilstwo, L. cf. Ross. na-
silstwo. — en berübcn dopuszcza si gwatów.

©ewaltthuer, m. (ber) *usilca, gwaciciel, L.
©CWanb, n. (ba8) odzienie, przyodziewek, odzie;

2) bei ben SRalern draperya, ozdoby w kolo
czego; cf. szata, suknia, cf. barwa, szata np.
in ein neneö— fleiben w now szat przybra fig.

©ewanb6 weife, adv., gum Sd)eine, unter ber .£>anb

vulgo quantöweife *wrzkomo, dla oka, na pozór;
im $r.=$oln, wrzeczy, cf. niby, jakby.

©eroanbt
f. WCtlben|; adj. biegy, obrotny, sprawny;

cf. rzutki na wszystkie strony [aj; szykowny,
ukadny, zwinny; cf. rany.

©ewanbtbeit, f. (bie) obrotno, rano, zr-
czno , cf. (a) umys rzutki na wszystkie
strony.

©erb arten, v. n., gewärtigen, blofj in ber 9UI. ettoaS

gu — (b. i. 5ti erwarten bber gu hoffen) Ijaben,

gewärtig fein einer Sache (gen.) by pewnym,
oczekiwa czego, nadziej mie do czego.
G$. wer wiber bie ©efeije banbelt, faun gewärtig fein,

nad) ber Strenge k. ktoby przeciw tym ustawom
wykroczy, moe by pewnym, e nieomylnie
podug rygoru prawa ukaranym bdzie. 3d)
War beffen nid)t gewärtig nie spodziewaem
si tego.

©eWäfd), n. (ba6) brednie, PI. bajki, Pi. plotki,

PI. cf. wielomówstwo; cf. paplanie; cf, trzepo-
tanie, gadanina; cf. Stuff, pustosowie.

©ewaffer, n. (ba6) wody, wylanie wód.
©ewebe, n. (ba8) ba6 SBeben, ein anfyaltenbcS Soeben
snowanie, tkanie. 2) — bie gewebte Sadje
tkanka, osnowa, tkanina, fig. bon Sügen pa-
smo kamstw.

©c Webebaum, m. (ber) nawój, g. oju.

©ewebeleinwanb, f. (bie) pótno webowe, 3- $.

©ewebnen f. gewöhnen.

©ewebr, n. (tab) bro, g. i, or, g. a, cf.

strzelba baS Schießgewehr. 35a6 ©eweljr halten

trzyma bro. Unter bem ©ewebr fte()cn sta-n pod broni Baó — ftretfen zoy bron.

©ewcbrfabrif , f. (bie) fabryka broni.

©ewebr()änbler, m. (ber) broni handlujcy.
©ewebi faminer , f. (bie) izba do chowania broni.

®ewel)rbrobe, f. (bie) wypróbowanie lironi.

©ewebrriertien, m. (ber) pas ober rzemie u
strzelby.

©ewebninge, urn ben Schaft mit bem Sauf gufam*

men gu rjalten obrczek, Kat W.
©emeit), n. (bag) "bie Corner be8 <&irfcbe6 rogi je-

lenie, PI. poroe, n.

©e Weine, n. (Mb} pacz, g. u, pakanie.
©ewenbe, n. (bad) ba8 UmWenben mit bem Pfluge.

wracanie si z pugiem. 2) ein geWiffeö gelb»

maafj gony, PL, biefeS braudjeu bie ^5r. sßolen unb

bie SSenben in ber Ober* unb SFiiebcriaufi^ » f- Sue.

24, 13. auch baó Stuff, gr. SBtJrtcrbud) bat gony* mórg.
— cf. B staje, g. staja, ober 'stajanie, n.; cf.

uwro, f.

©ewerbc, n. (ba8) zarobek, *zarobotek; Gj. uj
si godziwego przemysu i *zarobotku, P. Jan.
— rzemioso , czynno , sposób ycia , stan,

Bohusz; kondycya, professya, kupiectwo, han-

del, interes, sposób ywienia si; cf. proceder,

SSrombeig. Stecfbrief.

@r treibt ba8 ©emerbe procederem tym trudni sie;

cf. zarobkowanie; cf. stan zarobkowy, ©er.»

Drbn. G$. handel i proceder prowadzi , ©er.=

Drb. ;
— cf. *gnarowanie si, przemys; Gj.

dobre i pewne mienie.
— porzuci, L., P. B. 2Me ©ottfeligfeit ift tein

©ewerbe pobono nie jest zyskiem cie-

lesnym.
©ewcrbfleifj, m. (bet) przemys, industrya; @c»

werbfleifjig przemylny.
©ewerbfreibeit, f. (bie) wolno zarobkowania.

©ewerbfam, ad. przemylny.
©ewerb fam feit, f. (bie) przemylno.
©ewerbfcbein, m. (ber) patent procederowy.
(Tewerbefdjule, . (bie) szkoa przemysowa.
©emerb omanu, m. (ber) czowiek przemysowy;
rzemielnik, pi. ©etueibSleute.

©ewerbfteuer, f. (bie) podatek od zarobku; cf.

pobór od procederu, SBg.

©ewerbtreibenb
,

przemysowy, przemysowi
oddany.

©ewerf, n. (baó) cech, konfraternia» cf. SJufflfd)

gildyja.

©ewefen f. fein ober fehn.

©ewette, n. (Mb) zakad, g. u.

©c Wicht, n. (Mb} waga; ct. Stuff, wies, g. a.;

cf. ciar. Gj. na pierwsze komenderowanie
przemieni onierz ciar ciaa na praw
nog, S z k. .; cf. przeniesie ciar ciaa na
przód, id. 2) - gum SÖBägcn, gwiclit, waga.^

cf. fig. bie ©rbeblicbfeit einer Sache, innere Stärfe,

Stacbbrucf, Ginflufj znaczenie, waga, wano,
powaga, wpyw.
.Rein ©ewicht auf etwas legen nie przywiezywa
do czego wanoci.
ej;, bab naffe ©etreibe I)at ba§ ©ewid)t berloren

zboe zmoko i wag zgubio, St. S. 9cad)

bem ©ewicht pod waga." ffiotligeS — bibl. gwichty
sprawiedliwe, lieber ba8 ©ewid)t geben nad-
way.

©e wid) tig f. Widjtig.

©ewid)tftange, f. (bie) drg powrozobiegunów,
laska do balansowania; cf. B. drg u wagi.

©ewiegt, in etwas biegy, w czem.
©ewilb, n. (bae) dziczyzna.
©e will et fein, f. Wollen chcie.
©cwimmel, n. (ba6) eine berWorrcne Setoegung bie»

ler SMnge auf unb unter einanber rój. g. roju,

roisko, zgiek, B.; ciba, nacisk, tum, mnóstwo,
wrzawa, mieszanina.

©cwimmer, n. (ba6) skwierczenie, skowyczenie,
narzekanie, pakanie, -pacz z krzykiem, la

ment. g. u, jczenie.
©ewinbe, n. (ba6) ba8 SBinben zwijanie, motanie.
So biel ©am a!8 man auf einmal aufwinbet, nad)

bem Stuff, motek, cf. Tr. ciennik. 3i eine Se«
nennung bcrfd)iebener gemtmbener Singe gwint , g.

u, paski u szruby, *wytoczn3', cf. Stuff. au8 bem
gratig. szarnir; — bon äSlumeu girlanda, zwoje.

©e w i nn, m. (ber) ber ©ewinnft zysk, g. u,

korzy, f., zarobek, g. bku, profit, g. u,

dank. Gj;. jaki dank odniós, Dmbr. 15.

— in ber Sotterie wygrana, g. y; cf. 'wygrywka?
ober zysk.
Sd)änblid)er — zysk sprony.

©ewinnbringenb korzystny, zyskowny.
©eminuen, v. irr. a. m. !)• Imperf. idi —, tr ge»

wann, Coiij. bafj id) — , er gewänne, Imper. gc=

Winne , Part. prt. gewonnen zyska co, uzyska
pozyska, zjedna, g. 35. suchacza, S. P.; cf.

zarabia , zyskowa , korzysta
,

profitowa,
wygra,

f. oewonnen. Pogoska nabiera coraz
bardziej wikszej wiary

, (a). Cesarzowa
Jejmo przez swoje dobro, sw agodno i

swe powaby jedna serca tych wszystkich,
którzy si do niej zbliaj (a). @{. lagodne-
mi sowy poyjesz twardej gowy. Grn. «£>nbb.

Gincn lieb gewinnen pokocha, polubi kogo. @es

fd)Uiacf an etwas gewinnen nabra smaku do
czego, äßir haben burd) bie Steformation gewonnen
lepszy dopiero nasz byt (stan, dola) sta sie

przez reformacy, korzystalimy przez — , cf.

polepszyo si z nami cf- obie strony dobrze
wyjd na tein (a), (werben babei gewinnen).

©C Winner, ro. (ber) *wygrawacz, cf. beffer wy-
grywajcy, zyskujcy, zyskownik, L.

*©ewinnfam, K. V. zyskowny.
©eWinnft, m. (ber) wygrana, f. ©eWinn.

I
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©eroinnfucbt, f. (bie) dza zysku, chciwo
zysku, przywizanie do zysku (a), zyskowno,
f. g ci, ch zbytnia korzyci.

©erornnfüdbtig, ad. akomy na zysk, zysku
chciwy, na zarobek pilnujcy.

©croinnftichtige, m. (ber) zyskownik, g. a.

©ero inf et , n. (bnS) skwierczenie, skowyczenie,
pisk, jk, g u.

©eroirf, n. (bag) tkanina, tkanka. 2) — bei ben

SMenen bie 3Bad)&fcbeiben, äßaben robota, cf. piastr

miodu, kawa -, szyba — wyrnita, f. SRoojj

dzianka, dzienia, L.

©eroirre, n. (bab) zawikanie; mieszanina, po-
mieszanie, chaos, gmatwanina, zamieszanie,
konfuzya, 2) fig. ingrycht w zamku, B.$ cf.

Rtlffifd) rozgródki w zamku , eby niekady
klucz go otwiera.

©croifj 1

, ad., ein geroiffer, eine geroiffe , ein gcroiffeg

pewny ober pewien, pewna, — e. 2) — adv.

pewnie, zaprawd, zapewne. ©aa ift geroifj to

jest pewna, to rzecz pewna.
©etuiffen, n. (ba3) sumienie; cf. Stuffifd) sowiest,

f. skrupu, ©ich ein — roorau" machen skrupu
sobie robi z czego, 3Bj.

Sr. jzykiem ludzi odbdziesz, lecz sumienia
nie pozbdziesz, ©rn. <§anbb. Sin gctrteö ®e=

roiffen, bagaleg febr genau nimmt *ciasne, de-
likatne sumienie, pieszczone sumienie.

(£$. lepsze ciasne sumienie, anieli przestronne,
ciasne które i maego grzechu lekce sobie nie

way, L.

©id) in feiiKin ©eroiffen getroffeu fühlen poczuwa
si w czem ober — do czego, cf. na sumieniu
winnym si czu czego, L. Äein gut ©eroiffen

haben zjad pies sado; ebler niema dobrego
sumienia, na zodzieju czapka zawsze gore.

SDaS ©eroiffen rubren sumienie wzruszy. (Sin

erfd)rotfene8 — sumienie cinione. (Sin nagenbeS
— strapione sumienie, sumienie trapice,
gryzce, zgryzota sumienia. ÜBerlehteö ©eroiffen

zdziurawione sumienie. L., Ober dziurawe —

,

L. gebranbmalteä — sumienie pitnowane, —
skaleczone, 3B$. $ein — haben adnego su-
mienia nie mie.

©eroiffen baft, adj. sumienny, a, e, cf. religijny,

a, e. ©£. religijne utrzymanie traktatów (a).

2) — adv. sumiennie.
®eroiffcnhafligfeit, f. (bie) sumienno.
©eroiffenloi, ad. bezsumienny, a, e, bez su-

mienia
©eroiffenlofigfei, f. (bie) bezsumienno.
@eroiffen6angf, f. (bie) zgryzoty sumienia,
niespokojno sumienia.

©eroiffenöbifj, m (ber) f. ©eroiffenSangft zgryzota
sumienia; cf. JRuff. mczenie —

, gryzienie su-
mienia, szczypanie sumienia, J. Kchn.

©eroiffenSjall, m. (ber) kazus sumienia, punkt
sumienia dotykajcy, przypadek sumienia, cf. sk.

© eroiffen ßfrage, f. (bie) pytanie na sumienie,
kwestya sumienia si tyczca; rzecz bardzo
delikatna.

©eroiffen§freif)eit, f. (bie) wolno sumienia, cf.

Stuff, swoboda sowiesty.
©eroiffenepunft, m. (ber) f. © — fall.

ffieroiffenäraih, m. (ber) kazuista, ten u którego
si porady zasiga w skrupuach sumienia, cf.

ojciec duchowny.
©eroiffenSrube, f. (bie) uspokojenie sumienia,
spokojno —

,
pokój sumienia.

®eroiffen8fad)e, f. (bie) b. sprawa sumienia,
rzecz sumienia si tyczca; rzecz *dosu-
mienna.

©eroiffenäffrttbel, m. (ber) skrupu sumienia,
— na sumieniu, kazus sumienia.

©eroiffenSjtoang, m. (ber) gwat sumienia; cf.

sumienia przynuka , cf. Stuff, prynudenie so-
wiesty; nietolerancya.

©eroiffenSjroeifel, m. (ber) wtpliwo na su-

mieniu.

©eroiffermaafjen w pewnym wzgldzie, ponie-
kd, po czci.

©eroifjheit, f. (bie) pewno; bon etroaS — geben

pewn da o czem wiadomo.
©eroifjlid)/ adv. pewnie, zapewne.
©emitter, n. (bag) piorunowe powietrze, grzmot

i byskawica, burza, piorunów trzaskanie; cf.

trzaskawica, [felt.] burzliwy czas, niepogodny czas

niepiekny czas, 2) piorun, g. a, eig. Sßetter»

ftrat)l "bysk piorunu; cf. B. grzmoty, grom eig.

Conner. ©j. piorun wielkie zniszczenie spra-

wi, (a). 3)er Sffiinb bertheilt bau ©eroitter wiatr

grom spdza, Krs. (Sin ©— jieht herauf zanosi

si na burz.
©eroitterablelter, m. (ber) konduktor, g. a.

©eroitterhaft burzliwy, B., zanoszcy sie na
burz, SBj.j cf. fd)mfil parny.

©etoitterregen, m. (ber) deszcz z grzmotami.

©eroittermolfe, f. (bie) piorunna chmura, (a)

Gosawski; piorunowy obok, gromowa burza,

(a Molski); cf. chmura piorunowa, Dz. zdr.

©eh) i hel, n. (ba8) dowcipkowanie.
©eroihiget dowiadczony, wik, wyuczony, który

nabra dowcipu, olej w gowie majcy , prze-

tarty, obroty majcy; Jcf. ma kiebie we bie.

cf. city.
©eroogen, einem ad. askaw, yczliwy, przy-

chylny; cf. adv. yczliwie; 2) — ,
$art. [bon roie=

gen] waony.
©eroogenbeit, f. (bie) aska, yczliwo, przy-
chylno. ,§abeu 6ie bie ®— bd Pan
askaw.

©eroohnen, v. a. wdroy, SJBj., przyzwyczai,
nakada kogo do czego. 2) fid) an etro. — y.
recipr. naoy si czego, przyzwyczai si
do czego, przywyka, nawykn, przywykn,

©eroohnrjeit, f. (bie) naóg, g. u, zwyczaj;
przyzwyczajenie, nawyknienie ,

(a), aud)

przywyknienie, (aa). 2(u8 blofjer — z samego
nawyknienia, Dz. zdr. Sr, naóg do zego nic

gorszego, ©rn. <&anbb. ©emol)ii[)eit mirb jur an>

beru Statur naóg drugie przyrodzenie, Dmbr. 79}

staje si drng natur.
@ic. ber ringeferferte Frejend fpridht: Je, mieszka,
le czy dobrze, skutek przy wyknienia.
Pyta raz Litwin, niewiem , djaba czy Pi-
czuka: Dla czego siedzisz w bocie? Siedz,
bom przywykn, (aa).

©eroobnheitfunbe, f. (bie) grzech naogowy.
©eroóhnlid), ad. zwyczajny, pospolity, uywany,
zwyky, cf. potoczny, eig. gemein. (Sj. rzecz
potoczna (u hypochondryków ) staje si
nadzwyczajn, Krasicki PP. 249. SJtefjr a!3

geroóhnlid)e gähigfeiten nie pospolite zdolnoci.

2) g et» b' I) ni id), adv. zwyczajnie, pospolicie,

zwykle, za zwyczaj.
@eroöhntid)f eit, f. (bie) pospolito, zwyczajno.
©eroohnt bon ©eroohnen, przywyky, przyzwyczajo-

ny, mit, fein unb roerben; 5. S3, czowiek
przyuczony do wygód; przyzwyczai si, mie
zwyczaj, zwykn r ift g— , nad) bem ©ffen
fbajieren 3U geben po obiedzie zwyk wychodzi
na przechadzk. 2) cf. gemohnlid).

©eroofjnung, f. (bie) przyzwyczajenie, przyucze-
nie, wprawienie, naoenie, przyWyko, cf.

oswojenie, si DD.
@£. prowincye przez sam przywyko posu-
szestwa trzymay si jednego bera, Szan.

©eroblbe, n. (ba8) sklepienie, sklepisto. 2)
sklep, g. u.

©eroolbebogen, m. (ber) obk, beffer uk skle-
pienia, cf. arkada, *frambuga, podsklepienie.

©eroolbftein, m. (ber) zwornik w sklepieniu, B.
©eroblbt sklepiony, zasklepiony, sklepisty; ge=>

roölbteS 2)ach sklepnik ober dach sklepiony (a).
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©emöjf, n (baß) obrok, PI. —ki, chmury. Wegen*
gemölf oboki ddyste, chmura.

©ewonnen, $art. Don gewinnen wygrany, dobyty,
nabyty, zarobiony. Sbrid)W. tnie gewonnen, fo

jcironnen jak przyszo, tak poszo, Aut. Mom. i

cf. tacne nabycie, acne odbycie, L.; co acno
przyjdzie, acno odejdzie, L.; wszystko rycho
le utraci, kto si rj chlo le zbogaci , Crrn.

4jnbb. ; ze nabycie w korzy si nie obraca;
cf. Cn. ze nabycie, ze odbycie ober co si le
nabdzie , rycho si pozbdzie; cf. mae
parta ida do czarta; gewönnen geben da komu
za wygran, SBj. i gewonnen ©biel' wygrana.

©eWorben, $art. bon »erben werbowany, najty,
zadawniony.

©ero or fen, spart, bon Werfen rzucony, ciniony,
ciskany, miotany.

©eWÜhl, n. (bag) f. wühlen cige rycie, 2) wrza-
wa, tok, natok, ciba, nacisk, zawierucha i

cf. B. zgiek, kupa; cf. Huff. topa, zator,

ciasnota. 3m ©ewüf)l bon ©efcbaften wród na-
wau zatrudnie. (Sr,, tum widzów ciekawych
cf. rozruch, haas.

©emunben. spart, b Winben krety, krcouy.
©ewtirfelt, adj. w kratki, w kostki, B.; cf. w.
kostk robiony, kostkowaty. (£r. cf. szecien-
ny. 3Ä>5 , wstka zielona w kratki, Aut.

©ewürm, n. (üafs) robactwo, paz ziemski; cf.

Stuff, czerwy; gad, gadzina.

©ewürj, n. (bag) korzenie, przyprawa, zaprawa,
korzenne ziele, wonne rzeczy? cf. Stuff, aro-
mat; gj. ©alg ift ba8 befte ©ewürj sol jest

najlepsza przyprawa. Ross. (Snglifd) — ku-
beby pi. f.

©ewurjeffig, m. (ber) ocet czterech zodziejów,
3- --Z. cf. granj. vinaigre de 4 voleurs.

©ewürjbaft, a(l. zaprawny, korzenny, pierny,

beffer pieprzny.

©ewrabinbler, m. (ber) kupiec korzenny, cf.

korzennik, g. a.

©ewürjhanblung, t' (bie) handel korzenny.
©ewürjlaben, m. (ber) korzenny sklep; cf.

*kramnica.
©ewfiränaglein, n. (bag) godzik, g. a.; cf.

kramne gwodziki.
©eWüräreid), obfity w korzenie.

©ewür jfd)ad)tel, f. (bie) korzennica ober ko-
rzenniczka, B.

©ewürjwaare, f. (bie) korzenne towary, ko-
rzenie, pi.

©eber, m. (ber) sep, g. a. f. ©eier.

©etyerfalfe, m. < ber) biaozor, g.a; 8hiff. krzeczot
(Sat. falco gyrfalco). Stad) Jarocki eig. rarog.

©eberfönig, m. (ber) królosp, g. a.

©ej ahmt part. ad. oswojony, obaskawiony,
chowany f. jafjtnen.

©ejähnt, zbaty, zbkowany; wyctkowany, B.

©ejónf, n. (bag) kótnie, PI., ober kótnia, swar,

g. u, sprzeczanie si, zwada, spór, g. u, wadze-
nie si.

©egauber, n. (baß) baamuctwo, zwoka; cf. B.

guzdranie si, guzdramna.
©ejelt, n. (bag) namiot, g. u, przybytek, g.

tku, cf. 9luff. szater.

©ejiemen, v. n. m. h. godzi sie, przysta ober

bieli, przystoje, przynalee, v: impers. eg ge*

jiemt (fid)) przystoi, godzi si, wypada.
©ejiemenb przyzwoity, przystojny. 2) adv.

przystojnie, przyzwoicie. @g gcjiemet fid)

przystoi.

©ejiere, n. (bag) afektacya, przesada f. 3lerevf j'
cf. wykwinty, wykwintno, wytworno;
pikrzenie si, muskanie si; cf- krygowanie
si; cf. wystawno.

©ejieret, tya. przyozdobiony, ozdobny, przystro-

jony? adj. udany, wykwintny, wytworny.
©ejifdje, n. (ba6) syk, sykanie; wist, ksyk.

©ejifdjel, n. (baß) szeptanie.

©ejogen f jiehen wychowany, cigniony, cigni-
ty, prowadzony;
&x. gezogene Serbietten serwety cignione; cf. w
pasy z figurami tkane, L. — gebern pióra am-
burowane; ein gejogeneg ©eWebr gwintówka.

©cjiid)t, n. (bag) (feiten, für 3"Cbt, Jftrut) (z po-
gard) pód, ród. g. u, gadzina, ze plemi?
Sr. bag Ötteingejücht rodzaj jaszczurczy.

©ejWirnt krcony na nici; gejWirnteß ©arn kr-
cona przdza.

©eäWitfrher, 11. (baß) cierkanie, szczebiotanie, cf.

B. terlikanie.

©ejWungen f. jWingen przymuszony, zniewolony;
wymuszony, nacigany 2) adv. poniewolnie,

z musu, z przymuszenia.
©id)t, f. (bie) *suchobolno, g. ci, L.j suche

bole, szarpanie w czonkach , *szarpiczka, cf.

upanie, 5. 83. w gowie ober zbów, L., cf. a-
manie w stawach ,

— w czonkach , darcie w
czonkach, cf. Stuff, omota w kociach , *pa-

konik, L.? cf. sjJr.5*Poln. strzelanie w czonkach,
Cf. *dna, *denna ober *dnawa niemoc; cf B. po-

dagra, *pedogra, eigentl. in ben güjjen; cf. c*i-

cagra — in ben Rauben.
©id)tanfalt, m. (ber) napad podagryczny.
©icbtbeere, f. (bie) f.

2Cf)lbeere porzeczka smrody-
nia, $., i, J.

©icbtifd), gid)tbrtid)ig *suchobolny, artryt^czny,

B.; *denny, *dnawy, scyatyczny, eig. <£>ÜftWeh«

leibenb, L. , cf. gelähmt , bom ©d)lage gerührt pa-

ralityk , paraliem raony , Ober tknity , po-
wietrzem ruszony.

@id)tfraut, n. (bag) f. Srennfraut. 2) —(Sat. ra-

nunculus ftammula).

©ichtmittel, n. (bag) lekarstwo na podagr.
©ichtrofe, f. Päonie, sßftngfrrofe piwonia.

©id)trübe, f. (Sat. bryonia alba) przestp
zwyczajny, Ä(., $g., — pospolity, Jndz.

®id)tfd)inerj, m. (ber) ból podagryczny, dnawy.
©ibcon, m. (Sat. drosera rotundifolia) rosiczka
okrgolistowa , Äl. ;

— okrgolicia, Jndz.

©iebel, m. (ber) szczyt, g. u. (dachu).

©iebelbad), n. (baß) dach ze szczytem.
©te belfenfter, n. (baß) okno pod szczytem.

©iebelmauer, f. (bie) mur pod szczytem.
©iebelfeite, f. (bie) fasada, B.? cf. facyata,

przednia strona budynku
,

przednia ciana
domu, czoo.

©iebelfbi^e, f. (bie) koniec szczytu.

©iefe, f. (bie) fajerka.
* ©ieien, v. n m. 1). skom mie, chciwym by.
©ienmufchcl, f. (bie) ma zieisty, chama, L.;

cf. ziejka, f., ober ziejec, g. ziejca, L.

©ter, f (bie) bie ©ierbe akomstwo, chu, chci-

wo, *umor, dza. W\t grofjer ©ier, auß Sei=

beßfräften, na umor; 2Me Stacrjgier zemsty chci-

wo, mciwo.
©ierig, akomy, chciwy, nienasycony, cf. skwapli-

wy. 9iid)t gierig nieskwapliwy; (Sr., nie-

skwapliwy na cudz wasno umys, F. W.
@ i er ig feit, f. (bie) chciwo, akomstwo.

©icrfd), m. (Sat. aegopodium) kozia stopa, StL;

snitka, Jdz.; gemeiner — f. ©eifjfujj.^

©iertau, n. (baß) *garuga, cf. b. garlina.

©iefjbab, n. (bag) kpiel polewna, zlewania

pi. (wod).
©icfjbad), m. (ber) potok, g. a unb u.

©iefjbetfen, n. (ba8) miednica do zlewania wody.

©iejjen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — ergofj, Conj.bafj

id) — , er goffe, Part. prt. gegoffen la, ula, nale-

wa, gam. <Sg giefjt (regnet heftig) deszcz leje.

©iefjeu, n. (baö) lanie.

©icfjer, m. (ber) giser, odlewacz wszelkich

rzeczy z kruszców , zlewacz; cf. ludwisarz,

topnik, odlewnik, kruszcolej.

I
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©iefjeret, f. (bie) gisernia, niby lejarni, zle-

warnia, huta, piec gdzie kruszec zlewaj; cf.

B. ludwisiarnia.

©iefjerj, n. (baß) bronz, g. u.

©ie&form, f. (bie) forma do odlewania, ober

forma ludwisiarska.

©iefjhauä, n. (baS) zlewarnia, L.,- beffer ludwi-

siarnia.

©iefjfanne, f. (bie) nalewka, konew'; cf. po-
lewaczka

©iefjfelle, f. (bie) ber ©—
. loffel, yka do to-

pienia kruszcu.
©i e§ fünft, f. (bie) ludwisiarstwo; cf. sztuka

odlewania; cf. Stuff, litejnoje iskustwo.

©iejjofen, m. (ber) piec, gdzie kruszec zlewaj;
cf. B. huta.

©iefjftein, m. (ber) gatunek kamienia granito-

wego w fabrykach mosidzowych uywanego
;

rzadki granit, Trój.
©iefjhmf, n. (bag) robota odlewana, dzieo
odlewane; cf. B. lane elazo; cf. czugun miö

bem Stuff.

©ift, n. (baö) trucizna, trut, g. u, thjerifcheg — jad

g. u. SangfameS ©ift powolna trucizna. (Sinem

©ift beibringen trucizn komu zada. 2Tn ©ift

treiben umrze z zadanj trucizny Ob. z otricia,

©ift unb ©ade auf Semarlb freien, b. i. febr aufge=

bracht fein bardzo by zawzitym na kogo; cf.

w lyszce wody by go rad utopi; cf. ostrzy
noe na kogo.
— einnehmen trucizn pi, (sobie zada). Eh.

©iftarjenei, f. (bie) lekarstwo zatrute; 2) lek.

na trucizn, antydot.

©iftbecher, m. (ber) czara zatruta; Gj. mdrzec
dobroczynny speni musia czar zatrut,
Szaniawski; trucizna.

©iftblafe, f. (bie) pcherzyk jadowy (u wów).
©iftf)ütte, f. (bie) huta, w której czysty arsze-

nik sie wyrabia.
©ifthahnenfufj, m.

f. ftrofrffrfeffer.

©if tig zjadliwy; j. S3 giftige Sßilje grzyby
zjadliwej natury, Dzrk.; cf- jadowity; j. S3.

id. grzyby jadowite; cf. zatruty. @. einige 9Jce=

talie ftnb giftig niektóre metale s truciznowe?
;

- fig. giftig roerben rozje si , rozjadowi si,
rozjtrzy si, rozzoci sie.

©ift traut f. Sluttraut.

©iftloS nie jadowity, nie zjadliwy.

©tftmehl, n. (i>a%) arszenik biay.
©iftmifcher, m. (ber) *trucinik, *truciciel; cf. B.

beffer zaprawiacz trucizny.

©iftmifcherin, f. (bie) *trucicielka.

©iftmifcherei f. (bie) zaprawianie trucizny, na-
rabianie truciem, rzemioso trucicielskie.

©iftbflanje, f. (bie) rolina zjadliwa, r. ja-

dowita.

©iftbilj, ©iftfdjtoamm, m. (ber) grzyb jadowity.
©ifttranf, m. (ber) napój z trucizn, kielich

trucizn zaprawny.
©iftroütherich], m. (Sat. cicuta virosa) szale
jadowity, Jq., Ä., J. ; winia wesz, piszczaka,
^>gn. r

(winia wesz ift aber eig. @chierling(, (Sat.

conium).

©iftjahn, m. (ber) zb jadowity.
©ilbfraut, n.

f. Merbfriemen.
©ilbe, f. (bie) gieda; konfraternia, cf. bractwo;

,§anbrr>erfer — , cech.

©ilgen, $1., blaue (Sat. iris germanica) kosaciec
pospolity, &[., Jndz.j bkitny, -&gn.; gelbe —

f.

tfnferrourj.

©tlgenburg, n., ein 6i3btd)en im Dberlanbe D-
brówno, g. a, unb nicht tt>ie L. irrig angiebt

Dbrówna.
©ilfenblutne f. ^Ringelblume.

©impet, m. (ber) gil, g. a. 2) fig. ein einfältiger

äRenfch gupi, gap', g gapia; cf. L. wia,
"bean, *bejan.

©ingang, m. (ber) gingan, g. u, gatunek grubej
bawenianej materyi w paski; gingas; bon —
gingasowy.

©tufter, m. (ber) (Sat. genista) krzcinka, L.;
janowiec, H. K. J. L.; lubezna woska, zano-
wiec, $gn.; fdrbenber —

f. garberginfter ; haariger
—

f (Srbpfriemeu.

®ibfe(, m. [ber] wierzchoek, g. ka, szczyt, g.u;
cf. najwyszy stopie. <Da§ Unglücf t>at ben

böchften ©frfel erreicht pasmo nieszczcia wysia
Kras., cf. doszo do najwyszego stopnia. 65.
sawne dziea jego wyniosy Francy do szczy-
tu chway (a), (haben auf ben ©ipfel be§ 8iuh,m8

erhoben).

©ipg, m. (ber)
f. ©tfrg gips, g. u,

©iriren, v. a. (frricb: bfchiriren) einen Sßechfet an einen

anbern gur Qrinforberung ober S3erechnung ber Skjah*
lung überienben yrowa, przepisa na kogo in-

nego (weksel).

©ho bant, i. (bie) eine Bant mo eine Summe ©elbeS

burd) blofjes Slb= unb 3ufd)reiben an einen anbern

übertragen roirb bank yro, B.

©irren (raie eine Saube), v. n. m. h. grucha, stka
jak gobica, jcze, *gruchota, eig. flaffretn,

raffeln.

©ifcht, m. (ba) f. ©cifdjt.

©itter, n. (ba8) krata ober kraty, pi.

©itterfenfter, n. (ba§) okno z kratk, B.; cf.

kraty u okien ober okna z kratami.

©itterformig kratkowy, naksztat kraty, kratko-
way.

©itteru, v. a. kratkowa.
©ittertl)ur, f. (bie) drzwi kraciaste, L.
©itter roerf, n. (ba§) robola w kratki, robota kra-

ciasta; kraty, cf. trelazy. Gr. tyle si w tym
ogrodzie trelazow i altanek znajduje, S. Pp.
SluS bem granj. treillis.

®laci6, n. (ba8) stok, stoczysto (wau).
©labia tor, m. (ber) szermierz, zapanik.
©labiatorifd) szermierski, adv. po szermiersku»
©lanj, m. (ber) blask, jasno, glanc ober glans,

g. u, poysk, una (eig. glhijenbcr ©djein am Fim-
mel) wietno; cf. fig. ona, wietno; cf. fig.

ozdoba; blask.

@£. o mizerny wiecie, to ty zawsze na po-
wierzchn kocioa Boego ozdob i tytuy pa-
trzysz, Dambr. 23. 6$. czowiek w nieszcz-
ciu cnót rozmaitych on jasn z siebie po-
daje, Dambr.

©lanjbürfte, f. (bie) szczotka do glansowania.
©tan jen, v. n. m. h., byszcze, wieci si,
janie, byszczy si; — popisywa si, pa-
radowa, alg y. a. glansowa.

©länjenb byszczcy, wietny, janiejcy, wie-
ccy; gltnjenbe Stalente najznamienitsze talenta,

Filozof. 6in glcbjenber Söaü bal wietny (aa).

©lanjerj, auch ©laSerj, n. byskokrusz, B. granj.
argent sulfure.

©lanjgrag, n. [baft] (Sat. phalaris) mysi ber,

Al.; ostrzyca, Jndz., «£>g. Rohrartigeg — (Sat.— arundinacea) mysi ber trzcinowy, Al.;

ostrzyca trzcinowa, Jndz., «£)g.

2) — f. Birbgrag.

©lanjleber, n. (bag) lnicy lederwerk, Sylwan.
skóra glansoAvna.

©lanjleinroanb, f. (bie) pótno glansowane, pótno
glansowne.

©lanjbeterfilie, f.
f. Grbfcfjierling, Heiner.

©lanjru§, m. (ber) sadze lnice.
©lanjfchetter, m. (ber) pótno krzepkie, — gu-
mowane, Tr.

©lanjfcfjmele, f. f. Slcferriebgrag.

®lanjfeite,f. (bie) beg SucheS lice, Pi., L.; cf.

prawa wietna strona sukna; cf. opp. nice.

©länjfucht, f. (bie) dza blasku wiatowego.
©lanjtaffet, m. (ber) kitajka glancowna, glanco-
wana kitajka woskowana.
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©Ia6, n. (baS) szklo; cf. SRujT- steko nod) L. skro;
$r.=$oln. szczklo. — Da6 IrinfglaS klanka. (Sin

grofjeo mächtiges — klenica. 35urd)fd)einenb ©lag
klo przezroczyste. — fd)lcifen klo szlifowa,
RSl. 3» tief ind — guefen podpi sobie, gin
SlugenglaS szkJo do patrzenia, szkieko.

©laSarbeit, f. (bie) klarska robota, klarskie
rzemioso, cf, klanna robota.

©laSartig, ad. klany ober klanny, klenisty,
podobny do kla; cf, SRuff. steklowaty folglich

analogifch kowaiy.
©Ia6afd)e, f. (bie) solanka, pota z solnego ziela

Ober solnika do kla robienia, Tr.
©laSauge, n. (baS) oko klane.
@ la Sä u gig, ad. oko jaskrawe majcy, jaskrawy.
©laSblafe, f. (bie) cholewa, L
©laöfalafen, n. (baS) wydymanie kla w hucie,
robota hutnika co ko wydyma, Tr.

©la&blafer, m. (ber) hutarz ober hutnik, rur hu-
tarsk ko wydymajcy, wydymajcy ko, Tch.

©laSburfte, f. (bie) szczotka do chdoenia kla-
nych naczy.

©laSdjen, n. (ba8) kieliszek, klaneczka; cf.

kielko, ein Stütfchen @Io8.

©laßberfel, m. (ber) wieczko do nakrywania
klanek.

©Infer, m. (ber) klarz, NB. *bloniarz, *okiennik.

©lafergefell, m. (ber) czeladnik szklarski, szklar-
czyk.

©laferhanbroerf, n. (ba) klarstwo.
©läfern, ad. klany, szklany.
©laSerj, auch ©laiijerj, n. (ba%) kruszec klenisty

srebra, B.

©la&fabrif, f. (bie) szklarnia,
f.

©-hütte.
©laSfaben, m. (ber) nitka klana.
©laSfenfter, n. (bab) klane okno.
©laSflufj, m. (ber) ko roztopione, fluor; cf.

smelc, czysty fluor, kla massy, Tc lin.

©LlSfritte, f. (bie) frytta, L., zacier klany, Tchn.
©laögaüc, f. (bie) ber ©laSfdjroamm , baS ©laófalj

glazial, g. a, L., szumowiny, Tchn.
©loggefchirr , n. (baS) klane naczynie, klany

statek; cf. B. ka.
©laSglotfe, f. (bie) dzwon szklany.
©laSgrün, ad. zielony jak ko.
©laShanbel, ni. (ber) klany handel, handel kem.
©laöhänbler, m. (ber) kem handlujcy.
©laShauS, n. (baS) klarnia, Krs.
©Inörjaut, f. (bie) bona klenlsta (oka) B.

©IClShonig, m. (ber) patoka, miód przany, prze-
zroczysty.

©laShutte, f. (bie) huta, w której robi ko,
huta klana.

©Inficht, ad. klenisty, klanny, podobny do ka.
©lofiren f. ©lafuren.

©la&faften, m. (ber) skrzynia klana, na ko.
©laöfirfche, f. (bie) winia biaa.

©InSfitt, m. (ber) kit do spajania ka.
©laöforalle, f. (bie) koral klanny, paciorek ober

Cßl paciorki.

©Icißfrctut, n. (ba8) (Sat. parietaria) pomnrne
ziele, Al., «£>g. i pomurnik, Jdz., <£)g.; gemeines
— (Sat. — officinalis) pomurne ziele klen-
nicznik, Al., ,£>g.; pomurnik lekarski, Jdz.j cf.

dzie i noc, gatunek krowiej rzezi, kleni-
cznik, L.

©laSfugel, f (bie) kula klana.
©laSlaierne, f. (bie) latarnia klana.
©laSmacher, m. (ber) hutarz klanny, co ko
wydyma, hutnik.

©laSmaler, m. (ber) malarz ka, B.; r= na kle
malujcy.

©laSmaler ci, f. (bie) malowanie na kle.
©la&maffe, f. (bie) masa na ko.
©laSmehl, n. (ba6) ko w proch utarte.

(«la sof en, m. (ber) piec hularski (do topienia masy
skanej).

©laSberle, f. (bie) dtka, L.
;

cf. klanna pera;
cf. paciorok.

©laSfcheibe, f. (bie) tafla, szyba klanna.
©laSfcfjerbe, f. (bie) skorupa klana.
©Ia6fd)leifer , m. (ber) ko szlifujcy, szlufirz
ka ober kie, f. ©laSfchneiber.

©la&fchleiferei, f. (bie) szlifowanie szka. 2) szlu-
firnia, gdzie klo szlifuj.

©laSfdjmalj, n. (baS) (Sat. salicornia) *solanka??
-Ögn.; fehlt Äl. unb Jndz.; benn baS bei ^>gn.
ftefjenbe poln. solanka heifjt bei Äl. Sat. salsola,

unb letzteres f>ei9t bei >&gn. Saljfraut

©la&fchmeljer, m. (ber) ko topicy, szmelcerz
ska ober skie.

©laSfchneiber, m. (ber) rzebiarz ka.
©laSfdjranf, m. (ber) szafa od naczy klanych,
kredens na ka.

©la&ftein, m. (ber) kamie ze ka rznity.
©laStafel, f. [bie] tafla podlana, L.
©laSthür, f. [bie] drzwi klane.
©lafur, f. (bie) polewa, auch glazura, SBj.

©lafuren, v. a. polewa; cf. L. glaserowa, gla-

zurowa, L.
©lafurerbe, f. (bie) ziemia do polewania uywa-
jca si.

©icisroaare, f. (bie) iowar klanny.
©Icju&rueibe

f. Bitteiroeibe.

©laShmf, n. (ba6) szka pi.

©latt, ad. gadki, a, iej liski; e8 ift braufjen fehr

glatt lisko jest.

©iatte, f. (bie) bie (Sigenfchaft eines ÄörberS, ber ba
glatt ift gadko, lisko. 2) — , bie glasartige

iSchlatfe beS SSleieS glejta unb nicht *glita.

©Iatte 18, n. (ba8) gotoled (a), cf. goomróz,
Koz w., eigentlich: troefener §roft cf. Boss. go-
oledyca; cf. od, ober beffer od, lizgawi-
ca, Tr.

©latteifen, v. n. imp. gooled nastaje, olizn,
oliza si, od ober beffer od pada, deszcz
zlodowaciay pada auch roohl zlodowacie, aud)

roohl *lodzie; (Sj. e6 glatteifet lizgawica
jest, B.

©iatteifeu, n. (ba8) gadyszka, elazo do gadze-
nia lub polerowania.

©latten, v. a. m. h. gadzi, wygadzi, polerowa.
©latten, n. (baS) gadzenie, wygadzenie.
©latter, m. (ber) polerownik, gradziciel t. j. wy-
gadzajcy. 2) —, ein Sßerfjeug jum ©latten ga-
dyszka, gadzidto ; cf. kamie, elazo, ko
albo insze narzdzie do gadzenia albo do po-
lerowania.

©lat their, f. (bie) gadko, f. ©iatte.

©lätthobel, m (ber) hebel wielki stolarski do
zupenego wygadzenia drzewa; cf. UBóhtn.

gadzidto.
©lattholj, n. f. ©latter. 2) — ber Jöbfer szeniec,

g. ca, L.

©lattftein, m. (ber) gadyszka, L.; cf. kamie do
gadzenia albo polerowania, gadzidto.

©lattjahn, m. (ber) zb do gadzenia.
©lattjüngig gladkomówny, gadkich sów uy-
wajcy dla omamienia; przymiot ten nazywa
si ©latt$üiigigfeit, gladkomówno.

©lalje, f. (bie) ysina, oysienie, cf. B. piesza;

cf. I«, pleszowato.
©laljig/ ad. ysy, pleszowaty.

©lafejobf, m. (ber) lys, g. a, ysie, g. ca, ysek,
yso, g. ia, L.; cf. 8cuff. pleszak.

©la 13 fob fig z ys gow, ysy.
©lau, adj. =r jjcll, heiter jasny, pogodny. 2) —

,

fcharffldjtig, flug dowcipny.
©laube, m. (ber) wiara, g. y; cf. — bie gormel
wierz w Boga, skad Apostolski. Sinem ©lau«

ben beimeffen wiar da komu, zawierza. <Der

allein fellgmadjcnbe — wiara samozbawienna, .,
cf. wyznanie.

©lauben, v. a. wierzy, uwierzy. Sto ©ott glau»
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ben w Boga wierzy. (Sj. kto ei raz przenie-

wierzj-, aden mu potym nie wierzy, Srn. .£)bb.

Kto Jacno wierzy, ten swym domierzy, (Sm.

.fjnbb. 6r,. kady temu rad wierzy, czego sobie

yczy, O r 1. 20. (Wan glaubt gern, nwö man roünfcbt).

2) — meinen, Dafür galten sdzie, rozumie.
SEer bätte ba8 geglaubt? ktoby si tego byt spo-
dziewa?

©laubenSartifel , m. (ber) artyku wiary. Rey
ber oJtefte Sßolnifche 3Md)ter braudjt czonek wiary;
[o fbreeben aud) Die

-

Cbangelifchen sßreujj. Sßolen in

ihrem t>oluifct}en Gatecbiömuö; Die SRufTeit fagen aud)

czlen wiery unb bie Sößhmen czanek wiry.

©laubenSbefenntnifj , n. (baS) wyznanie wiary.
©laubenSbruber f. ©laubenogenofj.

©laubenSformel, f. (bie) formula wiary.

©laubenSfreibeit, l', (bie) wolno wyzna.
©lauben&genofj , m. (ber) wspólwierca; równo-
wierca, g. y, (a), LSR. 5 cf. bibl. domownik wia-
ry, wspólnik wiary, spoecznik w wierze; cf.

wspówyznawca? cf. 8hiff. .jedynowierzec.

©laubenSgrunb, m. (ber) zasada wiary.

©laubenSfambf, m. (ber) bój za wiar, walka
dla wiary.

©laubenSf impfer, m. Cber) walczcy za wiar.
©laubenSlefyre, f. (bie) nanka wjaryi cf. dogma.
©laubenSbflicht, f. (bie) powinno religyjna.

©lauben&fache, f. (bie) sprawa tyczca si wiary.
©laubenSfatj, m. (ber) ©

—

fa^ung dogma.
©laubenßjroang, n». (ber) cienienie wyzna,

ucisk religyjny.

©lauberfalj, n. (bab) sól Glauberska, sól gorzka.

©lau b f) a ft ad. wiarogodny, *wierzysty, L., go-
dny wiary, godny uwierzenia, Sööbm. unb B ;

wierzytelny, dowodny, niewtpliwy.
©laubhaftigfeit, f. (.bie) wiarogodno, ©3.; cf.

do wiary podobiestwo; Böhm, wierzytelno.
©Itubig, wierny, wierzcy, dowiemy.
©laubige, m. (ber) wierny, dowiernyj ein Schlecht»

gläubiger zowiarek, zlowiernik.

©laubiger, m. (ber) SreDitor wierzyciel, *poyczal-
nik; cf. L.

©laubigerin, f. (Die) wierzycielka.

©laublid) wiary godny, wierzytelny, podobny do
prawdy, cf. co wierzy mona.

@|laublid)feit, f. (bie) prawdopodobiestwo, podo-
biestwo (do wiary), S3of)in. : wierzytelno.

©laubnntrbig, ad. wiarogodny; godny wiary,
zasugujcy na wiar; ößhm. wierzytelny. 6r.

wiarogodne listy donosz (); cf. uwierzliwy.
©laubroürbigfeit, f. (bie) wiarogodno, L.

©laud), ad. = n?eijjblau modry, jasnoniebiski. 2)

f.glau, bcfL glatt, glänjenb, bübfcb jasny, gadki,
pikny, liczny.

©leid), ad. równy ober rówien, jednostajny. 6$.

fld) immer gleid) bleiben by ober zostawa jedno-
stajnym. SSon gleidjem Sllter rówiennik, równego
wieku, jednego wieku.

Seinen gleichen równy sobie, cf. sßr.= unb alt=

Sßoln. swoje równie, g. swojego równia; (fj.

1. Sam. 10, 24 niemasz mu równia midzy
wszystkim ludem. Einem gleiches mit gleichem ber*

gelten wet za -wet odda, odwetowa; cf. .
równo za równo odda. Cj. Pani Anzulo, wró-
cilicie mi chleb za placek, tak ci to bywa, kto
poycza oddawa musi. Dawne to s obyczaje,

zdrada zdrad si oddaje, alter Stutor;

gleiche Vergeltung odwetowanie; gleiches p gleichem

gefeilt fid) gem równy z równego si weseli, cf.

równy równemu rad, swój do swego lgnie j

6r. kady w podobnym sobie ma upodobanie,
Krsk.; gleiche SSrüber gleiche Äapben zna swój
swego.

2) gleich, adv. równo; jak. 2) natychmiast,
tu. ©leid) al§ (roenn) tak jak gdyby. SBenn
gleich cho, chocia, ginem gleich fommen wyró-
wna komu; równa si koma.

©leichmachen równa, zrówna.
©leicbgelten , v. n. równie, tyle znaczy. 6S

gilt ihm alleö gleid) to mu wszystko równo,
— jedno.

©leidjabftehenb równolegy, cf. równoodlegy.
©leicbacbten za równo mie co.

©leid) alS ob, gleid) alS loenn wanie jakoby.
©leidjalterig równego wieku (z kim).
®leid)artig — jednorodny, a, e; 3. 3}. — e 3at)ltn

liczby jednorodne. Sr. Przebiegszy Traików
Francuskich zwróci uwag na jednorodnych z
niemi ojczystych Ca), Cbdowski.— równorodny, B., cf. jednaki, jednakowy,
jednego rodzaju, — gatunku.

©leichartigfeit, f. (bie) równorodno, g. sei, B.,

jednako, równo rodzaju, — gatunku.
©leid)bebeutenb równoznaczny, jednoznaczny,
jednako znaczcy.

®leid)befchaffen jednaki, jednakowy, podobny,
równy, równe przymioty majcy.

®leid)e, f. (bie)
f.

©leichheit równo.
©leichen, v. irr. n. m. b., Imperf. ich —, er glich,

Conj. bafj id) — , er glidje, Part. Prt. geglichen po-
dobnym by komu, równa si z kim, równym
by, pój w równi, Pamitnik; cf. do-
chodzi kogo w,czem. (?£. Wierz mi Dorotko
— gdy si miejesz, dochodzisz Anioa. 2) —
alS v. a. reg. 1 ówna, prostowa.

©leidjer, m. (*)er) równaczj 2) równik, ekwator.
©(eid)ergeftalt, gleicherroeife równym sposobem.
©leicbermafjen równym sposobem, take, podo-
bnie.

©leicbetrjig równo-wieczny, równo-wiekuisty.
®leid)fallS, adv. podobnie, take, te, zarówno,

niemniej.

© f eich färbt g jednego koloru, jednej maci, jedno-,
kolorowy.

©leid)fórmig jednoksztatny, a, e, jednostajny,
podobny, co do lormy równy.

©leichformigfeit , f. (bie) jednoksztatnoc, L.,

jednakowo, jednostajno, w formie równo.
®leid)geltenb równego znaczenia, równowany;
— fein pój w równi, Pam.

©leicbgefinnet równomylny, jednomylny, zgo-
dny, równego mylenia sposobu.

@leicbgemid)t, n. [boe] równowaga (cf. gratis, ba-
lance, cf. equilibre) cf. L. równowano.
g. urn DaS — 3U erhalten dla uzyskania ró-

wnowagi, Szk. . einem DaS — halten równym
by, równa si komu , nieustpowa. 2)a8 —
herfteflen zrównoway.

@letd)gen>icbtSlehre, f. (bie) statyka, nauka o ró-
wnowadze cia, SÖ3.

©leidjgultig, adj. równowany, równej ceny; 2)
obojtny, nieczuy, mniej wany, oziby, cf.

niedbale, mniej bacznie. (?S ift ihnen gleichgültig

to im jest zarówno, za jedno
f.

gleichviel; —
merben zobojtnie; — machen zobojtni.

©leicbgultigfeit, f. (bie) obojtno, nieczuo,
*nieczulestwo, L.j — gegen etroaö wzgldem
czego, na co.

©leichheit, f. (bie) równo; podobiestwo, podo-
bno.

©leicbjährig równoletni, rówiennik.
©leichflang, m. (beri równobrzmienno, harmonia.
®leid)laufenb równolegy, cf. Stuff paralelny, Tr.}
równoodlegy.

©lei cb laut . m. (ber) akord, zgoda tonów, równy
gos , zgodne brzmienie , zgodny gos , cf. B.
jednobrzmienie.

©leichlauten, v. n. jedno brzmie, B.; cf. zgodnym
by, zgadza si w gosie, w dwiku, w dzwo-
nieniu.

©leicblautenb zgodny; jednobrzmicy.
© le i chin ad) u ng, f. (bie) zrównanie.
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©feidjtnafj, n- (ba8) (f. gbenmafj") symefrya) pro-
porcya; cf. równomiar; cf. stosunek.

© [ C i d) m 5 i g taki, taka, takie; równomierny
Boss., proporcyonalny.

® I e i ci) m ti t f) , ni. (ber) stateczno umysu, jedna-
kowo umysu.
@j. zachowa jednostajno umysu ober duszy,
spokojno umysu.

® leid)mü tl)ig jednostajnego umysu; cf. *bezró-
ny, jednakowy we wszystkiem , Tr. staego
umysu.

<S I e i d) in ü t [) i g f e i t, f. (bie) równomylno, B. je-

dnostajno umysu.
®leid)ncimig jednoimienny, równoimienny.
©leidjnifj, n. (bo6) podobiestwo, przypowie, f.

@leid)jlifj rebe, f. (bie) parabola, allegorya, przy-
powie, f., podobiestwo.

©leidjtiifjroeife pod podobiestwem, przez podo-
biestwo, przez przyrównanie.

@leid)rid)ten, gleichfleUcn sprostowa, urównowa-
y, zrówna.

©leidjfam niby, jakoby, prawie jak, niejako.

®leid)fd)ä^en równo szacowa, równo ceni.
©leidjfchaljung, f. (bie) uwaanie w równej ce-

nie.

©leicfjfcfjetlfelig równoramienny (trójkt).

©leid)feitig równoboczny, równocienny. Sin
gleichzeitiges SSicrecf równolegobok.

©leichftellen postawi w równi, (a), równa, po-
równywa, przyrównywa, cf. stosowa si do
kogo, przypodobywa si.
(?£. kodeks Francuski dzieci z rodzicami posta-
wi w równi, (a); cf. urównoway, j. S3, o-
paty (a).

©leicbflellung, f- (bie) zrównanie, stosowanie si
do czyjej woli, do czyich spraw.

©leicftftimmig równobrzmicy, B
,
jednakowego

gosu, albo zgodnego gosu, zgadzajcy si z
czem.

©leicbthtin — e§ einem zrówna komu w czm,
równa si komu.

©leidjung, i', (bie) równanie, zrównanie,[przysto-
sowanie. (Sine — be§ jroeiten ©rabe8 równanie
drugiego stopnia (arytm.)

©leicbüiel, ad. równie tyle, zarówno, jedno.
©leiefynnit, adj. równo odlegy, równo daleki,

©leidjroichtig, adj. równej wagi, równo-wany,
równo wacy.

©Ieid)h)ie, adv. równo jak, podobuo, tak jak,

zarównie jako.

@leid)roinfelig równoktny.
©letd)tool)l wszelako, przecie, przecie, jednak,
jednakowo, atoli.

®leid)jeitig jednoczesny, Roczn., beffer ctfó *te-

goczesny, a, ej 5. SB. *tegoczesny i dawny Fi-
lozof. Dziea tegoczesne, Dan|t.; cf. równo-
czasowy, cf. B. równoczesny, wspóczesny;
cf. synchronistyczny ; cf. adv. jednoczenie,
w tym samym czasie.

@leid)jei tigfeit, f. (bie)równoczasowo, równo-
czesno, czas równy, jednoczesnoó.

©leicbju, adv. cf. gevabe ju w prost, bez ogródki,

wrcz, w obces, prosto, prosto zaraz, cf. B.

bez okolicznoci.
©Iei8, n. (bn6) bnö 9Bagenglei8 kolej, g. ei, wozo-
wa kolej. Die @ad)e iu6 ©eleife bringen przy-
wróci do karbów, uatwi spraw; cf. na
drog wprowadzi, SBj. do porzdku przypro-
wadzi.

©leiß, n. (2at. aethusa) blekot, ÄI., <g>9'1 -/ Jndz.
©leiöblume, f. f. gvofd)pfeffer.

©leiten, v. n. m. j)., wieci si, pozornym by,
ln si, lni si jako zoto, pozór mie,
byszcze obudnie.

©leifjtter, m. (ber) obudnik, (zraylacz, udawca),
*stroipostawa, L.

©leifjnerei, f. (bie) obuda; cf. B. obudnictwo,

zmylanie, zmylona postawka, Dmbr. 374,
fatszywo.

©leifjnerifd) obudny, zmylony, postawny, pod-
sz3ty, podszywany, L. (S3;, oni podszywani
przyjaciele moi, L. (?£. postawny hypokryla,
Dmbr. 374.

©leiten, v. n. in. f. lizga si, posuwa si
letko, z atwoci, für ausgleiten: potkn si,
Zachwia si nog; usterkn, SBj.

©leitet!/ n (ba6) potknieniesie, polinienie si,
cf. 9ßj, usterk.

©letfeber, m. (ber) góry lodowe, ober góry nie-
gowe, SBj., cf. — niene, *nienice, L.j cf.

B. góra lodowata, cf. Stuff, ednik.
©lieb, n. (baS) czonek, g. nka; cf. pokolenie.

2)a8 tnutitllidje — mski czonek, cf. chuj; cf.

Sßr.^oln. pera; cf. kaczka; cf. puta, Äafdjubifd).

Dao roeiblicfje — czonek kobiecy, cf. pica, pizda,
piczka; cf. Stuff, podczerewizna; bentl czerewo
ift im föuff. ber Saud). (Sine fchrocre ©telle im Fis
be6 berühmten alten sßolnifchen 2)id)ter8 Klonowicz
Iifjt fld) bur* biefe ©emerfung lßfen.

2) 3n Seilte unb ©lieb, ©lieb beim äftilitair: rzd,
szereg.

3) Sag — an ber Äette ogniwo, ogniwko, allg.

cze.
©lieberbau, m. (ber) czonkowanie, L.; cf. czton-
kowato, 3Bj., skad czonków.

©lieberbinfen, f. ©elenfbinfen.

©liebergicht, f. (bie) bie ©liebcrfranf^eit amanie
czonków, szarpanie czonków, choroba w
czonkach, niemoc czonków.

©lieberig f. gegliebert czonkowaty, kolankowaty.
©lieberlal)in adj. majcy pokurczone czonki.
©liebem v. a uoy, ukada; podzieli na
waciwe czci.

©lieberreifjen, n., ber ©lieberfdjmerj *cigaczka,
g. i; cf. *cigoty, PI.; cf. amanie w stawach;
cf. ból suchy, suchobóno, *denna choroba,
L., szarpanie w czonkach, amanie w czon-
kach, cf. *dna, cf. *scyatyka.

©lieberroeife, na sztuki, szeregami, na czonki,
czonkami.

©liebtraitt f. Sefchreifrout.

©liebmafj, n. (bag) czonek, g. nka.
© lie b fd) ream m, m. (ber) grzybie stawów.
©liebroaffer, n. (ba8) sok stawowy, L.
©liebroeid), n.

f, ©ehen, meifjer.

©liemen, vulgo bdzie f. fiefren.

©Itmmen, v. irr. n. m. I)., Prs id) glimme, Imperf.

id) — , er glomm, Conj. bafj id) — , er glömme, Im-
per. glimme, Part. pr. geglommen tle, tlej,

tla; iskrzy si w popiele, arzy si, gli
si, L. (Sin glimmenber Jocht

f. £)od)t knot tlejcy.

©lim mer, m. (ber) ein taubes au8 glanjenben bünnen
SMattchen jwfammengefei3te6 SMall, gemeiniglid) Äaj=

Sengolb, Äatjcnfilber mika, SBj., byszcz, B.; cf,

©uff. glimmer, cf, L. Gnfenglimmcr byskawka.
©limitier erbe, f. (bie) ziemie z byszczem, -
byszczowa.

©li miner ig blyszczowary.
©lim merit, v. n. byszcze, lnie.
©lintpf, m. (ber) bie TOäfjigung in bem Setragen gg=

gen anberc, ©elinbigfeit, ©anftmutr) umiarkowanie,
delikatno, wzgldno, agodno.

©I impf (i cl), adj. delikatny, wzgldny, powolny,
agodny.
2) — adv. delikatnie, z niejakim wzgldem, po-
wolnie, agodnie.

©litfd), ni. (Sat. rhinanthus crista galli) szelek
pospolity, Al. , «&gn.; s/^'cnik — , Jndz.

©litfchcn, v. n. ni. I), u. p. lizga si, lizn
si, polizn sie.

©litfd)ba[)n, f. (bie) ©leitbahn, lizgawka.
©Iitfd)ig adj. liski, adv. lisko.
©locfcheii, n. (ba6) dzwonek, g. nka, dzwoneczek.
©I ode, f. (bie) dzwon, g. aj zegar, g. o; cf. go-



©locfcttavttg — Üjtotreirf). 353 @lptt»fitbl0 - ©liicEbufce.

dzina; cf. SRuff. koloko. SBaö ifl bie ©todfe? która,

godzina?
SJmune ©lorfen, $f. f,

©lorfcnblume, neffelblattrige.

©lotfenartig dzwonkowaty.
©lorfenbltime, f. (Die) (Sat. medium viola mari-

ana) matki Boej fioek, kopaki, L. 2) —
(Sat. campanula) dzwonek, 9tunbblä[trige, gemeine
— (Sat. — rotundifoia) dzwonek okrgolistko-
wy. ÄI./ >&gn. i

— okrgoici, Jndz.

ausgebreitete, "fchrnebifche — (Sat. — patula) dzwo-
nek szwedzki, H.J.K. gfjbare,_ — f. OTerrapunjel.

HSfirfichblattrige — (Sat. — persicaefolia) — brzo-

skwiniolistkowy, Al., >£>gn., — brzoskwiniolici,
Jud., kolnik ponny, zerwa, |>gn. 83reitblätr=

ligc — (Sat.' — latifolia) — szerokolistkowy,
Al., >£>gn. ; — szerokolici, Jndz.

Uaputijelartige — f. gelbrapimjel. Steffelblittrige —
(,Sat. — * trachelium) — pokrzywolistkowy,
Al., >£)gn., — pokrzywolici, Jndz Anaulblumige
—

f. SSüfcbcIglotfen.

Borftige — (Sat. — cervicaria) — kudaty. H.J.K.

©elbe — f. Engelblume. 9?otb.e — (Sal. geum ri-

vale) kuklik wodny. H J.K.

©lotfenformig dzwonowaty, dzwonkowaty, (Sot.

campanulatus). :

©lorf engelctut, n. (ba§) dzwonienie ,
' bicie w

dzwony.
©lo'tfengclb, n. (ba6) dzwonne, g. ego, auch po-

dzwonne.
©lotfengiefjer, m. (ber) odlewacz dzwonów, lu-

dwisarz, Tr. ; dzwonolej. Tchn., dzwonarz).
©lorf en gut, n. (ba§) bie ©lorfenfbeife spi, dzwon-
ny spi.

©lorfenhauS, n. (b-a) dzwonnica.
©locfenift, m. (ber) dzwoniarz, co dzwonami *ba-

ruje albo dzwonkami pieni wygrywa.
©lotfenflang, m. (ber) dzAviek dzwona (ów).
©lorfenlauter, m. (ber) dzwonnik, dzwoniarz,

g. a.

©lorfenrin'g, m. (ber) kolce na którym serce u
dzwona wisi. B.

©lorfenfd)lag , m. (ber) uderzenie w dzwon ober

uderzenie dzwona. Sluf ben — jak godzina wy-
bije, B, z uderzeniem godziny.

©lorfenfcbroengel, m. (ber) ber Älobpel serce u
dzwona.

©lotfenfpeife, f. (bie) spi, Tchn. (na dzwony).
©lotfenfpiel, n. (baß) dzwonkowe gry, L., ober

cymbay zegarowe, L. ; cf. kuranty, kunsztowne
zegarów dzwonki róne pieni jako na cym-
bale z dobra i wyran rezonancy wygrywa-
jce.

©Iocfenftrang, m. (bet) powróz u dzwona.
©lorfenftuhl, m. (oer) zrb, w którym dzwon

wisi. chodzi, B. ; cf. wizarek, zrb ober wi-
zanie we dzwonnicy na którym dzwony wisz,
Tr.

©lorfentaufe, f. (bie) chrzest dzwona, SBj., (po>
wicenie dzwona, B.

©lotf enthurm, m. (ber) dzwonnica. 6jc. koció
pobijasz, a dzwonnic odzierasz, L.

©lörflein, n. [baö] dzwonek, zegarek, g. rka.

©iCrfner, m. (ber) dzwonnik, cf. zakrystyan.
©lomöb, ©lomö, f. (bie) $r. f. Eiuarffäfe, m. (ber)

twaróg, g. a; cf. Sßr. * $ßo!n. glomzda unb nid)t

aloraza roie fid) L. irrig auf mid) beruft, bergleiche

mozawo unb gek, Vol.

©lorie, f. (bie) glorya, chwaa, majestat, wspa-
niao, wietno, -cf. B. promienie okoo go-
wy czyjej; cf. Sfluff. wyobraenie niebios z
Anioami wietemi, odziany socem f.

godzinki
do Nayw. Panny.
NB. Silan fchreihi '

fle bem Twardowski ober

D. Faust ju, fie ,'mb nicht fchlecht unb I)aben fcbone

äRelobieen (Marya) odziana socem siedzi

wedle ciebie etc.

©lorreid), ad. sawny, wietny, wspaniay, cf.

Mrongoyius, Dentsch-Poln. Wörterbuch. L 2. Lief.

ozdobny. (Sr. glorreichen SlnbenFenS — wiekopom-
nej sawy Wadysaw Jagieo (a).

© I or mur big , adj. chwalebny. 2) — adv. chwa-
lebnie, wielebnie.

©loffe, f. (bie) glossa, wykad, wyoenie, tu-
maczenie ciemnego wyrazu. (?£. ©(offen roorüber

madden uwagi krytyczne nad czem czyni; cf.

nicowa, drabowa.

©loffenmacher, m. (ber) krytyk, g. a, szyderca.

©lotyauge, n. (ba%) bystre oko. 2) oko wy-
trzeszczone.

©loty en, v. n. m. I). wytrzeszcza oczy, bystro
patrze, z wytrzeszczonemi oczyma' patrze.
<Sj. oczy blaskiem raone w sup stany, Kraj.
Otwiera oczy w sup postawione i zasze
ciemn pomrok, II. 120, letytereö ift bom brechen»

ben Sluge.

©luchsen ober glucfen, v. n. m. h. kwokaj cf.kre-
kora, gdaka.

©lurfe, f. (bie) bie ©lucfhenne kwoczka ober kwoka.
©lurfen, v. n. m. h. kwoka, cf. gdaka.
©luden, n. (iscift) kwok, g. u. kwokanie, cf. gda-

kanie.

©lurferin, f. (bie) ba§ Siebengeftirn siedm gwiazd,
baby.

©lutfbenne, f. "(bie) kwoka (kura).

©lürf, n. (baö) szczcie, fortuna, powodzenie,
pomylno, szczliwo. Gj. ba8 ©liirf I)at il)tn

ben Sfücfen gelehrt Herodowi wszystko szczcie
jego wspak mu si obrócio. Dmbr. 62. ©$.

Seber [jat fein ©lürf in feinen «&änben czowiek
swego szczcia jest mistrzem, P. K. 284.
— cf. powodzenie, j' S3, powodzenia literackie,

Walter Szkott (a).

Ginem 1x10311 ©liirf rotinfcben winszowa komu (do)

czego.

©ich — lüünfchen winszowa sobie. Sein — ma*
djen wielki los zrobi, (a), cf. majtek zrobi.
Surd) baft ©lürf ber SBaffen powodzeniami ora
(a). <$$. SJcaria beraufcfyt eon ihrem ©lüde (Marya)
teraz wracaa upojona powodzeniem swoim.
Skarbek im Ruszczy.) 3m ©lürfe benie ctn§ ttn=

glürf nie ufaj w szczciu, myl o przygodzie,
wnet ci zniy moe, Dmbr. 494.

Siehe ba6 Sieb: Sllleiu anf ©ott fety bein SSerrrauen

(SS. II) Letko zno przypadek kad3r
, a szcz-

ciu nie ufaj zawdy, szczcie, cho sic gdzie
uasi, na miejscu nie dugo skwasi, (Obacz
Piesnioxiag Gdaski. 180.5, Sto. 962.) 3um ©lürf

na szczcie, • szczciem, ©lürf 311 ! ©fütf auf!

szcz Boe? Panie Boe dopomó. Sluf gut

©lürf na los szczcia, na olep.
©lürfen, v. n. m. I), szczci si, powodzi si,
udawa si, poszczci si. S§ glürft ihm miele
mu si, cf. szceci mu si, dobrze mu idzie,

dobrze mu si prowadzi, SBj.

äRandjem SKefchen roili e8 gar nid)t glucfen je-

dnemu gody, a drugiemu gody; cf. jednemu si
zmiele, drugiemu si skrupi, cf. jednemu szyda
gol, drugiemu i brzytwy niechcj cf. nie po
szwie mu si porze.

©lürflid), ad. szczliwy, pomylny, fortunny,
szczsny, bogosawiony, a, e. (j. bogosa-
wione ci Panowie prowadz ycie, S. Pp.
2) — adv. szczliwie. 3"r glütflicfjen ©tunbe
w Boy czas, w dobr godzin, cf. czas do-
bry, — szczliwy, cf. godzina boga. Gr. Daj
Boe w dobry czas mówi, a we zy milcze.

©lurflicherroeife szczciem , na szczcie.
©lürföball, m. (ber) igrzysko losu, eig. pika

losu.

©lürfgbote, m. (ber) posaniec szczcia.
©lürfgbube, f. (bie) *faryna, L., gra w losy. Sllt=

merf. moe od gry faraona, cf. Stuff, ród loteryi,

awka w której towary rozgrywaj, jak bywa
po jarmarkach, cf. befjer buda fortuny.
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lucföbübner, m. (ber) waciciel budy szczcia,
ct. Marynarz, m. g. a.

lütffelig, ad. szczliwy, bogosawiony, u-

szezliwiony.
lücffeligfeit, f. (bie) szczliwo, f., uszczli-
wienie, bogosawiestwo.
lücfofall, m. (ber) szczliwy traf, los szcz-
cia, B., przypadek szczliwy.
lütföfalle, $|3l. trafy szczcia, Nacz.
lücfogöttin, f. (bie) fortuna, cf. B. pogoda,
nitpoiii.

liicf & g u t e

r

, Sßl. bie dobra doczesne, cf. Rnff. dar
szczcia.
Itirfö'fjaffn

f. ©lücMobf.
liitföfinb, n. (baó) szczliwiec, g. wca, for-

tuny i szczcia dzieci, kochanek i piecido
fortuny; cf. w czepku sic urodzi, L.
lücTömenfcb, m. [berj czowiek, któremu szcz-
cie sprzyja.

lücföpilj, m. (ber) czowiek, któremu bez za-
sugi szczcie sprzyja nadzwyczajnie.
lucfórab, n. [baöj koo fortuny, cf. Tr. U for-

tunarza prt elazny w koo biegajcy i na
zysk albo strat skazujcy,
lücföritter, m. (ber) awanturnik, g. a.

I ii cf ör u the, f. [bicj f. aBunfcrjelruthe prt do wró-
enia, rószczka do zgadnienia, gdzie s pie-

nidze; rózga laskowa, któr górnicy kru-z-
ców szukaj pewnym sposobem j trzymajc.
I ucf&fpicl, n [ba&J gra hazardów na, B., gra na
szczcie, na los szczcia, gra w losy.

lücfefpieier, m. (ber) gracz bazardowny.
liicfoftonb, ni. (ber) stan szczcia, dostatek,
pomylne powodzenie.
IÜ eto [tern, in- (her) gwiazda yczliwa, pomyl-
na, B , cf. Huff. szczliwa planeta.

liicfótobf, m. (ber) urna szczcia, loterya, B.

f. ©lücfebube.

lücfemnftiinbc, tyl. (bie) szczliwe okolicz-
noci, fortuna, B., cf. powodzenie, okolicznoci
majtku.
lücförDechfel, m. (ber) odmiana szczcia, odmia-
na losu, cf. *altei nata.

lücförourf, m. (ber) rzut szczliwy.
liicf rounfch, m. (beri powinszowanie, winszowa-
nie, yczenie szczcia, cf. tfluff. pozdrowienie.
lüJmfiiiffhungöfchreiben, n. [ba&J list z po-

winszowaniem, B., list winszujcy, L.

tul) Cli, v. n. m. h paa np. mioci bor Siebe,

rozpali si, rozpala si, arzy si, rozogni
si. — mcicben arzy, L. 2) — filo v. a, rozpa-
li, j. S3, elazo.
lühenb rozpalony, czerwony, B., cf. arzcy,
arzysly, ogni.-torozpalony, rozarzony; gllU

henbe Slfche 'perzyna, zarzewie, Grn. .gmnbb.,

pryak, L. (Sine glühenbe Äohle arzysty w-
giel, (Jrn. .jpanbb ; *wgl bejfer wgiel rozpalo-

ny; glühenbe sohlen pryzk, L. Gin glühenber

Ofeil piec ogniem paajcy; gliihenbe5 6ifen rozpa-
lone ober 'arzce elazo, beffer czerwone e-
lazo, 3Bj.

lühmnchS, n. [ba$] wosk zotniczy, Tchn.
lühroein, m. (ber) wino grzane, — gorce.
lupeu, v. n. m. I), ponuro — , z boku patrze.
I u p i fet), ad, ponury ober ponurek, 3Bj.

lutl), f. [bie| ar, g. u, upa, g. u, cf. skwar,
cf. pomie, g, ia, eig. glamme; gorco, f. nad-
zwyczajne gorco.
3n ©— bringen rozarzy.
lutbfonne, f [bie] fajerka do wgli, *szkan-
dela. B., cf. kocio w którym piekarz arzyste
wgle wygasza, Tr.

no"be, f. [biej bie Steigung eineö «frohem einem ©e=
ringeren 9i>ohlthatni ju erroeifen, ber fie nirl)t ber»

bient aska; cf. bibl. dobro, askawo, mio,
wzgldy, przebaczenie, äßj.

Cuer ©naben Janie Wielmony Pan Dobrodziej.

©nrtbe (eig. imper. bom ungebräuchlichen „grwben',

v. n.) un6 ©Ott! niecb Bóg na nas askaw b-
dzie, Panie odpu nam, B
SSon ©otte6 ©naben z Boej aski.

©nabenbejeugung, f. (bie) owiadczenie aski,
szafunek aski.

©nabenbilb, n. [ba"i obraz cudowny, B ; cf.

Moszcz, obraz askawy Maryi Panny cudowny.
©nabenbrief, m* (ber) list uaskawienia, 3£j ; cf.

*abolieya, Tr.; fehlt L.; cf. list na odzuszczenie
kary, przywiley, g. ejuj cf. B. ist uwalniajcy
od kary.

©nabenbrob, n. [bas] chleb askawy, cf. chleb
zasuonych. 6r. dohra od królów nadane
zway si chlebem zasuonych, Krs. pp. 398.
— cf. chleb uproszony; cf. jamuna, cf. eme-
rytura. (Jr,. bom ©nabrnbrot leben y na aska-
wym chlebie, B., cf. 9Ul[f. chleb czyj je.

©nabenliunb, m (ber) przymierze aski, B.

©naben gäbe, f. Cbie) dar z aski, cf. dar Boy.
©nabengegenroart , f. (tie) przytomno a-
skawa.

©nabengehalt, n. [ba6]_baö ©nabengelb pensja
askawa ober — z aski.

©nabcngefchenf, n. |ba&] podarunek askawy.
©naben jahr, n. {bab) rok aski, B., cf. pensya
wdowia rok trwajca; cf »miociwe lato.

©nabenfraut, n. (baS) konitrud, g. u, L,
f. SIu=

rin, roilbcr.

©nabenlicht, n. (bab) wiato z nieba od Boga
zesane , wiato laski Boej , owiecenie z
aski Boej.

©na benlohn, m. (ber) _ba&\ ©nabengehalt zapata,
nagroda z samej aski (nie z powinnoci) dana.

©nabenmitteli $1. rodki miociwe,— do aski,
jednajce aski ef. B. sposoby dojcia aski
Boej i cf. nad) bem ffluff. rodki zbawienne.

©nabenmonat, m. (ben ©nabenquartat, n. (ba6)

miesic, kwarta dobrodziejstwa, w którym
wdowa nieskrócon zmarego ma pensy
pobiera.

©nabenreich, n. (ba8) Królestwo aski, B.j cf.

Królestwo niebieskie.

©nabenreich, adj. peen aski, B., cf. obfitujcy
w ask, bogaty w ask, miociwy, 5. S3, mi-
ociwy dar Boy Dmbr. 3u'2.

©nabenftofj, m. (ber) dobitka, L.; cf. Tr. prze-

trcenie serca w dekrecie katowi na skróce-
nie mki zoczycy, którego na koo plecie, na-
kazane.

©nabenfhihl, m.(ber) ubagalnia ober bagalnia, L.

©nabentifet), m. [beri sió Paski.
©nabenthron, m. [ber| tron aski (Boskej).
©naDcilDOll, adj. peen aski.
©liabcniuahl, f. (bie) predestynacya, przeznacze-

nie przedwieczne, przejrzenie Boskie do zba-
wienia, wybranie z aski, przeznaczenie do
zbawienia, wybór z aski i cf. B. przeznacze-
nie z aski Boej ; cf. JRuff. poprzednlcze wy-
branie.

©nnbenloirfung, f. (bie) dziaanie aski Boej,
B.; cl. skutek — — , B.

©na&enjelt, f. (bie) czas aski; cf. bibl. czas

przyjemny; cf. czas dany do pokuty Ober — do
upainiiania si.

©nä big,' ad. askaw ober askawy, miociwy.
2> — adv. askawie, miociwie.
©nribiger .frerr! Janie Wielmony Panie.

*©nat3e, l', bie] ober ©näi3e ober ©ene^, im Caspar
Finckius JUrd)en= unb <3d)Ul = ^Softillc bom 3ahr

1019 wierzb, wierzbiczka.
*©nat3ig, ad. wierzbowaty, na wierzby choru-

jmy-
©nieffraut, n. [. ©locTenblume, borftlge.

©niebeln ober gnieben, v. a. f. glatten gadzi.
©nom, in. [ber] krasnoludek, podziemiec; cf. Wufj.

podziemny duch.
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©nomonif, f. [bie] sztuka robienia zegarów so-
necznych.

©nucj, cf. fibl. genug, adv. dosy, zadosy.
©nur ren, v. n. m. 1). gdyra«5, gdera, zrzdzi.
©nurrig, adj. pomrukliwy, L., zrzdny. @j. eS

gmmt'iin SSaucbe w brzuchu burczy; cf. kruczy,

Kluka.

©olb, n. [baó| zoto, g. a. 2>a5 gabengolb zoto
niikowe, L.

galfehcö — szych, L. @£. lepszy jest funt zota
ni centnar oowiu , L. Dla marnego zota
dziurawieje cnota. Zota osjniem doznawaj,

a czowieka zlotem. Sauter ©Olb szczere zoto.

©olbaber, f. (bie) zota ya. üftarf) Moszcze-
ski : zloiy ponik w górach zotych.

®ol bab I er, m. [ber) ber Steinabler nad) fil. zoty
orz. I Sat. aquila chrysaetos oDer — aurea, fil.)

©olbammer. f. (bie) trznadel, g. dla, L.

©olDamfel, f. (tic] wywlelga, nad) bem Siuff. wilga
nad) Ladowi-ki ; kos zocisty, (Sat. turdus au-
reus, filein ober coracias oriolus, L., granj.

loriot).

©olbapb, n., ein Stäbtchen Godapi.
©Olbapfel, m. (ber) jabko zociste, r>; jabko
pozacane, zota renetka. 2) jabko mioci,
gatunek psiaoki.

©olbarbeit, f. [bie] robota zotnicza, zotnictwo,
wyru ze zota.

©olDarbeiter, m. [ber] zotnik, ober robicy rze-
czy ze zota, Tichn. ; D. fabrykant koo zota.

©olbauflofung, f. [bie| rozczyn zota.
©olbbarre, f. (bie) sztaba litego zota.
©olDberg, m. [ber] zota góra.

©olbbergroerf , n. (ba§) kopalnia zota, 2Bj,
zota góra, zota ruda, *zota rudnica} cf. B.

Jiib 9Bj górnictwo zote.
©olbblätt d)en, n. (ba&) zoty listek 5 cf. L. pa-

tek zota, zoto malarskie.
©Olbblech, n. tba§) blacha zota, SB5., blaszka
zota, — Ze zota, pozlotka blaszana, B.

©olbblume, f. (bie) zoty kwiat. 2) Bot stokro,
magorzata, B., zotokwiat, L., cf. Sat. ranun-
culus auricomus, jaskier zoty, Sj., fil, Jdz.
2) f. Slcfergolbblume cf. bylita óta. L.

©Olbbor§, m. (ber) jazgorz (ryba).

©olbbraffen, m. (ber) bieli, karpik Chiski (Sat.

cyprinus auratus); cf. zlotobrew, g. —brwi, B.

nad) L. ©olbforelle.

©olbbraun zlutokasztanowaty bon Sßferbcn, zoto-
brunamy, zotocisawy.

©olbbrarjt, m. |ber] zoto cignione ober ci-
gnite, L ; cf. B. drót zoty.

©olbbrahtjieber, m. (ber) zotodrótownik; cf.

Tr. drótownik od zotego drutu.

©olbburchmirft zlotem przerabiany.
©olbburf, m. (ber) aknienie zota, nienasycona
dza zota.

©olben, ad. zoty, a, e, ze zota, bag g—e 3«ital=

ter wiek zloty.

©olberj, n. (bab) zota ruda, metal zoty, zo-
cisty, zoto w sobie majcy.

©olbfabrif, f. (bie) fabryka zota ober — zoto-
gowu.

©olbfaben, m. (ber) zoto cignione, — cignite,
L.; cf. L. zoto nitkowe.

©Olbfabig ztotonitny, L.

©olbfalf, m. (ber) ober ber Sdmmergeier, m. birkut,

g. a, L.

©olbfarbe, f. (bie) al§ Färbemittel auripigment, g.

u, zlotokost, zota farba, zocista farba. 2) ko-
lor zoty.

©olb far big zotej farby, zocisty, zocistego ko-
loru.

©olbfafan, m. (ber) baant zocisty.
©olbfinte, m. (ber) wywielga, wywilga, L., Ober

wilga; gil? Trój.
©olbfinger, m. (ber) zloty palec, palec od zota

ober — do zota, piercieniowy palec, serdecz-
ny palec; cf. palec wierny, — czwarty, L.

©olbfild), m. (ber) karpik Chiski, L.
©olbfliege, f. (bie) (Sot. chrysomela) zotnik, g.

a, (mucha).
©Olbtlujj, m. (ber) rzeka zoty piasek majca.
©otbflitter, ©— flimmer, m. (ber) blaszki zote,
wiecido.

©olbforelle, f. (bie), ber -braffen zotobrew, L.,
zotopstrg, L.

@olbfud)§, m (ber) jasnokasztanowaty (ko.)
©olbgelb, ad. zotoólty.
©olbgelocft zotokdzierzawy.
©Olbgtfticft zlotem haftowany, zofem wyszy-
wany, zlotem wyrabiany.

©olbgeroicht, n. tba&i waga do zota.
©olbgemirft zotem tkany.
©olbglanj, m. (ber) blask zota.
©olbglatte, f. (bie) zota glejta, L.
ffiolbgliminer, m (ber) zotopiasek, L.
©olögrubc, f. (bie) kopalnia zota, (a), zota góra,

ztota szyba, zote doy.
©olbgrunb, m. (ber) zloty grunt.

©olbgutben, m. (ber) zoty pienidz, (dawny),
czerwony zloty, dukat, B.

©olbfjaarig zotowosy.
©olbhafer, m. (ber) (Sat. avena flaveseens) owies

zloty, fil., ^)gn. , - ótawy Jndz.
©olbhahnchen, n. (ba&) zotnik, g. a, (ptak),

stry, g. a, L. 2) — , ©olbhönbel, f. Slnemone, w
nunfeartige.

©ol halt ig zocisty, zoto av sobie majcy.
©olbhaufen, m. (ber) kupa zota.
©olbfäfev, m. (ber) ztotawiec, L., zota krówka,

nad) L. biedrunka (Sat. scarabaeus auratus).

©olbfarpfen, m. karpik chiski
©Oloflumpen, m. (ber) brya zota.

©of bfnopfri)en, n. (ba§) (Sat. veibascum blatta-

ria) dziewanna knafliczka, mszyca, ^)gn , Jndz.
©0'lbfónig, m. (ber) zoto lite (zupenie czyste).

©olbtorn, n. (fcafc) ziarnko zota, pi. ©— törner.

©olbfiifte, f. (biei in 2ifiifa, wybrzee zotne.
©olblacf, ni. (ber) lakier, pokost zoty. 2) — et*

gentl Saf lewkonia óta.
©oiblabn, m. (ber) zioto blaszkowe.
©Olblanb, n. tt>aó} kraj obfity w zoto.
©olbleberfraut, n. (Sat. ehrysosplenium alterni-

folium) ledzienica przemianolieiowa, Al., le-
dziennica naprzemianlicia, Jnd, omikamle
óty, <£>gn.

©o Ib leb er, n. (i>a$) skóra wyzacana.
©olbmaeber, m. (ber) Alchimista, zototwórca,
czowiek trudnicy si przeistaczaniem krusz-
ców w zoto, 8S3.

©olb mii 3, f, f. ©olDleberfraut.

©o lb mine, f. (bie) kopalnia, mina zota.
©olbmünje, f. (bie) zota moneta.
©olbneffel, f. [bie] (Sat. galeobdolon luteum) ko-

cipysk óty, bezzb óty, .gig., Jndz.
©olbpapier, n. (baö) wyzlacany papier, poza-
cany papierj cf B. papier zoty.

©oibprobe, f. (bie) próba zota.
©olbreid) bogaty w zoto.
©oibruthe, f. (bie) (Sal. Solidago) prosianawo;

gemeine — , ©olbraute (Sat. — virgaurea) prosia-
nawo zwyczajna, Al., prosianawo pospolita,
Jndz , nawo pospolita, trank, «£>g.

©Olbfanb, m. (ber) zoty piasek, zotopiasek. D.
©olbfdjaum, m. (ber) aud) unädjte ©olbblättcheti

zoto malarskie.

©olbfdjeiber, m. (ber) zotopawnik, g. a.

@olbfd)ladfen, $1., bom Sing, bie — fdjladfe odcho-
dek od zota, zdra od zota, uel.

©olbfdjldger, m." (ber) *goIdszlager, L.; cf. L.
rozpaszczyciel zota; cf. Ruff. zlotobit, g. a,

zotoklep, g. a, rozklepujcy zoto, Tch,, cf.

SB3. fabrykant zota malarskiego.
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©olbfd)tnieb, m. (ber) zotnik, g. a.

©olbfchmiebearbeit, f. (bie) zlotnictwo; cf.B. ro-
bota zotnicza.

©olbfchmiebölaben', m. (bei) *zlotarnia; cf. *zto-
townia, beffer sklep zotniczy, SBj.

©olbfchmieböroerfftatt, f. Cbie) zotniczy war-
sztat, zotników warsztat.

©olbfcbroemmenb zotonury, L.
©olbfbatl), m., ÜBerggriin zlotoklej.

©olbfj)inner, m. (ber) zotaprzdek, zotoprzd-
ca. g. cy.

©olbftange, f. (bie) f. ©—banc.
©olbftaub, m. (ber) proszek zota, py zota.
©olbftitfer, m. (ber) haftarz zotem; © — rin, f.

(bie) haftarka zotem wyszywajca.
©olbjloff, m. (ber) zotogów, g. u; cf. materya

zota.
©olbftriemer, m. (ber) ein ©eefifd) zlotostrefa, L.

©olbftüd, n. [ba6] zota sztuka, zoty pienidz.
©olbftufe, f. (bie) mina zota.
©olbtinftur, f. (bie) chlorek zota.
©olbbeilchen, n. (baö) (Sot. chrysosplenium op-

posilifolium)ledzienica przeciwkoliciowa, Al.,

ledzienica naprzeciwlicia, Jdz.
©olbroage, f. (bie) f. ©olbgeroicht waka do zoia,

Bö cf. waka do czerwonych zotych. SBorte

auf bie — legen sówka way.
©olbmaffer, n. (baö) zota wódka, SRuff. i cf.

wódka zota Gdaska, B.

©olbioäfcbe, f. (bie) Avyprokanie zota.
©olbtoeibe, f. (bie) zotowierzb, g. u, ober at@ f.

zotowierzba, g. y; cf. $r. = Sßoill. zotocha, f.

Sanbroeibe, gelbe.

©olbmirfer, m. (ber) tkacz zfotogowów.
©olbroiefenblume f. Dotterblume, gemeine.

®0lbrDUr3, i. zotogów, L. f. Säerglilie. (rolina).

©olf, m. i ber) zatoka, wybrzee morskie, odno-
ga morska, cf. Stuff, zalew.

©om mer, m. (Sat. triticum polonicum) pszenica
polska, Al., $$.

©Ollbel, f. (bie) gondola, czon Wenecki do prze-
jadki bez agli, Tr.

©onbeiführev, ©onbelier, m. (ber) gondolny,
gondolnik, przewonik gondoli, odnik na gon-
dulce.

©onnen, v. a. yczy, auch sprzyja, SBj. ©nem
eiroaö nid)t — zazdroci komu czego.

©Ónner, m. (ber) dobrodziej, g. dziej, askawca,
protektor, sprzyjajcy, yczliwy.

©önncrin, f. (bie) dobrodziejka.

©opel, m. (ber) gatunek windy, (w górnictwie).

©orbifd), gordyjski, beJ g — e Änoten gordyjski
wze. t. j. rzecz bardzo zawikana.

©öiiife, n., eine 6tabr, alt#olnifd) Zgorzelec; 3Sen=

bifd) Sgorelz.

©offe, f. (bie) wylew, g. u, ciek, stek,

©ojjfteiu, m. (ber) stek kamienny, rynsztok.
©othe, m. (ber) (Jot, g. a.

©othifch gotski, a, ie, gotycki. SDaö ©othifdje

gotycyzm.
©ott, m. Bóg, g. a, dat. Bogu, voc. Boe, loc. w

Bogu.
(£j. So roahr mir ©ott helfe tak mi Panie Boe
dopomó!
©ott bcroafjre bro Boe! uchowaj Boe! cf. nie

daj tego Boe, L. Phras. Bóg nieopuci, kto
si na spuci, L.

üBon ©ott foil man ben Anfang mürben, baö ift roeifc

kto z Bogiem zacznie, uczyni bacznie. ÜDtein

feliger SSater, ©ott habe il)ti felig nieboszczyk mój
ociec, niech mu tam Bóg da niebo, ober Panie
wie nad dusz jego; Ober niech mu Bóg da
wieczne zbawienie (Sbrüchro. Bóg wysoko,
przyjaciel daleko.

©v>vid;tu. maß man flnbet ift eine 33efcherung ßiottcö

dar to Boy co kto pooy. Um ©otteö roillen !

dla Boga} przebóg!

©ottbegeiftert natchniouy od Boga.
©otter, Sßl. bogi ober bogowie,
©otter bote, in. (ber) posaniec bogów.
©óttergleich równy bogom, boski.
©öttev lehre, f. (bie) nauka o bogach, mytologia.
©ottermahl, n. (tai) uczta bogów.
©otterratb, '"• (ber) rada bogów.
©ótterfbcife, f. (bie) ambrozya, jedzenie ober

pokarm bogów,
©otterfbruch, m. (ber) W3"rok bogów, wyrocznia.
©bttertranf, m. (ber) nektar, g. u, napój bogów.
©ottesaefer, ni. (ber) cmentarz, cmetarz, grobo-
wisko, miejsce grzebania umarych.

©ottebienft, m. (ber) suba Boa, naboestwo.
Den — abhalten, Herrichten odprawia sub Bo-

w kociele Geniuszu, (a); oddawanie czci
Bogu.

©otteöbienftlich do suby Boej nalecy.
©otteöfurcht, f. (ciel boja Boa, bogobojno,
boja Paska, pobono, cf. boja nieba,
Brod. 1, Sh. ©. 130.

©Otteöfürchtig, bogobojny, Boga si bojcy. 2)
adv. bogobojnie, pobonie.

©otteögabe, f. (bie) dar Boy.
©otte&gebarerin, f. (bie) Matka Boska, B., bo-

garodzicielka, B.; cf Bogarodzica, matka Boa.
©ottcögelahrtheit, f. (bie) Teologia, nauka o

Bogu.
©otteögelehrter, m. (ber) Teolog,
©otteögericht, n. (baö) sd Boski, sd Boy

(ordalia).

©otteögnabe, f. (bie) f. Slurln, rpilber. 2) — (Sat.

geranium pratense) nosek bociani, Al., <£>g.,
—

bkitny, Jqqxi. ; bodziszek bkitny, Jndz. 3)

f. Ölutfraut (Sat. - robert).

©otteöhauö, n. {baa) dom Boy, koció, wi-
tnica, przybytek, witynia, SBj.

©otteöheil, f. S3raunl;eil.
"

'

©otteöfaften , in. (ber) skarbnica, skarbnica
Boska (kocielna).

©otteöläfterer, m. (ber) blunierca, zorzecznik,

6- a
.

©otteölafterung, f (bie) bunierstwo.
©otteöläfterlich bluuierczy ober blunierczo.
©otteöläugner, m.(ber) bezbonik, B., cf. Ateusz,
zaprzeczajcy bj'tno Boga, eig. bezboy 0.

bezboec.
©otteö läungnung, f (bie) Ateuszostwo, zaprze-

czanie jestestwa Boga, bezbono.
©o tle öl obn, m (ber) zapata od Boga, B., cf.

nagroda Boa.
@otteömad)t, f. (bie) Boska moc.

©otteöbfennig, m. (ber zadatek.

©otteö fchiefung, f. Boski wyrok, dopuszczenie
od Boga, zrzdzenie Boskie.

©otteötifd), m. (ber) stó Boy, komunija wita.
©otteöurthetl, n. (baö) wyrok Boy;

f.
®-ge«

ridjt.

otteöberächter, m.(ber) bezbonik, B.j cf. eig.

gardziciel Boga, uiezbony Boga pogardca.
otteöberehrer, m. (ber) Bogochwalca, wielbiciel

Boga.
ottcöbcrgefj, »»• f- Slnborn, gemeiner.

©Otteöbergeffene , m. (ber) bezbony, nie my-
lcy o Bogu, na Boga nie pamitny^ zapami-
tay, zapamitalec.

©ottcöbcrgeffenheit, f. (bie) niezbono.
©ottfrieb, m. Gotfryd, g, a, auch Bogumir, SBj.

©ottgefallig , ad. Bogu upodobany, Bogu przy-
jemny; witobliwy.

©ottgefanbt przysany od Boga.

©ottheit, t. |bie) Bóstwo.
©ot tin gen, n., eine ©tabt Getynga.
©ottin, f. [bie] Bogini.

Wolt lid), ad. boy, boski, a, ie.

©öttlichfeit, f. (bie) boskoó, cf. A. bóstwo.

©ottlicb, m. Bogumi, g. a.

©

©
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© ott Ii tie, f. Bogumia, Teofila (imi).

©ottHc6cf)en , n. Teo, g. sia.

©ott I ob! chwal Bogu. 6$. lepsze chwata Bogu
ni dali Bóg. Srn. $bb. 2) — a!8 Nom. propr.

m. Boguchwa, Bogusaw, g. a.

©ottloS, adj. bezbony, niezbony. 2) — adv.
niozbonie, bezbonie.

©ottlofcr, m. niezbony, niegodziwiec, figlarny,

rozpustny.
©ottlofigfeit, f. (bie) gottlofe8 SBefen bezbono,
niezbono, siepobono, niezbony duch.

©ottmenfd), m. [beri Bóg czowiek. ©ott=feisbei=

Ull8, ni. ( ber ) zy duch, czart.

©ottfelig, adj. pobony; witobliwy wietobli-
wo. 'i) — adv. pobonie.

©ottfeligf cit, f. (bie) pobono, bogomylno.
©ottoergeffen, f.

©ottegberg— .

©6$e, m. (ber) (cf. baö ©ö^enbilb) boek, B.; cf.

obraz bawaski, bawan, boyszcze, posg
boka, boysko. j. niewidzlemy ich tylekro
na puszczy jeszcze, ulewajcych sobie boy-
szcza? Nieme. b. 3uben.

Sen ©ótjen bienen chwali bawany, oddawa
cze bawanom, 3Sj.

©otjenbiep.er, ro. (ber) bawochwalca, bawanom
sucy.

©ótjenbieuft, m. (ber) bawochwalstwo.
©otjenhauS, n. (ba6) balwochwalnia , dom ba-
wochwalny.

©ótjenopfer, n. (ba8) bawochwalna ob. poga-
ska.

©ötjenpriefter, m. (ber) kapan pogaski.
©ßk entempel, m. (ber) balwochwalnia, Bonica,
bawaski koció, bonica pogaska.

©oulnrbifrh SBaffer, n. (bne) woda Goulardowa
ober oowiana, SBj.

©ourmanb, frj. m. (ber)
f.

Setfermaul.

©ouoernante, f (bie) guwernantka.
©oubernement, n. ibaS) frj. rzd. 2) gubernia.

©oubuneur, m. (ber) gubernator. 2) guwerner
(dzieci).

©rab, n. (bci8) grób, g. u, ju ©rab tragen, gelei=

ten nie do grobu, i za trumn. 3(n8 ©rab

legen, fertfen zoy, spuci do grobu, big jum
©rab a do grobu, do grobowej deski,

©rabbeln, v. a., bas Snteratibum bon: greifen, nieb=

rig für: oft hin* unb hergreifen gramoli, gmera,
*pyska, maca, cf. babra, cf. graba, $r.4J$ol.

©rabeifen, n. (ba8) f. rabfcheit rydel, g. dla. 2)

— , ber ©rabfiicbel dóto, rylec, elasko stolar-

skie, rylec rzebiarski.

©rab feile, f. (bie) kielnia ogrodnicza.

©rab en, v. irr. a. m. b , Praes. id) grabe, bu gräbft,

er gräbt, Imperf. id) — , er grub, Conj. id) —er
grübe, Imper. grabe, Part. praet. gegraben, = ftofc

lungen in bie Srbe machen kopa, Präs. —pie,

Prät. —pa ; ukopa.
2) — , = mit einem harten SSerfjeuge giguren in

SJtetall, ©tein k burch Vertiefung bringen wyry,
sztychowa, duba, rytowa, 3. 33. na krusz-

cach i twardych gazach, Surowiecki.
©raben, n. (ba8) in bie Srbe bringen kopanie. 2)

a!8 ©eroerbe kopanina, cf. ry.
©raben, m. [ber] rów, g. u, fossa, cf. przekopy.

P. K. 252.

©rabenfüller, m. [ber] zasypywacz rowów; o-
nierz niezdatny, przydajcy si tylko , aby
ciaem swojem rów zapeni przy zdobywaniu
twierdzy.

©ruber, m. [ber] kopacz, grabarz.
©rabeSnacht, f (bie) noc grobowa.
©rabeSftitle, f. (bie) grobowe milczenie.

©rabgefang, m. [ber] Avilie za umarych, psaterz
zaduszuy, zaduszne godziny, L.

©rabgeroolb, n. |ba§] grób murowany} groby pi.

©rab l)ü gel, m. [ber] mogia, grobowiec, g. wca.
©rabfraut, n.

f. Seifnfj, romifdjer.

©rablieb, n. (ba8) f. ©rabgefang pie pogrzebna,

B., pogrobowa, cf. piosnka pogrzebowa.
©rabmal, n. [ba§] grobowiec, g. wca, nadgro-

bek, nagrobek.
© r ab meijje l, m. (ber) dóto, rylec (do iyto-

wania).

©rabfcheit, n. (ba§) rydel, motyka, kopaczka,
kopado.

©rabfchrift, f. (bie) nagrobek, napis, grobowy.
©rabftatte, f. [bie] grób, g. u, miejsce grobowe.
©rabftein, m. [berj kamie grobowy, gaz na-
grobnyja] [a].

©rabfticbel, m. (ber) rylec, Tek., dóto, dótko
do wycinania i wyrzj'nania, cf. L. *droydo.

©rabtud), n. (ba§) caun; cf. *gzo, kir, sukno
pogrzebne.

©rab, m. iber) stopie, g. pnia, gradus; cf.

ranga, 8B3.

©rabeintheilung, f. (bie) podzia na stopnie.

©[rab hen, v. a. stopniowa, Tch czyci. @j.

man grabirt bie Sobie stopniuj oe, ift übt., SÖ3.;

gradirowa, przewara.
©rabirfajj, n. (ba8) beczka do gradyrowania.

©rabirhaug, ©rabirroerf, n. (ba8) gradyernia,

zakad do gradyrowania (soli).

©rableiter, f. (bie) podziaka.
©rabuirter, m. ein majcy stopie uniwer-

sytecki.

©raf, m. (ber) Hrabia, g. iego, Graf, g. a.

©rafenbauf, f. (bie) awica hrabiów (na sejmie).

©raf en frone, f. (bie) korona hrabiowska.

©rafenftanb, m. (ber) Hrabstwo ober Godno
Hrabska; cf. B. Hrabiowstwo.

©rafentochter, f. (bie) hrabianka.

©rdfin, f. (bie) Hrabina, Grafowa.
©räfiid), adj. "Hrabski, a, ie, cf. beffer Hra-

biowski.

©raffchaft, f. (bie) Hrabstwo.
©ram, m. (ber) zmartwienie, zgryzota', frasunek,

strapienie.

©ram, adv., (roirb mit fein unb merben gebraucht)

uraony, zawzity. Gj. Ginem gram fein nie-

nawidzie kogo, chrapk ober * rankor mie na

kogo. @r ift ihm gram tak "go nienawidzi , e
si nim brzydzi; zy na niego.

©rametn, v. n. m. h. markotnym, markotli-

wym by.
©rdmelei, f. (bie) markotliwo, zrzdno.
©iiinen, firb, v. rec. trapi sie, frasowa si,
smecie si, gry sie. <3icb ju Sobe grämen
zagry si do mierci, auct) kopota si.

©rämen, n. (ba8) trapienie si, gryzienie si,
smucenie si, smecenie si.

©rämlid), adj. markotny, tetryczny, kwany,
pospny, ponury, cf. cierpy. Trb. 62.

©rämlichfeit, f. (bie) zrzdno, kwano.
©ramii ng, m. (ber) zrzda, zrzedzioch, .

;

zgaga.

©rammatif, f. (bie) gramatyka.
©rammatifer, m. (ber) gramatyk, g. a.

©rammatifch, gramatyczny? grammatifeber §tu§=

brud gramatykalny wyraz (a).

©ran, n. [ba§] gran, g. u, ziarko, ziarno.

©rän, n. grano, granik (waka do zota).

©ranatapfel, m. (ber) granatowe jabko, .
©ranatapfelbaum, m. (ber) granatowe drzewo.

©ranatabfelbtiithe, f. (bie) granatowy kwiat.

©ranate, f. (bie) *granata, f., auch granat, m. g.

u. 2) ©ranaten, pi. granatki (paciorki granatowe).

©ranatenbaum, m. (ber) granat, g. u, L., gra-

natowe drzewo, *jabo granatowa,

©ranatier, m. (ber) f. ©renabier granadyer, cf.

SRuff. granadyr, g. a.

©ranatftein, m. (ber) kamie granatowy.

©ranb, m. (ber) piasek gruby, cf. grubozwir,
Silvan, ober wir, SBj,
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2) grand, magnat Hiszpaski; bofier: bie ©ran*

brjja grandostwo, dumna powaga,
©ranbig wirowy.
©ranirt ziarnkowaty, nie zupenie miaki,
©ranit, m. (ber) granit, g. u.

©ranne, f. [bie| eine jebe biegfame Spitze, befonberg

an ben ®etreibeäf)ren , 2fchel kolec, was, o; cf.

^Jr.sSßoln. dbo,
©rannid), m. f.

(SntengraS 2).

©ranulieven, v. a ziarkowa, w ziarka obróci,

szrotowa; cf. SRufl". drobi, ziarnic.

©ränje f. ©renje.
©rapt) if, f. (bie) grafika, sztuka, rysowania;

grapi)i|"d) graficzny.

©rapp, m. (ber) *reta, beffcr marzanna, äßj.,

Ross. krap,
f.

gärberrothe.

©rapfen, v. a. capn, grypsna, L. , ukradkiem
porwa, L.; zmyka, myszkowa, palusz-

kowa.
©rag, n. (bag) trawa. (?$. er hört ©rag road)fen

czuje gdy trawa ronie, F. W. 3ng — beigen

gry ziemi, cf. L. zby ci, umar. Sg ift

— bavüber gcroachjen mchem zaroso, Ross.;

wsiko co, przepieko si, poszo w niepami.
©ragartig trawiasty, do trawy podobny.

©raSbanf, f. (bie) f. 9tafen awa z darni,

trawnik.
©raöblume, f. (bie) oberb. f. ©artennelfe gwodzik,

nacb anbern ifl e8 Sat. statice , L. , Sßoln. za-

wcig, Ober zawcig trawny.

©raSbutter, f. (bie) maso majowe (z trawnej

paszy).
©ra§d)en, n. [ba§l trawka.

©rafemiief e, f. bie) ober ©raömücfe, piega.

©rafen, v. n. m. t). trawk gry, traw
zbiera, gr Daß $ferb giafet ko si pasie,

O r 1 a n d 13. ; grafeil laffeu na traw puszcza,

©rdfer, $1. bie zioa,

©rdferei, f. (bie) koszenie trawy; 2) — trawa,

siano, ka.
©raSfledf, m. (ber) murawa; cf. pastwisko; cf.

Rilff. trawiane miejsce; 2) plama od trawy,

©raßfreffenb, adj. trawoerny, j. S3, zwierz
trawoerne.

©ragfutter, n. [bag] pasza trawna.

©raSgrün, zielonotrawisiy, trawiego koloru.

©raghahnenfufj , m. (Sat. ranunculus reptans)

jaskier wóczcy sie.

©ra6()alm, m. (ber) prt ober prtek trawiany,

cf. dbo.
©raet>ed>t, m. (ber) trawnik, L. (szczupak

ziplonawy).

©raghtipfer, m. (ber)
f.

©ragpferb.

©raft 3, adj. trawiany, trawisty.

©ra|id)t, adj. trawiasty, podobny do trawy.

©ragfnoterid), m. (at. scleranthus annuus)

czerwiec roczny.

©ragfoht f.
©elbbiftet.

©raglanb, n. (bag), grunt trawiany, cf. ka.
©raglllie, f. (Sat anthericum ramosum) pajcz-

nica gaezista, £>., Ä., J. 2) f. Ghbpfriemenfraut.

©raglinbe, f. (Sat. tilia Europaea) lipa pospolita,

.£>, Ä, J. lipina, lipa holenderska, ,§gn.

©raglold), m. (Sat. lolium perenne) kkol trway,
.&., Ä., J., rajgras, ycica trwaa, ,£)g.

©ragmäher, ra. (ber) kosiarz.

©ragm tiefe, f. (bie) piega.
©ragnelfc, f. (Sat. armeria), zawcig, zawcig,

L. 2) f.
tfcfernelfe.

©raönelfenmeier, m.
f.

«Bugentroftgrag.

©ragpferb, n. (ba8) konik polny, skoczek, ko-
byka, wierczyk polny.

©ra&blatj, m. (ber) murawa, cf. pastewnik, 1$ ;

plac trawiany.
©ragreid), adj. w traw obfity, — obfitujcy;

cf. 9iuff. trawianisty.

©rófferlein, n.f. Slbelting ©vafjiein czeczotka, g.i,L.

©ragfichel, f. (bie) kosa od trawy ober do trawy.
©raffiren, v. n. tn. I), grassowa, pustoszy, 3. S3,

grasujca zaraza.

©rófjlid), adj. okropny, straszny, srogi; szpetny,
zgroz czynicy.
2) adv. okropnie, szpetnie, szpetno.

©rafung, f. (biei pasza onierska o. furaowa-
nie; cf. *picowanie , D. wypaska , zbieranie
trawy, paszy.

©ragrouebg, m. (ber) ronienie trawy.
© v a S tu n rtj e I , f. (Sat. trlticum repens) pszenica

perz, .£)., Ä-, J- trawa aptekarska, ^g.
©röte , f. (bie) im gifch o. g. oci. 2)

©rate an einer ©chneibe, f. drót, wilk, chropawe
miejsce, bródka, szczerba; cf. zby; cf. JHtlff.

ostre czego; o&Jry kant.

©ratf)f)0be(, m. (ber) hebel stolarski do las-

kowania.
©ratiai, n. (bag) podarunek; g. nku, dar, g. u;

cf. kontentacya; cf. porekawiczne; cf. SRabel=

gelb, cl. lasztowe. (co si z aski daje lub

do*iaje).

©ratification, f. (bie) gratyfikacy, wyna-
grodzenie.

©rätbig drótowaly , szczerbaty, chropawy, o-
cisty (o rybie).

©rätfd)en, v. n. m. h. rozkraczy nogi ober

chodzc nogi rozkracza.
©rdtfd)ig rozkraczonj'.

©ratulation, i. (bie) winszowanie, powinszo-
wanie.

©ratulationgfchreiben, n. (bag) list winszujcy,
L.; — z powinszowaniem.

©ratuliren, v. n. m. ). wiuszowa, powin-
szowa.

©rau, rocifjgrau siwy, szary; bunfclgrau bury;

graue 2£ugen bure oczy; grauc garbe szary auch

szaraczkowy kolor;

gratieó ,£>aupt siwizna; cf. 'graueg .fjaar siwe
wosy, osiwiae wosy. 6rj. Biskupi z osi-

wiaemi wosami (a).

graue (Srbfen szary groch , cf. bury groch, in

Sßr. jolen. •

©rau merben
,

graueg ^>aar befommen siwie,
osiwie; zestarze si. ©id) roegen etroag feine

g—en .£>aare roarhfen lafjeti nietroszczy si, nie

zachodzi w gow o co. Sag graue Silterthum

odlega staroytno.
©raubart, in. (ber) siwobrodaty. (graubärtig).

©raublau, siwo niebieski.

©raubttnbten, Gryzony, PI. L.

©raubenj, n., eine Stabt in $reußen Gru-
dzidz ; g. a.

©raubenje.r, m. (ber) Grudzigdzanin.

©rauben jerin, f. (bie) Grudzidzanka.
©rduel, m. (ber) obrzydliwo, f., ohyda, szka-

rada; okropno, zgroza.

Ser — ber äkrroüfiüng obrzydliwo spustosze-

nia, bibl.; cf. pustoty ohyda, Krsk.

©raueltbat, f. (bie) szkaradny uczynek; czyn
zgroz przejmujcy.

©ratien, v. n. m. 1). unberfönlicf) einen mit ©chatter

berbunbenen flnnlichen Slbfcheu cmpfjnben ba si,
stracha si, lka sie, ulkn si, trwoy
sob, brzydzi sie, wzdryga si, skóra mi
si trzsie; cf. zgroza.

Sg" graut mir — bor etroa8 lkam si czego tlilb

mam wstrt do czego.

2) — grau foerben, ton grau (siwy) siwie.
— nom Sageganbrud) wita, zanosi si na
brzask: cf. rozmroczywa si, wywijanie sie

witu, rozwidnianie si.

©rauen, n. (bag) «trach, trwoga, lkanie si,

zgroza, cf. olimierzienie sobie czego. Sin —
befällt mid) strach mnie przejmuje.

©raugelb, g
— grün szaroóty, szarozielony.

©rauhaarig, siwe wosy majcy, osiwiay.
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©rauhaber f.
©etreibefjaber.

©rauenhaft t. gräulich.

©raufopf, m. (Der) siwa gowa, siwizna; fr. fin

©raufof unb bod) nod) rüftig stary, lecz jary,

li. i cf. czosnek ma biaa gow, lecz ogon
zielony, L.

©raulid) siwawy, szarawy, burawy, szaraczkowy.

©riulid), adj. okropny, straszny, obrzydliwy,

ohydny.
©raumantel, m. (Sat. thalictrum minus) rutka

mniejsza, Ä-, J.

©raumeife, f. (bie) sikora botna.

©raumeibf, f. f. ©änfeftifj, grauer.

©raumelirteg Sud) szaraczek.

©raunid)t, n. [bab] gronista dymna uel, L.

©raupe, f. [biej pcak: cf. >J$r.=$oln. pyszka;
krupy $1. cf. alt $r.=Co!n. opich, cf. lohaza,

in ^ofujien unb sßobolien.

©riupeln, v. imp. m. h. e6 graupelt krupi, grad
drobny pada, Tr.; cf. Stuff, krupami —, ziarna-

mi upada.
©räupnev, m. [ber] ©raupenfuppe, f, (bie)

krupnik.

©raug, m. [ber] ber Schutt, ©rug rozwaliny,
zwaliska, ruiny, gruz.

2) — , ein ftarfeö ©rauen strach, trwoga, zgroza,
truchlenie, dreszcz, 3Bj. adj. okropny,
straszliwy.

©raufam, ad. okrutny, srogi, straszny, grony?
2) adv. okrutnie. (Sin graufamer äJcenfd) okrutnik,

tyran, g. a.

©raufamfeit, f. (bie) okruciestwo, srogo,
okrutno, tyrastwo.

©raufchimmel, m. (ber) ko szarosiwy, L.
;

brudno szpakowaty ko, siwy ko.
©raufe, f.

f.
Sra hm.

©raufen, v. n m. h. f grauen

©raufig, adj. graufenhaft, straszny, okropny.

©rauroerf, n. (bag) bag zubereitete ^ell ber Si=

birifdjen (Sichhörndjcn , roelche im 3Binter_ grau

roerDen, auf Rufflfd): biely mech; Sßoln. popielice,

PI., im mittet 2at. griseus.

©raba men f Sefdjroerbe.

©raoeur, (rj), ©ra Direr, m. (ber) rytownik.

©rabiren, v. a. rytowa.

©rabirfunft, f. (bie) sztuka rytownicza, (a), ober

rytownictwo.
©rabitation, f. (bie) grawitacya, cienie cia

niebieskich.

©raoitatifch, adj. powany, 2) adv. powanie.

©rasie, f. (bie) wdzik, g. u, gracya.

©reger, ©regor, m. Grzegorz, g. a.

©reif, m. (ber) gryf, g. a; cf. Tr. gryf, ptak
zmylony czworonogi.

©reif fpielen w apank gra.
©reifen, v. irr. a. m. h. Imperf. id) — , er griff,

Conj. bafj id) —, er griffe, Part, praet. gegriffen

ima, chwyta, apa, uchwyci, zapa, bra,
wzi si do czego (nach etroag).

6$. 3" &en SBoffcn greifen porwa si do broni,

cf. rzuca si do broni. Sinem unter bie 2(rme

greifen ulywa, ujmowa ciaru, Tr.j dopo-
módz komu; <5j. stara wdowa wzia si do
tabakierki (a), ginem in fein Stmt greifen wtr-
ca si w czyj urzd; cf. wdawa si w co.

Urn fki) greifen szerzy si, wzmaga si.
einen Son falfd) — , in ber SOtufif, le bra ton
jaki; faszywie uderzy (w klawisz). Sßlatj

greifen, (w stylu kancel.) mie miejsce, by za-
stosowanym.

©reifig, greiflid), adj, dajcy si uj. 2)
luhicy chwyta.

©reiffpiet, n. [bag] gra w apank; *kaptywus, L.
©rcifung, f. jibie) aid Subft. ift e§ nur in 3ufam>

menfecungen üblich chwytanie, dotykanie, uchwy-
cenie, jcie, ujecie,

©reinen, v. n. m. h. cf. roeinen paka,
kwili si.

©rei§, m. [beri starzec, g. rca , staruszek, g.

szka; adj siwy, zgrzybiay.

©reifenalter, n. Lbab] wiek zgrzybiay, staro.
©rell, adj, racy, ywy, jary, byszczcy si

j

cf. L. jaskrawy; cf. dziki, bystry, cf. wy-
trzeszczone oczy, P. K.

©rellheit, f. (bie) jaskrawo, ostro (tonu).

©rempel, m. [ber] im 21-belung blofj Kramerei, ^5r.*

$om. flücfiige gjcremente, glot, g. a, Pi. y.

©renabier, m. [berj *granater, beffer grenadyer,

S- a, SJlj.

©renabiermuCe, f. [bie] czapka grenadyerska.
kopak g— ski.

©renabievregiment, n. (tab) puk grenadyerów.

©ren bel, m. (Der) grdzie!, g. a, L.; im $reufj.=

$0lll. grdziel, g. i.

©renjauficher, m. (ber) stranik.

©rensbaum, m. [ber| drzewo graniczne.

©renjbereiter, m. (ber) objedajcy granice

stranik, Ross. objeczyk.
©renjborf, n. (bas) wie pograniczna.

©renje', granica; f. kres, zakres. 2)ie ©renje

jiehen granice oznaczy — jroiKhen jroeien ro-

zgraniczy, cf. pogranicze, n.

2) (Sat. ledum paiustre) bagno winie, Ml,

<£>gn.i bagno pospolite, Äl„ Jundz., rozmaryn
polny, |»gn } fleine — (Sat. andromeda polylolia)

rozmarynek bagienko, Al., modrzewnica pospo-

lita, Jndz.

©renken, v. n. m. h. graniczy, on etro. z czm.
przytyka, cf. dochodzi.
6r. nieraz apetyt dochodzi do obarstwa, DD.

©renjenb graniczcy, pograniczny.

©renjenlog, adj.
"

bezgranic, nieograniczony, cf.

nieobjty na nie objtym powietrzu P.

K. 370.

©renjfeftung, f. [bie] forteca graniczna.

©renjflufj, m. [ber] rzeka graniczna t. j. stano-

wica granic.
©renjgraben, m. |ber] rów graniczny.

©ren^hugel, m. |berj kopiec.

©reiijfette, f. [bie] kordon ©renglinie linia gra-

niczna, granica.

©reiijnachbar, m. [ber] ssiad wspógraniczcy,
graniczny, ssiad ocienny.

©renjort, m. [ber] miejsce pograniczne, SBj.

©renjpfaf)!, m. [ber] pal ob. sup graniczny.

©renjfäule, f. [bie] ber ©renalem kamie aucr)

sup graniczny, B.j kopiec na znak granicy

wysypany.
©renjfdjeibe, f. [bie] miedza, rozstajnie, $1.

©renjfdjcibting , f. [bie] graniczenie, rozgra-

niczenie, granic prowadzenie, *dukt.

©renjfotbat, in. (ber) onierz na granicy
stojcy.

©renjfperre, f. [bie] zamknicie granic.

©renjftreit, m. (ber) ©— ftreiiigfeiten, jl. kótni»
ob. spory o granice.

©renäftaot, f. [bie] miasto pograniczne, B., miasto
na granicy.

©renäjeidjen, n. (bab') graniczny znak, ujazd, L.,

cf. uroczysko.
©rete, f., ©retdjen n. Magorzata, Magosia.
©reuel f. ©räuel

©riefen f.
ffiuchrocijen.

©riebe, (. [bie] *skrzecka, Sßr.sSßoIn., skwarka,
cf. skwareczki, cf. szperka.

©riebg, n. (bag) bag Äeingehäufe ogryzek, rodek,
komórka, L.; torebka, eig. Seuteld)en, oberbotan.

bie Äapfel; cf. ffluff. serce w owocach, cf.

serduszko.
©ried)e, m. (ber) Grek, g. a, Greczyn.
©riechenlanb, n. Grecya.
©ried)ifd), adj. grecki, 2) adv. po grecku. Daö

©riechjfche greczyzna.
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®rie6, m. (ber) grobförniger (Snnb aus fleinen @tein=

djen beftefyenb, &ie§ wir, gruz, piasek ziarnisty;

cf. 6. miaki gryz.

2) — ,
grob gemahlenes ©etreibe, feine ©rü^e, 'gryz,

g. u, cienka kasza; cf. B. kasza drobna, 3)
kamie nerkowy.

©rieSartig, *grj'zowaty, razowy, naksztat
drobnej kaszy;

2) wirowaty.
©riefeln, v. n. m. h. ograza, niejaki dreszcz
uczuwa, cf. wzdryga si; cf. skóra mu si
trzsie.

©rieögram, m. (ber) pospnik, L.

©rieSgrammen, v. n. m. h., bor ©rimin mit ben

3äbnen fnirfcheu, ober feinen Unmillen burd) SKnrven

ober SJerjerrung ber ©eftchtSjjüge an ben Jag legen

zgrzyta zbami, dsa si, ponuro patrze,
marszczy czoo.

©rieSmehl, n. (baS) mka gryzowa. L., beffer
—

razowa.
©riff, m. (ber) bie .gmnblung bcö ©reifenS apanie,

chwytanie, ujmowanie, ujecie, *gryf. 6$ gra-

nie w podwójnych gryfach , które (jBiolillfbiele)

Lipiski z nadzwyczajn miaoci i czy-
stoci wykonywa (a). Äunftgriffc obroty, pra-

ktyki,' f. Äniffe.

Ser falfdje ©riff (auf einem Snftrumente) faszywe
wzicie.

2) eine ^anbbotl gar, f. (pidzi).
3) baojenige roomit man greift , j. S3, bie Slauen ber

Stauboogel gryf, g. a, szpona.

4) bei jenige Jheii eines SBerfjeugeS, bei roelchem man
baffelbige angreift um e§ 311 führen rkoje, trzo-

nek, ucho, róg, rczka, szyja, toporzysko;
dzierado, antaba, cf. Stuff, chwatka =: Sßoln.

chwytka, ©nffe mit bem ©eroehre, — gahne ro-

bienie broni, — chorgwi, Aut. Of.

@j. uchwyci bro praw rk w ujciu kolby,

Sak. on., Sranj. la poignee du fusil, Szk. .
Sm ©riff haben wraz namaca, umie na pami
zrobi, mie co na podordziu, — pod rk,
prtko z atwoci co zrobi, biegym bj- w
czem. £>er ©riff an ber $l)ür antaba.

©liffbrett, n. (bo) szyja instrumentów mu-
zycznych, Tr.j proek u skrzypców na którym
strony le, gryf, L.; deszczuka.

©riff eL , m. (ber) gryfel, g. gryfla, B. unbSiuff.;

cf. grafka, prcik którym rysowa mona co

na piasku; L.; skazówka, rylec, szyfer.

©riffeiförmig cryflowaty, B. rylcowaty.

©rifflod), n. (bafe) dziurka w dtym instrumen-
cie (do przycinienia palcem).

©rille, f. (bie) eine Slit fleiner .freufchrecfen, welche' fld)

häufig in mannen S3ebältniffen ber Käufer aufhalten

wiercz, g- a. wierczyk, g. a. 2) — ein jeber

feltfame infalU mühfame ©ebanfen unb 3Sorftellun=

yen ohne Scuijen , ein mürrifcher 3ufta'ib °tö ©emü-
ti)e§, ©orgen kaprys, fantazya, chimera, humor,
dziwactwo, troska, wiercze w gowie, bki w
nosie; cf. B. urojenie, myl dzika, ponure
urojenie, B. ©rillen i)aben,

%

— fangen chi merowa,
grymasy mie, karmi si chimerami , dymem
sobie gow zaprzta, dziwaczy
<gr. er bat ben Äobf boll ©rillen klin mu jaki
zaszed w gow. Der SBein betreibt bie ©rillen

dobry trunek na frasunek.

©r.tllenfa ng, m. (bet) chimeryetwo , chime-
ryczno.

©lillenfäugev, m. (ber) chime ryk, chimeryczek,
kaprynik, tetryk, dziwak, cudak nie potrze-
bnie si turbujcy , dziwaczny, zrzda, gry-
mauik; L.

©rillcnfätigcrei , f. (bie) tetryczno, dziwactwo,
zrzdno, chimera, chimeryetwo, kaprynictwo,
humorowaloc.

©rillenhaft chymeryczny, dziwny, dziki, zrze-
dnyj cf. L. dziwaczny, dziwacki, grymany, L.

©rimaffe, f. (bie) eine feltfame SSevjiehung bes ®e*
fichtS grymas , dziwactwo , dziwaczne twarzy
krzywienie, dziwaczne miny.

©rimm, m. (ber) ein hoher ©rab beS 3orneS, ber fich

boi'äüglirh burd) eine roibrige Skrftellung ber ®efld)t6=

5Üge äujjert gniew , zapa gniewu, furya, za-
palczywo , surowo , srogo , zajado,
okrutno, zawzito. 2) adj. f. grimmig.

©rimmbarm, m. (ber) kiszka kolkowa ober ko-
bielasta, ktnica, L.

©rimmen im Seibe, n. (baS) kolka ober P. kolki,
rzniecie ober rzniczka w brzuchu, uilb nad) ©U
rad) 31 , 24 cknienie i gryzienie w ywocie,
Cwntrzne drczenie) kolka.

©l'immig, adj. ponury, surowy; gniewny, srogi,
okrutny, zapalczywy, straszny. B. rozjady,
rozjuszony.

©l'immig, adv. ponuro, gniewno, z wielkim
gniewem; grimmiger 3oni popedliwo gniewu,
gniew popdliwoci, cf. zapamitao. ©ritn>

mige Äälte srogie zimno.
©rinb, m. (ber) parch, g. u, ober $1. parchy; 2)
skorupa na jakim wrzodzie, strup; cf. t£)0nig=

gefchhnilft vulgo Söernegrunb ogni pióro.

©rillbig, adj. strupowaty, strupiasty, parszywy,
parchaty, krostawy, wrzodawy; j. 93.krostawy
i perszywy nie wiele sobie bd mieli wyma-
wia, (wyrzuca), @rn. .frnbbó cf. kocio gar-
kowi przygania, a oba smol.

©rinbtobf, m. (ber) parszywa gowa, parchata
gowa, E. ; stropami zaskorupiaa gowa;
parszywiec.

©rinbfraut f. SalbgreiS.

©rinbfcbubben, $1. auf bem Äobfe paprzyska na
gowie, L.ij chropawe otrby, L.

©rinbrourj, f. f. Slmbfer, Einblättriger, fleine — (8at.

rumex nemolapathum ) szczaw lancetowaty,

«Ögn.j Jndz. ;
— kobyli ostrolici Trój.

®rin fen, V. n. m. h., f. greinen chechota si,
*rzechota si, zby wyszczerza, cf. paka;
2) twarz wykrzywia szyderczym umiechem.

©ribbe, f. (bie) grypa, influenca (choroba).

©riffeln, n. (baS) czucie dreszczowe (po czon-
kach), ograka.

®i'o)T, adj. gruby; grubijaski, a, ie. (£j. gro6e<3

S3l'0b chleb razowy , (a). 2) adv. grubo
, po

grubijasku.
§in grober SDccnfd) grubijanin , nieokrzesaniec,

mazgaj, g. aja, nieobyczajny, niegrzeczny
czowiek, *nieulizany. Sin grobeö SSeigeljen

ciki wystpek, (a). 2£uS bem gróbften co z
wikszego, co z wiksza, L.

©robbräbtig z grubych nici (zrobiouy).

©robhaarig gruhowosisty.
©robheit, f. (bie) grubo, grubijastwo; grubo-
mowno, prostactwo, nieobyczajno, niema-
niera, niepolerowno.
@j. takiej grzecznoci bylibycie i w Smorgo-
ii i ii nabyli, gdzie ucz niedwiedzie polityki.

©robian, m. [ber| grubian, B., cf. grubijanin,

prosiak, nieludzki, niegrzeczny, nieobyczajny,
nie znajcy si na piknej dobrej manierze; cf.

waligromada.
©robförnig gruboziarnisty.

©loblid), adj. grubawy, przygrubszy, miszy;
cf. Stuff, grubowaty. adv. grubo, mocno, bardzo

np. obrazi (beleibigen).

©rob 8, m. [ber] baß Äerngehäufe komórka (w
jabku, w gruszce); ogryzek.

©robfchmieb, m. [ber] f. .fjuffchmib kowal, od

grubszej roboty, cf. Stuff, kuniec.
©robfinnlich, za grub ob. pod zmysowoci
uganiajcy si, do niej nalecy.

©1'Ó'lcn, v". n. m. & skrzecze, wrzeszcze.
©robgericht , n. (baS) sd grodzki.

©roli, m. [ber] eine eingerouraelte heimlich« fteinb»

fd)aft roiber eine 'ißei'foii chrapka, g. i ober chrap,
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g. u, L ; *rankor, zawzito, zajado, nie-

nawi, zaarto, cf. wtróbka, *\vark.

©rollen, v. n. m. b. einem ober auf einen — dsa
sie na kogo, mie uraz do kogo, by za-

wzitym ua k.; 2) hucze w gniewie (jak

burza ).

©vönlanb, n. Grenlandya.

©rofchen, ro. [ber] grosz, g. a, PI. grosze, g y. ;

cf. grosiwo n.

©rofcbenbrot, n. (ba8> bulka groszowa.

©rofdjenftiitf, n. (ba6) groszówka.
©ro9, od. wielki, duy; bem SBuchfe nad}— wyso-

ki, suszny, rosy, urodziwy; spory, j. S3,

wojsko -e, Krs.; cf. potny; ungeheuer —
ogromny. Sj. zaczy si strzelania z po-

tnych tuków, Nieme.
grojje Ferren wielcy Panowie, przedni — ; (?£.

Rekrut urodziwy na dwa arszyny i pó
czwarta wierzka, (a).

@j. ber ©chredf bat grofje STugen strach ma wielkie
oczy i Krs. Ah mój ojeze! jakebym rad by
susznym jak W Pan.
adv. wielce, bardzo für: febr. 2) ba§ ®ro{j, n,

jlüölf Dutjenb dwanacie tuzinów. 3'" ©lojjen

j)anbeltl ryczatem, handlowa. ©roftthun uda-
wa wielkiego; frefje bf. ©ro^iehen wychowa,
odchowa

f. bf.

©rofj treiben uró, podró, odtic, do lat

przyj, Krs.; cf. sta si urosym. Dmbr. 54.

©ro9aaronbart, m. [ber] czennieniec, g. ca.
©ro 9 aid) ten wielce powaa, way.
©ro9ad)tbar, adj. zacny, przezacny.
©ro9abmiral, m. Iberj wielki Admira, B. ; cf.

najwyszy Admira.
©rojjciltern, jl. naddziady, *prarodzice, dziad i

babka; cf. Tr. dziadowie, ojcowie rodziców
naszych; cf. Stuff, przodki.

©roCóierbater, m. (ber) pradziad; bie © - mut=
ter prababka.

©ro9articj wspaniay, wzniosy.
©roifaugig, adj. wielkooki, *okal, L.

©rofbaud), m. (ber) brzuchacz.
©ro9bäud)üg brzuchaty.

©rofbldttrig wielkolici.
©rofjblumengra f. §lugentroftgra8.

©ro9britannien
:i

n. wielka Brytania.

©rojbenfenb wielkomylny.
©rß9e, f. (bie) wielko; srogo; cf. wzrost, g.

u, uroda. Sßapier bon jeber ©i69e papier wsze-
lkiej objtoci (a). ©etraltige — ogrom. (Sin

©tern erfter — gwiazda pierwszej wielkoci.
@r. poznacie srogo tego bdu, Trb. üttan

mti9 nicht blo9 auf bie ©vöfje fernen chopa nie

mierz korcem, 6rn. ^>nbb. (£g. wysoko
geniuszu i zrczno polityki, (a).

©roffelbeere, i", porzeczka agrest biay, Al.;

(Siat. ribes grossularia).

©ro9eltem f. © —altem.
©rofj enfel, m. ein, prawnuk, g. a. © — enfelin,

f. (bie) prawnuczka.
©rofjeulehre, f. (Me) matematyka.
©rofjentheilö ober gvö9tentheil8 z wikszej czci;

cf. B. najwicej, najczciej
©rofter, m. ein Magnat, Wielki Pan.

@rojjfelbf)frr, m. (ber) Wielki Hetman.
©rofiffirft, m. (ber) Wielki Ksi, Wielki Knia.
©Irojjfürftenthum, n. (ba^ Wielkie Ksistwo.
ffiroifürftin, f. (bie) Wielka Kina.
©rofjgünftig wielce yczliwy.
©rop anbei, m. (ber) ber <£>anbel in6 ©rofje handel
calowy ober — na hurt, hurtowny, ryczatowy.

©rojjbdnbler, m. (ber) kupiec hurtownik, PI.

kupcy hurtownicy, (a); kupiec [ryczatowy,
hurtowny kupiec; bie 3u «ft ber — kongregacya
hurtowych kupców, (a).

@ro9f)err, m. (ber) Sutan.
©vo§ 6 err lid) sultaski.

©ro9Öfi'äig wielkiego ober wspaniaego serca

(bdcy).
©rofj^eräigfeit, f. (bie) wspaniao serca.

© r o 9 f) e

v

3 o

g

, m. (ber) wielki ksi, g. wielkie-

go Ksicia.
©ro&Jjeraogthum, n. (ba6) wielkie ksistwo ober

ksistwo.
®ro9l)unbert, n. (ba§) stodwadziecia.

©rojjjifihrig doletni, penoletni.

©rojjicthrigfeit, f. (bie) *wieloletno, *wielko-

letno, beffer penoletno ; .cf. doletno.
©rosier er, m. (ber) f. ©rofj&änbler-

©loffannnerer, m. (ber) wielki podkomorzy.
©rojjfanjler, m. (ber) Wielki Kanclerz.

©rojjfnecht, m. (bel) parobek starszy, B.; cf.

najstarszy parobek.
©roffomtbur, m. (ber) Wielki komandor.
©rofjfobf, in. (ber) gowacz, g. a.

©rofjföbfig, adj. gowiasty wielk gow ma-

®rofjficU3, n. (ba8) wielki krzy (order); i: Ka-
waler orderu W. Krzya.

@ro9inäd)tig , adj. wielmony, wielowadny,
potny.

@r

o

5 mäci)tigflev Najpotniejszy.
®ro9mama, f. (fcie) babunia.

©ro9marfd)all, m. (ber) Wielki Marszaek.
©ro9nia9Heben króliki, L.

©rojjmaul, n. (ba8) gbal, chepliwy gupiec,

*wargacz, trba,
©rojjmtulig wtelkousty.

®ro9meifter, m. (ber) Wielki Mistrz,

©rojjmeifterthutn, n. (ba6) wielkie mistrzowstwo.

©rojjmunbfdjenf, m. (ber) Wielki podczasy,

Czenik.
©rofjmutl), f. (bie) wielkomylno (a); wspa-
niaomylno, wspaniao umysu,

©roftmüthig, ad. wielkomylny, wspaniaego
umysu, wspaniaomylny.

@ro9mutter, f. (bie) babka, babusia; cf. babula.

©roßtnütterlid), babczyn, a, e; burch ben gen. babki.

©rofjnafig, wielkonosy, a, e.

©rojjoheim, m (ber) brat dziadka, *prastryj, cf.

*prawuj (ber ®ro9mutter Sruber).

©ro9baba, m. (ber) dziadzio, dziadu.
©roßprahler, m. (ber) samochwa, chlubnik,

chepliwiec, junak, chwalibieda.

@ro9prol)lerei, f. (bie) samochwalstwo, junakie-
rya, chepliwo, przechwaka, fanfaronada.

®ro9brahlerifd) , adj. samochwalny, bardzo
chepliwy.

©ro9f4)reier, m. (ber) f. ®ro9maul.

©roffiegelbetoaforer, m. (ber) Wielki Piecztarz,
Wielki Kanclerz.

©ro9fpved)er, m. (ber) f. @rofjt>raf)fer samochwa,
chepliwiec, chlubnik, junak.

@ro9fp r ed)erei, f. (bie) samochwalstwo, junakie-
rya, chluba, chepliwo, wystawno.

@ro9fbred)erifd), chepliwy,

©rolftóbter, m. (ber) obywatel ober mieszkaniec
wielkiego miasta.

©ro9ftäbtifd) wielkomiejski; jak w wielkiem
miecie.

©ro9ftiinig czolisty, a, e; cf. czoowaty, L.

©roffultan, m. (ber) wielki Sutan, Cesarz Tu-
recki.

©ro9tante, f. (bie) siostra babki.

©rofitaufenb, n. (ba8) tysic dwiecie.
©rofjtaufenbgülbenfraut, n. centurzya wielka,
jasieniec; cf. goryczka woska, L.

©ro9te najwikszy, a, e; Sftan berechnet afleB bom
gro9ten bi8 jtim fleinften obrachuj kad rzecz,

od wiela do maa, L.

®r69tentheil8 po wikszej czci,
©rofthuer, m. (ber) po Pasku czynicy, udajcy
co wielkiego; cf. ®ro9pral;ler.

®ro9tb,un, v, n. m. 1)., panoszy si, junaczy,
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junakiery, narabia, bardo, górno si nosi,
wynioso — , wysoko patrze, kokoszy si,
*wieliczy si; cf. pawic 6ie , bra si pod
boki; cf. ua czoo Ober na popis wyjeda z
czm, L.

©rofjurenfel, m. (ber) praprawnuk.
©r

o

u rcnf e li n, f. (bie) praprawnnczka.
©ro&Daier, m. (ber) dziadek, g. dka, äSj.; dziad,

g, a. voc. dziadu, Vol. ober nad) Kopczyski
dziadzie.

ffiro{jDäterlirh, dziadzin, dziadowski.

©rofjoatcrftu 1)1, m (ber» krzeso wielkie, B. ,

©rofjoejier, ni. (ber) wielki Wezyr, najpierwszy
Ministet i Hetman Turecki.

©rofjsichen, n. (bo8) odchów, g. u.

©rotcef = unnatürlid), feltfamj munberlich nienatu-

ralny, dziwny, dziki, B.j cf. dziwacki, dziwo-
lgowaty, potworny.

Sin groteofer Einfall roiteszny koncept, cf. po-
czwarny, j. 35. dzikie i poczwarne postaci ich

boyszczów, S. Pp.
©rotte, f. (bie » grota, pieczara, jaskinia.

©rü beben, n. (baó) doek, g. lka$ cf dolkowato.
gj Dziark. oon Jobtcn fprechcnb jabko oka
cinione, zostawujce po sobie dolkowaio.

©rube, f. (bie) dó, g. u, loch, g. u, wdó; *cf.

parsk, fodyna, kopalnia, cf. kotlina Ober dó
beim Äohienbrennen, Tchn.; j. S3, bei Den Salj=

merfen in Wieliczka, kopalnia.
Sprirhro. mer anbern eine ©rube grabt, ber fällt

felbft hinein kto pod kim doki kopie, sam w nie

wpada. Unter bie ©rube bringen do grobu kogo
wpdzi.

©rübelei, f. (bie) szperanie, wyszukiwanie, gme-
ranie, szperanina.

©riibeltoaft, adj. wiele szperaniny potrzebujcy.
©rübelfopf, m. (bei) szperacz, g. a.

©riibeln, v. u. ill. f)., szpera, biedzi si myla-
mi, gmera w czem, P. K. 127, duba (w nosie).

©rubenarbeit, f. (bie) robola w kopalni.

©rubenarbeiter, m. (ber) górnik, g. a.

©mbenblenbe, f. (bie) ©rubenlicht, n. (ba6) lampa
Ober latarnia górnicza.

©rubenroaffer, n. (bab) woda w kopalni zbiera-

jca si.
©rübler, m. (ber) szperacz, badacz, g. a.

©riiblerin, f. (biel szperaczka.

©ruft, f. (bie) eine natürliche .frohle in ber grbe ja-

skinia, dó, pieczara, *pieczar, L.; podziemne
miejsce. 2) ein auSgemauerteö ©rab, eine ©rube
grób, g. u. (murowany).

©rum met, n. (ba8) potraw, SBj., trawa póna, cf.

otawa (a).

©run, adj. zielony; grüne Ärätltcr zielenina, zie-

lone zioa; fam. einem grün fein sprzyja, ©run
Donnerftag Wielki czwartek.

2) alo n. zielono, zielenina (a).

©runb, ni. (ber) im ©egenfat) ber Oberfläche dno,

spód; — tinb S3oben grunt, pi. grunta; — bon

©eroebe unb fflealerei to; bon ber Sage, opp. ,£)öhe

nizina, dolina, bibl. skry(o; j. ÜV chustka
ty l'tyków» w kropki biae na czerwonym tle

(a), (fj. staroytni elazna i niezbagan wol
losu za to dramatycznych poematów ustana-
wiali, F. Wyk.

2) — , ©runblage, morauf etmaö ruht ober beruht

fundament, podstawa; zasadaj fig. — iii S3rjug

auf bau äßefen einer ©ache; j. '-8. einer ©ache auf

ben — fommen gruntownie zbada rzecz jak;
zgruntowa rzecz.

3) racya, powód, dowód (Seroeiö), ródo
(Quelle). SDcan muij ihnen glauben, fle haben ihre

©riinOe wierzy im trzeba, maj swe obrony,

P. K. 40. Wicht ol)ne ©runb etroaf) fürchten obawia
si czego nie bezzasadnie (a). luf ©runb beffen

na tej zasadzie, n» tym fundamencie, z powodu

tego. 6ine äkljaubtung ohne — twierdzenie bez
zasady (a).

Siegonbe ©runbe dobra lece, nieruchome. 9Son

— beo ^erjenö z duszy i serca. Slue bem ©runbe
z gruntu. (Sine Steform bon ©runb aue doszcztna
reforma (a). 3tn ©runbe w samej rzeczy, w sa-

mej istocie, B. Son ©runb auS do szcztu, ze
szcztem, cf z korzeniem, SBj. 3U ©runbe ge*

hen zanurzy si; przepa, ze szcztem zagi-

n. Gj. jeszczemy nie trafili w samo jdro
wrzodu mir finb nod) nicht auf ben rechten tsrunb

gerommen, ober mir haben nod) nicht ben red)ten ftlecT

getroffen. 3" ©runbe richten zniszczy, zgubi.
3uin — legen za fundament pooy.

©runb legen zakad pooy Üj niezmordo-
wana czynno i nieustraszony umys pooy-
y pierwszy zakad szczcia jego (legten ben

evften — ju feinem ©lüde).

©runöbalfen, ©runbbaum, m. (ber) tram, g. u, L.;

podwalina, B ; cf. Tr. granjt.. racinal; ^oln. próg,

przycie w wrotach lozowych; powaa, SBj.,

cf Stuff, kil.

©rutibbau, ui. (ber) fundamenta pi.

©runbbegriff , m. (ber) fundamentalne wyobrae-
nie; cf. myl celna, B.: neu: pojcie zasadnicze.

©runbbimen, $i. f. (Sröapfel,

©rutlbblei, n. (icii) olowianka eglarska.
@rn nbbof-, ad. arcyzly, B.; cf. z gruntu zy, cay
niezbonik.

©ruubbrief, m. (ber) gruntowy zapis; cf. wia-
dectwo.

©runbbuch, n. (bag) gruntowa ksiga, L.

©runbcbrlid), adj. arcypoczciwy, cl. gruntownie
(z gruntu) poczciwy, Krsk.

©runbeid)cln, $1. f. grbeicheln.

©runbeigentljum , n. (baö) wasno gruntowa.

©runbcigenthumer, m.(ber) waciciel gruntowy,
cf. gospodarz gruntowy, 8tS.

©runoeig, n. (ba§) kra, szry, g. u; cf. *re
ooer *ry, f. g. y, L.

©rünben, v. a. zagruntowa, j. 33. czyj szcz-
liwo (a) i gruntowa* fundowa, zaoy, np.

miasto, zakada fundament.
Sich auf etman grünben opiera si na czem,

SB3 , zaradza si na czem, B. — beim SJtaler

gruntowa ober pierwszym kolorem naoy, L.

©rüllber, m. (bet) zaoyciel, lundator, twórca.
— ber ©täbte osadcy miast, Krs. pp. 305.

©runbfalfd) zupenie aszywy, z gruntu fa-
szywy.

©runbfarbe, f. (bie) grunt koloru; cf. L. farba

pierwiastkowa; cf. Opp. jufammengefetite — do-

chodna farba, L.i 2) najglówniej>-zy kolor.

©runbfefte, f. (bie) podstawa, fundament , pod-

walina
©runbfläche, f. (bie) podstawa; cf. Tr. *baza.

©runbgelehrt, areyuczony, B.j cf. gruntownie —

,

gboko uczony, umiejtny.
©runbgeredjtigfeit, f. (bie) miejscowe (gruntowe)
sdownictwo.

©lünbgefe^, n. (ba8) ustawa zasadnicza; it. za-

sadnicze prawo, prawo fundamentalne, — kar-

dynalne, B. Cr,, najmniejsze zmiany w zasa-

dach Kzdu czstokro cakowite przeksztace-

nie praw zasadniczych kraju za sob pocign-
y (a) cf. ustawa zasadnia (a), Nieme.

©runbgräber, m. (ber) grundal, Trembecki ©. 79.

©runbheil, n. f. Slugenmura 2).

©runbherr, m. (ber) dziedzic, pan.

©runbbobel, m. (ber) hebel de laskowania.

©runbibee, f. bie) myl zasadnicza, to.

©rnnbircn, v. a. lentrykowa, L. .

©runblraft, f. (bie) sil pocztkowa, B., zasadni-

cza wadza, li. proijr. 30. — budzi.

©runblage, f. (bie) podaada, podkad, podstawek,

bazys, L.; cf. L. przycie, f., zasada; am beften

u. befonb. fig. podstawa
, j. 83. oto s» zasady,
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które suy maj za podstaw przyszej kon-
stylucyi Pastw Pruskich, Orz. bia. ; funda-

ment, zakad; cf. podstawa ; 6$. najistotniejsza

podstawa cigej i trwaej spokojnoci (a).

©runblegung, f. (Die) zaoenie, fundamentów da-

nie, — zaoenie, — zakadanie, — dawanie.

©runblebre, f. (bie> fundamentalna nauka, zasa-

dowa nauka Ctj. zasadowe wiary naszej

nauki, Woron. (a); cf. nauka kardynalna, B.

©rütiblid) gruntowny, zasadny, dokadny, adv.
gruntownie.

©rtuiblichfeit , f- (bie) gruntowno, zasadno,
j. iß, skarg (a).

©rünbling, m.(ber) kieh', g. bia.

©runblinie, f. (bie) bie unterfte Sinie einer gigur,

worauf fie ruht, bie SSafiö podstawa. 2) pierwsze
zarysy.

©runDloe bezdenny, niezgbiony, niezgrunto-
wanie gboki.

2) bez przyczyny, bezzasadny, 3. S3, bezza-
sadne danie, 913.; bez racyi, bahy.

©runbmauer, f. (bie) grunt murowan3r
, B., fun-

da me u t.

©rünbonnerftag , m. (ber) Wielki czwartek ;

©

—

ftagö « wielkoczwartkowy.
©runbpfeiler , m. (ber) podstawa, supiec, 3Bj.,

podstawek, podstawnik, L., fundament, filar, L.

©runbregel, f. (bie) prawido, regua fundamen-
talna, pryncypalna zasada, SSßhm.; gówne pra-

wido.
©runbrifj , iii. (ber) zarys, plan, Stuff, abrys; cf.

rysopis; letjtereS bebeuret bag Signalement; cf. L.

grunlrys, zakad budowania, cf. rys gówny.
©runbfatj, m. (ber) zasada, prawido zasadnicze

(a). G. Die ffiefellfchaft hat_ e6 fid) jum öirunbfa^

gemad)t Towarzystwo (biblijne) przyjo pra-

wido zasadnicze (a); cf. podstawa (a), zaoe-
nie, axioma, prawido, maksyma, prawo zasa-

dnicze (a), cf. PI. obyczaje.

©runbfótjlid) zasadowy, podug pewnej zasady.

©runbfaule, f. (biet f. ©ruiiDbfeilcr.

©runbfchroelle, f. (bie) podwalina, cf. Suff, niny
Pró£-

"

.

©runbfprache, f. (bie) jzyk oryginalny, orygina.
oryginalny tekst, — jzyk, jzyk pierwasikowy.

©runbftein, m. (ber) kamie wgielny. B.; cf.

kamie fundamentowy ober — gruntowy; cf.

Stuff, zakladny kamie, wgielny kamie
©runbfteuer, f. (bie) pobór z gruntów, gruntowe,

poradlne, g. ego, B.

©runbftoff, m. (ber) element, g. u, pierwiastek,

g sika unb u, L.; ywio, g. u.

©runbfrric), m. (beri gówna laska w gosce
pisanej, B.; cf. kreska fundamentalna; et. linia

prosta w stawiczce albo literze stojcej, Tr.

©runbftücf, n. (bag) possessya, g. yi, (a)_; grunt,

pi. grunta; majtek gruntowy, nierucho-

mo, WS.
©runbftucfe, $1. dobra gruntowe, eig. dobra nie-

ruchome, @)er.=D. cf. grunta, cf. posiado, StS.

(?r. ber Slntt>eil beg Stacbla&grunbftücteg udzia po-

siadoci spadkowej, St©.; cl. dobra ziemskie, Sßj.

©runbfupbe, f. (bie) ber Sobenfafi eineg fiüffigen

Äörperg grzy, PI., fusy, mty, Pi., stek, *zeza;

cf. B. ciek.
©runbtejt, m. (ber) orygina, tekst oryginalny.

©runoton, m. (ber) (in ber Drgel) piyncypa,
©rünbung, f (bie) zaoenie, lundaeya, zakadanie.

@runburfad)e, f. (bie) gówna przyczyna, pierwia-

stkowa przyczyna.

©runbbefte, f. (bie) podstawa, fundament; w-
gielna zasada.

©runbroabrbeit , f. (bie) prawda fundamentalna,
— zasadnicza.

©runbroefen, n. (bag) pierwsza istota, B.

©runbroiffenfchaft, f. (bie) nauka fundamentalna,

t. j. drugim za podstaw suca.

©runbroort/ n. (bag) sowo pierwotne, B.

©runbjahl, f. (bie) liczba pocztkowa, L. — kar-

dynalna.

©runbjinS, ni. (ber) czynsz gruntowy, L.; cf.

poziemny podatek, da gruntowa; cf. anowe,
L ; cf. czynsz, okup.

©rune, n. (Dag) zielono, zielenina.

©runen, v. n. m. h, zieleni sie ober zieleniej,

zielenia, zielenie.

©rünenb zielony ober zielenicy si ober ziele-

niejcy.
©rünfinf, m. (ber) bogumia (Sar. embriza citri-

nella) cf. boguwola, wilga, wywielga, ©olbfinf.

©run gelb zielonoóty.
©run

i) dubler, m, (ber) jarzyn nik, sprzedajcy
jarzyny.

©rüufobl, m. (ber) kapusta zielona.

©rünfraut, n. (bag) zielenizna; pinak.
©rünlict). adj. ziWonawy
©runlicherj, n. (tag) zielonawokrusz, g. u.

©rüuling, m. (ber) dzwonek, f. ©vünfüiE. 2) zie-

lonka (grzyb).

©rün fing, m. f. giugerfraut, fuiäftieligeS.

©rünfpan, m. (ber) «rynszpan, g. u, rdza miedzia-
na, nach neuer Sigmie: octan miedzi, SBj., niedo-
kwas miedziany, Bstrz.

©rünfpecht, m. (ber) (dzicio zielony, allein nach

Si. : ) ona zielona.

©ruiijen, v. n. m. 1), krzka, rechta, pga;
leUtereg jk.^oln.

©ningeug, n. (Dae) woszczyzna, ogrodowizna.
©ruppe, f. (bie) grupa, porzdnie uszykowany

zbiór figur, rozkad figur.

©ruppiren, v. a. m. 1)., grupowa, kup figur

trafnie wystawi; w grupy ustawi.
©ruppirung, f. (bie) grupowanie
©rug, m. (ber) für: ©rau.8, b. i. ©chutt gruz, g. u,

ruin, g. u, beffer rumowisko, 3Sj.

©rufj, m. (ber) pozdrowienie, witanie; cf. aud) po-
witanie, pokon, ukon. gr,. feinen ©rujj bermel*

ten zasya komu ukon.
©rüfjen, v. a. pozdrowi, pozdrawia, wita, sa-

lutowa (a); cf. kania si, pokoni si, uko-
ni sie komu; cf miebergrüjjen odkoni si ko-
mu. (Einen grüßen laffeu kaza si komu kania.

©ru^e, f. bie) kasza, krupy, Pi., cf. kleik. 6£.

(Sr hat ©rülje im Äopf ma kiebie webie (Sat.

foenum habet in cornu).

@rü Chafer, m., tartarifd)er (Sat. avena nuda) owies
nagi, SI, .$gn

©rfifjhanbel, m (ber) handel krupami.
©rütjhänbier, m (ber) krupiarz, B.; auch przeku-
pie kaszy, SSSj., przekupnik kaszy.

©rüijfopf, m. (ber) gówka jak makówka, a ro-

zumku jak gdyby naplwa; cf. bawan, gupi
czop.

©rüismühle, f. (bie) myn do robienia krup.
©rütjrourft, f. (bie) kiszka z kasz, B.; cf. kiszka

nadziana kasz.
©uarbian, m. Gwardyan, g. a.

©ud burch ben 3aun f ©roepheu.

©uclen ober turfen, v. n. m. h,, patrze, spoglda;
wyglda z czego.

©uefer, m. (ber) ober bag ©ucfglag szkieko, lor-

netka.

©uefgudf f. Äticfudf, m. (ber) kukawka, kukuka.
Sprichm. ba9 bid) ber ©ucfucf zjesz djaba. 35er
•— ruft feinen eignen Stamen aug kukawka na
siebie sama kuka; cf. ein ßfel fchilt ben anbevn
Sangohr.

2) alg Sßffanäc: großer — (Sat. orchis miliiaris)
storczyk kukawka, Sl , Jndz.; — wielokwia-
towy, kukawka wielka, <£)gn.

©uducfgblume, f. (bie) firleika kukuka, AI.
©udfaften, m. (ber) skrzynia optyczna, cf. B. ka-
mera obskura; cf. L. szarmant katrynka, szejne
katrynka, L. 3ft eig. Drehorgel.
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©udlod) ,_n. (bag) otwór do patrzenia, dziura do
patrzania, B.

©uerillagfrieg, m. (ber) wojna partyzancka,
©uhr, f. (bie) fermentacya, robienie,

©uillotine, f. (bie) gilotyna.

©uillotiniren v. a. gilotynowa,
©u in cc, f. (bic) eine Gnglifdje ©olbmünge bon 6 Jhjr.

7 ©r. äßerth gwinea.
©Uirlanbe, f. (bie) binda, Dm. sztuka Rym. @. 8.

©uitarre, f. (bie) gitara, bandurka.
©ularbfche ©alb ma gulardowa, Dziark.; oberma oloAviana, 3Bg.

©nlben, m. (ber) zloty, g. ego, zotówka; w Pru-
sach — 2 zit. p.

©ü Ib en, ad. obs. für golben zloty, a, e.

©ftlbenfiee, m. f. (?belleberfraut.

©fi I ben SJtilgfraut, n. f. ©olbmilg.

©lilbenfteinbred)
f. ©olbmilg. 2) f. gifeniourgel.

©ülbenrounbfraut, n. (bag) zlomignat, &gn.; (Sat.

seneclo saracenicus) Jndz.; vielleicht ift eg bei

Äl. prosianowlo zwyczajna (Sat. solidaga virga
aurea).

2)
f.

©olbraute.

©Ültig, ad. wany, majcy warto; cf. mocen;
ein gültiger SBerhfel wexel dobry na mi samego,
L.; w formie plenipotencyi i Co przez niego
uczynione bdzie, za dobre i wane — mie
bd, L ; gültig machen uwanie, wano nada.

©Ültigfeit, f. (bie) wano np. dekretu, wiadec-
twa etc.

©um mer, m. f. ©ommer.
©U mmi, n. (bag) guma, klej roliny wysuszony,
klejk'i soku rolinnego gdy jest bez smaku
i w wodzie si rozczyni daje, cf. *ywica,
eig. <£iarg; *liposok?

©u mmi arabicum, n. (bag) guma arabska, cf. *li-

posok Arabski, L.

©ummi elafticum, gumma sprysta, 3 s$. gumi-
lastyka.

©ummicht gumowy ober gumowny, a, e; cf. B.
gumowaty.

©timmigut, n. (bag) gumiguta.
©ummiharg, n. (tad) gummoywica, Tchu., ffig.

©ummiren, v. a. ni. 1)., gumowa; cf. klejem
drzewnym zaprawi, Tr.

©ummimaffer, n. (bag) woda gumowa.
©unbeireben, $1. f. (Srbebheu.

©unbelrebneffel, f. (bie) f. Sienenfaug, umfaffenber
bluszcz ziemny, D. Dzrk.

©unbermann, m. (Sat. glechoma) bluszczyk, Al.,

konrad, kurdwan, bluszcz, brzesztan, >£>gu.;

kordyban, $of Slboth.; gemeiner —
, f. Ghbebheu;

flcincr —
, f.

ghrenpreig , epheublättriger.

©ünfel, m. (Sat. ajuga) gdziel, f., L., Ät., <£>gn.,

iwa, Jndz., .fpgn.; dbrówka, iwinka, j£>gn.;

Dhramibalifcher -, f. äkrggünfcl; friedjenber —
, gül=

Den — , blauer — (Sat. — reptans) gdziel acy',
ÄI.5 iwa odnogowa, Jndz.; dbrówka rozo-
gowa, £gn.

©unft, f. (bie) berjenige 3uftanb be8 ©emütheg, ba

man eincS SBofjlfahrt nicht nur mit Vergnügen flehet,

fonbern auch geneigt ift, ihm folche 311 beförbern unb
gu beschaffen przychylno, ask», yczliwo,
fawor, cf. wzgldy; Sp. wzrastajcy u, króla
fawor Wacawa, S. Pp. @r. wiksze wzgldy
komu pokaza, Krs.
3u ©unften, b. i. 511 ©efatlen dla przypodobania

si komu. 3" 3>fmanbeg ©unften (SSortbeil) ent=

fd)Ciben rozstrzygn spraw na czyj korzy
(stron). 6j er beroarb fid) um bie ©unft ber crften

<&erren Eustacy obszed pierwsze Pany, P. K. 11!).

2) grlaubnifj, SSerftattung, 6inmilligung pozwole-
nie. Cj. SJit ®unft gil inelben za ask mówic (a).

©unftbcrocrbung, f. (bie) staranie si o czyje
wzgldy.

©unflbegeugung ,
f. (bie) owiadczanie aski; cf.

B. okazany dowód laski.

©Ünftig yczliwy, przychylny; pomylny, przy-
jaliwy, a, e, 3. S3- przyjaliwe niebo, P. K.
21Ü; przyjazny, g. S3. — moment, cf. dogodne
okolicznoci (a), günftig fein sprzyja.

(£$. bie ©cfunbl)cit mar ihm güuftig zdrowie mu
posuyo ; gtinftiger SBillb wiatr przyjazny (a),

©obalb gfmftige 3eiten fommen skoro czasy po-
su, ftir.

©unfiling, m.(ber) ulubieniec, kochanek, zaszczy-
cony ask, faworyt, cf. piecidto.

©Ulg el, f. (bie) gardo, gardziel, g. i.

©urgcln, v. a. m. h., gardo póka, gargaryzo-
wa, gardem glegota.

©urgelmaffer, n. (bag) gargaryzm, L.; wódka do
pókania garda.

©lir te, f. (bie) ogórek, g. rka.

©urfenformig ogórkowaty, jak ogórek.
©urfenfern, ni. (ber) nasienie ogórkowe.
©urtenrante, f. (bie) cina ogórkowa, B.

©urfenfalat, m. (ber) saata z ogórków, B., mize-
rya z octem.

©urt, m. (ber) poprg, g. a, beffer gu, SBg., pas,

g. a, gurt, g. u, L.; przepaska, przewizka,
opaska.

©Ultbett, n. (bag) óko na pasach, B., nawiza-
ne óko, V., podwizane — , .

©ürtel, m. (ber) pas, g. a; ben — lófen popuci
pasa; cf. tama P. K. 452.

©urtelfraut
f. Bärlapb, gemeiner.

©ürtelfchnalle, f. (bie) sprzczka u pasa.

©Urteil v. a. opasa, opasywa, gurtowa.
©ürtler, m. (ber) ein ^anbmerfer ber ehemalg bie

©ürtel befestig; beut gu Sage gehört er mit gu ben

Gablern, ©elbgiefjern pasamonnik, SBg.; cf panik
mosinik , B. ; cf. *pasotkacz

,
panik, cf.

*trzonik.
©ürtlerhanbmerf, n. (bag) pasamonietwo.
©ürtlerlehrling, m. (ber) pasamoczyk.
©urtriemen, m. (ber) rzemie szeroki do gurtu,

pasa albo pendentu.
©urtring, m. (ber) kóko u pasa lub guriu.

©uf), m. (ber) bag ©iefeen, ber flüfflge Äorper fofem
er gegoffen mirb lanie, odlewanie, topienie, bag

©egoffene odlewek.
2) — , ber Ort, burd) roelchen man bag SBaffcr

auggieftt ciek, stek, rynna, kana, wylew, wy-
leisko.

©ufjeifen, n. (bag) czugun, eig. Stuff, cf. lane e-
lazo, 9Sg.

©ufjiegen, m. (ber) ulewa, deszcz gwatowny. —
2)er Shrtnengufj zalewanie si zami; cf. po-

toki ez.
©ufjftein, m. (ber) pomyjnik, pomyjak, L.; cf.

stek domowy, L.

©nfetoerf, n. (bas) wszelka z czuguna (u?) lana

robota, Boss.
©uftab, m. Gustaw, g. a.

©ut, adj. dolny, a, e; 2) adv. dobrze; guter ^)Cin=

rid) f. Sorfgänfefuj); guter SDJuth otucha, dobra myl;
©uteg thun dobrze czyni, dobrze si sprawowa,
statkowa (a); gut gum geben, rennen chodziwy
ko, czowiek, L.

2)a8 ®utc erfennt man erft recht, roenn man eg nicht

hat najlepiej si zna dobre po stracie, Krsk.
ofeo mit ©mcm bergeltcn kto na mi rzuca ka-
mieniem, na tego ja chlebem.

©ut tocibcn rozdobrucha si, beffer udobrucha
si, Bg.; *rozdobrzy si, L.i gilt heifjen po-

twierdzi co, chwali co, przyjmowa dobrze;

er finbet e8 für gut eine Sltigiiahtne gu machen znaj-

duje rzecz dogodn zrobi wyjtek, ®er.=Drbn.

gür gut halten potwierdzi co. gör einen gut fa=

gen rczy, odpowiada za co. Sinem gut fein

sprzyja komu ailri) by przychylnym, lubi ko-

go, kocha, Sog. ©ei fo gut bd askaw. ®nt

haben mie dobrze. 3d) habe bei 3lmen nod) 10

©ulben gut ober gu ©lite jeszcze mam u Pana
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dziesi zotych (jako naleno, co mnie ra-

chowa sie powinno). SBiebcr gut machen [na-

grodzi, zapaci, uprztn, zastpi, dobrze

czyni. 3" 9"* haben przebaczy, darowa. Sie

haben gut reben Wac Pan moesz dobrze tak

mówi, B. GS fommt un6 gu gut nam to idzie

w poytek, L.; gute Aufführung dobra konduita,

statek, dobre Sprawowanie sie.

©ut! zgoda! ©ut greunb! swój!

©lit, n. (bag) dobro, dobrodziejstwo; majtek,
majtno, wo,

©titer, pi. dobra, f. bef. SBaareu — , towary.

£)a& hochfte ©Ut najwysze dobro, Tymie-
nicki, (Sat. summum bonum). ®ut macht lieber*

muth chleb ma rogi, a ndza nogi, cf. za do-

statkiem rozpusta, L. Unrecht ©ut gebeihet nicht

le nabyte niebywa dobrze poyte; cf. le na-
byto le ginie; 'z le nabytych rzadko sie

ucieszy trzeci dziedzic, L.

©utachten, n. (ba) zdanie, domys, cf. opinija;

j 33. — Syndyka, 9?S. ; cf. uwidzenie.
©utartig, adj. dobry, askawy, dobrej natury,

dobre obyczaje majcy, dobra dusza.

©utartigfett , f. (bie) dobro serca, dobry myle-
nia sposób.

©utbefinben, n. (bag) cf. bag ©utbunfen zdanie,

domys, m. g. u, cf. widzi mi si. Gr. "piekarz,

chleb przedawa podug swego widzi mi sie (a),

przywidzenie.
©ütchen, n. (bag) majteczek, wioska, eig. ein

Dorfchen; o. majtnostka.
©utbenfenb dobrze mylcy.
©Ute, f. (bie) dobro, f., dobrota, dobrotliwo Stuf

bem Sffiege ber ©ute w sposobie pojednawczym,
9®., cf. po przyjacielsku, 2S. Cabell fie bie

©üte mir ju fagen bd Pan askaw powiedzie,
racz Pan powiedzie

,
powiedz Pan z aski

swojej.

©utebel, m. (ber) gatunek winogron.
©titer, Sßl. dobra, majtnoci, cf. dostatki. (Sj.

czas który niszczy nietrwae dostatki, Kr ask.,

auch woci, SBj.

©üterbefchauer, m. (ber) wizytator, rewizor to-

warów.
@üterbefi|ätiger, m. (ber) [ajent frachtowy; li-

werant.

©ütergemeinfehaft , f. (bie) spólno majtku,
Bhsz. Sn — leben mie spók majtku, Bhsz.;
cf. dóbr wspólnictwo, ®.=D., wspólnictwo.

©uthaben, n. (ba) naleyto kredytowa.
©ntheifjen, n. (bag) uchwala, pochwaa, aproba-

cya, stwierdzenie, przystanie na co; cf. przy-
jcie, przyznanie.

*®ütheit, f. (bie) dobro, f. g. i.

©utherjig, gutmüthig dobrotliwy, dobre serce ma-
jcy, czowiek dobrego serca, dobra dusza,

szczery. Sj. er i ft fehr gutherzig zbyt dobry
daby i koszul z siebie; cf. i jajemby si po-

dzieli, daby ciasto z dzie, L.

©utherjigfeit, f. (bie) dobro serca, dobrotliwo,
szczero, dobre serce.

©ütig dobrotliwy, a, e, askawy? erlauben ®ie gü=

tigft prosz, pozwól Pan z aski swojej.

© Ütig feit, f. [bie] dobrotliwo, aska, a-
skawo.

©fitlich przyjacielski, w dobroci uczyniony. 2)
—, angenehme (Smpftnbungen erroeefen dogodny,
Sich (dat.) gütlich thun uczyni sobie wygod,
dogodzi, dogadza, dogod czyni} cf. pozwa-
la sobie, B. uywa.

©utmfithig, dobrze mylcy, cf. dobroduszny,
Witwicki.

©utmüthigfeit , f. [bie] dobroduszno , u-
przejmo.

©titfagung, f. (bie) rczenie, porka.
©tltSbefiijer, m. (ber) waciciel dóbr, dziedzic,

obywatel, Pan dóbr, Pan dziedziczny, Po-
sesor dóbr.

©utoherr, m. (ber) dziedzic.

©ut&herrfd)aft, f. [bie] dominium, ©..£). 2)

Pastwo do których wie naley.
©utöberrfchofttief), dominialny.

®utthat, f. [bie] dobrodziejstwo.

©utthater, m. (ber) dobrodziej, dobroczyca.
©utthaterin, £ [bie] dobrodziejka.

©uttfjitig dobroczynny.
©utthatigteit, f. [bie] dobroczynno, ..

©utroillig dobrowolny, chtny, SOBj-, ochotny.

©utrcilligteit, f. (bie) dobrowolno, f. g. ci;
cf. Ross. dobrochoctwo.

©pmnafiaft, m. (ber) gimnazyasta, g. y. stu-

dent, ucze gimnazyum.
©hmnafium, n. (bag) gimnazyum.
©tymnaftif, f. (bie) wiczenie ciaa, gimna-

styka.

©Ijmnaftifh gimnastyczny
®l;pg, ni. (ber) auch ®ip6 gips, g. u, ober siarczan
wapna, SBj., minera podobny nieco do kamie-
nia wapiennego, mitki, podobny do alabastru

i upalony staje si massa tward, z której

robi osóbki i inne bagatele, uywaj go te
do sufitów i innych ozdób architektury.

3n ®M)g aüeg ©el6 abbrütfen odda z gipsu stare

pienidze (a).

©I)j)8abgufj, m. (ber) odlew z gipsu, SSg., cf.

gipsowa .sztuka, B.

©Iibganmurf , m. (ber) obwód gipsowy, B.

©ijpgarbeit, f. ibie) gipsowa robota.

©Dpgartig gipsowaty.
©typóbilb, n. (bag) posta gipsowa, osóbka —

.

@l;pöbrucr), m. (ber) kopalnia gipsu, SBj., cf.

*gipsarnia, doy gdzie gips kopi, Tr.

@r/t>8becfe, f. (bie) sufit gipsowy; cf. B. puap
gipsowy, *podsibitka, *podciebitka, L.

@t)pfen, v. a. gipsowa, gipsem powleka.
©typfer, m. (ber) gipsownik; cf. B. gipsiarz; cf.

gipsujcy.

©Opgfigur, f. [bie] f. ©ppsbilb.

©I)p8gebir ge, n (bag) góry gipsowe.

©Cpgfalf, m. (ber) wapno gipsowe.
©I)pg traut, n. (bag) (at. gypsophila) yszczec,

Jndz., -£>gn.; langftieligeg — (Sar. — fastigiata)

— baldaszkowaty, Jndz.; gemeines (8at. — mu-
ralis) murowy. Jndz.; — polny, -5gn.

©Dpmeht, n. (bag) gips (na proch) utarty.

©t)pgofen, m. (ber) piec na palenie gipsu.

©Cpgftein, m. (ber) kamie gipsowy.

ag*.

$a\ ha! aha!
|>aag, n., ein8 ber größten Dörfer Haga.
.fraafen,, f-

eig. <g»afen, m. (ber) hak, g. a, oska.
|>aar, n. [bag] wos, g. a, ober lieber wlosyi Pi.,

roeit wos nur distributive gebräuchlich ift.

ÄttrjeS Shierhaar sier, g, i ober sier, $r.«

$oln szerzchel, f. cf. Stuff, szerst, b. i. Sßolrt.

szer üielleicht bag Stammwort bom SDeutfchen :

fcheeren. @j. bet einem .giaar o wosek, niemal,
o szpilk. (Sprich«), bie «£»aare flehen ihm gu Serge
wosy mu do góry powstaj , wfosy si
je, SBj. (Sinanber in bie^aare gerathen za wosy
sie porwa z kim, poczubi si. S§ ift tein

gutes .§aar an ihm nie ma wosa poczciwego na
gowie. <Sin #aar in ertrag pnben znale
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trudno ober przeszkod w czem; odstrczo-
nym by od czego. .

.fraarbanb, n. (ba$i wstka ober *stka do
wosów. 2) z wosów.

.fraarb erelter, in. (ber) wosiarz, g. a, rzemie-
lnik co wosy koskie i wolowe do matera-
ców wyprawuje, Tr.

.fraarbcfen, m. (ber) mioteka z wosów.
«fxnubeurel, m. (ber) woreczek na wosy, harbej-

tel, g. da.

Haarblume, f. (bie) kwiat wosiany.
.jjaarbürfre, f. (bie) szczotka do wosów.
•baarbfrbel, m. (ber) pk wosów, kosmyk —

,

czub.

^aarbecfe, f. (bie) deka wosiana, SPj., cf. Wo-
sienica, K. V.j eig. J^argemebe, — hid), L.

paaren v n. m. I), biemeilen unb nad) einigen am
üblid)ftein ftd) baaien, [id) haren linie ober sier
uroni, sier odmienia, cf. traci wosy.

.£) a ar fled) te, f. bie) warkocz, e, a, kosa, sple-

cienie wosów; cf. splecenie, SBj. ci'. 1 $erri 3,3.

<£>aargra8, n. (ba&) (Sat. elymus) ytna trawa,
ÄL, 4>'in.. ycica, Jndz.

^> a a r f> e m D , n. {bab) Wosienica.
|>aa ri d)t, adj. wtosisty (fiat. pilosus, Bot.)

paarig kosmaty, zarosty, wochaty.
-fraarfamili, m. (brr) grzebie, g nia.

.Öciarfleitl malutki jak wosek ; obejmujc
najdrobniejsze szczeguy, do krty, beffer do
krzty, ffij. szczegóowy.

•fraarfruoler, m. (ber) fryzyer, treficie).

.giaarlocfe, f. (bie) kdziorek, g. rka, lok, m.,

SBj.i puk : el. kdzierze, g. y ober ów, L.

Sj a a l' l o 6, ad. bez wosów, ysy.
Üaavmaurel, m. (ber) podwonik, g. a.

.fraavnabel, f. (bie) szpilka podwójna, widlina.
4>aarnet3, n. (ba) siatka na wosy ober z
wosów.

.fraarpinfel , m. (ber) pdzel wosiany.
•fraarput), m. (ber) opicie nagowi, B.j fryzuraj

cf. strój na gow.
.fraarring, m. (Der) obrczka z wosami.
^aarrohre, f. (bie) rurka woskowata, Bot.

«fracufalbe, f. (bie) pomada, ma do wosów.
|>aarfd)äöel, m. (ber) (bibl.) wierzch gowy wo-
kami nakryty.

.fraarfdjarf bardzo ostry, cisy.
|>aarfd)eitel, m. (ber)_ przeborek, L. (ift tmbe=

fannt , SBj.) ,
przedzia na gowie miedzy wo-

sami L.

^» aar fd) lei f e, f. (bie) kokarda do przystrojenia
wosów.

4j)aarfrhobf , m. (ber) czupryna.

^aarfeil, n. (baS) sznurek wosiany, zawoka,
L. CäJkbij.)

<£>aarfieb, n. (ba8) sito, sitko, B. , cf, sito

wosiane.

4j a a r fp a 1 1 e n, n. (baS) upanie wosów, fig. zbyt sub-
Mne dochodzenie rzeczy.

.fraarfpalter, m (ber)czlowiek w drobnostkowe
badania zapuszczajcy si; subtelny krytyk.

J&aarfpi&e, f. tbie) koniec wosa.
^aarftrang, m. (Sat. peucednnum) wieprzyniec,

Al-, ^gn.; gorysz, Jndz.} gorycznik, L., ^>gn. i

gorzysz, wini kopr.

£> aar tu cl), n. (ba6) wosianka, a3oIf)ttnifd); cf. Wo-
sienica, L.

^aarmad)ö, n. (ba&) pomada; 2) — , bag frbnige

(Jnbe ber gjuofeln, befonberö bei gvößeveo Sbieren,

roo eö einem lueiylirhen ober gelblichen Seber gleicht

ya ykowata.
•fraarfteibe, f. f. Säanbroeibe. Älehie — (Sat. salix

rosmarinifolia) wierzba rokicina, <£>gn., Si, —
rozmarynowa, Jndz.

^aarmicfel, m. (ber) papilot ober papilota.

^)aarroud)8, m. (ber) ronienie wosów.
Ijaarroulft, m. (ber) burlet, B.

•fraarrotirm, m. (ber) wosowy mól, L.
^aarsopf, m. (ber) warkocz, g. a, harcab, g.

a, [a].

-frabe, f. (bie) majtek, majtno, fortuna,
dobro, zbiory j cf. posiado, cf. miano,
poetifd).

.fraben, v. irr. n. m. Praes. id) habe, bu I)aft, er-

bat, Imperf. id) — , er hatte, Conj. bajj ich — , er

hätte , Iinper. t)abe , Part. pit. gehabt mie Bon
mam id) hcibr, m ; a ,{ cr ^a^ @t fr hat baö £d)ar»

Iad)fieber frbon geljabt ju odby szkarlatyn,
Dziark. ©aö l)at nid)t6 au* fid) mniejsza o to,

to nic nie znaczy. Sa r;abt itjrS nim otó masz
Ober macie.

@fl bat ben Slnfdiein 5um Kriege ma si ku wojnie.
GS hat bamit tein Sile nie ma si czego pie-
szy; 66 hat feine Siiditigfeit tak si ma w istocie.

Solche SBaare ift nicht mehr ju baben takiego to-

waru ju nie mona dosta. äfier ben Sdjabeil

bat, barf für Spott nid)t forgen ten co ma szkod
ma i grzech, L GttoaS an fid) , in ber ©rrooI)ii=

beit Ijaben mie co do siebie. ©priebro. beffer ein

babe id), alö jrori l)ätt id) lepsze jedno chwaa
Bogu ni dwoje da-li Bóg, L. ober lepiej ju
mie, ni dopiero si spodziewa, L. 3" babeit

pflegen miewa.
.£>aber, m. (ber) f. |>a

r
er (Sat. avena) owies, g.

owsa, cf. Üßr.sSßoln. g. owsu. (Sr. ber .fraber

ftid)t if)n chleb ma rogi j — rozbodziei cf. nie acno
szczcie czowiek znosi; owiesek si w nim
rozbryka, L.
©enieiner — (Sat. avena saliva) owies pospolity:
tajti geboren: roeifjer, glatter .fraber owies pospo-
lity, ki

_
örnglifetjer SBinterhaber owies pospolity

Angielski zimowy, Mi
©d)ioai'3er — owies czarny pospolity, Al. Sflad>

ter—, f. ©iiil$balxer, tartarifdier. SBilber —
, f.

§3artl)aber. Äurjhaariger, behaarter — (Sat. avena
pubescens) owies wosisty , SI ,

— kosmnty,
Jndz. ©elblirber —

f. ©olbbaber. .froher — (Sat.

boh us avenaceus) owies wysoki, Si, Jndz.}
trawa miodowa, kosowka owsiana, ^igilj

owies wysoki, Al., Jndz.
fraberbrei , m. (ber) papka owsiana, famuta.
|iaberbiftel, f. Merbiftel.

.baberecht, m. (ber) sprzeczek, g. czka, B.i f.
uporny, sprzeczny, lubicy si spiera, lubicy
przeciwne zdanie utrzymywa, kótnik, *pali-

woda, eig. ein Sügner = fanfaron.

^abergraö, n (babi f. ©auchljaber. 2) — f.
©olb=

baber. 3) f. ^aber, l)ober.

4jabevgrüi}e, f. (bie) kasza owsiana, »gruca
owsiana.

|)abcrmild) f. 3ofet)6blume.

^) a ber fehl eben (Sat. prunus insititia) liwa lu-

baszka, ÄL, ^>gn.; fef)lt Jndz.; lubaska. .frg.

^)aberfd)leim, m. (ber) klejek owsiany. B., cf.

kasza klejowa, DD.
.frabrrftrob, n. (bad) owsianka, soma owsiana.
^aberrourjel f. Slrtifirouijel.

ifraberjino , m. LberJ osep owsa, B.

^abgier, f.
f. -jjabfudjr.

«g>a

b

I)aft majcy; ijabljaft roerben dostpi — eined

35ingeö dosta czego, cf. zapa, ffij.

,£>abid)t, ni [ber] jastrzb', g. bia.
|>abid)t6fraut, n. (Sar.^ieracium) jastrzbiec, g.

bca (Semeineö — (Satt — pilosella) — kosma-
ezek, $ . 3(1., J. 4 niedopiaek , <frg. , mysze
uszko, .&g., q{of.=Slpotl). ©lattefi — («at. - du-
bium) — wtpliwy, Ä(., .frg. SangeS — (Sat. —
cymosum) — podokolkowy. Si, Jndz. Sraubi*

geo — (Sat. — praemorsum) — ugryziony, Ä1. ;

kosowy, Jndz. <Baboi)ifd)e8 — (Sat. — sabau-
dum) — sabaudzki|, Si, — wielokwiatowy,
Jndz. Dolbenblumigeö. gioycö — (Sat. — umbel-
latum) — okókowy, Si, «&gn., — baldaszkowy,
^gn., Jndz.
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Habiehtenafe^ f. (bic) nos orli, nos orowy, tig.

nos jastrzbi.

Ha big apczywy.
Habilitation, f. (bie) zacinanie sie do nau-

czycielstwa uniwersyteckiego (przez_ dokto-

ryzowanie si, dysput publiczna); habilitacya;

std ©id) habilitiren zosta docentem w
uniwersytecie (po zoeniu egzaminów), habi-

litowa si.
4> a b i t , m. [ber] odzie, f. g. y, habit, g. u, L.

Habfeligfeit , f. (bie) majtek, majtno, chu-

doba, zbiór, cf. manatki, L dobytek.

Hab flicht, f. (bie) ch zysku [aj; cf. niedosyt

zbiorów, Dziark.; chciwo, akomstwo. <f*\

powszechnie Jezuitów obwiniano o zbyteczne
usiowanie okoo nabycia dóbr doczesnych, [a],

dj;. Habfucbt beftraft fiel) fclbft przynosi strat ch
zbytnia korzyci, Krs. Mysz.

«£>abftid)tig chciwy, akomy.
Habfüchtige, m. (ber) akomca. (?£. akomca
myli o tein, aby dar i z dbu yka, L.

<&acf unb Spart cala chaastra; J) wszystkie ru-

pieci, graty.

Ha cfbcrnf, f. (bie) baS ^acfbrett stolnica; cf.

siekanica. K. V.

2) brzkado, L.

Hatfbeil, n. (tau) topór, siekierka (do misa)
Hacfe, f. tbie) ein äßeifgcug gum ^acfen moyka,

tfpica; cf. kilof; cf. socha. 'Z) — , bie gerfe

pita, cf. obcas; 6j einem immer auf ben «gjaefen

fein bye komu na pitach, cf. chodzi za kim,
nieodstpnym by. (Jj;. chodzi za nim by ciele

za krow, L. tu za pitami L.

•£>atf etfratit, n. (Sat. Pulsatilla vulgaris) zawilec
czarne ziele, Hf!-» ef. Al., Jndz. (Sat anemone
Pulsatilla) zawilec sosenka, Jdz. ober zawilec
czarne ziele ober sk. Al

Harfen, v. a. dzioba, eig. bieten; — mit ber $ade
graben, ry. kopa, motyk wzruszy, grzeba,
cf. kiwa, ku bon kluje, ku. Holg — rba,
urba, flein — sieka, posieka.

fatten, n. tba6) dziobanie, rozcinanie, kopanie,
grzebanie.

Ha cfenleber , n. (ba8) napitek, g. tka, L.

Hacfenfchaar, f. Dorfgmfefuf).

Hacf enftütf, n. (bab) Cg S3. eineS ©trump fee) pieta

u poczochy, przykopycie L.

H act er ling, m. [berj bab ^acffel sieczka.

HätferlingSbanf, f. (bie) bie ^acffellabe lada do
sieczki; cf. sieczkarnia [a j'.

Hacfflol}, m. (ber) pie.
jpäcflein, n. (bab) f. .fjäfiein haczyk, g. a.

Hacfmeffer, n. (bab) siekacz, g a. ein breiteS tasak.

Hacfrig, adj. szczotkowaty (Sat hispidus. Bot)
Hacffch, m. (ber) ber dber ber gabmen ©cbmeiüe

kiernoz, g. a, wieprz nieczyszczony
Hacffel, n. (bab) (im Slbelung oithogr. Üßörterbucb b.

179U ift ba 8 Hacffel, unb im gr. 17% fteht ber
Hacffel) sieczka.

Hacffellabe, f. (bie) sieczkarnia (a); lada do sieczki.

^aber, m. (ber) ein altes unbrauchbares ©tuet 3euge§
aller Slrt, ein fiumbeu, gemeiiilirt) bie Haberlumben
stara szmata, szmacisko, achy, PI ; cf. kaki,
pat, gagan, cierka, B., eig. äßifd)laj)ben.

2) ein3anf, befonberö über nichtige Dinge zwada,
sprzeczka, swar ober $1. swary; cf. poswarka,
kótnie, spór, ni. g. u.

Ruberer, m. (ber) kiótnik, zwadca, pieniacz,
*warcho.

Habergeift, m. (ber) czowiek kótliwy; swarli-wo
Haberhaft kótliwy, swarliwy, sprzeczny.
Haberlumbenjammler, m. (ber) gaganiarz, SBg.,

szmatnik, g. a, zbieracz gaganów.
Ha ber n, v. n. m. hU, kóci si, koty drze,
swarzy, wani si, pienic.

Haberfucbt, f. (bie) kótliwo.

Ha berfü cht ig kótliwy.

Hafen, m. (ber) port, g. u, zatoka, cf. przysta,
f. g. i; (Slav ) dj. zawin do naszej przystani

bryg (a) 29, Odessa
2i ein 2o))f, ©efafj naczynie, garnek.

Hafenbamm, m. (ber) grobla portowa.
Hufengelb. n. (ba6) portowe, g. ego.

Ha fen me ift er , m. (ber) dozorca portowy, pisarz
portowy, cf. siekierka, eig. SSeiltnecht.

Hnfenftab, f. (bie) miasto portowe
Hafer, m. (ber) owies, g. owsa; s)Jr.=$o[n. owsu,

f. H»ber
Hnferei ober Hat) arie. f. (bie) awarya, B.; szkoda

na morzu , utrata czci towarów na morzu,
zepsucie onych na morzu, koszta portowe,
szkody które towary na okrcie poniosy.

Haff, n (bat*) hafa. Daß düirifcbe — zatoka ku ir-

landzka, L., przerwa sturoska, L. 1822 fiber

jrenfj. ©brache.

Hafner, m. (Der) oberb. f. Jobfer garncarz, zdun, g. a.

Haft , m. ober n., ein fieineg Snfeft mit neljformigen

gltigeln, roelci)e8 nur einige ©tunben lebt (Sat. libel-

lula ephemera, L.) jtka; cf. L. dziennik; cf.

robaczek jednodniowy pi godzin tylko yjcjr
,

Tr. ; cf. SRiiff podeka Der bon ben beutfrbeu

SfJeccnfenten to frbr gerühmte unb felbft fiber beu

Crriglifujen Stomantifer Byron gefegte s4$oln. Dichter

Mickiewicz nennt e8 fct)leci)troeg motylek fo: dni
nasze jak dni motylka, yciem wschód, mier-
ci poudnie; lepsza w kwietniu jedna chwilka,
ni w jesieni cale grudnie.

Haft, f. (Die) areszt, m. g. u, wsadzenie do wi-
zienia, wizienie.

Haft "• (bo6i
f.

eigentlich: ba8 Heft trzonek, g. nka.
2) — haftka, zapinka, spinka, zapona. 3) po-
szyt and) zeszyt.

Haftbefehl, m. (ber) rozkaz aresztowania.
Haftbrief, m. iber) ber ©tecfbiief list goczy.
Ha ft bolbe, f (bie) (fiat. caucalis, Jndz. ©emeine

, f. Slcferflette.

Haften, v. n. m. h-, bangen, feft an etroaö bleiben
przyczepi si, przylgn, przytuli si, przy-
pi si, trzyma si; cf. B. siedzie na czem,
przywizanym by do czego.

2) —
, fieb berlueilen zastanowi sie, niemódz

si oderwa; cf. mieszka, K. V .

3) tür etroaS haften odpowiedzialnym hy, za-
bezpieczonym by, cf. piecztowa za co, r-
czy za co; cf. cia (laften)."

dc. bicfe8 tabital haftet barauf ten kapita inta-
bulowany na nich, 9tS. gj. poda na pimie
warto swej majtnoci po odtrceniu ci-
cych na niej dugów mad) Slbgug ber barauf haf*
tenben ©chulbeni ta). nbbotbefarifch haften hypo-
tecznie na dobrach N. zabezpieczony, SR®.

Haften, v. a.
f. heften zbaftowa; zszywa.

Hag, m. (ber) oberb. f. Hecfe, ©ehage, ein 3aun, eig.

ein lebenbiger 3aun pot ywy, samorodny, B.;
cf. zagroda; cf. ©traucb, ©ebolg gaj, gajewina,
zarose.

Hagabfel, m. (ber) jabko lene, B.
Hcigebereiter f Hagereiter.

Hagebuche, SBeifjbüche f. (fiat. carpinusbetulus, L.)
grab pospolity.

Hagebud)en, adj. grabowy, a, e.

Hagebutte, f. (bie) aud) roilbe Hambutte, bie beerar=
tige harte unb rotbe gruebt ber Hagerofen ober roilben

9Jofen owoc róy dzikiej, róowa jagoda, góg,
Tr.; cf. jagoda gogowa, Al. (fiat. rosa canina).

Hagebuttenrofe, grofje, f. (fiat. rosa viilosa) Hgn,
Jnd.; b. gatunek gogu, róa dzika; cf. na)
Hgn. ift góg ber Hageborn.

Hageborn, m. vuiao SBeifjbom, auch SDcebtbeeiftraiicf)

(fiat. mespiltis) nieszpuka, Äl., Hfln., góg, Hg»
©emeiner Hageborn (fiat. mespilus oxyacantha)
Hgn., niesplik, mesplik, mespu, nieszpu, drze-
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wo mespulowe, .frgn.; cf. (Sat. Crataegus oxya-
cantba, Linn.) góg pospolita-, Jnd., Äl.

.frage!) 0I3, n. (öoö) drzewo ochraniane, wyrobki,
zapust, gajewina, gajewisko; cf. SRiiff- zakaza-
ny las, którego ochraniaj, który nieprzezna-
czony do wycinania.

«fro. gel, m. [ber] grad, g. u; 2) szrót, g. u; (dro-
bny), cf. Rehpofren lotki.

3an «fragel zgraja, motloch, f. ©efinbel.

«fr ag elfom, n. (ba&> ziarnko gradu.

«frag ein, v. impers. 111. [). grad pada.

«fragelfdiaben, m. [ber| szkoda przez grad uczy-
niona.

.fragelfdjlag, m [ber] gradobicie.

«fragelfdjrot, m. | ber] biereefiger .fragel bie roilben

Gntcn bamit 311 fchjejjcn siekaniec, Bj., czworo-
graniasty szrót do strzelania dzikich kaczek.

«frdgelroettct, n. (baó) grzmot zgrademj cf. gra-
dobicie.

«fragelroolfe, f. (bie) chmura gradowa.
.fragen ober hegen, v. n. m. h., einfaffen, einjaunen

gai, ogrodzi.
2) f.

hegen —
p
burd) ein ffierbot ju betnabren fuchen,

alö ba SBilb; bulben, tierbergen unb befdjü^en, al§

Diebe, greunbfehaft, unterbauen utrzymywa tro-

skliwie, zachowywa w caoci skrycie, oca-

la, przechowywa ochrapia, pieci, piasto-

wa, chowa, ukrywa, pod obron bra, pro-
tegowa koso. gür: haben mie.
Sr. SineS äJleinnng l)ä_gen b.- i. haben trzyma si
czyjego zdania, .froffnimg [jagen nadziej bra,
mie L. Einen äBnlb bögen las chodowa (Syl-
wan), las ochrania, lasu niekaza rba, —
wycina, na las zapuci. Sine Sßiefe bägen

lak ochrania, niepuszcza bydta na tk.
Gin ©ericht bogen sd gai?? trzyma, odpra-
wowa sdy.

frag er, adj. chudy, chuderlawy, suchy, niemisi-
sty, nietusty.

.frägereiter, m. [ber] auch .frägebereiter *gajewnik,
gajowy, stranik gajowy, lenik, leniczy, g.

ego ; cf. borowy, g. ego, dozorca boru, L.

.fragerfeit, f. (bie) chudo, sucho, 9Bj. [ciala|.

«fragerofe, f. f bie] bie milbe Stofe ISat. rosa cani-

na| róa dzika.

.frage ft o [3, m. [ber] bezeniec, g. ca, stary ka-

waler, cf. samoyjec, g. yjca, L.; cf. B. samo-
tnik, co si niechce eni.

«frage roeibe, V. (bie) zakazane pastwisko. 2] «fra«

geloeibe [Sat. salix helix] L. f. Sad)lceibe koli-
na, eig. ©ahlroeibe, cf. mokicina, f. SSióni; cf.

marglina, eig. ©olbiüeibe; cf. trzesklina ober tre-

sklina <Sj>rocft)ol5 , ©prortroeibe = kruszewina
[pytaj u Kaszubów o rónic].

.fragejeit, f. (bie) czas niepolowania, SBarfd).; cf.

czas ochrony (a), czas zakazanego polowa-

nia, B.

«frägung, f. (bie) f. .fragen ogrodzenie; cierpienie;

trzymanie, ywienie, ochranianie, pilnowanie.

.froher, m. (ber) nieberf. f. Slelfter (Sar. coracius gar-

rulus ober nad) Älein pica vulgaris) sroka; cf.

<5id)elf)5r)er , Scufjhöber (Sat. corvus glandarius)

sojka, ptak mniejszy od sroki, gniedzi sie

na dbach, naladowa moe sowa ludzkiej cf.

orzechówka, kraska, L.

«frabn, m. (ber) kogut, g. a, kur, g. a, *pietuch,

g. a. 2] Daö männliche ©efchlecht aller Böge! sa-

miec, g. samca, 2) — f.
Ärahn korek do to-

czenia; kruczek; 3. 93. kalorymetru , Fizyk
Osiski 60. 4) Der SBctterhalm kurek, aud)

kogutek, chorgiewka.
5) Dasjenige SBerfacug an bem ©rfjloffe ber geuer»

geroefjre, meldjeB ben geuerftein f>ktt uub benfclben

an ben «ßfannenbeefei anfd)lägt kurek u strzelby.

Den «frahn fpannen kurek odoy, odwie, L.

(Sr,, dano kurowi grzd, a on (si domyla)
wiey chce; cf. na wier mu popucisz, to

on si domyli na okie. Gj. kurzy piej,
poM'ietrze si odmieni, Gin «frnbb. ©biiichro.

barnad) lutrb fein .frafyn fräben za tein si nikt
pyta nie bdzie. SRother .frahn poar, ogie.

.fraijnbutte, f. f. .fragebutte gogowa jagoda.
«fröhlichen, n. (baö) kurek, kogutek, kogucik, g.

a; cf. gjuff. pietuszek.

«frabnenbalfeu, m. (ber) ber Salfen oben im ©iebef

bee Kaufes, meldjer bie Dachfparren unter .ber ©pifce

beibinbet szpga, szlemie, T roj. najwyszy bal-

czany bant zwizujcy krokwy pod samym
szczytem,

«frahnenfnjj, m. (Sat. ranunculus) jaskier,
.fr.,

J.

Äl ; abinek, *prykirnik; cf. kozi drzyst, nad)

©trening.

Sieifjenber —
f. SSrcnnfraut (Sat.ranunculus flam-

mula).

©d)malblätiriger , friechenber —
f.

©ra&bahuenfujj.

©l'O&er — (Sat ranunculus lingua) jaskier wiel-

ki,
.fr. Ä. J. ^einblättriger —

f.
geigrüarjenfraut.

©iftlofer — , filier -, f. ©oibblumc 1). Äaffubifn)er

(Sat. ranunculus cassublcus) — kaszubski, Äl.,

Jdz. Olafenjiehenber, brennenber — f. grofehbfeffer.

Änolliger (Sat. ranunculus bulbosus) — gówko-
wy, .fr. Ä. J. Äriechenber — (gat. ranunculus
repens) — czogajcy [sie, Äl , «frgll ;

— roze-
sany, Jndz.
SMelblumiger _— (Sa?, ranunculus polyanthemos)
— wielokwiatowy;

.fr. ä. J. Scharfer, brennen«

ber — (Sat. ranunculus actis) — ostry,
.fr.

Ä. J.

SBolliger — f. Sirfhahnenfujj.- Ungleicbblättrtger —
(Sat. — heterophyllus) — wodny, «frgn., Jndz.
gendjelblättriger —(Sat. aquatilis) — wodny, Äl.,

Jundz ;
— wodny kopr woski, «frgn.

.fral)iiengefed)t, n. (ba§) pojedynek kogutów ob.

walka kogutów.
«fral)iiengefd)rei, n. (bag) pianie koguta.

«frobnenfamm, m. (ber) kurzy grzebie, — koguta.

2) eine Sßflanje karbieniec g. ca, L. SMlber

«frobnenfamm szelek, L.; f. ©litfch.

.fr a b n e n f a ni mfleef. gtjparjette.

«frafyneilflotdjen, n. (Sat. evonymus europaeus)
montwa trzmiel, Äl., .frgn., trzmielina gadka,
Jnd z.

.frabnenhid), m. (Sat. hedysarum) sparceta.

«frabnenfporn, m. (ber) kurza ostróka.
«frobnetjtritt, m. (ber) blizenka, (w zapodnionem

jaju.)

«frabnliphen, $1. szczypczyki, Off.

45 ahn en maul, n. (baä) beim ©eroehrfdjloj) pokur-
cze, Off.

^»ahnrei, m. (ber) kornut, rogal, g. a, nad) Sm.
.frnbb , ony dudek ober ony duda; cf. L. *han-
rej ; cf. Stlff. rogonosiec, ten który ma nie-

wiern on. Sinen sum .frahnrei madjen rogi

komu przyprawi, uczyni kogo kornutem; cf.

przeformowa kogo na ony dud.
.frabnreifchaft, f. (bie) stan korniferowski; ro-

galstwu, cf. bractwo hanrejów, L.

^>ai, .fraififd), m. (ber) haja, wilk morski.
.fraibe f ^»eibe.

^ain, m. (ber) gaj, g. gaju.

.frainbuebe, f. (bie) (Sat. carpinus) grab, g. u. ®t--

uieine —
, f. .fragbiirbe.

^>äfd)en, n. (ba6) oberb. baß ^)äflein haczyk, haft-

ka, •'•kolei- u szat, zapinka, przypinka dla za-
pinania, spinka, 3Bj.

.fräfelig haczysty; 2) bebenflid) skrupulatny. Daö
ift eine häfelige ©adje tu sk przy tern.

.frafeln, v. a. bra — , chwyta na hak, hakiem
zaczepi, — zachwyci, — zawadzi, zahaczy,
B.; cf. dzierga haczykiem, cf haftowa, szy-

dekiem wyszywa. Die .fräfelarbeit robota

dziergana, szydekowa.
".fräfelci b. wzeki, Kr 6. Dow. S. 48.

.frafen, m. (ber) bie frummgebogcne Spi^e eines Din=

geö etmaS bamit herbeisuljólen ober 3U befeftigen ober
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baran ju hängen hak, g. a; cf. L. kluka. 2) —

,

eine Slrt Sßflug ohne SRcibev socha.
Sin Hafen 2anbe8 socha ziemi, bak ziemi, L.
»Dciö Sing hat einen Saaten tu jest sk, trudno,
przeszkoda, zawada.
Reifen unb Óefe konik i kobyka, Zawadzki.

.jjafen, v. a. hakiem przycign. v. n. G8 haft.

e8 bleibt hängen, ift hängen geblieben zaczepia sie,

zawadza sie. Sen Slcfev hafen socha ora.
H«fenbüchfe," f. (bie) hak; cf, puhak, gatunek

muszkietu, — rusznicy. L.

<&afenförmig haczysty, haczykowaty.
Hafenlad)8, m. (ber) oso samiec.

Hafenbflug, m. (ber) socha; rado.
•Öafcnfchci nr, f. (bie) radlica.

-Öafenfchlüffel, m. (ber) klucz z hakiem, cf. wy-
trych.

Hafenftocf, m. (ber) kulas, g. a.

Hafenbahn, m. (ber) kiel (zgb).

H«fer f ^5fer.

Halb, ein S3ei= unb Slebenroort, melcheS einen Sheil

bon äroei gleichen Steilen, worin ein ganzes getheilt

rohb, beäeicbnet pot, indecl.
Um halb 'jlvßlf o wpó dwónastj (a) 5 f;oIb eiiiS

pó do pierwszej, L.; ein l>aibc§ ©la8 pó szklan-
ki, halb jroei pó do drugiej, B ; cf. okoo pó
do dziewitej godziny, L. Slnberthalb pótora.
Srittehalb pótrzecia. SMertehalb póczwarta ob.

trzy i pó.
Sleuiijefjntehalb póldziewitnasta $a\b unb halb
na pó, poniekd, nie ze wszystkiemu halb roa=

chenb halb im Schlaf oczy w poy czue w pu
ospaue, P. K. 227. 4palb $utti> halb 3iege pó
psa pó kozy; halb fd)lvar3 halb foeifj na pó czar-
ny, a na pó biay; cf. poowa, baber do poo-
wy czarny, a do potowy biay, B

;

halbe Äeuntnifj ber Singe poowiczna rzeczy zna-
jomo (al;

halbe SJlaajjregeln führen 311 nichts czstkowe ro-
dki na nic si nie przydadz, (a), w poowie
dziaa (a) , cf. hatbthun, cf. pórodki ; Gr.

przestamy bka si w tych pórodkach, (a).

Halbe ^riebrichöb'ore poowiczne frydrychsdory
(a), cf. podwójne — (a) = bobbelte— , tin halber

Shtöfänber niedorobiony cudzoziemiec, Ptck. Sin
halber.©elehrter niedouk, lizn nauki, *przezak,
pomaza sobie gb acina, L., pólmdrek, Krs.
Gin fjalber Herr niedopanek, cf. pópanek.

Halbärmel, m. (ber) pólrkawek, g. wka.
H a Ib bauer, m. (ber) poownik, pófrolnik, L.
Halbbier, n. (ba8) podpiwek, g wku.
Ha l bbr über, m. (ber) brat przyrodni.
«halbbürtig przyrodni.
Halbbunfel, n. (ba8) zmrok; adj. na pó ciemny.
Halbebelftein, m. (ber) kamie pódrogi.
falben, m. (ber) ober bie «g>albe, ein SRaafj flüffiger

Singe in ^teuften, bie ^älfte bon einem ©toof, $r.»

^Joltl. haiba ober kwarta, Wenn earnec jtüei, unb
nicht, roie |>err K. rcill, brei Stoof enthält; bann

roäre pólgarca ein Stoof unb kwarta ein Halben
unb pólkwarta ein Quartier unb kwaterka ein

Halbquartier.

; falben unb halber dla. NB. Siefe sßräbofitionen

bezeichnen fo trie bie ähnlichen: willen unb roegen ei»

neu 33eroegungögrunb, erforbern ben ©enitib beSSub-
jianiiDeS unb

1

flehen allemal l)inter bemfelben; 3. S3,

id) time e_8 ber greunbfchaft falber czyni to dla

przyjani.
Halben, kadzie sie zwykle, kiedy rzeczownik

stoi z przed i nikiem , halber z opuszczeniem
przedimka. @$. etroa8 be8 ©eroinnftee halben thun,

obenetroae ©eminnfteS halber thun dla zysku co

czyni.
Halberhabene 83ilbbauerarbeit, f. bas relief,

granj. cf. Sßoln. niskorzeba. S.P. paskorzeba.
Halberftorben przymartwiay, 3. §3. — jzyk.
<§a Ib fen ft er, n. (ba8) póokienko.

Mrongovlns, Deutsch -Poln, Wörterbnoh. 1. 2. Sitf.
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f r a tt 3 6 a n b , m. (ber) oprawa w 'póskórek.
Halbgelehrte, m. (ber) niedouk, g. a, niedou-

czony, *przezak.
Halbgefdjofj, n. [ba8] midzypietrze, B.
Halbgefchroifter, n (ba8) rodzestwo przyrodnie,
Halbgott, m. (ber) Póboga, indecl.; cf. Pólboek,

g. ka; cf. 8hlff. Póbóg, g. a.

Halbhemb, n. (ba8) pólkoszulek, g. ika.

Halbjahr, n. (ba8) pórocze, n. pó roku.
Halbjährig, ad. póroczny.
Halbinfel, f. (bie) pówysep, g. spu.
Halb hen, v. a. poowi, podzieli na dwie równe
czci.

Halbfäfer, m. (ber) (2af. necydalis) zadokoz, g.
a, L.

Halbfabcjun, m. (ber) wik, g. a, L.j kapon
naleycie niepokapluniony, Tr.

Halbfreig, m. (ber) *pócyrku, beffer pókole.
H - formig pókolisty.

«gyalbfugel, f. (bie) pókula, ober indecl. pókuli,
pólsferzc, Fj.

Halb futf che, f. f |»albirjagen.

Halblaut adv. z cicha, pógbkiem.
Halbieinroanb, f. (bie) pótno mieszane z bawe-

na.

|»albmeffer, m. (ber) promie koa, poowa re-
dnicy

Halbmetall, n. (ba8) pómetal, g. u, pókruszec,
g. szcu, B.

Halbmonb, m. (ber) póksiyc, fig wojsko tu-
reckie.

Halboffen, ad. na pó otwarty.
Halbpart, n. (ba§) bie Halbfcheib poowa, poowina,

do poowy.
Halbrunb póokrgy.
Halbfchatten, m. "(ber) przycie.
Halbfd)eib f. Halbpart.
Halbfdjlag, m. (ber) porednia rasa.
|>albfchüng,

;

ä- S3. SBoIle wena po drugi raz do
roku strzyona, — niedorosa.

Halbfchroefter, f. (bie) siostra przyrodnia.
^»albfeheii/ n. Cba8) widzenie poowiczne przed-
miotów.

HalbfeiOe, f. (bie) pójedwabie, L.
<g»alb feiben pójedwabny
Halbftiefel, m. (ber) póbócik, Gr. póbóciki pod

rajtuzy, SHilitair; cf. póbócie, *lystcian, *pó-
cholewek, *lystciany.

@in Ungarifd)er — cim.
^albtobt na póumarly.
Jpalbtuch, n (ba3) pósukienko, 3- £•
^albberbecf, n. (ba8) pómost na okrcie.
,§>a Ib toag en, ni. (ber) kocz, cf. Reiferoagen.

|)albroeg (e) adv. od biedy, jako tako.

^albmifferei, f. (bie) poowiczno wiedzy, pó-
mdrkostwo.

^a.lbroüchfig, do poowy wyrosy.
•fiaibseug, n. Cba8) beim $ßabiermacher materya na
pó przygotowana, Tcbn.

Öalbjivfcl, m. (ber) pótkoa, indecl., cf. pókole, n.

^albe, f. (bie) ein |)ügel, ein Schuttfjaufen kopiec,

górka, kupa gruzów.
^älfte, f. (bie) poowa, poowica. 3«r — do po-
owy, na pó. Sie anbere »g>alfte drugie tyle.

Gj. Wekse od bankiera na tyle drugie, Krsk.

Halfter, f. (bie) kantarek nach SBb., cf. uzdzienica,

*olftra, cf. *ogówka, cf. *obwiaso, K. V., nad)

SSj. kantar.

^»alftergelb, ,n. (ba6) pienidze za uzdzienic,
aud) uzdzieniczne, nad) SBj. litkup, porkawiczne
Trój.

^alftern/ v. a. kantarek ober uzdzienic woy,
Halfterriemen, m. (ber) cugiel u uzdzienicy ober

kantarka.
^all, m. (ber) glos, dwik, g. n.

Halle, f. (bie) kruchta, babiniec, g. ca, przed
kocioem przysionek, g. nka, nad) . n. cf.
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—

galten.

sie. 6$. i dom may nadstawie chce wielko-
ci? sieni, Dm. 66, cf. zacisze wite, öom
Älofter, Krs.

^»alle, n. eine ©tabt Hala.

i&alleliijct, ein ^ebraifd)e8 SBort: Sobet benzenu
Hal leluja znaczy chwalcie Pana; 2) — f. 33uch-

ampfer szczawik zajczy.

«fallen, v. n. m. 1). ft. fdjallen odzywa si (o
glosie mówic) rozchodzi si glos, brzmie; cf.

odbija si, rozlega si.

^»allenfer, m. (ber) Halczyk, g. a.

<£>5ller, m. (ber) halerz, ni. g. a, ober halerzyk.
.fralljahr, n. (ba&) ba8 ©rlafjjahr, bibl. rok pi-

dziesity; (2. SttofeS 25, 10), cf. Jubileusz.

•giallifch Halski, a, ie.

^Ollor, m. (ber) solowar, g. a, Ross.? halor, g. a,

cf. Tr. hutarz solny, co sol warzy i przedaje;
cf. »prasol, upnik; cf. L. 'zwarycz.

^nllunfe f. .ftafunfe.

^alm, m. (ber) dbo, somka, odyka, cf. ba-
dyl. (Sat. culmus). gj. W konopie zwolna
rce wsuwa i rozchylajc gstw badylów. §r,.

z korzenia wyrasta dbo , dbo wydaje
kos, Wolski. 2Cuf bem palnie flehen zbiory zie-
mne na pniu stojce, Bhsz.j cf. pszenica kol-
czasta ma dzieba na pi stop wysokie, (a).

^almchen, n. (ba8) dziebelko.
•jjalmen, v. n. m. h. dbe dostawa, w som i.
-$al8, m. (ber) szyja, g. szyji; cf. gardo. <£$. ei*

nen fchltmmen (böfen) $al& haben chorowa na
gardo, einem um ben .£>al6 fallen pa komu na
szyje ober do szyi, obj kogo za szyj, u-
ciska kogo, 'obapi kogo za szyj, ift alt

unb $r.«$oln. «nb auch unfrhicfiid) roegen beö ob-
scoen geroorbenen obapi.
Sluf ben ^)a[f3 tuerfen na kark wrzuci. Den ^>a(6

brechen szyj ober kark zama, skrci szyj.
SluS bodem ^ialfe lachen mia si ca gb unb
llid)t roie B. z caego garda.
©id) etroaB bom .£>alfe fchaffen pozby si czego.
3d) roili meinen .fpalS bran fe^en gotów jestem
gardo Ober szyje moj hazardowa 4 cf. zasta-
wi szyje moj o to, SBj. lieber -£>al6 unb Äopf
na eb na szyj. B.j cf. spieszno, co ywo, p-
dem, piorunem, raptem, czem prdzej, nagle)
jum 4i>alö brechen na zaman szyje, Nieme,
«luf bem <g>alfe liegen siedzie komu nad karkiem,
na karku.

£al8aber, f. (bie) ya szyjna.
^alfearbeit, f. (bie) naga robota.
4>al6banb,n. (ba6) *alszbant, better naszyjnik, (a);

cf. baß unbefannte unb beraltete kanak; — ber
•£>unbe obroa.

^alebanbdjen, n. (ba8) naszyjnik, SBj., cf. *ko-
ioretka, L., *alszbancik, g, a.

^alSbjnbe, f. (bie) *krawat, Tr.) cf. *szyjnica,
cf. binda ober chustka na szyj. SBj., cf. binda
naszyjna, cf alsztuch.

$al 6 bräune, f. (bie) f. Sräune dawica, g. y, li-
nogorz, L.

<&al6bred)enb niebezpieczny, haardowny, szyjo-
lomny; cf. gardowanie, L. 3um -£al6bred)en na
zaman szyj, Nieme.

&äl6d)en, n. (ba6) ba8 .fjalbhemb, pókoszulek, g.
lka. 2) 6zyjka.

.§al6brüfe, f. (bie) gruczo, g. a. (u szyi).

.fcalfe, f. (bie) ein ^aiebanb ber 3agbhunbe obroa,
g- y-

.pal Seifen, n. (ba8) kuna, kuna elazna, cf. g-
sior bie giebel, ber ©tocf, cf. prga; prgierz,
g- »• „

<6al6ent$ünbung, f. (bie) zapalenie garda.
-palSgericht, n . (ba8) sd kryminalny, sad o

gardo. K. V.

-&al6gefd)meibe, n. [ba8] naszyjnik (z drogich
kamieni.

|

.§al8gefd)roür, n. (ba8) wrzód w gardle, lino-
gorz, L.

|

£al8gefd)roulfr, f. (bie) puchlina gardowa, szyjna.

i

^olöfappe, f. (bie) kaptur, cf. kapiszon, B.

|
.£al6fette, f. (bie) acuszek naszyjny.
^lalSfragen, m. (ber) konierzyk okoo szyi.

£al8fraufe, f. (bie) konierzyk ober krezy, SBj..

•garnirowanie, konierzyk, B., cf. L. gors, g. u,

krezy, *trepele, konierz z plotna w mae fal-

dziki uoony, Ti.; cf. Stuff, brye okoo szyi.

£alófraut, n. (ba6) f. ©locfenblume, neffelblittrige.

ÄleineS —
, f. Süfcbelglotfen. ©rofjeö, rauhes —

f.

©nieffraut.

£al6mu6fel, m. (ber) muszku szyjny.

4>al6 fache, f. (bie) sprawa gardowa, kryminalna.
•f>al6fehniHd\ in. [bei] kade noszenie na szyi dla

ozdoby jako *kanaczek, sznurek pere i. t. d.

JfpaUfchnur, f. (Die) sznurek naszyjny, *kanak,
*noszenie.

^)al6fd)roinbfucht, f. (bie) suchoty gardowe ober

gardlane.

«£al6fhmig , ad. uporny, uporczywy, krnbrny,
uparty, twardego karku, 'ociiny. ©eib nid)t

hal&ftanig roie eureSSäter nie zatwardzajcie karku
waszego, 2. (Shronif 30, 8.

^>al6ftarrigfeit, f. (bie) uporczywo, upór, g. u.

krnbrno, uparto, *ocitno, kark twardy.
^»alöfliicf, n. (bafs) cz misa od szyi.

«Chilotudi, n. (ba8) chustka na szyj, cf. alsztuch;
cf. grn. |>nbb. *szyjnica

£al6roeb, n. (ba8> ból szyi.

•&al8roirbe!, m. [ber] krg szyjny.
4>al8rounbe, f. (bie) rana szyjna ob. w szyj.
^»alt, m. [ber] bie gefrigfeit krzepko, moc. 2)

czego si trzyma mona. $alt machen stan,
cf. wstrzyma kroki, Maciejowski, cf. czoo
stawi, oprze si

•£>alt! stój! L., postój!

4>altbar dajcy si utrzyma; mocny, tgi,
trway; b. Drte obronny, trudny do dobywania,
wytrway, gdzie wytrwa ob. gdzie si utrzy-
ma mog.

«fcaltbarteit, f. (bie) tgo, moc, obronno,
trwao.

galten, v. irr. a. m. h., Prs. id) halte, bu hältft, er

halt, imperf. ich — , er hielt, Conj. baft id) — , er

hielte, Imperat. halte, Part. Prt. gehalten trzyma,
utrzyma, mie, dzlere, chowa, j. ÜB. wiar,
przyja, przykazanie i für et», poczyta, uwa-a za co (a).

6$. Streu unb ©lauben halten dochowa wiary.
66 für Pflicht halten sdzi obowizkiem; 6$.
komissya rzdowa wojny nadmieni tu nako-
niec sdzi (a); äßort halten sowa dochowa; cf.

uici si w sowie, dotrzyma, dochowa-umo-
wy, SBj- 9tatl) halten wni w rad, bibl. i zi-

ci, 1. völlig 8, 25, zi sudze twemu, co mu
powiedzia, cf. stawi si w sowie, Krsk.

Die Kapitulation roirb gehalten kapitulacya bdzie
dochowana (a), ©id) brab halten walecznie si
popisa (a)j cf. trzyma siei cf. niedaj si.

3d) halte e6 mit ben SBunbem ja si pisze za
cudami (a).

(Sine äkrfammlung tourbe gehalten odprawio si
zgromadzenie (a). 68 mit einem halten obywa-
telów dobrych maa rzeszo jeszcze przy swoim
Monarsze si wiesza, Krs. ©eine Slnbacht halten

naboestwo odprawi, i do komunii; cf.

przystpowa. Sn fleh halten, enthalten zamyka,
zawiera.

©einen 3orn halten gniew wstrzyma, powci-
gn. Äurj hatten krótko trzyma, ©tanb halten

na miejscu sta. ©tid) halten trzyma, wstrzy-
ma; nie drze si. inem blc ©range halten, fig.

ihn bertheibigen, feine Partei nehmen broni kogo,
wymawia go, zna si z kim. Dafür halten

rozumie. troa8 für roahr halten za prawd co
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poczyta £od) halten powaa, szacowa. SSiel

ober Wenig bon emanb ober auf Semanb galten

Avielce kogo szacowa, lubi, powaa, wiele
albo mato co o kim trzyma, rozumie, dba.
gg mit einem {»alten z kim trzyma. (Sine Siebe

Ralfen mie mow, 9Bg., powiedzie mow, Krs.
Sin fich halten wstrzymywa si, tai si. $art,

fchrcer Ijalten ciko i, trudnoci by. ©ich

an etroaß galten trzyma si czego ; cf. nicodst-
powa. ©ich an Semanb Wegen erWag halten ciga
ob. poszukiwa czego na kim, L.; cf. dochodzi
krzywdy, ©id) an bag Vermögen halten ubiega
si do majtku, @.=D. Soncurg.

©ehalten werben trzymanym by. Sjjeffe I)alten

odprawia beffer alg sprawowa msz w., L.
gr hielt einen feierlichen ginjug in bie ©labt odpra-
wi! uroczysty wjazd do stolicy (a). JDieÄinber

jU Warm Ijalten dzieci za gorco trzyma, DD.
Jpalten, absol, fülle halten, stan, zatrzymacie;
ber SBagen halt bor ber SEhiir powóz stoi przed
gankiem. 3Me Äleiber halten lange suknie dugo
trzymaj, gg halt fich mit feinem SReihtljum nie
wiele mówi o jego bogactwie, nie wielki to

bogacz.

Jaltpunft, m.(ber) punkt oparcia si; fundament.
>£>altio§ bez oparcia, bez podstawy, bez zasady.
Jaltlofigfeit , f. (bie) brak mocnej podstawy —

staej zasady.
Haltung, f (bie) trzymanie. 2) bie geftigfeit eineg

Dingeg spojenie, Sluftanb posta, postawa, mina,

J. S3, niewymownie byt kontent z dobrej po-
stawy onierza (a); wzicie ob branie si.

Jalunfe, m. (ber) bultaj, psubrat, *katukopa; cf.

ajdak.
Jambotte, f. (bie) góg, jagoda gogowa. SBilbe —

(Sat. rosa tanina) róa dzika, J. Ä. J.; psia

róa, róa pszczelna, Jjgn.

Hamburg, n. eine Stabt Hamburg, g. a.

Jamburgifch, ad. Hamburski. Sie hamburger &i'
tang gazeta Hamburska.

hamburger, m. (ber) Hamburczyk.
Jamburgerin, f. (bie) Hamburka.
Jamen, m. (ber) kaszerz, B., cf. wicierz, g. a,

wda.
Jtmifd) zoliwy; cf. faszywy, psotliwy, zdra-

dliwy, skonny do szkodzenia komu cichop-
kiem, — do wyrzdzenia komu psoty; urgli-
wy; g. 83. lito urgliwa (a); cf. szyderski

j. S8. umiech. Jamifcheg SBefen zdradliwo,
oszczerstwo-

Jammel, m. (ber) skop, g. u.

Hammelbraten, m. (ber) piecze skopowa ober

barania

Jammelfell, n. (bag) barania skóra ob. $1. barany.

Jammelfleifo), n.(bag) baranina, Sßreufj.=$ßolm sko-.

powin.
Jammelfeute, f. (bie) opatka skopowa; cf. B.

wiartka polednia baraniny, 33j.

«gammeln, v. a. rzeza, czyci bnrany.

jammer, ni. (ber) mot, g. a, motek, g. tka. —im
Älabier siekierki, L.; cf. stempelki; 3. S3, forte-

pian na stempelkach. 2) f. jammerWerf hamer-
nia, niotarnia.

£ am mer d) en, n. (bag) moteczek, g. czka.

Jammerfifd), m. (ber) motek.
Jämmerling, m. (ber) ótaczek, L.

f.
Simmer.

Jammern, v. a. motem narabia, — ku, bi.

Jammerfchlag , m. (ber) uderzenie motem; 2) —
uel, zdra, odrobiny —, odchodki od elaza;
cf. uska, blaszka, L.

JammerWerf, n. (bag) hamernia, motarnia, huta
do elaza, cf. fryszerka, kunica, SSj.

Jamorrholben, pi. f. hemoroidy.
4>amorrhoibalifd) hemoroidalny.
Jambf f. Janf.
Jamfter, m, (ber) chomik, L. tmb Boss.; skrze-

czeli, L. 2Me lefcte SSenennung if in Bobolic« ge=
bräuchlich fagt L.

; auch, böhm.
Jamfterfelt, n. (bag) skórka z amstry, Trój.
Jambitcije f. $agbud)e.

Janb, f. (bie) rka, $i. rce bon lebenbigen JQan=
ben: benn rki bebeutet bie ©riffe g. Pi. rku ober
rk, loc. Pi. w rku ober w rkach, gin Janb
boli gar, g. i ober garstka. SSeibe Janbe boli

przygarcie. glache Janb do, g. i. (Sie reichten

fid) fveunbfchaftlich bie £änbe_ podali sobie wza-
jemnie przyjacielskie donie. deichet euch bie

Jdtlbe podawajcie sobie przyjazne braterskie
donie (a). $n bie Jcinbe flatfchen w donie kla-
ska (a). 3d) frrecfe bie Jdnbe aug wycigam
donie a w niebiosa (aa). SJcirtel an bie Janb
geben nastrcza sposoby, Aut., cf. nastrcza
rodki, Poj. 2Me gebaute janb kuak. 25ie "rechte

Janb rka prawa ober im höhern ©ti)I prawica.
SDielinfe £anb rka lewa ober im hohem ©tt;l —
lewica. _@brid)W. eine Janb wafcht bie anbere rkark myje, cf. dar za dar, darmo nic.

Unter ber Janb podrcznie, pod rk; cf. po-
tajemnie. S3ei ber Janbpod rk, na podordziu,
na dorczu. 33or ber Janb teraz, tym czasem.
JDie Janb bieten rk_ poda. Jülfreidje Janb leiften

pomaga komu, posikowa; cf. (a) poda rk
pomocy.

_
Slug ber Janb in. ben SHunb co zarobi

to strawi, gra. Jnbb. £anb in £anb fchlagen

doni w do bi ober rk w rk bi. ©eine
Antwort hat Janb unb gufj "jeli spytany bdziesz,
niechaj ma gow odpowied twoja, L.

gj. jakiego kolwiek dotkn przedmiotu,
mówi wybornie z zakrojem znawcy, Lack
Szyrma. giner ber rechtg unb linfg ift obolewiec,
obpprawiec. 3Me Janbe.in ben ©choofj legen opu-
ci rce, z zaoonemi rkoma chodzi, L.j
prónowa.

©eine Jcmb mit im ©biele haben nalee do
czego (psotliwego). Janb aa etwas legen wzi
si do czego (roboty). Janb an einen legen por-
wa si na kogo. gfwag bura) bie britte Janb ge«

ben przez trzeci rk co da, cf. poredniczo.
SKRit leeren Janben ric&tct man nichtg aug bez pie-
nidzy do targu, bez soli do domu. JDag rjat

Janb unb gufj wszystko jak z patka, cf. wszy-
stko adne i skadne.

gr fchreibt eine fdjone Janb piknym charakte-
rem pisze, cf. pikna rka. gr faun alle Janbe
lefen on umie wszystkie rce ober — charaktery
czyta. Jänbe ringen rce zaamywa.

^»anbarbeit, f. (bie) praca rczna, robota rczna.
<£>anbarbeiter, m. (ber) robotnik, wyrobnik; cf.

rkodzielnik, eig. SKanufafturift.

^»anbauggabe, f. (bie) wydanie podrczne.
|ianb ballen, 'm. (ber) pi, g. ci; cf. brzusiec

u rki, do.
«§anbbecfen, n. (bag) miednica.
^anbbeil, n. (bag) toporeczek, g. czka.
^»anbbeWegung , f. (bie) poruszenie rki.
«fianbbibel, f. (bie) biblia maa dorczna, B,
^anbbibliothef , f (bie) biblioteka dorczna, —

do podrcznego uycia.

^»anbbobrer, m. (ber) widerek.
^anbbreit na do szeroki, szerokoci doni.
^anbbucb, n. (bag) dorcznik, manualik, B.; do-
rczna ksika, B. ; dzieo podrczne (a), cf.

rkoksig, Ca tal.

^anbchen, n. (bag) rczka, gj.— alg Wollt er ba$

<£)änbchcn freffen K. (widzi) co biaego, bya to

rczka jak lilia; pochwyci j, caowa, i usty
po cichu uton w niej jak pszczoa w lilii

kielichu, Mick.
^»anbbienft, m. (ber) usuga rczna.
•ftanbebrucf, m. (ber) cinienie rk, ucinienie
rki.

^»anbeifen, n. (bag) pta na rce, *panna, Tr.

24*



^ätrteHtttfcJjett— ^rtttfcöemeitt. 372 #attbQcmcttöc - $<mMuttd$t)auS.

«ÖänbeFlatfchen, n. (baS) klaskanie rkoma ober

oklask — , klaskanie w rce.
«frailbel, m. (ber) handel, g. diu, kupiectwo, spra-

wa; cf. czynno, .gwnbel treiben handel pro-

wadzi, handle sprawowa, trudni si handlem
np. rónj-ch wiktuaów, 9JS. Ginen Derbriefjlid)en

4panbel mit einmal loSroerben od razu zby kotun
z gowy. Gr Derftebt ben — zna si na farbo-
wanych lisach. 2) uUg. <Baa)e, Slngelegenheit czyn
sprawa, interes.

1q anbei, $1. kótnie, burdy, zatargi, zwada? cf.

ro/.ierki, kwasy, cf. 83erbriefjlichfejt. G$. ledwie
si skoczyy estyny, zaczy si kwasy, S.P.

It. nigdy gwarliwa wesoo nie zamienia si
w krwawe rozterki, Nieme Sof <£)änbel brill»

gen gute ©efetje zle sprawy rodz dobre ustawy,
Grn. $nbb.

Sich in frembe «£>anbet mifchen wtrca si w
cudze sprawy, cf. wcibia si w cudze spra-

wy, Mon. L., cf. mifrhen. Ginem ben .jjanbel Der»

berben D. popsu komu spraw, interes f. Gon»
cept. GS finb blutige £änbel vorgefallen zaszy
krwawe zatargi.

.ganbelfraut,
f.

Ghrenbreis, breiblättriger.

^änbelmacher, m. (ber) scawadyjak, burda sza-
awia.

.franbeln, v. n. dziaa, postpowa, czyni. 2)

ton etro. rozprawia, traktowa o czm? han*

belnb Don berDrbnung czynic o porzdku, Ptck.
3) handlowa, kupczy; cf. targowa si. ©lit

fleh hanbeln laffen spuci, da sobie odtargo-
wa co. 4) GS banbelt fid) oon etm. mowa jest
o czem, — um etro. chodzi ob. idzie o co.

.gjanbelSbuch, n. (.iah) ksiga handlowa.
*^>anbelfd)aft, f. (bie) kupiectwo, handlarstwo,

kupczenie.
£anbel8bieuer, m. (ber) kupczyk, audj czeladnik,

äßj., subjekt handlowy, 3Bj., pisarek kupiecki.
3Me ^»orbpolcn befonberS in Sittbauen fagen auch gi-

zel, Bie tpreu9 »^olen pachoek kupiecki.
«gianbelSfrau, f. (Die) handlujca, handlem trudni-

ca si (kobieta); cf. przekupka.
.^anbei&freiheit, wolno handlu.

.fianDel&geift, m. (ber) duch kupiecki.

£anDel6gericht, n. (baS) sd handlowy.
<£>anDel&gefd)äft, n. (baS) interes handlowy.
-f>anbelÖbau6, n. (DaS) dom handlowy.
^anbelSherr, ra. (Der) Pan handlujcy; cf. kupiec,

g. pca, Negocyant, g. a.

^»aiibelgmann, m. (ber) pi. ^anbelSIeute handlo-
wnik (a)? kupiec, g. pca.

^anbelbftabt, f. (bie) miasto handlowe; cf. miasto
bandlowne, L.

.£>anbelftanb, m. (ber) stan kupiecki.
fSinbelfucbt, f. (bie) zawadyjactwo, kótliwo.
^änDelfud)tig zawadyjacki, swarliwy.
4panbel6»>erfel)r, m. (Der) obroty handlowe (a),

tok handlu. G$. dla atwego toku handlu (a).

4?aiibel6Dertrag, m. (ber) konweneya handlowa
Ober ukad tyczcy si handlu.

•£>anb f a&, n. (baS) miednica
«£>anbfeft silny, krzepki, mocny, barczysty? cf.

tgi, rosy; hanbfeft machen, in SSerhaft nebmen
uj kogo, aresztowa.

•£anbförmig, adj., j. 83. bie SBurjel korze pal-
czysty = Sot. radix palmata, Bot.

•£anbgcbraud), m. (ber) podrczne uycie.
•fjanbgelb, n. (baS) zadatek (pieniny), wito-
jaskie, narczne, j S3, dla rekrutów (a).

•franbgclenf, n. (baö> przegub u rki, staw reki.

4>anbgcliibbe, n. (ba8) lub, przyrzeczenie "pod
zakadem rcznym.

•Canbgcmein wrcz, L. ; banbgemein roerben przyj
do bitwy w rcz, B.; cf. i na kuaki, pobi
si, ciera 6i z kim, zwiera si z kim, «po-
tyka sie a kim, zej si r. kim.

£anbgemenge, n. (baS) utarczka rczna, 3Bj.,

bijatyka, bitwa, zaebki
£anbgefcbmeibe, n. (baS) bransoletka, PI. —ki.
•£> anbgreiflid) co rkoma namaca mona, doty-
kalny. Cr,, dotykalna nieumiejtno, L.? jawny
ober adv. na jawie.

Gin hanbgreiflicber SeroeiS dowód jawny, cf.

*doikliwy, L. ; cf. domacalny, Ij i jak na doni;
cf. oczywicie, L. Gin fjanbgreiflid)c6 äJterfmal

lice, Pi. L.; banbgreiflid) barthun pokaz& e tak
rzek, palcem (ai.

£anbgriff, m. iber) bie bequemfte Slrt ber £anbba*
bung eines äßerfjeugeS ujcie czego rk; sposób
obchodzenia si z czem, zrczno, praktyka,
sposób, g. u; D. manipulacya. Gj. wszystko
co si ciga moe do handgryffow onier-
skich, Szk. .

2) berjenige Sheil eines <Dinge8, rooran man eS

angreift, ber ©riff rkoje, rczka, antaba.

£anDl)aDe, f. (bie) antaba, rkoje, ucho, *kolce,
dzierado, *trzymado.

^anbhaben, v. a., mit ber £anb beroegen unb regie«

ren rk kierowa, narabia, wada czem, ro-

bi co jak. 2) ausüben sprawowa, wykonywa,
zawiadywa, zarzdza? cf. manipulowa (?).

©erechtigfeit hanbhaben sprawiedliwo wymier-
za, — oddawa; cf. szafowa sprawiedliwoci.

#anbhabting , f. (bie) sprawowanie; cf. manipu-
lacya, j. 83. poboru (a); £anb!)abung ber ©erech-

tigfeit wymiar sprawiedliwoci, cf. szafuuek. —
Gr. Prdkiego szalunku sprawiedliwoci do-
pilnowa (a)

.ganbbaSpel, f. (bie) raotaczka, ciennik.
4> an b ta uf, m. (ber) ber Äauf ober SSerfaiif im Äleinen

kramar6two; cf. B. kupno z rki 2) f. £atlb*

gelb pierwszy targ, co sie na przód sprzedaje.

#anbforb, m. (ber) bas £anbtórbd)en rczny koszyk.
^anbfraufe, f. (bie) mankiet, g. u, (z kryz).
«£>anbfujj, m. (ber) pocaowanie rki. Gj. wezwanj-
Marszaek do ucaowania rki Królewskiej (a).

£aublang dugoci rki.
£anblangen podawa do rk, pomoc dawa; cf.

B. pomocnikiem by, j. 83- u mularza.
.fcanblanger, m. (ber) podrcznik (a), cf. Sßr.^oln.

pomagier, g. gra, cf. pomocnik.
4>anblaterne, f. (bie) latarnia maa, ober latarnia
rczna, SBj , latarka.

•^anbleber, n. (baS) skóra na rk, skóra nar-
czna (u szewca).

«fcanbleinroura
f. SrudbFnabenfraut.

£anbleiftung, f. (bie) rczna pomoc, rczna
suba, rczna robota.

<£>anbleiter, m. (ber) za rk wiodcy? przewodnik;
cf Mentor. 2) — , f. rczna drabina^ drabinka.

•.£>anbleitung, f. (bie) rkowodztwo, SBj., wodze-
nie za rk, K. V.; 2) — nauka, porada; cf.

skazówka.
.franbler, m. (ber) handlarz, g. a.

4>anbleucbter, m. (ber) rczny lichtarz ober cf. B.
lichtarz z rczk.

£anblirh, adj., roaS fief) ohne 9Mhe mit ben *änben
regieren läjjt, mittelmäßig gro9 unb fchroer, erträglich,

billig eig. do rki; zrczny, mierny, pomierny,
atwy, znony, niezgorszy.

£anblung, f. (bie) Äauf unb SSerrauf handel, ku-
piectwo? bie — erlernen uczy si kupiectwo,
do handlu si przykada 2) —, Äiaftanroenbuiig,

Stbcitigfeit sprawa, czynno, dziaanie, czyn,
uczynek; — eineS ©tticfeS okeya.

•^anblungSbucf), n. (baS) ksiga kupiecka, Aut.
«ÖanblungSbiener, m. (ber)

f.
'^anbelSbiener.

^anblungSbiSponcnt, m. (ber) rzdca domu han-
dlowego.

•f>anblungSgenoffe, m. (ber) kompanista handlo-
wy, wspólnik.

^) an bl ung Sb n»Ö, »•• (baö) dom kupiecki, — han-
dlowy.
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#anblung8berl)ältniffe stosunki komercyonalne,
$RS.; cf. — handlowe.

Hanbmiihle, f (bie) arna, PI.; rczny mynek.
Hanbpferb, n. (ba8) powodny ko, L., S. P. cf.

narczny ko; cf. B. nareezak. 2) ko luny.
Hanbramme, f. (bie) baba (w kafarze), B.

Hanbreichung, f. (bie) podanie rki, pomoc. g. y,
B.; cf. podlykanie, wspomaganie, wsparcie, ra-

towanie; bibl. posugowanie, usugiwanie, cf.

jamuna, wspomoenie SJpoftelgefd). 11, 29.

-£anbriitfeiJ , m. (ber) do zwierzchnia, L.J
wierzch doni.

Hanbfage, f. (bie) pika rczna, $83., pia na je-

dn rk.
Haubfchelle, f. (bie) pta na rce, -panna, dyba,

dybki, wizy na rce, kajdanki, cf. okowy na
rce.

Hanbfchlag/ ni. (ber) uderzenie rka, — w do,
danie rki, B., cf. rak uderzenie, umowa r-
czna, danie rki na znak wiary. W eitlem

Hanbfchlag einig werben doni w do bi.
Hanbfcbreiben, n. (bci8) pismo wasnej rki ober

wasnorczne. 2) list monarchy w prywatnym
osobistym interesie i z wasnorcznym podpisem,
najczciej do osób zasuonych lub suplikuj-
cych napisany.

Hanbfchrift, f. (bie) cyrograf, wasnej rki zapis,

rewers, karta; 2) manuskrypt, g. u, rkopism,
g. u. 3) — rka, charakter, B.

Honbfchriftlich na pimie, rkopismowyj 2) wa-
snorczny, adv. — nie.

Hanbfchuh, m. (ber) rkawica, rkawiczka, cf.

narczak bet ben alten" Rittern, roenn fie jla) heraus»

forderten, al8 fogenannter: zakad zaczepki, Dant.
^anbfchuhleber, n. (ba8) skóra na rkawiczki.
Hanbfchuhmacher, m. (ber) rkawicznik, g. a.

Hanbfeife, f. (bie» mydo do mycia rak.

^»anbfiegel, n. (ba§) piecz prywatna (monarchy).

Hanbfpaafen, m. (ber) eine Slit Hebebäume, unten

bierfantig, oben runb, finb in ben Sanjiger «Speichern

bon Äafdjuben geliefert, drki ober drani.

Hanbfpiel, n. (ba8) granie rkoma, narabianie r-
koma. 2) — klawiatura.

<&aiibfbritje. f. (bie) sikawka rczna.
Hanbftotf, m. (ber) dyba.

.gjanbftreich , m. (ber) uderzenie rk zamach,

f. Hanbfchlag.

Hanbeller, m. (ber) do.
Hanbthieren ober hantieren, alg v. n. m. b., in ober

mit ber #anb beroegen,_ arbeilen, ein ©eroerbe treiben

rk robi, — narabia, — traktowa, w rku
co obraca, — przewraca, urabia, rk kie-
rowa, szafowa czem, sprawowa, *doczynek
mie, *doczynkowa si z czem, zajmowa si
czem, cf. facyendowa, kupczy, zaprzta si
czm, np. professyjak, rzemiosem trudni si.

2) — poltern, lärmen, unruhig fein rzuca si,
wyrabia, wydziwia, haasowa.

Hanbthierung, f. (bie) sprawunek, zarobkowanie,
trakowanie czego, sprawowanie czego, intere-

sów, handel, profesya, rzemioso.
Hanbtrommel, f. (bie) tamboryno.

Hanbtud), n. (baö) rcznik, g. a, cf. Muff, ucieralnik.

Hab boli, f. (bie) gar, g. i, fig. — Seute garstka
ludzi.

Hanbroage, f. (bie) waga ob. waka podrczna.
Hanbroaffer, n. (ba8) woda do mycia rk.
.jbanbroerf, 11. (ba8) rzemioso, profesya.

Sinein ba8— legen uchyli, wstrzyma komu rze-
mioso, przymusi kogo do porzucenia profesyi
lub czynnoci jakiej. 2) cech.

f. ©etoerE.

Hanbroerter, m. (ber( rzemielnik.
HanbroerfSburfche, m. (ber) chopiec rzemielni-

czy, terminator, rzemielniczek.
HanbroerfSfrau, f. (bie) rzemielniczka.
Hanbroerf8labe. f. (bie) skrzynka cechowa.
HanbroerfSleute, $l. rzemielnicy.

•ÖanbtoerESmann, m. (ber) czowiek rzemioso
.traktujcy Ober rzemielnik.

Hanbroer'fomäfjig rzemielniczy, w 6posób rze-
mielniczy, stosownie do rzemiosa.

HonbroerfSmeifter, m. (ber) majster rzemiosa.
4?anbroerf8roefen, n. (ba8) rzemielnictwo.
4>anbröerf8jeug, n. (ba8) narzdzie rzemielnicze,

instrument, naczynie.

^anbroerfSjunft, f. (bie) cech.

Hanbroörterbud), n. (ba8) sownik podrczny.
^»anbrourjel, f. (bie) Stuff, ki rki* pierwiastek

rki, cf. przegub rki za doni, B., junktura.

Hanbseichen, n. (ba8) znak rki; podpis.

Hanbjjeichnunn, f. (bie) rysunek rczny od rki,
SBj., krelenie od rki, L., rczny rys, B.

_

Hctnf, m. (ber) (Sat. cannabis) konopie, g. pi, PI.

©emeiner — (Cat. — sativa) konopie zwyczajne,
&1., Hgn.; konopia pospolita, Jndz. SBeibltcher,

jahmer — glowatka, L. aftännlicher, roilber, tau«

ber — f. gemel. Der Sfchucfetihanf pieka.
vg> a u fa df e v, m. (ber) rola na konopie; konopisko.
Hanfbau, m. (ber) uprawa konopi.

Hanfbredje, f. tbie) cierlica do konopi.

Hänfen, adj., au8 Hanf bereitet konopiany, a, e,

ober konopny.
Hanfhechel, f. (bie) hochliczka, B., szczotka ober

czesado do konopi.
HanUeintoanb, f. (bie) pótno konopne.
Hänfling, m. (ber) konopka, cf. konopnik, dzwo-

niec; ci', makolgwa, L.

Hanfneffel, f. (bie) Heine — f. Slcferglieb; gro§e/

bunte — (Sat. galeopsis tetrahit) koci pysk ko-
nopny, Al., $gn » badyl konopny, Jndz. ©elbe
— f. ©olbneffel.

Hanföl, n. (ta^) olej konopny.
Hanfpabpel, f. (bie) (Sat. malva sylvestris) az
zajczy, AI., Hg-; — polny, Jdz ; — leny, Hg-

Hanffamen, m. (Der) siemi konoplane ober ko-
nopne.

Ha nffd)roinge, f. (bie) opaka do przewiewania
konopi.

Hanfftengel, m. (ber) prt kouopny, Al.

Hang, m. (ber) ju etro. popd (3. S3. — ku naukom;
cf. Siieb); cf. pocig (a); cf. namitno, 3. 83.

miosierdzia (a)j skonno, porywczo,
3. 33. do odmiany, Narusz., cf pochop i ch.
6j. Tostoj od samej modoci mia niezwyci-
ony pocig do sztuk wyzwolonych (a), cf.

upodobanie, zacieko, odezwa, poczuwanie
sie do czego, poryw, Ignienie, zamiowanie
czego, przywizanie, dza; pasya.

Häugebatich, m. (ber) brzuch zwiesisty.

Hängebrücfe, f. (bie) most wiszcy (na acuchach).
Hängelampe, f. (bie) lampa do zawieszania.
Hangelbirfe, f. (bie) (Sat. betula pendula) brzoza
opuszczajca gazki na dó, H9-; Jd., brzoza
paczca, Raczyski.

Hangeleuchter, m.tber) pajk, SOB3., wiecznik ob.

lichtarz wiszcy ober — *zawiesisty, L.; cien-
ny lichtarz; cf. Kronleuchter pajk, g. a.

^»angelftube, f. (bie) oberHangeftube Izba wiszca
Ober antresole, SB3. , izdebka, pokoik may,
ustronny, alkierzyk, buduar, g. u, cf. wypustek,
naronik.

Hängematte, f. (bie) rozpita mata, wiszca
mata, ^zawiesista mata, t. j. mata do zawie-
szania.

Hangen, ober hochbeutfd) : Rängen (benn ba8 erfte ift

eig. oberbeutfch), v. irr. n. m. b., Praes. id) bange,

bu hängfr, er f)ängt, Part. Prs. hangenb, Imperf.
id) — , er hing, onj. bat} ich —, er hinge, Imper.
tjange, Part. Prt. gegangen wisie, wisia, wisz.

Sin etroa8 bangen trzyma si czego. SSor ©e=<

rieht bangen wisie u sdu. Hängen bleiben zacze-
pi si o co (an etro.) uwisn na czem. SRit

gefangen mit gefangen niewinnemu przy winnym,
si dostanie; niejednego niewinnego obwiesz,L.
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Rängen, v. a., mad)en, bafj ctinaS tyängt zavyiesie,

wiesza, powiesi. _ 2) Jjangen laffen zwiesi. 3)

fid) an cine $erfon tyängen zawiesza si na kim,

przywiza sie do jakiej osoby, by wylanym
dla kogo? cf. utopi si w cziu.

©ein 4>erj — przywiza si do czego, przy-

wiza serce do czego, wlepi swe serce, przy-

lgn do kogo. gg. bab ffiolf abev tying ficty balb

an biefc, balb an jene lud za to jednym to dru-

gim potakiwa, jak go nadmuchano, S. P. It.

serca do bogactw nie przykadali, Dmbr. 331.

Sprictym. idqö tyängen foil, erläuft nid)t co ma wi-
sie, nie utonie. Äleine Diebe tyängt man auf,

gvofje läfjt man laufen male zodziejki wieszaj,
a wielkie puszczaj, grn. £nbb. 2)a5 äRaul tyäu=

gen spuci nos, dsa sie, B. gtroaö an ben

9cagel tyängen zawiesi co na kolek ober porzu-
ci co. Slictyt an ber redeten Seite tyängen nie wgi-
na prawego boku, Szk. ; ^railj. creuser le

flanc, cf. nienachyla si na prawy bok.

Rängen, n. (bab) wieszanie; cf. pochyo.
>£>ängenb, tyangenb wiszcy; pochyy, cf. zawiesi-

sty, beffer zwisy, dr. skrzyda zawiesiste u
kapelusza (a), gin tyängenbe SSurjel korze pa-
ciorkowy (Sat. radix pendula, Bot.).

£ängcn6nmtty wart szubienicy.

4>ängefctylofj, n. (ba6) kódka.

^»ängefeil, n. (ba8) smycz, f. g. y, powróz, g.

a, lina.

Rannet) en, n., «£anne, f. Anka, Anusia, Aneczka,
Anulka.

4>anober, n., eine <3tabt, Sanb, Hanower, g. u,

^>anoüeraner, m. (ber) Hanoweranin, g. a.

•jbanö, m. Jan, g. a, Ja, g. ia.

•jpänSctyen, n. Janeczek, Ja, Jasio. <Sbrid)ro. -£anö

in allen ©äffen wiercipita, wiszczy palka, na-
trt; cf. urwipoe, wszdzie na trafisz, wsz-
dzie go peno. äßaö 4>än8cf)cn nictyt lernt, to'nb

.£>an§ nictyt leinen czego sie z modu nie nauczysz,
na staro darmo. Summer #an6 guptas.

4!>anfc, f- (bie) hanza; zwizek, liga (anzeatycka).

4>anfeatifd) anzeatycki, zwizkowy.
^anfeeftabt, f. (bie) miasto hanzeatyckie, anzea-

tyckie miasto, do przymierza handlowego nale-

ce miasto.

4?anfeln, v. a. frycowa, frycowi pamitne da,
naigrawa si z nowego kolegi, drwi z kogo.

4i>an6tt)urft , m. (ber) bazen, arlekin, mieszek,
buion, figlarz, psikus.

4?an§murftftreid), m. (ber) arlekinada, bazestwo.
hantieren f. tyanbttyieren.

kapern, v. n. m. ty.,
itiS Stetfen gerattyen, feinen fon.

berlictyen gortgang tyaben i oporem, zawadza
si o co; cf. wisie, wizn, trudnoci ober

przeszkody doznawa, niechcie si klei, opie-
szale i. gr. e8 tyabertmit ber neuen grpebition
— nowa wyprawa w Hiszpanii idzie oporem,
Orz. bial.

£aranguiren , v. a. przemówi, wypali mow
do kogo.

•Carctyen, n. (bab) wosek, g. ska.

•Ciarem, m. (ber) harem, g. u (u Turków).
.£ären

(
adj. auö paaren beftetyenb wosiany.

4>aren, fid) v. rec. = #aare bcrliercn lenie, b. le-

nieje, lenia; linie, cf. ysie.
4>äretifer, m. (ber) heretyk, odszczepieniec.

4>arfe, f. (bie) aria, harfa. 2) bie'Äornfege narz-
dzie do czyszczenia zboa; arfa, cf. mynek.

^arfen, v. a. arfowa, SB}., przez arf puszcza
pszenic Ober na arfie chdoy.

fcarfenift, m. (ber) harfita, arfista. — ftin f.

arfistka, arfenistka

.faring, m. (ber) .led, g. ledzia; Äafd)tib. "we.

trzeszcze, PI.

gr,- wyglda jak led wymoczony, Nieme.
äaitngöfang, m. (ber) poów ledzi.

^)äringöfäfjd)en, n. (ba8) baryka od ledzi ob.

na ledzie.
-Jjctringofifdjerei, f. (bie) f. $—fang.

^»«ringölatc, f (bie) lagier ledziowy, L.; cf. la-

ka ledziowa, rosó ledziowy.
.fpäringöfalat, m. (ber) saata ze ledzi.
•Öäringötonne, f. (bie) ledziówka. L. beczka

od' ledzi.
«fparfe, f. (bie) grabie, $1. g. grabi.

«5 ar fen, v. a. grabi.
Carter, m. (ber) grabiarz, g. a.

^arletin, m. (ber) bazen szachowany, L.;

mieszek , bazen teatralny w sukni szacho-
wanej.

>£>avm, m. (ber) ein tyotyer ®rab ber antyaltenben S3e»

irübrifj, ®ram zgryzota, frasunek, g. nku, smu-
tek, g. tku, ao, strapienie, zmartwienie.

^»ävmcii/ fid), v. rec. gry si, frasowa si
|>armlo8 bez troski, bez zgryzoty, bez zej
myli, bez frasunku, bogi; tyarmlofe greube
boga rado.

harmonie, f. (fcie) harmonia, zgoda, skadno
czci rozmaitych, cf. strojno, j. !ö. duszy,
Karamsin.

^armonita, f. (bie) harmonika (instrument).

4>armoniren, v. n. zgadza sie, przestawa
z kim.

^armonifd) harmoniczny ober harmonijny, cf.

dwiczny (a); gr,. dwiczny szelest konarów
lieblidjeó Satifeln ber Slefte.

sarinu 8 f. SMnfengraö.

^arii, m. (ber) mocz, g. u, L ; uryna, szczyny,
PI. $axn laffen urynowa, DD.

Jfjarnblafe, f. (biel *macharzyna (moczowa); beffer

pcherz moczowy ober urynowy, SBj.

<£>arnbrennen, n. (bag) palenie, gdy kto chce i
z wod; rzeczka.

panien, v. n. m. ty.
moczy, szcza, pój z

wod, B.; mokrzy, wod odlewa, urynowa.
i&arnflufj, m. (ber) pynlenie mimowolne uryny,

moczotok.
^jamgang, m. (ber) kana moczowy.
..fiarnglao, n. (boo) szklanka od moczu, szklane

naczynie na mocz.

f arnirtt' \
do moczu

>
d0 ur^ ny Podobny.

^»arnifd), m. (ber) *harnasz, pancerz, zbroja,
rynsztunek, g. nku, cf. kirys, (a) ginen in —
bringen rozgniewa, do pasyi przywie.

>jjarnifd)mad)er, m. (ber) patnerz, g. a, beffer

pancernik, SB,}.

^arntraut, n.
f. 33rud)Fraut, glattes.

.fparnrötyre, f- (bie) kana moczowy, cewka mo-
czowa cf. B. *uretra.

«Öarnfcilj, roefentlictyeg fctymeläbareß sól istotna albo

roztopa urynowa, Tchn.
^arnftrenge, f. (bie) trudno oddawania uryny;

cf, wstrzymanie uryny, DD.
i&arntveibeilb uryn pdzcy ober ruszajcy.
£>arnberftobfung , f. (bie) *iszurya, B.; zatkanie
si uryny.

«Öaniminbe, f. (bie) r= falte $iffe strangurya,
L.; cf.

^anijlrang, m. (ber) wstrzymanie uryny, DD.
^arbtye, f. (bie) ein mciblidjeö llngctyeucr mit @eier=

flugeln unb fürctyterlid)en Prallen harpyja , dra-

pienica, L.
^arpunc, f. (bie) harpuna, grot, belt ober dziryt

(na linie dugiej, którym wieloryb na morzu
ugodzony bywa z elezcem zakrzywionym do

zahaczenia).

.fjarbuniren, v. a. harpunowa.

.£>«rputiircr, m. (ber) harpniarz, g. a, rybak co

dzirytem na wieloryba rzuca.

barren, v. nfin. ty.
czeka na kogo, cierpliwie i

dugo czeka, trwa.
«Öarfrty, ad. tyart unb auglcid) rauty unb uneben, bon
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ber SBegbünftung eines flüffigcn ober feuerten Äor*

J)cr6 ober bort beffen ©erinnung twardawy zaszy
skórk, — skorupk, zasklepiony, skóreczka,
chropowaty.

.frarffhen, v. n. skorupie, zaj skorupka; cf.

zasklepi si skóreczka, DD.
§art twardy," hartowny! odrtwiay, fig. ostry,

surowy, nielitociwy, nieuyty. 6$. bart hören

niedosysze, ©in barter 3:ljaler talar bity. ©8
roirb bart t)alten to trudno bdzie,
i&art an, bart neben tu przy tym, w podle. ^>art

roerben twardnie.
£ ar tau f. ©arthagel.

.frört e, f. (bie) twardo, fig. ostro, surowo,
srogo. SJJit .frotte ostro, surowo.

.frttrte, )Ji. gälten im 2(u8brutf niegadko.
gärten, v. a. twardym zrobi, of. L. hartowa

öud) kwasi, 3. 83. elazo.
Öctrtern f. SSeinbolj I).

.frartgraS, n. (ba8) (8at. festuca ovina) kostrze-
wa owcza,

.fr., Ä., J.

.frarthöutig tward skore majcy.
«frartherjig twardego — , kamiennego serca,

nieuyty, nieczuy, kamienne serce, Kchn.
.frartjjeu, n. (Sat. hypericum) S. Jaskie ziele,

Al., <£>gn., dziurawiec, Jndz., ,frg. SSierfantigeS —
(Sar. — quadrangulum) S. Jaskie ziele, czwo-
roboczne, Al.» dziurawiec czworoboczny, Jndz.

©emeiuee -
f. GhriftiraunbetiFraut. ©eftretfteS —

(2at. — humifusum) S. Jaskie ziele lece,
Al., .frgtl.; dziurawiec lecy, Jndz. <Scf)öne8 —
(8a. — pulchrum) dziurawiec prt otulajcy,
Jndz.'

.frartbörig nie dobrze syszcy.

.frartljoriger, m. ein, niedosuch, g. a, Tr.

.frartborigfeit, f. (bit) niedosyszenie, tpy
such.

.frörtigfeit, f. (bie) twardo.

.frartfobfig twardej gowy, upartej gowy.
hartleibig, ad. zatwardzenie odka ober

*konstupacy majcy , twardego stolca Ober

ywota ; fig. skpy , skpiec, ma wa w
kieszeni.

.frartleibigfeit, f. (bie) obstrukeya, zatwardze-
nie, *konstupacya, zapieczenie w ywocie, L.

«5 ort lid) twardawy.
hartmäulig twardousty, a, e, twardego pyska.

6j. (Bugier) na twardoustym koniu i ubranym
w skrzyda jecha , którego wcign nie-

mogy wdzida, Orl. 180.

.frartnatf ig" zawzity, uparty , uporczywy, za-
city, krnbrny, nieprzeparty, j. 93. uparta
choroba, Dziark. adv. uporczywie D.

«frartnöcfigfeit, f. (bie) upór, g. u, zacito,
krnbrno, zawzito.

.frartreber f. SSeinbolj I).

Hartriegel, m. (8at. ligustrum vulgare, L.J ligustr

ptasia zob', Al., ligustr pospolity, Jndz.; ptasia

zob', .frg.; cf. trzmiel; Boss. kruszyna. 2) —
(Sar. cornus) dere, .fr., $> J-; g'°g drzewo,

.frgn. i widwa, widwina, L. Stotrjer —
f. 33ein*

bola i).

.frartfcbölig grub skorup majcy.
•frartfchläcbtigfett, f. (bie) dychawica (u koni).

•frartfcbjagloth , n. (ba8) mieszanina z cyny i

miedzi do lutowania; u zotników roztop sre-
bra z mosidzem.

.frartfchroingel f. S3orftfd)roingel.

.frartfinnig z uporu nic niespuszczajcy.

.frartftü<f, n. (ba8) gruberz sztuki, Tchn.
Härtung, f. (bie) hart, hartowanie.
.frarj, n. (ba8> ywica.
-frarj, m. (ber) ber .frarjroalb, bobm. czerny les,

smolny las, ywiczny las, B., Hercyski lasy,

Krsk. Myszeis ©. 59.

.frarjartig ywicowaty, ywiczasty, L.
«frarjbaum, m.

f. Sichte, gemeine.

.fr
a rjb ero o finer, m. (ber) mieszkaniec gór hercy-
skieb.

.fragen, v. n. m. F). zbiera ywic; v. a. poci-
gn ywic, napuci ywic.

•frar^ig, adj. .frarj entbaltenb peen ywicy, ywi-
czny, ywic napuszczony, cf. smolny.

•frarjidjt, adj. bem .frarje ähnlich ywiczasty, y-
wicowaty.

.frarjfcbarrer, m. (ber) auch sßecfifiauev, Sßedjer smo-
larz i maziarz, Tchn.

.fratjtanne, f. (bie) (Sat. pinus abies) joda, .frgn.,
sosna joda, ffl., Jndz

frafarb, m. (ber) hazard, g. u; los, g. u, przygoda.
.frafarb f biel, n. (ba?) gra hazardowna.
.frafarbiren, v. a. hazardowa.
.frafrhen, v. a. m. h. chwyta, apa, porwa, za-
pdza si za czrn.

«frafchen, n. (ba6) zapd, j. S3. — za analogi, N.
P.; niebezpiecznie nowoci chwytanie, L. (fj.

zaniedbanie ojczystj mowy, a popd do ob-
cych, Ptc.

|>a8 eben, n. (ba8) zajczek, g. czka. 2) poldwi-
ca, Gola ii ski.

•fräfcbeiv m. (ber) siepacz, ceklarz, miejski suga
do apania lub bicia winnych, zbir, oprawca,
pacho urzdowy, L , cf. wony, pachoek, Tr.

.frafchefbtel.'n. (ba6) kaptywus, L., gra w apa-
nego.

.frafe, m. (ber) zajc, g. a, g. PI. — cy, cf. kot
ober kolawiec (in ber 33gerfbrache). 2>er@eebafe,

SBafferhafe zajc morski, L. Sbrichro. 8Siele.frunbe

finb be8 .frafen Job gromada psów, mier Zajca,
cf. sia zego dwóch na jednego, cf. wielom si
jeden trudno oprze, L. <£in feiger .frafe tchórz,

g. a. SSeifp. kto dwóch zajców goni, adnego
nie dogoni, gm. «franbb.

-frafel, f. (bie) leszczyna.
.frafelblume, gelbe, f. Stnemone, ranunrelartige.

.frafel buf tib, m. (ber) krzak leszczynowy.

.frajelhuhn, n. (Da8) jarzbek (2at. tetrao bona-
sia, L )

.frafeliren, v. n. tn.fi., fcber3en, fcberjfiafte ober bofTen*

hafte S3eroegungen maeben szale, igra; cf. ar*
towa, figle wyrabia, fochy stroi, arciki
stroi, figlowa.

.frafel traut f. ^afelrourj.

.frafel mau 8, f. (bie) mysz laskowi.

.frafelnufj, f. [bie] laskowy orzech.

.frafelnufjftrauch, f. .frafelfhaud), gemeiner.

.frafelol, n. (1>aä) olj orzechowy.

.fra feint the, f. (bie) rózga ober prt z leszczyny,
laska.

.frafelftaube, f. (bie) leszczyna; cf. gm. .franbb.

orzeszyna, krzew leszczynowy, f. .frafeljrrauch,

gemeiner.

.frafclftraucfi, m. (ber) (8at. corylus) leszczyna.

©emeiner — (2at. — avellana) leszczyna pospolita.

.frafelrourj, f. (8at. asarum) kopytnik,
,fr., &., J.j

przykopytnik, .frg. 5 korze laskowy, B. Suro«

j)öifche — (Sat. — europaeum) kopytnik pospo-
lity, Äl., Jndz.

,&afenam£fer f. Stmbfer, ftumbfblättriger.

|>afenaug f. S3enebiftenfraut, gelbes.

^afenbrot, n. (ba8) f. glemmel unb glamel? bei

^gn. 2) — f. gelbfenbe.

^afenbatg, m. [ber] ba& ^afenfell n. futro zajcze,
L.'j zajcza skórka, B.

^afenbraten, m. [ber] zajc pieczony, zajc na
piecze.

^afenfett, n. (ba8) skrom, g. u, sado z zajca.
Hafenfleifd), n. (ba8) zajeczyna.

|>afenfufj, m. Cber) zajcza noga; 2) fig. fiutyniec

tchórz, S. P. 1 Jfi- ©. 185; wiercipieta, trzpiot,

fircyk; 3) f. 3fdferflee.

.frafenfutter, n. (ba8) podszewka za skórek
zajczych, cf. *bia|e futro, *pieski biae, B.
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,£iafetigchege, n. (ba6) zwierzyniec na zajce; cf.

B. knieja odrodzona dla zajcy, B.

^»afengeier, m. (ber) sep zajczy, Król spów.
|>afengra6 f.

glemmel.

^afenl)aar, n. (ba8) sier zajcza.
<£>afcnf)aft, fig. tchórzowaty.

^afcn fjeiDe f. Skfemfraut. 2) (Sat. spartium sco-

pariuin) arnowiec miolowy H. J. K.

£afenherj, n. (ba8) serce zajcze, gj. ein $a\c\u

l)trj haben tchórzem by.
.Cjafenhunb, m. (ber) pies na zajce, f. B. chart.

^afcnjagb, f. (bic) polowanie na zajce.

-fuifenflee, m. (ber) koniczyna kolki, B.; szcza-

wik, Si, L, f. 2lcferflee; cf. L. zajcza nóka,
owieczki.

^afenfohl, m.(ber) zajcza kapusta, f. ©uchampferi
2) — f. ©änfebiftel, gemeine. 3) (Sat. lapsana com-
munis) mlecz pospolitj', SI, Ögn.j loczyga po-

spolita, Jndz., >&gn.i brzoskiew polna, dzika
kapusta, wielkierz, i£)gn.

lÖafenlattirh , m. (Seit, prenanthes muralis) prze-

nt zajczy yr, Al., 4? gil.; przenet drobno-
kwiatowy, Jndz.

.^afenloffel f. grofcblöffel, gemeiner.

jjafenö'hrcben f. lDtircb»t)acr)Ö, runbblcittviger.

«fjafenpanier, n. (boS) eig. zajcza chorgiew*
ucieczka} nur in ber flgürl 8J2L ba8 ^afenpnnier

ergreifen ty poda, zabiera sie do ucieczki, dal

drapaka, prysn, umkn, wysiki si pietami,

L.; *nogapan, dawnogi, B.j w nogach pokada
nadziej, P. K. 206$ cf. P. K. 374 A strach je

goni i chwyta za boki, cf. wzi nogi za pas;

cf. $r.=$oln. wzi nogi na batogi.

Reifen pappel f. ©infepappel.

|>a fenpfotbinfen f. <Dunggra8, fleineß.

|)cfenpfötcben f.
Slcferflee. 2) f. 83ergruhrfraut.

-£>afenfd)arte, f (bie) zajcza warga, L.; cf. DD.
zajcza czyli rozpada wysza warga) cf.

szczerb wargi; cf, Tr. gba zajcza; cf. B.

szczerbata gba.
^afenfchiparj, n. (baß) szara potrawka z zajczej
juszki i z przedniej czci zajca, B., czernina

z dróbek zajczych, Trój
^nfenftrauch, m (ber) ber ^afenlattid) zajczy cho-
dekj al. zajcze ziele; cf. domek zajcowy, L.

(Sat hieracium minus).

^afenfprung, m. (ber) skok zajca i 2) ^interfiifje

be6 £>afen tylne nogi ober skoki zajca. 3) bie

gäfvrte eines flüchtigen .£>afen trop ober lad za-
jczy, B.

•Ödfin, f. (bie) zajczyca, L., zajc samica.

£a6pe, f. (bie) ober ber .$a8pen, eine befonbere Slrt

.£>afen, befonberS eine Shiirangel hak zawiasowy,
czop, cf. skobel.

Raspel, f. (bie) (nad) anbern m.) motowido.
^a6peln, v. a. mota.
•OaSpelftotf, m. (ber) motaczka.

|>afj, m. (ber) nienawi, cf. wa. (it. nienawi
cudzym zem sie chodzi, cho jej to samej
równo szkodzi, rn. .gmbb.j £>afj auf einen roerfen

znienawidzie sobie kogo.

^affel)pur3el, f. (bie) f .&afeltmirj, europiifche.

Raffen, v. a. nienawidzie, mie w nienawici.
Raffer, m. (ber) nienawidzcy; cf. zawistnik, nie-

nawistnik, L.} cf. B. nienawinik, g. a.

£iffig f. gchiffig.

.Jläfjlich, ad. szpetny, brzydki, szkaradnj-, plu-

gawy.
.£>cifjlid)feit, f. (bie) szpetno, brzydko, brzy-

dota, s/.karadno; cf. B. *szkaradzestwo.
4jaft, f. (bie) popiech, g. u, kwapienie si.

$ a ft ig, ad. porywczy, spieszny, skwapliwy, po-
pdliwy, zawzity, wawy, prdki. 2) — adv.
chyo, szybko, pdem, szparko, raptem.

.£iafUgfcii, f. (bie) popiech, porywczo, zopd,
prdko, cf. wawo.

•&citfd)Cln, v. a. gaska, pieci.

^afcbier, m. (ber) ein ftaiferlicher Seibtrabant ju sßferbc

an bem SBienerhofe konny gwardysta Cesarski
na dworze Wiedeskim , cf. Söhm. drabant
jezdny, harcerz.

.£>at;e, <&flj. f- (°' e) 8zezwanie, sczwalnia,
f. Jpi^e.

|iau, m. (ber) ber £icb cios, g. u, cicie, raz,

uderzenie. 2) -, ber Drt, ruo ^olj gefdjlagen

Wirb porb, g. bu, mid) — eba, L. 6j. porb
osia, Sylwan.

^aube, f. (bie) cf. ba8 .fjäubchen, cine SSefleibung be8

4?aupte8 beim tueiblidjen ©efchled)te czepek, cze-
peczek; czepiec, g. pca, *podwika. 2) — , ber

oberfte ft heil beö ÄobfeS bei ben Sogein, ober aud)

ein S3ufd) geöem auf bem Äopfe einiger Sßögel czub,

g. a, czubek, g. bka.

Rauben, v. a. in. b., ubra w czepiec, woy na
gow czepiec np. sokoowi.

£aubeubanb, n (ba8) wstka do ob. od czepka.
Öaubenlerdje, f. (bie) dzierlatka, cf. L. drzew-

czyk, cf. mieciucha, mieciuszka.
.jjaubenmacberin, f. (bie) modniarka ober stroje

robica, 3Bj., czepiarka, ubiera czka, czepce ro-
bica, cf. SJujT czepecznica.

.giaubenmeife, f. (bic) czubatka, L.

.£aubenfd)ad)tel, f. (bie) pudo na czepki.
4>aubitje, f. (bic) haubica, granatnik, g. a.

£aubud)e f.
J£>agbuche.

£aud), di. (ber) chuch, dmuch, podmuch. 6$. po-
chy wielkie na piasku zakada nadzieje, które
jednym podmuchem lada wietrzyk ciera, Dm.
74. — cf. dech, g. tchu, w'ionienie, powiew; in

ber ©ramm, przydech; aspiracya. Cr. wichru
powiewy, Mick w.

fauchen, v. n. m. h., chucha roarmhaudjeti; dmu-
cha falthauchen ; wion blafen, athmen tchn.
(££. J'i'ov. lepiej dmucha ni chucha, L. =
Sat. melius est abundare quam deficere.

fauchen, n. (baß) chuchanie (marmbaueben): dmu-
chanie (falthauchen).

£ auch la u te, *ßi. przydechowe spógoski, L.
#aubegen, m. (ber) ein Degen juin £auen, jum Un=

terfchiebc bon Stofjbegen kord, g. a; cf. miecz, g.

a, szabla, szpada; cf. B. paasz; fig. ein alter —
stary rbacz, wojak.

£auc, f. (bie) bie Jpade, ber Äarft motyka, tpica;
cf. B. graca mularska.

•giauen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er hieb,

Conj. ba9 ich —, tv I)ic6e, Part. Praet. gehauen,

ci, Prs. tn, Prt. ci, rba, siec, Prs. siek,
(mit ber Senfe) kosi, bi. <C>oIj hauen drwa r"-
ba. 3!il ©tücfe — porba, rozsieka. 3!n ©tein— na kamieniu wyrj'c, rzn. ^U bie Pfanne —
w pie wyci, wyrn. Cr,, bedziem rba,
bdziem sieka, jak nam miy Bóg pomoe.
@prid)ro. über bie <2d)iiur hatten miar przebra.
91id)t gehauen, nicht geftochen ter bzdere, ni to, ni

owo, nie wiedzie w co, ni w pi ni w dzie-
wi, L.; cf ani be, ani me, ni w kijki ni w
drewka, koszaki opaki ple, ni to kaczor,
ni to kaczka.

£auer, ni. (ber) rbacz, rbacz, SBj., cf. drwalnik,
eig. #oljhaticr, rbacz. 2) kosiarz, konik. 3)

— , ein Äeiler odyniec ober dzik. 4) — , bic 3ähtif,

kie, SJJl. ky. 5) szabla.

4j>i'iufchcn, n. (baó) kupka, gromadka.
4> ci nfe ob. Raufen, m. (ber) kupa, gromada; zbiór,

g. u, tum, g. u, tuszcza, zgraja, cf. ogrom.
Sjc. niezmierny interessów ogrom , którym

przywaleni bylimy (a); mnóstwo, tok, Kra.
pp. 441; stos, g. u; ,v 33. wielki stos ludzkich

koci, 1001 noc? ogromne stosy towarów (a);

4i>ccrl)aufcn oddzia wojska.
j)er bcrblenbete grofje >|paufc ty rzeczy lepiej widzisz
od reszty zalepionej tuszczy, L. S. H.

Der grofje £aufe pospólstwo, gmin, g. u» tum,
g. u; motlochi grube pospólstwo, prostactwo;
lc r. naladowanie takowe lepe a jak mówi
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owcze gminowi tylko suy, Krsk. Der grofje

.ftaufe hört if>n zgraja go sucha, Krsk. 35er

einen Raufen Einlegt woligromada. lieber ben>£>au*

fen roerfen obali,"zwali.
Räufeln, v. a. m. i)., = Häufchen machen kupki
robi ober kupki stawia, sypa.

Raufen, v. a. zgromadzi, na kup zebra, ku-
pi, skupia; skarbi. (Sicf) fjaufen mnoy si,
zagszcza si. Sünben auf<Siinben biufen grze-
chy do grzechów przyczynia, L., grzech grze-

chem goni.

©ehäufteg ättaafj, gekauft meffen miara z czu-

bem, mierzy z czubem.

iguitlfenroeife, gromadnie, kupami, hurmem, obla-

wem, obawa..
i£>iufig adj. czsty, liczny; adv. gromadnie, cz-

sto, czsto i gsto, obficie, rzsisto, L.

Häuflein, oberb. f. £äufchen, n. (bag) kupka, gro-
madka.

Häufung, f. (biel gromadzenie, kupienie, skupie-
nie, *natasowanie, zbieranie do kupy.

.gtauhecfjel, f- (bie) (Sat. ononis) wilyna, ,£)., Ä.,

J. I-., Cßof. Stpotf).; cf. lubezna, L., .£>gn ; lube-

zenka, lubeszna iglica, Sj(\n.

$ a uf, m. (ber) bag .gmufääpfcbeu jzyczek, g. czka.

|>aufenblatt, n. ibaö) jagoda babia, L.
f. ^»alSfraut.

|)aiifloi), m. (ber) kloc, pniak, pie, g. pnia.

|>aupt, n. (baó) gowa. gr,. too fein -giaupt ifr, ba

frage nicht nad) Drbnung gdzie gowy niemasz,
rzdu nie pytaj, gru. <£mbb. £>ag -giaupt froij er«

heben gow ober czuba podnosi, L.

Rauptet' im ©efchlecht gowy familii, przedniejsi

z domów, naczelnik. Sltifg <£>aupt fchlagen na
gow pobi.

,§aupt = gówny, 5. 33.:

|)auptabfd)nitt, m. (ber) rodzia gówny.
.£>auptabfid)t , f. (bie) gówny zamiar; cf. B. cel

najpierwszy, zamiar celny.

.giauptaltar, m. (ber) wielki otarz.

.frauptanfer, m. (Der) najwiksza kotwica.

.§auptarmee, f.(bie)gówne wojsko, gówny korpus.
|>auptartifel, m. [ber] gówny, artyku.
^auptaugenmerf, n. ibag) pierwszy zamiar. Dm. 80.

IJauptbebingung, f. (bie) warunek podstawny (a),

ober gówny.
§ ciup t bero eii, m. (ber) dowód gówny.
|>atiptbinbe, f. (bie) binda koo gowy. cf. djadem.
^anptbud), n. (bag) gówna ksiga, wielka
ksiga, SBa-

«£>aupboft, m. (ber) (Sat. clinopodium vulgare)
storzyszek pospolity.

^aupteigenfcbaft, f. (bie) gówna wasno, na-
czelny przymiot.

^dupteln, fid), v. rec. zwizywa si w gówki,
L. ; cf. L. zawizuje si kapusta, cf. wie si.

.giaupterbe, m. (ber) gówny dziedzic- 2) — , ber

Unioerfalerbe sukcessor caej pozostaoci, B.

^auptetabliffement, n. (bag) glowniejsza osia-
dlo, Bhsz.

^auptgebäube, 11. (bag) gówny budynek, kor-
pus, g. u, B.

«Öauptgegenftanb, m. (ber) walny przedmiot, S.P.

-£>auptgefimg , n. (bas) gówny gzyms, — einer

©äulenorbnung kobieienie

^auptgeftell, n. (bag) nagówek auch nadglowek.
4>auptgero inn, m. (ber) gówna wygrana (a).

Haupthaar, n. (bag) wosy na gowie, pi.

Iauptinhalt, m. (ber) gówna tre.
^auptfircbe, f. (bie) najpierwszy koció, kate-

dralny koció, katedra.

4?auptftffen, n. [bab) poduszka, wezgówko.
«Öauptlehre, f. (bie) nauka fundamentalna.
Häuptling, m. [ber] herszt, g. a; cf. naczelnik,

dowódzca.
Hauptmann, m. [ber] kapitan, g. a.

|>auptmannfd)aft, f. (bie) kapitastwo, »staro-
stwo, B,

©

atlptmaft, m [ber] maszt pryncypalny, Krsk.)
gówny.
auptperfon, f. (bie) osoba gówna, B.; cf.

najprzedniejsza osoba. gj. Sie mar bie .fratipt«

perfon Helena rej w swoim kole wodzia, Poj.
3, ©. 21-2.

auptpunft, m. [ber] tre rzeczy, najwaniejszy
punkt.
auptqtiartier, n. (bag) gówna kwatera.

auptreparaur, f. (bie) gówna naprawa.
auptfache, f. ibie) gówna rzecz, podstawa, grunt,

g. u, sama sprawa (grailj. fond), Bhsz.; cf.

tre, suma. gj;. grunt u mnie rozumna gowa,
wesoe serce, miarkowana mowa.

3ur 4jauptfacbe fd)r'eiten do istoty dy, do
rzeczy przystpi. giroag jur .giauptfache machen
narabia czem.
auptfächlici), ad., bag roichtigfre in feiner Strt najgó-
wniejszy, najcelniejszy, najwalniejszy , 3. S3,

wiadomo o ziemi, Sniad.; cf. kardynalny.
3116 adv, najosobliwiej, najpierwej, najbardziej,

gównie; szczególniej, mianowicie.

auptfai}, m [ber] aksioma, g. atu, zaoenie
przez si bez dowodów jasnej gównik.
auptfchlcjcht, f. (bie) bitwa walna, 9Bj.

auptfd)luffel , m. |ber] klucz gówny albo je-
dnozby do zamków domowych; cf. wytrych,
g. a; cf. B. klucz generalny, äßj.

attptfchulb, f. (bie) f. «gmuptftuhl gówna wina.
auptforge, f. (bie) wszystka myl. Gj. wszystka
moja myl jest o tym, jakoby dobrze byo mi
na potym, Zimorowicz. ; najwiksze staranie.

auptftabt, f. (bie) stolica; cf. stoeczne miasto.

auptftarfe, f. (bie) siy celne ober celniejsze.

6j. Celnym siom swoim przepisa miay obrót,

który szczliwy skutek uwieczy (a),

auptftrafje, f. (bie) gówna ulica. 2) wielki
gociniec, trakt, B.

auptftucf, n. (ba§) gówna cze, artyku, punkt
kardynalny, rozdzia; cf. najprzedniejsza cz.
aiiptftuhl, m. [ber] kapita; cf. *icizna, B.

auptfimune, f. (bie) suma ogólna, ogó; cf su-
ma gówna, suma totalna, tre; cf. *icizna
(Kapital).

auptthür, f. (bie) drzwi gówne.
aupttugenb, f. tbie) gówna cnota, najprze-
dniejsza cnota.

aupttirfache, f. (bie) gówna przyczyna.
auptoeränberung, f. (bie) walna odmiana, Aut.
auptberbrecnen , n. (bag) wystpek gówny,
zbrodnia gówna.
auptroache, f. (bie) gówna warta, 2Bj., gówny,
odwacb, g. u.

auprroeh, n. (bag) ból gowy.
auptroiffenfd)aft, f. (bie) nauka naczelna (a).

Gf W rzdzie jzykowych nauk nauka ojczy-
stego jest konieczn i naczelna, Ptck.
atiptroort, n. (bag) bag Stibftantib gówne sowo;
(©ramm.) rzeczownik, g. a.

aupraahl, f. (bie) liczba kardynalna; cf. liczba
pierwotna.
auplgollamt, n. (bag) gówna komora (celna).

auptjüge ber SSerfaffung pryncypalne lineamenta
rzdu widzie ycz, Kons. 3; gówne rysy.
aug, n. (bag) dom, g. u, domostwo; ^laug tinb

^)0f dom, g. u, dwór, b i. cay majtek.
©pricb.ro. roehe bem iwufe, roo ber ^augbatr nid)t8

mefyr ju fagen bat biada temu domowi gdzie ciel
(ober krowa) rozkazuje (dobodzie) (dobodza)
woowi. 3u -&aufe fein by w domu ober by u
siebie ober alt ^Joln. by doma. 9cach .£>aufe geheni do domu. <Da8 — ift mufle dom pusty, cf.

cztery kty a piec piaty, gra. <&tlbb.; kto rz-
dzi domu nie umie swojego, nie podejmuj si
pospolitego , 6m. ^nbb. (Siu gropeg — machen
majtek, który na wystawne ycie wystarcza,
ach Szyrma.
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SJon «Ijaufc nu8 z domu, fig. urodzony; z sa-

mego pocztku. Srgenb roo su .£>aufe_ fein by
gdzie jak w domu, domowym przyjacielem» ftg.

dokadnie zna si na ozem.

«£»au6altar, m. (ber} otarz domo-wy.
«HauSanbacht, f. (bie) naboestwo domowe.
•£>au8apotbcfe, f. bie) domowa apteczka.
<Hau6armer, m. (ein) ubogi domowy; cf. B. ubogi
wstydliwy.

Hflu6arreft, m. (ber) domowy areszt.

«Hauebatfenbrot, n. (baS) chleb domowy, B.; cf.

chleb w domu pieczony; cf. chleb powszedni;
cf. chleb niady, chleb niejasny.

•HfltiSbebarf, m. (ber) potrzeba domowa.
4>au6befi^er , m. (ber) waciciel domu, cf. po-

sesyonat
^atiöcapelte, f. (bie) kaplica domowa.
«HäuSdKn, n. (tao) domek, g. domku.
«HauSbieb, m. [ber] zodziej domowy.
,£> an 8 bie n er f ci) a ft, f. (bie) suba domowa, su-

cy, czeladka.

«HauSehre, f. (bie) honor domowy; 2) Pani domu,
B.; maonka.

«Raufen, v. n. in. h., mieszka, osadzi sie. 2) —

,

toben, foltern, fehlest umgehen wydziwia, le sie

obchodzi, niby le gospodarowa, wyrabia
niegodziwe rzeczy; cf. B. haasowa, szkod
ober psot robi, pustoszy co.

«Haufen, m. (ber) ein gifch wyz, g. a.

«Haufenblafe, f. (bie) karuk; przedni klej z wy-
warzonych bonek i tylnych koci wyowych,
Ober klej rybi, Tchn.

Rauften te, f. (bie) kaczka domowa, swojska.
,£>äiiferreihe, f. (bie) poa, g. i. f.

«Hausflur, f. (bie) sie, g. i.

«HauSfrau, f. (bie) pani domu; cf. gospodyni.

«Hau&freunb, m. (ber) przyjaciel domu.
$au 8 friebe, m. (ber) pokój domowy.
«C cut ö gebrauch, m. (ber) uytek domowy.
«HauSgeift, m. Iber] gospodarczyk, cf. *matoka,
L„ cf. inkluz.

«HauSgenofj, m. [ber] domownik, g. a.

«HauSgenoffenfchaft, f. [bie] domownicy pi. (ra-

zem).

«HauSgenoffin, f. [bie] domownica.
«Hau&gerätf), n (bao) sprzt domowy.
«HauSgefetj, n. [baS] ustawa domowa.
«HauSgefiube, n. Lba8] czelad domowa, czeladka
domowa,

«HauSgiebel, m. [ber] szczyt domu.
HauSgott, m. [ber] boek domowy.
HauSgrille, f. f. «Heime wiercz.
•HauStjahn, m. |ber] kogut domowy
«Haushalt, m. |ber] f. H — haltung.

«Haushalten, v, n. m. i), gospodarowa, szafowa,
zawiadowa czem w domu , cf. oszczdnie
obchodzi si z czem, B.

«HauShalter, m. [ber] szafarz, gospodarz, g. a; cf.

Ekonom, g. a.

«frauShilterin, f. (bie) szafarka; gospodyni.

«fcau fe b älter if d), hauSbältig, (erfiereS ift nicht fo ebel)

gospodarski, gospodarny, dobrze gospodarujcy,
oszczdny.

«£>au8haltigfeit, f. (bie) gospodarno.
•5au8t)altung , f. (bie) gospodarstwo, gospodar-
stwo domowe (a); ekonomika, szafarstwo. Gj.

za ekonomika w skarbie.

4jau6haltung&bud), n. (ba8) ksiga gospodarska,
ksiga ekonomiczna.

.&a u 6 haltung 8 fünft, f. (bie) ekonomia.
«jjauSherr, m. (ber) gospodarz, g. a, B., cf. Pan
domu, Pan w domu.

«&auSherrfd)aft , f. (bie) pastwo (domu), pan i

pani.

«jjauóhoch wysoki jak dom.

«ftauShofineifter, m. (ber) rzdca domu, äßj., Bur-

grabia, domowy dozorca;, cf, marszaek, B.

3Iarszaek loirb erflart burd) rzdca dworu, Krs.
PP. 257; cf. gospodarz.

«£>au6hunb, m. (ber) pies domowy, kundys, (a).

«Haufiren, v. n. m. I)., mit SBaarcn oon Haufe ju

«Haufe gehen unb fie feil bieten chodzi po domach
z towarem, cf. *domowa, przekupujc po do-
mach chodzi z towarami, wóczy si po wsiach
z opak na sprzedanie drobnych towarów.

2) — , = toben, lermen, poltern haasowa, wy-
dziwia, dokazywa; beffer: häufen.

«Haufirer, m. (ber) kramarz wdrujcy (P.Jan ze
Swisloczy) , handlarz wdrujcy , cf. *szkot,

wóczga, co opak na sobie nosi i drobne to-

wary przedaje, *krobnik, *krubnik, 'kiobecznik,
'kroniarz, *barysznik, B.

Ha U Sjun.ijfer, f. (bie) Panna domu. 2) panna go-
spodarujca, gospodyni, klucznica, Panna su-
ca, — do dozoru domowego.

HauSfalenber, m. (ber) kalendarz domowy ober

gospodarski.

«HauSfauf, m. (ber) kupno domu.
«HauSfleib, n. (ba6) suknia domowa, negli, g. u.

-£> a u ö f lei bung, f. (bie) domowy ubiór.

«HauSfliecht, m.(ber) parobek, B., sucy w domu
parobek, czowiek do posugi w domu, cf. SRuff.

dwornik.
HauSfoft, f. (bie) domowa strawa.
HauSfreuj, n. (baS) krzy domowy, domowy
ciar, cf. dolegliwo domowa, B.

HauSfrieg, m, (ber) wojna domowa.
«HauSlaub, n. HauSlaud), m. f. "DachhauSIaub.

«HauSlaud), flauer, f. Blattlos.

•Hauslehrer, m. (ber) nauczyciel prywatny, nau-
czyciel domowy, guwerner.

Hauslehrerin, f. (bie) bona (a), cf. guvernantka.

HauSlehrerftelle, f. (bie) miejsce nauczyciela
domowego, cf. guwernerka.

HauSleinroanb , f. (bie) pótno domowej roboty,

B. ; domowe pótno.
pausier, ni. (ber) ein armer Sftann, ber ur äfliethe

roohn komornik, chaupnik, komor siedzcy.
HauSlerin, f. (bie).komornica.

«HauSlente, $1. (bie) ludzie domowi; komornicy,
c.e w komornem siedz.

Hein Slid) domowy, a, e; cf. oszczdny, gospo-
darny, skromny. «Sich häuslich nieberlaffen osie
gdzie, postanowi si gdzie.

HauSlichfeit, f. (bie) gospodarno, duch oszcz-
dnoci, skromno ycia.

«HauSmagb, f. (bie) dziewka domowo.
«HauSmann, m. (ber) komornik; 2) najemca etan-

cyi, spólmieszkaniec.
«giauSmannSfoft , f. (bie) stó gospodarski, B.j

strawa zwyczajna (nie wykwintna).
Haumarber, m. (ber) popielica (kuna).

«HauSmielhe, f. (bie) komorne, g. ego, myto od
najmu, cf. B. najem, g. najmu.

«Hausmittel, n. |ba8| domowe lekarstwo.

«HauSmutter, (• (bie) gospodyni, matka familii,

matka czeladna.

H>au6orbllling, f. (bie) porzdek domowy.
«HauSpidKl, m. [ber| domak, g. a, — siedzi doma

jak kokosz na jajach, (Sin. H&b. domator, Trój.

HauSrath, m. (ber) sprzt domowy; sprzty do-
mowe, PI.

«Hau 6 recht, n. (ba6) prawo gospodarza, B., prawo
domowe.

Hau 6 regiment, u. [baS] rzdy w domu ober do-

mowe pi.

HciuSfaffig osiady.
«Hau8fd)lad)ter, m. (ber) rzenik po domach bijcy.

Hau6fd)luffcl, m. (ber) klucz domowy, od domu.

«HuuSfdmle, f. (bie) szkol domowa.
«Hau8fd)roelle, f. (bie) próg domu.
«Haufjen, adv. niebr. f. braufjen unb au&erharb na

dworze, ^r.#oln. na dworzu.

HauSforge, f. (bie) kopot domowy, troski domowe.
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#au8ftanb, m. (ber) gospodarstwo, B., stan do-

mowy.
^ n ii 8 fud) u tig, f. (bie) zrewidowanie domu, rewizya
domowa, szukanie po domu.

#au8rafe[, f. (bie) tablica domowa; ten oddzia
katechismu, w którym obowizki stanu domo-
wego s przeoone.

#augtaube, f. (bie) gob' domowy.
>f>au8teufel, m.(ber) czart domowy, cf. asmodeusz.
>£>au8tf)ier, n. (bag) zwierz domowy.
4>augtl)ür, f. (bie) drzwi sienne, ober drzwi ka-

mieniczne, SBj., drzwi domowe.
<£>au8trauung, f- (bie) lub w domu brany.

Jpau8bater, m. (ber) (ojciec czeladny, L.) cf. ojciec

familii, gospodarz.
#au8berroalter, m. (ber) rzdca domu, administra-

tor, B., murgrabia, dozorca domowy.
«£aii6berroaliung, f. (bie) zarzd domu.
4>OUbbogt, m. (ber) burgrabia paacowy, Sr. ©en.

15, 2 sprawca domu.
£augroefen, n. (bag) gospodarstwo, cf. domowizna,

familia, rodzina.

£au8roirtb, m. (ber) gospodarz, g. a. (domu).

«baugroirtbiu, f. (bie) gospodyni.

^augroirthfcbaft, f. (bie) gospodarstwo.
4>au6rDurj, f. (nr. semper vivum) rojnik, &(., #.;

skoczek, Jndz., £g., rojnik, Sm. £nbb., ^>g.;

rozehodnik, £g.?? ©rofje, gemeine —
, f.

Dad)=

bauelaub (fleine #augmurs, — SRauerpfcffer Sat. se-

dum acre, L., SJSolll. rozehodnik pospolity, L.)

(Dag leerere ift roof)! fleiner £au8laud) ober SKauer*

pfeffer, roeil fie berfebiebene Sateinifche Stamen haben).

«£>augjin8, m. (ber) komorne, g. ego, paca najmu
od pomieszkania, myto za najem, czynsz z do-

mu ober z najmu, — ze stancyi, L.

£au85urht, f. (bie) karno domowa.
£aut, f. (bie) skóra, skórka, bona. Die jarte —
unb Seint pe, g. pci. Die £aut tinb .gwlfe pliwa.

JDic abgelegte #aut, j. S3, einer Schlange Ayyiina, L.

Die >g)aiitau8bünftungen befo'rbern uatwia prze-
ziewy skórne, DD., arid) wyziewy, 8Sj. Die ab»

gejogene Sotocnbaut upie. Sj lwa Nemejskiego
upie kudaty, P. K. 445.

©brich», er fcheint eine recht luftige $aut ju fein

zdaje si by wesoek ober rubaszna sztuka;
ehrlicbe — poczciwa dusza.

$autaugfd)lag, m. (ber) wysypka na skórze.

^antch en, n. (bag) skórka, skóreczka, bonka.
|>autboi8, f.(bie) obój, g. oboju, ob. oboja, g. i, L.

£autboift, m. (ber) oboista (czyt. .fpoboift).

Kauteln, v. a. cienk skórk zdj, Sinen «&afen

bäuteln ociga zajca, 3Bj., cf. oszyndowa
zajca, Vol.

fällten, v. a. upi, zlupi skór ober ze skóry.
©id) bauten skór zrzuci, zrzuca, äßj-, upi
sic, schodzi, zazi, B., cf. wylin zoy, w
now si skórk oblec, cf. SRuff. linie; cf. Cßoln.

lenienie si czyli odmiana skóry (a), Jarocki.
Hautfarbe, f. (bie) kolor skóry.
häutig, adj. eine #aut fyabenb skór ober upiny
majcy, skórkowaty nad) Äl.»

_
häutige SSurset

korze upinowy (Sat. radix tunicata, Bot.)
£autfrinfi)eit, f. (bie) choroba skórna, äßj.

4>äutung, f. (bie) wyazienie skóry, upienie si}
wyle, Jarocki.

#autroafferfud)t , f. (bie) puchlina wodna za-
skórna.

^autrourm, m. (ber) robak zaskórny.
^Saujabn, m. (ber) kie, g. ka, PI. ky.
^»aberie, f. (bie) awarya, szkody, które towary

na okrcie poniosy od nawanoci.
«&ab,_.£>ai)fi!d) f- -£>ai, m. (ber) arok, pies mor-

ski; cf. L. haja, ludojad, L.; nuci) Jarocki
nennt ihn ludojad (Sat. carcharias, squalus car-
charias).

^abn, f. £ain, m. (ber) gaj, g. gaju.
Jq a i arb f. $afarb.

$e ober (jeb! he!

Hebamme, f. (bie) baba (poona, g. nej, B.), cf.

matka babica, babica , akuszerka, dzieci

odbierajca.
— cf. lekarka, nad) Tym. im Serenj.

£ebammenbienft, m. (ber) suba babienna.

^»ebammeninftitut, n. [bag] instytut pooniczy,
3Sj., instytut babienia (a), ober instytut aku-
szeryi (a); cf. DD. instytucya macierzyska
czyli poonicza, dom poogowy (a).

«Öebammenfunft , f. (bie) sztuka babienia, sztuka
poonicza, 9Bj.

£ebebaum, m. (ber) dwjgnia, SBj., hebel, g. bla,

B., drg do wywaania i podnoszenia, niby
dwigado, podnosidto.

Öebeeifen, n. (bag) drg elazny (do dwigania).
£ebel, m. (ber) dwignia, cf. lewar, L., eig. bie

SBagenroinbe, ein .fpeber.

.fpeben, v. irr. a. m. 1)., Imperf. id) —, er bob, Conj.

baj) id) .—, er J)öbe, Part. Pit. gehoben podnie,
podnosi, podwign; 2) usun, uprztn
zawad; cf. uatwi; cf. uchyli j J. 83. uchyl
przyczyn, a choroba ustanie, (a). Summen er»

beben, beben summy lewowa i z lewowanych
kwitowa, 8t©.$ cf. B. odebra pienidze. SBeill

aug bem gaffe beben cign ober wycign wi-
no lewarem. Sinen au8 ber Äutfdje beben z po-
jazdu ober z karety wysadzi ober dopomódz
komu wysie. (Jinen aug ber Äutfdje hebeu do-

pomódz wsie. Sin Äinb aug ber Saufe beben

dzieci do chrztu trzyma. Slug bem ©attel be*

ben -wysadzi z kulbaki, B. .£>ebe bid) roeg id
precz, B.

£eber, m. (ber) f.
2Cnheber, -Urheber, feiten dwi-

garz, *dwigo, dwigacz. 2) lewar, B.; cf.

dwignia.
$eberegifter , n. (bag) pobierczy spis lub rejestr.

Sr,, bie Sintragung ber ©efitle in bag .£eberegifter_ be=

forgt ber 3otleinnel)mer poborca dopilnuje wpisa-
nia opaty do rejestru.

#ebefd)ulter, f. (bie) opatka podnoszenia.
tjebcjeug, n. (bag) bie .cebemafchine, f. winda; cf.

kierat, B.; cf machina ob. narzdzie do podno-
szenia ciarów.

•Cebeobfer, n (bag) ofiara podnoszenia.
4>ebraer, m. (ber) Hebrajczyk.
4>ebraifd), adj. hebrajski. 2) adv. po hebrajsku.
Dag ^ebróifdje hebrajszczyzna.

Hebung, f. (bie) podniesienie, podwlgnienie, pod-
noszenie. 2) usunicie, zniesienie f. heben.

•£ed)el, f. (bie) ochlica, szczotka elazna, grzebie
elazny", dzierzgo.

>£>ed)elflad)8, m. (ber) wyczosany len; wyczosek,L.
4>ed)elfrau, f. (bie) kobieta do czesania lnu.

^echelmacher, m. (ber) szczotkarz, g. a., co robi

grzebienie do czesania lnu.

£echeln, v. a. czesa, j. S3, len, konopie. 2) fig.

krytykowa, nicowa, cenzurowa.
•&ed)t, m. (ber) szczupak, g. a.

4>ed)td)en, n. (bag) szczupaczek, g. czka.

hechtgrau siny, niebieskopopielaty.

«C) e cf) 1 1 o cf, m. (Sat. potamogeton lucens) rdestnica
wzkolistna, Al.; — wskolicia, Jndz.

<&echjfd)immet, m. (ber) ko pstrokaty, B.; si-

wosz, Trój
^ecbtjähne szczki szczupaka

, 3- $•$ (= Sat.

mandibulae Lucii piscis).

£ecf, n. [bag] wrota, Pi. g. wrót.
4>etfborn f. £ageborn, gemeiner.

#ecfe, f. (bie) bon ben SSógeln, bie Sln8brtitung ber

Sungen unb bie 3eit. roenn bie Söget ju brüten bfle*

gen leenie si ptaków, nasiedzenie, gniazdo,
gniedenie siei modzizna ptasza w gniadzie;
cf. b. gniedzisko ?.

2) — , ein ftachliger ©troud) ober SSufd), eine bon
S3äumen ober ©eftrducfjen gejogene SBanb in ben

©arten, überhaupt ein Jeber lebenbige 3a«n krzewi-
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Ba, Chrócina, krzewy, krzak, krzewie, ciernie,

zarolina, zarosi, cbróstj ywy plot, plot samo-
rodny, pot, zagroda, Bhsz., cf. szpalery strzy-
one, Krs. pp. 343; cf. B szpaler.

»Cecfen, v. n. m. h., fid) fortpflanzen, Don SSögeln ldz,
wylga, B ; cf. mnoy si, lgn si, podzi
si;'cf. perka si, eig. bon'SJogeln": fid) begatten;

bon Äanincben jc- okoci si; cf. porodzi.
Hecfenfeuer, n. (ba6) pojedyncze strzelanie.

4>ecTenbeere f. gbriftbeere.

Hecfenbucblbinbe, f. (Sat. polygonum dumetorum)
rdpst ptasi jz3'k, Stl.i wilec, Jndz.

Hetfenfirfcbe, f. f. Seinholj 2).

Hecfenfnöterid), m. f. 4? ecfenbucfjtt>inbe.

Hetfenforfel, m. f.
Sltferflette.

Hecfenrofe, f. (bie) gtóg, róa polna.

Hetfcniritfe
f.

©ireniuicfe.

Hecfenroiube , f. (Sat convolvulus sepium) wilec
powój, JCl., Hfl-/ powój potowy, Jndz.

Hetficht, ad. krzaczysty, krzewisiy, ciernisty.

fertig, adj. mit Herten bemacbfen krzakami zarosy,
zarosy.

Hecfroeibe, f. §8aci)iceibe.

Hetfjeit, f. (bie) czas lny, czas nasiedzenia,

czas parzenia si (maych ptaków), — przy-

chówku; cf. czas perkania siei cf- bon fleiuen

Satigtbieren kocenie si, okocenie si.

He ba! hej!

Hebe, f. (bie) f. SBerg; feine — paczesi; grobe —
zgrzebl Ober beffer zgrzehie, SOSj., pakuy pi.

Hebend), m (Sat. erysimum) gorc/.ycznik. Stumbfs
blättriger — f.

SBarbenfraut. Änoblaurbartiger — (Sat.

— alliaria) gorczycznik czosnaczek. Sebfojen*

artiger — (Sat. cheiranthoides) — lewkoniowy,

H. Ä. J. galfeber -
f.

Sltferfenf. 2) f.
Slcferietfig,

Im Spr =$oln. ognicha; cf. ognik.

Heblbig, 1. Jadwiga.
•peel f. fjebl tajemnie.

Heer, n (t>a&) eine grofje ä)?enge neben ober bei ein=

anber bepnblicber Singe ober ©efcfyöbfe, both nur bon

folchen, roelche alö im 3"ge borgeftcllt merben tum,
mnóstwo, gromada, kupa, B.

2) - , eine SDcenge jum Kriege gelüfteter äJcenfmen,

ein £rieg§heer wojsko, zastpy, Pi.; cf. 8iuff.

póki , sia , massa. gj. rozwin znaczne
massy (a) 31.

.peer bann, m. (ber) bas
1

-peergeleite pospolite ru-

szenie.

Heerbiene, f. (bie) f. Staubbiene pszczoa napastu-

jca, dajca} cf. SRuff. chyszcznaia pszczoa
Heerb ober Herb, m. tbet) ognisko.

Heerbe ober »peibe, f. (bie) trzoda, 3. 93. owiec; cf.

stado, g. S3, koni, woów, gsi.

HeereSfraft, f. (bie) sia wojskowa, wojska wiel-

kie, mne rycerstwo.

Heereöinachr, f. (bie) potga wojskowa.
.peerfluch, f. (bie) dezereya, odbieenie od woj-

ska, uciekanie ze suby woyskowej, Tr.

.peerflüchtig , ad. zbiegy. — roerben uciec od

wojska, zbiedz.

.peerflüchtiger, m. (ein) zbieg, g. a.

Heerführer, m. (ber) wódz, g. a, dowódzca, na-

czelnik, hetman polny; cf. altbolli. wojewoda.
Heergerath, n. (ba6) wojskowe potrzeby, B-, cf.

baga, sprzt ober porzdek wojskowy, sprzty
wojenne.

Heerhaufen, m. (ber) oddzia wojska.

Heerlager, n. (baö) obóz, obóz wojska, (bibl.)

Heerling, m. (ber) niedojrzae winogrono, it.

zlonne wino.

Heermeifter, m. (ber) mistrz wielki (wojskowego
pakonu).

HeermooS, n. ( bab ) (Sat. equisetum hiemale)

koski ogon chwoszczka, Xl.; skrzyp chwo-
Bzczka, Jndz.

Heerbaufe, f. (bie) 'kocie do bbnienia, taraban,

g. a, ober $1. tarabany, koty wojskowe, to-

lombas, eig. Turecki bbenek z dzwonkami, cf.

Stuff, baraban.

Heerpaufer, m. (ber) *paukier, B., cf. Tr. dobosz
do kotów.

Heerrauch, m. f Sonnenrauch.

.peerfdjaar, f. (bie) wojsko, B.$ cf. oddzia, hufiec;

$1 , roty, puki, zastpy, "ma.
Heerfchau, f. (bie) f. Siebtie rewia, popis, musztra;

cf. przegld wojsk, — halten odby, odprawi,
(a); dr,, wojsko odbyo przegld (a); cf. gdy
król odbywa przegld gwardyi (a).

Hcerfchnebfe, f. (bie)" bekas, g. a; cf. somka
(Sat. scolopax).

Heerfbirje, f. (bie) czoo wojska uszykowanego,
pierwszy szyk.

Heerflrafje, f. (bie) (wielki) gociniec, trakt; go-
ciniec wojskowy.

Heerjug, m. (ber) marsz ober cignienie wojska,
cf. pochód.

Hefe, f. (bie) im Sing., gem. nur fig. bie Hefe be§

SSolfÖ sam moloch, stek pospólstwa; Mdrn. 83i§

auf bie £efe leeren wypi do kropli, do szcztu.
Hefen, ijßr., drode, g. drodów ober beffer dro-
dy; atlg. S3obenfarj mty, fusy, stek. Äafcb :

modzieje. Dbeihefen, ©puntbefen miodzie, g. dzia,

n. \j.; cf. podmoda, L ; drode, robota piwu
zadana, L. ©ranntroeinfchefen braha u wódki, L.

gj. Mio jak ciasto na drodach ronie. Dem
SMer — geben zada piwu drody.

Hefenfachen, Hefenteig, m. (ber) ciasto na dro-
dach.

He fi cht, adj. nad) Hefen fdjmefenb, ober Hefen ähn-

lich drodysty.
Hefig, adj. Hefen habenb, bon Hefen trübe drodo-
wy, mtny, z drodami zmcony, drody pe-

en; cl. L. drodysty.
Heft, 11. unb m., Derjenige Shell eines 3Berfjeuge8, too-

bei man baffelbe angreift, ber ©riff, Stiel rkoje,
rczka, trzonek; 'dzierak, *dzieradlo, antaba

f. Hanbhabe nnb ©riff szyja, toporzysko. 2)a8

Heft ber Siegierung ster ob. rzdy pastwa.
2) — , ciii aScrf^eug, bermittelft beffen jroei SDtoge

jufainmen geheftet toerben haftka, haft, sprzga-,

g$. zazuw na nogach zoty srebrnemi spi
sprzgi, Staszyc im Homer; agrafa, B.;

kolce u szat, przypinka, spinka, zapinka,
klamra; hak, haczyk, cf. szpilka eig. Stertnabel.

3) ein ober mehrere Sogen äiifammengehefteteS ^Sa*

fabler sekstern (z kilku arkuszy zoony), 110-

taiy (be8 Schillere), heft, skrypt; — Sieferung eincö

gebrutften äBerfe6, poszyt auch zeszyt. Cr,, poszyt
jeden rysunków litograficznych (a).

Heftchen, n. (baö) baö aud) ber Heftel, ein SDemin.

bon Heft 2); im Dberb. eine Stertnabel hafeik,

spinka.

Hefteln, v. a. zapi na haftki.

Heften, v. a. mit SRägeln ober Stetfnabeln befeftigen

spink zapij — an etm. przyprawi co do
czego, przytwierdzi co godmi, przybi, przy-
wiza, przypi; bei ben Schneibern przyfa6trzy-

gowa, przyszy; cf. przylepi, przyczepi.
2) — , nähen haftowa 3 wyszywa, zszywa,

zszy, gin Such heften oprawi ksik alia

rustykaj poszywa.
3) — uneig. ftatt: richten wlepi, j. ©. oczy na

twarz króla, Zab. Seine Slufmerffamfeit auf

etmaS Ijeften zwróci uwag.
Heftig, ad. wawy, popdliwy, zapalczywy, ar-

liwy, zawzity; mocny, srogi, tgi (mróz),

usilny (proba). gin heftiger Äambf zawzita
walka, gin heftiger Sturm wicher natarczywy,
gwatowny; adv. popedliwie; mocno, usilnie.

-Pcftig werben unie si, wpa w zapa.
Heftigftit, I. (bie) wawo, zapd, g. edu, pope-

dllwo; ostro (mrozu); zapalczywo, zawzi-
to, tgo, cf. srogo, natarczywo,

gr,. mit H— beftunnen attakowa z najwiksz.
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natarczywoci (a). 6c. kaszel na nowo w swej
srogoci powraca, DD. ber Ruften fer>rt mit neuer

— mieber.

^»eftlaöe, f. (bie) lada introligatora, tablica dre-

wniana, na której lntroliiraior arkusze zszywa;
cf. krosienka, cf. L. heftlada.

-fcefinabet, f. (bie) iga wielka? iglica, iga duga.

«g) e f t p f I a ft e r, n. (bag) plaster wicy, B.; cf. L.

zaata Ober zalatwa barwierska Ober plastr ran
cigajcy, L.

.fiep, en f. bagen-

<g>eh[, m. (ber) indecl., beraltet, bie Verborgenheit

skrycie, tajemnie, po kryjomu. Dhne ^>el)l bez

ogródki; icrj habe e6 feinen £ehl nie taj si z tern.

fehlen, v. a. tai, kry, ukrywa.
•C> e f) I c r, m. (ber) przechowywatz, tajcy. (Sr. ber

fehler ift fo gut roie ber Stealer jak to zodziej
co kradnie, lak i ten co tai i to zodziej co

kradnie, ale i ten co przechowywa, Tri cf. L.

równo winien i wisie powinienby snadnie, ten

co dtabin trzyma, jako ten co kradnie.

<&ehr, adj. = f)oct), ergaben, heilig, ehrfurcht einflofjenb

wysoki, wspaniay, wit cze nakazujcy;
heljr unb heilig, bibl straszny i wity.

«C)CtDC , m. (ber) poganin, g. a, PI. poganie, g.

pogan.
.freibe, f. (bie) bór. g. u, las, g u, gaj, g. _ju? pu-

szcza; 2) A. Sat. calluna, £gn.; cf. erica Lin.

wrzos, «£., J., Äl.; cf. wrzosina; gemeine — (Sat.

calluna vulgaris, #gn.? cf. erica vulgaris, Linn.)

wrzos pospolity, fil., Jndz.i B. (Sat verbascum
lychnitis) dziewanna mniejsza, Sil., Jndz.

^»eibeblume, f. (Sat. Pulsatilla patens, $Q, .Ind.:

cf. anemone patens, Linn.) zawilec rozoysty,
fit. ;

— otwarty, Jd.j zawilec czarne ziele, .£>g.

^»eibegrutje, f. (bie) kasza tatarczana, krupy.
£eibeforn, n. (bag) tatarka, gryka, hreczka,

f SSuchmeijen, bei ben Sd)leflfchen Sßolen poganka,
bei ben fiaffuben otewka.

SSilbeg -
f.

SSuchminbe.

£eibefraut, n. (bas) wrzos (nidjt papro roie B.

roili), f. «£>eibe, gemeine. Skerentragenbeg —
f. 9lf«

fenbeere.

^eibetreffe, f.
f. 83aucrnfenf, naftftleliger.

«£eibelaufer, m. (ber) gajowy, lenik ober leny.
<£eibelbeere, f. (bie) (Sat. vaccinium, L.? borówka,

.§)., ^., J,; czernica, 4pg. ©emeine — f. S5efinoe.

©rofje, Sumpfheibelbeere f. Drtinfeibeeren. Siothe

^»eibelbeere, ^reifelebeere, $r.=$ßoln. kamionka,
f.

ernitjfefraut.

<£>eibelerche, f. (bie) skowronek leny.
•leibelfraut f gingernagelfraut.

.jpeibenbefehrer, m. (ber) Misyonarz.
|>eibenrettig

f.
Slcferrettig.

|>eibenfchaft, f. (bie) ber Buftanb eiueg Reiben, ba§

^)eibentl)Um pogastwo, pogaszczyzua. 2) —

,

bie Reiben alg ein ©anjeS betrautet, heibnifche olfer
pogastwo, pogaskie ludy, cf. bibl. narody.

•§eibenfd)mucr
(
m. (ber) f. eiifabethfraut. 2) f.

gär*

berginfter.

•^etbentempel, m. (ber) witynia pogaska.
#cibenthum, n. (bag) pogastwo.
|>eibent;fop, m.

f. (Siifabetf)traut.

4>eibepfriemen f. Srbbfdeinen.

4>eibereiter, m. (ber) gajowy, objedzacz kniei.

•fceiberici) f. Sltferretrig.

4>eibefd)nucfe f. £eibefci)af.

«£eibefenf, m. (Sat. sisymbrium arenosum) rukiew
piaskowa.

•£>eibefd)af , n. (ba8) owca w puszczy utrzymy-
wana.

^eibin, f. (bie) poganka.
•fceibnagetcnen, n. f. getbnelfe.

4>eibnelfe, t. f. getbnelfe.

•fieibnifd) pogaski, a, ie, 2) adv. po pogasku;
heibnifch SBunbfraur, n. f. ©olbraute.

-CetbucT, m. eigentlich in Ungarn ein leichtbewaffneter

; Solbat ju gujj, unb fig. ein auf folate SIrt gefleibeier

SMener, bie fiutfcbe begleitenb Hajduk, g. a.

#eil, n. |ba6J zbawienie, cao, chwaa, szcz-
cie, pomylno, zdrowie. Sj. $t\l ber Stabt,

§eit bem Sanbe, in bem eg fo biete gute äftenfchen

gicbt bogo temu miastu, bogo temu krajowi,

w którym si lak wiele dobrych ludzi znajduje.

<£>fil SDir! chwaa tobie, btogosawiony! szcz-
liwyiy! Sein - oerfuchen szczcia próbowa.
Sein .£>eil in berglucht fud)en ocalenia w ucieczce
szuka; cf. L. nogom zdrowia powierza.

4?eil, adj. zagojony, zdrowy, uzdrowiony, ule-

czony? cf. ozdrowiay. SJit tjeiler .£aut baoon

fommen wybrn z toni; heil fein ober heil merben
zagoi sie, wyzdrowie, wylecz37 si, by ule-

czonym.
#eil aller Schaben (Sat. gentiana cruciata) go-
ryczka krzyowa.

£eil aller SIBelt f. ghrenpreiö, geroöhnlid;er. 2) f. Se«
nebiftcufraut, gelbeg.

4jeilanb, m. (ber) zbawiciel; wybawiciel, zbawca.
^eilanftalt, f. (bie) zakad leczenia, klinyka.
«Öeilart, f (bie) sposób leczenia.

•ftetlbab, n (bag) kpiele ob. wody uzdrawiajce.
^eilbar uleczony, B., am heften do uleczenia, äfij.,

cf. *uleczysty, 'zgoisty, *zgojny, L.J *uleczny
uzdrowionym by mogcy.

^eilblatt, n. f. geloraure, gelbe.

£eilbringenb zbawczy, zbawienny, przynoszcy
ratunek.

#eilbrunnen, m. (ber) zdrój zdrowia, rzódo le-

czce? zdrój zbawienia.
feilen, alg v. a. m I). leczy, uleczy, kurowa,
wyleczy; uzdrawia, uzdrowi? 2) — alg v. n.

m.-f., heil roerben goi si.
heilig wity, witobliwy; cf. B. witobliwy;

cf. uroczysty 83eifp. sowo moje jest uroczy-
ste, nie mog go niedotrzyma, L.; tjeiltg fj>reri)en

kanonizowa, w liczbie witych umieci.
^»eiliger, m. (ein) wity.
^eilige, f. (bie) wita.
^eiiigegeiftmurjel, f. f. tfngelif, toilbe

^eiligen, $1. (bie) wici' ober wieci Pascy.
Cr,, aud) unter ben ^eiligen finbet ma Sabel i w
kapicy wena, L.

^»eiligen, v. a. wici, powici, uwica. 65.
Der' befre erfolg heiligt nicht bie fehlenden 3Jittel

najlepsze skutki nieuwiecaj nieprawych
rodków (a).

^eiligenbeiu, n. (bag) f. fireujbein.

^eiligenfchein , m. (ber) promienie otaczajce
gow witego (na obrazkach); wity blask,

urok.
£eiligheu, n. f. egparjdre; 2) f. ffiurgunbifch £eu.
4>eiligteit, f. (bie) wito, witobliwo.
.peiligmadjenb uwicajcy.
4>eiligmacher, m. (ber) powiciciel, g. a.

4>eiligmachung, f. (bie) powicenie.
4>eiligfprechen kanonizowa, w poczet witych

policzy.
^»eiligfprechung, f. (bie) kanonizacya, midzy
wieiych policzenie.

^»eiligtfjuin, n. (betg) witnica, witynia; 2)
wito, t. j, wita rzecz.

«Heiligung, f. (bie) powicenie, wicenie, wi-
- tohliwo.

^eilfraft, f. (bie) moc leczca.
^eitfraut, n. (ba8) rolina lekarska, zioo le-

karskie.

.£>eilfunbe, f. (bie) sztuka leczenia, terapeutyka.
^eittunft, f. (bie) sztuka lekarska.
|>eillog, f. gottlog, tafterhaft niezbony, przeklty;

cf. zgubny, nieszczsny, 3. S3. — duch niezgody.
2) — , unangenehm przykry, straszny, djabelny,
szalony? cf. B. szkaradny, niegodziwy, bezecny,
3. 83. bezecna mioci, Orl. 29? 65. bag ift roa8

heidofeg a to tu skaranie Boe, Teatr.
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Heillofigfeit, f. (bie) bezbono, niezbono,
szalestwo, niegodziwo.

Heilmittel, n. (baö) lekarstwo; sposób, lek, g. u,

gem. pi. leki.

Heilbflafter, n. (ba6) plaster gojcy.
Heilquell, m. (ber) zbawczy zdrój (a); wody, pi.

Heilfam, ad. zbawienny, zdrowy, zbawczy, a, e;

Szan.; skuteczny.
Hetlfamfeit, f. (bie) zbawienno, zdrowo, sku-
teczno.

Heil&mittel, n. (ba8) rodek zbawienia, — do
zbawienia pomagajcy (Teol.).

Heiloorbuung, f. (bie) porzdek zbawienia, spo-
sób—

.

Heiltrnnf, rn. (ber) leczcy trunek, sok zbawczy (a).

Teilung, f. (bie) leczenie, gojenie, uzdrawianie.
Heimngöart f Heilcirt.

Heilrourj, f. laz wysoki lekarski, Al. (Sar. al-

thaea officinalis), morzymord, L., tojad, L.
SRothe -

f. SMrfrourj.

Heim, adv. beö Orte, nad) H^ufe ober ju H<mfe
do domu, do siebie; w domu, u siebie, w kraju,

w ojczynie.
Heimat!), f. (Die) ziemia rodzinna, ojczyzna, ro-

dzinne miejsce, Bhsz.; cf. rodzinny kraj, cf.

dom, rodzina; cf. przebywanie. (?£. tu jest

rycerzów Boych, P. Kchn. 39Ö.

Heimat!) lid) domowy t. j. rodzinny, ojczysty.

Heimat!) lo& tutacki, bez staego mieszkania.
Heimbringen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

brachte heim, Part. Praet. heimgebracht do domu
przynie.

Heime, f. (bie) ba8 Heimchen, f. HfluSgvide wiercz,
g. a; cf. B. wierszcz ob. wierszczek, g. czka.

Heimfahren do domu jecha.
Heimfahrt, f. (bie) powrót ob. jechanie do domu)

2) przenosiny, Pi.

Heimfall, m. (ber) spadek, g. dku, sukcessya.
Heimfallen, v. irr. a. m. f)., Prs. id) fade, bu fätlft,

er fällt heim, Imperf. id)—, er fiel heim, Gonj. bafj

id) — , er heimfiele, Imper. fade heim, Part. Praet.

heimgefaden spada, spa, trafi si, prz3rpa,
dosta si nad) 6m. Hnbb., wróci si na kogo.

Heimführen, v. a. do domu prowadzi, odpro-
wadzi, sprowadzi w dom, zaprowadzi do do-
mu, E. H.

Heimführung, f. (bie) przenosiny, $(., L., pro-
wadzenie do domu, poprawiny, $1.

Heimgang, m. (ber) pójcie do domu; fig. zgon,
zejcie.

Heimgehen, v. irr. n. m. f., Praes. id) gehe heim,

Imperf. ich — , er ging heim, Conj. bafj ich — , er

heimginge, Part. Prt. heimgegangen do domu i,
do domu powraca.

Heimholen, v. a. bra, wzi do domu. 6j. ba8

SSeib heimholen (bibl) poj on, zej si z
on.

Heimbolung, f- (bie) odprowadzenie do domu,
przenosiny, PI.

Heimifd) krajowy, swojski, domowy; e9 ift mir

f)ier fo I)eimifd) czuj si tu by jakby w domu;
na rodzinnem miejscu; tu mi si mile przypo-
mina przybytek domowy.

Heimfehr, ^) e i tn f u n f r, f. (bie) powrót, przybycie
do domu.

Heimlid), adj. tajny, a, e, tajemny, skryty.
— adv. tajemnie, potajemnie, kryjomo, po-

kryjomu, nieopowiednie; heimlid)e6 ©emad) pry-
wet, g. u, wychodek, g. dka; cf. relyrada.

Heim lid)* üblicher: geheimhalten, v. irr. a. tai,

ukrywa.
Heimlid)feit, f. (bie) tajemno, skryto, skryte
— , tajne rzeczy, tajemnica, sekret, g. u.

Heimreife, f. (bie) powrót—, odjazd do domu.
Heimreifen, v. n. jecha —, pojecha—, odje-

cha — , powróci do domu.
Hciinfchicfetl, v. a. odesa — , odsya do domu.

Hcimft eilen, y. a., übl. anl)eimfteden, b. i. jemanbeS
©utbefinben uberlaffen, poruczy co komu, zda co
na kogo, do czyjej woli zostawi.

Heimfucrjen, v. a. nawiedzi. Jheol. Bóg dotyka
kogo, dowiadcza go pi zeciwnociami, spuszcza
na dolegliwoci, I,.; Bóg dotknt Joba na ciele;

gdy nas Bóg nawiedza i dotyka jakim frasun-
kiem, nie czyni to z gniewu, l,.

Heimfud)t, f. (bie) f. Heimruef) tsknienie do domu,
tsknica do domu.

Heimfuchung, f. (bie) nawiedzenie, nawiedzanie.
— 3)carid nawiedzenie najwitszej Panny Maryi.

Heimtücfe, f. (bie) bie Steigung anbern heimlich ju

fchaben, ein Uebel, roa6 man anbern miber il)re (Sr*

martung jUffigt z cicha fasz, ukryta zo, podstp,
g. u, zdrada, zoliwo) psota, figiel, chytro)
cf. B. podstpno.

Hfim tiitfifd) zdradliwy, podstpny, chytry, zo-
liwy; cf. cichopkiem; heimtücfifd)eö, berftedteS

Sachen jaowy miech, L., nieprawy miech.
HeimroartS, adv. do doiau; cf. ku domowi, ku

ojczynie, B.
Heimmeg, m. (ber) powrót do domu, droga do

domu.
Hetmroel), n. (baS) tsknota do domu, za ojczy-
zn (Sar. nostalgia, §ranj. emmevc); cf. *doma-
rad, g. u, L.; cf. Stuff, domobole.

*Heimroefen, n. (baS) rzeczy domowe, K. V.
Heimziehen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er jog

l)eim, Conj. bafj id) —
,_

er helmjöge,
_
Part. Praet.

heimgezogen do domu si wprowadzi ob. cign.
Heinijug, m. (ber) powrót do domu, cignienie do
domu

Hein rid), m. Henryk, g. a.

Heirat!), f. (bie) maestwo) cf. oenienie si
(bon ber SDcannopeifon); — zamcie (bon einem
giauenjimmer); zalubienie, marya, *eba.

Hetrathen, v. a, n. absolute, (o)eni si, bra
on (boni äJcanne); pój za m (bom äöeibe);

einen — wyj za kogo; zalubi si, pobra
si z sob; j. 83. maonka z któr wieo
pobra si (a). Xi JN. zalubi sobie Pann
Maryann N. (a), ©ie Ijat jum ameitenmat gehei=

rathet wesza w powtórne luby maeskie z
Panem N. (Sin S0(äbd)en hcirathen zalubi dzie-
wczyn (a). Gr. a ta druga, która njzbyt za-
dzieraa nosa i chciaa koniecznie pój za
Grafa, oddaje rk kowalowi, ókowski)
owiadczenie si z chci oenienia sie.

Heirathöantrag, m. (ber) odezwa, konkurreneya,
ubieganie si o dam w maestwo, cf. stara-
nie si o rk, äöj.

Heirathöblnrhe," f. (Sar. orchis maculata) storczyk
plamisty. Bot. H. J. K.

Heirathbfahig zdatny do maestwa; b. SDläbchen

panna na wydaniu.
Heirathögut, n (ba%) posag, g. u, wiano, dobra
lubne.

Heirath6(ontraft, m. (ber) ugoda przedlubna,
Kobusz) cf. intercyza.

Hetrathö luftig palcy si do maestwa.
HeirathSftifter, m. (ber) *dziewosb, g. ba, eig.

S3rautroerber, beffer swat, g. a, B.

Heirat h&rouv gel, f. f. SSifamfnabenfrattt.

Heifd) ft. heifer ochrapiay, chrapliwy, ochrzypiay,
schrzypy.

Heifchen, v. a. m. I). = begehren, bitten da czego,

wymaga czego. ><*

Heifdjefari, m. (ber) in ber «ßhilofobhic, ein ©a&'ben
man au6 einer Chflärung folgert unb beffen Sinnahme

alö eines richtigen, man heifd)t ober »erlangt, ein

^orbeiungöfarj postulat, g. u, pewnik.
Heifer, adj. chrapliwy (gos), ochrzypiay $

chrypk majcy.
— werben ochrapie, ochrzypn, Prät.,

ochrZ3^p, (a).

Heiferfeit, f. (bie) chrapownoi, f., DD.; -gosu)
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chrypka, chrzypliwo, chrapliwo, * chrapka,
*ochrapielina.

•&etfj, adj. gorcy, a, e; wrzcy, rozpalony,
ognisty. 2) — adv. gorco. 3?rt'itfenb beifj pizy-
8k\vamj', L. C8 toirö nicht fo heifj gtgtfftn, nló |e§

aufgetragen wirb nie bywa tak gorco jedzono
jak nagotowano; cf. nie kady kasa co wsa-
mi trzsa. 3M6 ber Jag beifj roarb a si dzie
ogrza, 1. ©ani. 11, 11.

Reiften, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) tyifye, bti heißt,

er f>ei9t, Imperf. id) — , er hieß, Conj. bap id) —

,

er hieße, Imperat. heiße, Pare. Prael. geheißen na-

zywa, nazwa; — , erflehen, 3. S3, für gut Reiften

za dobre mie. Sr tüüb heilig Ijeißen witym
syn bdzie, Sfefaia 4, 3. 2)—, fagen, "roaö

gefebefjen foil rozkaza. Cr hieß ihn roeiter lefen

kaza mu dalej czyta.
. II) —, al8, v. imp. m. h., 3. SB. e@ heißt ft. man
fagt mówi, powiadaj; cf. ten by gos ludzki,

tak wszyscy trzymali, PK. 403.

III) — , v. n. m. l>, genannt roerben nazywa
si, zwa si.

IV) —, bebeuten, bejeicrjnen, bie S3c3eid)nung eines

Segriffd fein znaczy, by.
heißgeliebt (gorco) kochany, najukochaszy.
•Heißhunger , m. (ber) przemór, g. u, przemorek,

g. rku, L.; okropny (wilczy) appetyt zbytni,
gód srogi, aknienie.

heißhungrig, adj. zgodniay, godny jak pies

Ober jak *skowera, B.; wymorzony, aroczny.
Reiter, adj. pogodny, wypogodzony; wesoy;

htitere ftröhlichfeit pogodna wesoo (a).

•^eiterfeit, f. (bie) wypogodzenie, pogodno, po-
goda, jasno; wesoo, ochota.

#eiterneffel f. Srenncffel, fleine.

•C>ei

j

5 a r opalny, do opalania, ogrzewania.
£ eisen, v. a. pali ober zapali w piecu. (?£. bie

©tube fyeigen ogrzewa pokój, pali w pokoju.
£eiger, m. (ber) palacz, 8B3:, kalfaktor, w piecu

palcy.
•Neigung, f. (bie) ogrzew, g. u, ogrzewanie, j. S.
drzewo na ogrzew (a); cf. opa.

Jp e f t i f, f. (bie) hektyka, suchoty, konsumpeya.
4>efttfer, m. (ber) hektyk, suchotnik.
4>eftifch hektyc.znj', suchotliwy, L., suchotniczy,

(aa), gf. heftifcher Ruften kaszel suchotniczy (aa).

•&ela, n. Chel, g. u, L.
#elb, m. (ber) bohater, mocarz, rycerz, *wa-

lecznik.

^)elbenarm, m. (ber) bohaterskie rami.
^>elbengebid)t, n. (ba6) epopeja, wiersz bohaterski.

^elbengeif, m. [ber] duch bohaterski.

4>elbengeftalt, f [bie) posta bohaterska.

.£>elbengefd)lechr, n. (bag) ród bohaterski.

.£elbenbaft, h—müßig bohaterski, waleczny.
^»elbentnutt) , m. [ber| rycerskie serce, odwaga

bohaterska, bohaterstwo, mstwo bohaterskie,
umys bohaterski

•|>elbenmütblg pobohatersku, bohaterskiej odwagi.
4>elbenruhm, m. |ber| sawa bohaterska.

4>elbenfinn, m. [ber] umys bohaterski.
4>tlbtntbat , f. (bie) dzieo bohaterskie, rycerska

sprawa, bohaterstwo.
Jgielbenbolf, n. (baft) naród bohaterski.

4J>elbin, f. [bie] bohaterka, rycerka, myca, L.
Helena, f. Helena, Halka.
•fcelenafraul f. Sllanr, roeißer.

Reifen, v. irr. a. m. h„ Prs. id) helfe, bu I)ilfft, er

hilft, Imperf. ich — , er half, Conj. baß id) —

,

er hülfe, Imperat. hilf, Part. Praet. geholfen do-
pomaga, dopomódz, pomaga, pomódz, ratowa,
wybawi.

©Ott hilft Bóg powstaje
, gdy ludzka pomoc

ustaje. SSa8 hilft ba6? roa8 nü^t t>a%? có po-
tem; có mi po nim? na co si zda? 9Ba8
mürbe ihm ba& helfen? coby mu ztd przybyto?
hilft8 nichts, fo frhabete auch nid)t8 niepomoe,

nie zawadzi. ©id) gtt helfen roiffen da sobie

rad.
•gjelfenbein, n.

f. Crlfenbein soniowa ko.
Reifer, m. (bert pomocnik, pomagacz, dopomagacz,
wspomoyciel (a)» 3. S. Bóg obroca i wspo-
moyciel (a).

Helferin, f. (bie) pomocnica, pomocniczka.
<§>elfer6I)elfev, m. (ber) uczestnik we zym (czy-

nie) wspówystpca , cf. *ju\vant, pomocnik,
towarzysz.

gielft f.
$rauenmantel.

«guli, ad J. Jasnyi widny, wietny, przezroczysty;
— tónetlb glouy, dobitny, czystobrzmicy. (fj.

bie Stacht roar hell noc dosy wiata, P. Jan.
tg) tli Ola u, belltotb, hellgrün jasnomodry ober jasno-

btkitny, jasnoczerwony, jasnozielony.
tg>ellbcnfenb jasno ob. wiato mylcy, wiaty.
.giellbunfel, n. [bad] wiatocie, N. P.; (§rang

clair obscur) *kieroskurowy; a!6 adj. ciemnawy.
.gtclle, f. (bie) jasno, wietno, wiato; dwik.
•g>elle, n. (ba8) wiato, dzie.
tgjellebavbe ober ^ellebarte

,
f. (bie) ein ©pieg mit

einer Sarte, b. i. eine Slit eines SöeileS, womit foroof)l

geftoeben al6 genauen roerben fann halabart, L.;
siekiera obosieczna, bardysz, alaharda.

4?elle0arbier, in. (ber) alabardzista.

tgiellen, v. a. rozwieci, rozjani, —nia.
«Hellene, m. (ber) Helenin, pi. Helenowie.
tgiellenift, m. (ber) heleuista, znawca staroytnej

literatury greckiej.

geller, m. (ber) (biOl. pieniek) halarz, g. a,

szelg.
tgellerfrctut f. Ktfertafchelfraut.

^ellgläll3enb jasno wieccy.
.£) eilig pragncy (o wyschym gruncie).

tgKllauteno ulonobrzmicy, piewalnyj eine hell«

lautenbe ©timme piewalny gos, Hw,
.giell machen objani, owieci, owietli, SBg.

tg)ellfel)eub przenikliwy, jasno widzcy.
tgullfeher, m. (ber) jasnowidz, jasnowidzcy.
tgKllfeherin, f. (bie) jasnowidzca.
tgjellfichtigftit, f. (bie) jasne widzenie, jasno-
widztwo.

.gielm, m (ber) przybica, hem, szyszak, misiurka;
cf. kaszkiet; cf. czapka. 2) ein ©tiel trzonek,
toporzysko. 3) (8at. arundo arenaria) trzcina
piaskowa, .£>gn.; Jndz.

.gKltnOufd), m. (ber) kita, kitka na szyszaku.

.gjelmbacb, n. (ba8) kopua, dach szyszakowaty.
^elmförmig szyszakowaty.
^elmfrattt, n. (Sat. Scutellaria) tarczyca, (bot.)

©emeineS —
f.

gieberfraut 2).

«gtelmflotf, m. (ber) drg steru.

.£>elmftut3, m., ^etmbifir, n. (ba8) przybica.
^elmtaube, f. tbie) gob' czubaty.
#e im 3 eichen, n. [bas] znak, ozdoba szyszaku.
•gumo, n. |ba8] koszula; Äafchub. dgo.
^embarmel, m. (ber) rkaw od ob. u koszuli.
|>embcl)en, n. (ba6) koszulka.
.gjembenmacbev, m. (ber) koszulnik, L.
.giembfnopf ,m. (ber) spinka; guziczek do spina-

nia koszuli.

gjembfragen, m. (ber) orzedle, Sßr.4ßoln.; konierz
u koszuli.

<£>emifbbare, f. (bie)
f. ^»alOfugel.

tg>emmen, v. a. hamowa, zahamowa, zatrzyma,
powcign, niedopuszcza, zastawia, prze-
szkadza, umierza, tamowa, utamowa.

(Jr, Sfjranen hemmen utuli zy. ginen SBageti

hemmen zahamowa wóz.
.giemmfette, f. (bie) acuch do hamowania wozu.
.giemmfchul), m. (ber) hamulec.
^emmung, f. (bie) hamowanie, hamunek, g. nku.
tgunbeltteifj f. Seruffraut 1).

^engft, m. (ber) ogier, g. ra, cf. «ßr.« u. alt^oln.
drygant, cf. stadnik} cf. rumak.

tgKngftfullen, n. (ba8) zrzebiec, g. bcaj cf. ^r.*
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$0ltl. gierlak (f. ogierlak) ober gierle, rubak,
Trój.

•fienfel, m. (ber) ucho, PI. ucha; uszko; oblak,
rkoje.

.ßenfelforb, m. (bei) kosz z uchami.
«frenfelfrug, m. (ber) dzban uszaty, uchaty,
-gienfeltobf, m. (ber) garnek uszaty, B.; cf. 'uchacz,

g a. ^reu&.-^oln.

Centem, v. a. uchami opatrzy, gin gefyenfelter

25ufaten dukat z uszkiem-
Renten, v. a. = bangen powiesi, wiesza, *obie-

si, obwiesi, zawiesza, zawiesi, zwiesi.
(j. Äleine Siebe hängt man auf, grojje läfjt man

laufen male zodziejki wieszaj, a wielkie pu-

szczaj, Crrn. «£)bb.; cf. mucha uwinie, a bk
si przebije.

Renten, n. (ba6) wieszanie.
genfer, m. (ber) kat, oprawca, SBj., hycel, cf. ma-

lodobry, L. 3">n genfer do kata auch do licha.

®eh 3um genfer id do choroby. Sßlagt fie ber

Center ober bic $eftilenj czy tu choroba ich nie-

sie» cf. czy choroba nadaa tego czowieka.
Den genfer meifjt bu e8 kata ty wiesz. 3t"n

genfer, er njfiQ e8 n)oht kata nie wie. 25a8 gcl)t

bich ben genfer roa8 an a kat tobie potym. 2)a&

bid) ber genfer hole porwone ju katu. (Sr roirb

bir ben genfer rcaö geben kata ci da. Surd) <&en>

feto ^>anb fterben umrze z rk kata ober kato-
wskich.

.fjenferbeil, n. (baö) miecz ob. topór katowski.
$tnttxmal)l, n. (baß) ostatni obiad, ostateczna

wieczerza, (przed poegnaniem).
«gienfermäfjig katowski, a, ie; benfermäfjig. behan=

beln katowa; po katowsku obej si z kim.
.&enfer6fned)t, m. (ber) hycel, g. clä, kato-
wczyk, g. a.

4penne, f. (bie) kokosz, g. y, kura; samica.
4jennegau, n., ein Sanb Hennegawia.
.&er, adv. be6 Drteö, be^eidmet eine 33eroegung aus

ber gerne nad) bem Stebenben, im ©egenfatje be8 bin

tu, sam, SJk.s^oln. hajwo, owo tu, do owad; cf.

ben 3»f"f auf bie Dchfen kse fur ku sobie, ku
mnie, ku nam, eig. ba e8 mit bem SSerbum oerbun-

ben gem anbem $räpoflüonen beigefcllt ruirb ; 6t.

fomm ju mir ber pójd sam to mnie. SSon roeitem

her z daleka, SBo flnb Sie l)er? zkdPan jeste?
3Bo fommen Sie her? zkd idziesz? Sion Slnfang

her z samego pocztku, lim ermaß ber okoto
czego, hinter einem ber tu za kim. SSon 9)cit=

ternacht ber z pónocy. SSon oben I) er z góry ku
nam. S3on unten ber z dou. ,£)in unb ber tam i

sam ober tu i owdzie. SSon 2Uter8 her z dawna,
od dawien dawna. Sj'm unb ber (geben) tam i

sam, tak i owak (reben). ©elb bin, ©elb ber, £u=
genb ift bie 4jauptfad)e co tam pienidze, trzeba
by cnotliwym. NB. W zoonych, <§er jest

partyku rozczn i akcent przybiera.
.£>erab, adv. be8 Oris, bon einem hohem Orte nad)

bem JRebenben ju, im ©egenfaije be8 binab bon einem

bobem Drte bon bem 9Jebenben meg z góry, na
dó (ku nam. SSom -£)immel berab z nieba na dó
(ku nam).

4)erabbeugen, v. a. na dó zgi, nagi ku
doowi.

^»erabbiegen, v. irr. a. m. b., Imperf. id)—, er bog

tjerab, Conj. baft id) — , er herabböge, Part. Praet.

l)erabgebogen na dó zgina, przygina.
.£>erabbred)en, v. irr. a. m. h., Praes. id) bredje, bu

bricbft rjerab, Imperf. id) — , er brad) herab, Conj.

bafj id) —, er tjerabbräcbe, Imperat. brid) herab,

Part. Prt. herabgebrochen uama z góry.
— v. n. in. f-, uama si i spa.

^»erabbiingcn, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er

brachte l)erab , Conj. bafj id) — , er bcvabbrad)tc,

Part. Part. herabgebrad)t znie co z góry, spro-
wadzi z nieba ob. z góry, przyprowadzi ko-
go na dó.

«gtcrabf afjren, v. irr. n. m. f., Praes. id) fahre, bu"

fährft, er fäfjrt berab, Imperf. id) — , er fuhr berab,

Conj. bafj id) — , er berabfübre, Imper. fahre r>erab,

Part. Frt. bei'abgefahren zjecha na dó, zsun.
— v. a. zwozi kogo na dó. SSom ^imtnet

berabfabren zstpi z nieba.

herabfallen, v/irr. n. m. f.,
Prs. id) falle, bu fällft,

er fällt berab, Imperf. id) — , er fiel berab, Conj.
bafj id) — , er rjerabpele, Imper. falle berab, Part.

Pit. herabgefallen spa, spada, run z czego.
(Sr., runy z niebios jak deszcz gwiadzisty
Anioów tumy , I deszczem lec za niemi
codzie mdrców rozumy, Mick.) u. $)txab"
ftiir^en.

^»erabfeuern, v. n. m. I;., strzela na dó.
herabfliegen, v. irr. n. ni.

f.,
Imperf. id)—, erfiog

berab, Part. Prt. herabgeflogen zlecie.
^erabflicfjen, v. irr. 'n. m. f., Imperf. id) — , er

flofj betab, Part. Prt. berabgefloffen spywa, spy-
n, cieka.

^jerabfübren, v. a. sprowadzi z góry na dó.
^erabgeben, v. irr. n. in. f, Imperf. id)—, erging

herab, Conj bafj id) — , er fjerabginge, Part. Praet.

berabgegangen zstpowa, schodzi, zej.
herabhängen, v. n. m. f), zwieszonym by, wi-
sie na dó zgór3"j spada, obwisn.

^»erabbängen, v. a. zwiesza, zwiesi.
^erabbauen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — / tr

berab, Conj- bafj id) -, er berabhiebe, Imper I)aue

herab, Part. Prt. berabgefyauen podcina, zcina,
beffer cina.

^»erabbeben, v. irr. a. m. l)„ Imperf id) —, er bob

Ijeiab, Conj. bafj id) — , fjerabl)öbe. Part. Prt. I)erab*

geI)oben zdj, zdejmowa, zstawi.
^>erabl)elfen, v. irr. n. m. 1)., Praes id) f)elfe, bu

hilfft, er l)ilft berab, Imperf. id) half berab, Conj.

bafj id) — , er herabfyulfe, Imper. f>ilf berab, Part.

Prt. berabgebolfen. Ginem — pomaga, dopomódz,
komu zej, zle (z konia), wysiada (z wozu).

^erabbolen, v. a. przywodzi od kd, wzi z
tamtd; na dó sprowadzi, eig. pój po co

(kogo) i przynie (— prowadzi) na dó.
«Öerabfommen, v. irr. n. m. f., Praes. id) fomme,

bu fommft, er fommt l;erab, Imperf. id) — , er fam
berab, Conj. bafj id) —, er berabfäme, Imper. fomme
berab, Part. Prt berabgefommen schodzi, zstpo-
wa, zej na dó.

^erab fünft, f. (bie) zejcie, schodzenie. 2) f. Slb»

fünft 3); spaw, g. u, defluitacya, spuszczanie
statków, sprowadzanie.

£erablaffen , v. irr. a. m, h., Praes. id) (affe, bu

Iaffeft, er la9t berab, Imperf. id) — , er liefj berab,

Conj. bafj id)—, er berabliefje, Imperat. laffe berab,

Part. Prt. berabgelaffeu spuci, spuszcza na dó.
Std) berablaffen, v. rec. spuszcza si, fig znia
si, zniy si.

Gr,. ©ott läffet flcb fyerab ju ben SOienfchen naka
nia ober nachyla si do ludzi Bóg.

^lerablaffenb, adj. gütig gegen ©eringere przyst-
pny, ludzki, uprzejmy.

^»erablaffung, f. [biel spuszczenie. 2) — , bie33e=

quemung nad) anberer geringerem Stanbe ober fd)roä«

oberen Ginfld)ten przystpno, ludzko, uprzej-
mo.

•$erablaufen, v. irr. n. in. f.,
Praes. id) laufe, bu

läufft, er läuft berab, Imperf. id) lief herab, Part.
Prt. berabgelaufen zbiega, zbiedz (na dó).

.frerablcnfeii ,
v. a. nagina, skania, obraca

(w dó).
£erabnehmen, v. irr. a. m. b., Praes. id) nehme,

bu nimuift, er nimmt hernb, Imperf. id) — , er nahm
fyerab, Conj. bafj id) — , er I)erabnäl)me, Imper.
nimm fyerab, Part. Prt. herabgenommen zdejmowa,
zdj c czego.

£erabregnen, —hageln, v. n. m. h\, jak deszczem
spada.

-fcerabreijjen, v. irr. a. m. b., Imperf. id)—, er rifj
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berab, Part. Prt. herabgeriffen obrywa, oberwa,
zdziera, zedrze.

•£»erabroUen, v. a. zwali, skula na dó. 2) —

,

v. n. zwali si, skula si, stoczy si.
«£>evabrufen, v. irr. a. ni. !>., Imperi. id) — , er rief

herab, Part. Prt. herabgcrufen zwoywa, przy-
zywa, zwoa na dó. — v. n. m. I)., woa ku
nam nn dó.

.&erabfd)aueii , v. n. m. f;. , wejrze z nieba,

spojrze z góry.

^ e v a b f cf) i e § e

n

. v. irr. a. m. &., Imperf. id) — , er

fcbof l)erab, Conj. ba9 id) — , er berabfd)6ffe, Part.

Prt. berabgefdioffen zbi,- odstrzeli. 2) —, v. n.

spa pdem, rzuci si na co. Sie fdjoffen bie

Scfcmalben au§ ber Suft berab niektórzy tak byli

trafni i ciskajce si w powietrzach jaskóki
przeszyte zrzucali na ziemi, Nieme.

«Öerabfchlagen, v. irr. a. m. h-> Prs id) fd)loge, bu

fd)lögfl, er fchlfigt berab, Imperf. id) — , er fchlug

berab, Conj. ba9 id) —
, er herabfd)lüge, Imperat.

fd)lage berab, Part. Prt. berabgefdjlagen zbi, zbi-

ja, odbi, strca, otrca (tak i spada na dól).

2) — , v. irr. n. in. f., spa pdem, run z
trzaskiem.

.£erabfd)lepben, zewlec, zwóczy zgóry na dó.
<5erabfd)üüen, v. a. z góry wysypa, zsypa.
.fcerabfeben, v. irr. a. m. I) , Prs. id) fehe, bu fiebfy

er fiel)t Ijerab, Imperf. id) — , er fab berab, Conj.
baj} id) — , er berabfabe, Imperat. fieh (jerob, Part.
Prt. herabgefchen f. berabfchaucn.

•ÖerabfenDen, v a. zes-i, zsya (na dó).
.jperabfetjen, v. a. zsadzl, zestawi, fig. zniy,
spuci, j. 33. z ceny; zmniejszy, upodla, po-
nia; j. 83. — czyje zasugi, Dant.; fid) bei

-

ab=

fetjeu ponia si.

^»erabfejung, f. (bie) zestawienie, zsadzenie, fig.

ponienie, ublienie, zniewaga.

4jevabfinf-en, v. irr. n. m. f, Imperf. id) — , er

font berab, Conj. ba9 id) — , er herabfanfe, Part.

Prt. berabgefunfen epa, spada, zwisn. Die
Freiheit fauf ju einem leeren ©rbatten I;erab wol-
no spodlona staa si czczem blichtrem; fam.
zjecha na co.

.£>erabfpringen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

fprang berab, Conj. ba9 id) — , er JjerabfDränge, Part.
Prt. berabgcfprungen zeskakiwa, zeskoczy.

.jjerabftcigen , v. irr. n rn. f., Imperf. id) — , er

ftieg berab, Conj. ba9 id) — , er herabfliege, Part,
Praet. berabgefiegen zstpi, zle.

^»erabfiminen, v. a. zniy, spuci, (strój instru-
mentu); fig. spuci z kwinty.

frerabftofjen, v irr. a. m. b-, Praes. id) ftofje, bu
ftofjefr, er ftofjt berab, Imperf. id) — , er ftiefj berab,

Conj. bafj id) — , er herabfliege, Imper. ftofje berab,

Part. Prt. rjerab.qeftof)en zpycha, zrzuca, str-
ca, spycha.

^erabftroineu, y. n. m. f., spywa potokiem na
dó; gwatownie spada (deszcz).

.gKiabflürmen, v. n. m. f, z impetem ob. pdem
puci si z góry.

4)trabftur3, m. [beri spadnicie ob. runicie na dó.
^erabftürjen , v. a. zrzuca, zrzuci. 2) fid)—ftürjen ober v. n. m. f.

zrzuci si , run.
Jg>er ab trau fein ,

v. a. kroplami spuszcza} ober
v. n. kapa z góry.

.frerabtriefen kapa z góry.
«perabroäljen, zwali, zrzuci, stoczy.
•OerabrofirtS na dó.
-fierabroerfen, v. irr. a. m. h., Praes. id) roerfe, bu

roirff, er roirft berab, Imperf. id) — , er roaif berab,

Conj. ba9 id) — , er berabrourfe, Imper. roirf berab,

Part. Prt. berabgeroorfen zrzuca
,
pociskiwa,

zsadza; ponia.
.frerabroürbigen, v. a. poniy, zniy, upodli;

fid) — spodli si.
«£>erabroürbigung, f. (bie) ponienie, upodlenie.

Mrongovius, Deutsch -Polu. Wörterbuch. 2.Llef.

^erabjieben, v. irr. a Imperf. id)—, er jogr)eraB,

Conj. bafj id) —, er herabzöge, Part. Prt. berabge*

50gen (z góry) ciga, cign.
«Öeralbif, f. (bie) heraldyka,

f. SBabbenfunfl.

derail, adv. bc§ £)rte6, roeldjeS ein Stöbern in SSe*

jiebuiig auf ben Sftebenben bebeutet, sam tu, owdzie
blisko, do, a pod; cf. B. do czego, tu, tu
przy czm, tu do czego, t. j. zblia si.

derail! bliej, daleje.
•fjeranbredjen, v. irr. n. in. f., Prs. id) breche, bu

bricbf, er brid)t beraii, Imperf. id)—, er brad) heran,

Conj. bafj id) — , er heranbradje', Imperat. brief)

heran, Part. Prt. herangebrochen zjawi si, poka-
zywa si,

^eraii eil en, v. n. pieszy do czego, popiesza.
.fperanfommen, v. irr. n. in. f., Imperf. id) — , er

fam tyevan podej, przyj bliej.

<g> c r a n f r i e d> e

n

, v. irr. n., Imperf. id) froch heran,

Conj. bafj — beranfrod)e,_ Part. Prt. berangefroeben

przyle, przyczoga si, przywlec si.
heranfliegen , v. a. fam. ju etro. — dosta, za-
pa niechccego.

«freranlocfen, v. a. przywabi, zwabi, —ia.
gerann aben, v. a. przyblia si.
heranreifen, v. n. m. f., dojrzewa, dorasta.
«gjeranriicfeii, v. a. przysun. — mit einer Slrmee

podstpi, j. S3, pod miasto (a), podstpowa.
^)eranfd)letd)en, v. irr. a. m. f.,

Imperf. id) —, er

fcblicbbcran, Part. Prt. beraiigefdhlicben przyczo-
ga si, *przywkroi si, przyasi si, podkra-
da si, skra si. (Sc. Arabowie podkradaj-
si a pod nasze forpoczly.

<£>eranfd)tffen, v. n. m. f.,
przypyn, podpyn

pod (jakie miejsce).

^»eraiifcbroimmen, v> irr. n. m. f, Imperf. id)—, er

febroamm heran, Conj. bafj id) — , er beranfebroömme,
Part. Prt. herangefdjrpominen przypyn, —py-
wa dokd, w paw zblia si.

•fternnroachfen, v. irr. n. m. f.,
Prs. id) roacbfe, bu

nacbfefr, er roaebft beran, Imperf. id) — , er rond)8

heran, Imperf. id) — , er roud)8 heran, Conj. ba§

id) — , er beranltnicbfe, Imperat. roadjfe heran, Part.

Prt. berangelrtad)fen przyró, przyrosn, przy-
rasta, B.j cf. wzrasta, dorasta, bibl. wzma-
cnia si, wzmaga, cf. L. odue (o roju

pszczó).
herauf, adv. beö OrteS, bon einer Seroegung nad)

einem höbe™ Drte wysoko do góry, podgór,
wzwy, na gór (ku mówicemu).

^»eraufbringen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er

brachte fjerauf, Conj. bafj id) — , er I;eraufbräcf)te,

Part. Prt. (;eraufgebracf)t wznie, podnie, do-
nie (na gór).

^erauffabren, v. Irr., Praes. id) fahre, bu fabrft,

er fahrt herauf, Imperf. id) —, er fufjr b crau f>
Conj.

ba9 ich —, er heraufführe, Imperat. fahre benmf,
Part Prt. heraufgefahren wystpi, wyjecha, do-
jecha na gór.

^»erauffliegen, v. irr. n. ni. f, Imperf. id) —> er

flog herauf, wgór podlecie, wzlecie.

.£) er a uf ful)r en, v.a. m.h. przyprowadzi na gór;
cf. B. do góry sun, — pcha.

heraufgehen, v. irr. ». m. f.,
Imperf. id)—, er ging

herauf, Conj. baft id) — , er heraufginge, p 9 rt. Prt.

heraufgegangen wie, wchodzi, wni do góry,

pój na gór.
heraufholen/ v. a. sprowadzi na gór, prze-
nie do góry; cf. B. wydoby zkd, wcign
do góry.

«fterauffommen, v . irr. n. m. f, Imperf. id) —, er

fam herauf, Conj. bafj id) —, er berauffäme wyj,
wychodzi na gór, — wzwy.

gerauft riechen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich — , er

frod) herauf, Conj. ba9 id) —, er berauffrßd)e, Part.

Prt. beraufgefrod)en wie, wdrapa si, dole.
herauf fte igen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) —, er

25
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flieg ^evauf, Part. Prt. beraufgeftiegen wstpi na
gór, wystpi.

Herauftreten, v. irr. a. m. b-. Praes. id) trete, bu

rrittfr, er tritt berauf, Imperf. id) —, er trat herauf,

Conj. bafj id) — , er fjeraufträte, Imperat. tritt

berauf, Part. Prt. beraufgetreten stpi ober wst-
pi na co.

Heraufroäljen, v. a. wywala —, wtoczy co na

co, wkula co wzgór, zwala co na co.

HerattftoärtS, adv. do góry, na gór.
Heraufjieben, v. irr. a. m. b-, imperf. id) — , er

30g berauf, Conj. bafj id) —," er beraufjöge, Part.

Prt. beraufgejogeii wcign do góry ob. wzwy.
Heraue, adv. be6 Orte , bon einer S3emegung auS

einem Drte nad) ber rebenben Sßerfon ^u wy-, z za,

ze rodka , z rodka , z wewntrz, powy-, z
powy-, z pomidzy; 4?erau6! na dwór, precz

ztd, z owad. — fora roenn man Sd)aufpieler

beraueruft, 3Ba-

Heraudaclern, v. a. wyora.
herausarbeiten, fid), v. rec. wydosta si; cf. wy-
gramoli si (3. 83. z wody na ziemi), Aut., cf.

wygrzeba si; j. S3, nadzieja wygrzebania si
z ubóstwa.

HerauSbeifjen , fid), v. rec. Imperf. id) b
:

fj mid)

berauS, Part. Prt. berauBgcbiffen wygry si.
HcvauSbefommen, v. irr. m. b., Imperf. id) — , er

befam berauS, Part. Prt. berauSbefommen wydosta,
wydoby, 2) odkry, wykry, rozwizywa,
wymaca. 3) odebra, otrzyma reszty.

^»erauö btafen, v. irr. a. m. b-, Praes id) blafe, ba
bldfeft, er bläft berauS, Imperf. id) — , er blieS I)er=

au6, Conj. bafj id) — , er rjcrnuöbliefe, imper. blafe

berau6, Part. Prt. berauSgeblafen wyd, wydmu-
chn, wyzion, wypuci.

HevauSbred)en , v. irr. a. m. b- wyama, wybu-
chn,

f. auSbrecben.

herausbringen, v irr. a. in. b-, Imperf. id) -, er

brad)te bevauS, Conj. bafj id) —, er berau8bräd)te,

Part. Prt. berati6gebrad)t wynie na dwór, wy-
dosta, (fr. bie Urfadje ber tfranfbeit au6 bem Äör»

per beratl6bringen przyczyn choroby po za gra-
nic ciaa wyprowadzi," DD. 2) wybada.
rozwiza.

4jerau8breben, rjcraufibrechfern , v. a. wytoczy,
wylimaczy, w limaka wykrci.

herausbringen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er

brang beraue, Conj. bafj id) — , er bevauebränge,
Part. Praet. berauSgebrungetl wycisn si, wy-
brn.

•ÖerattSfabren, v. irr. n. m. f., Praes. id) far)rc f bu
fä&rfr, er fäbrt ^erauß, Imperf. id)—, er fu()r berauS,
Conj. bafj id) —, er berauetübre, Imperat. fabre

berauS, Part. Praet. berauSgefabren wyjechaj fig.

mit etro. wyjeda ob. wyrwa si z czm; aid

v. a. wywozi, wywie co.

herausfallen, v. irr. n m. f.,
Praes. id) falle, bu

fällfr, er fällt beraue, Imperf. id) — , er pel berauS,
Conj. bafj id) -, er berauSfiele, Imper. falle berauS,
Part. Prt. rjerouSgefollen wypa, wypada.

HerauSfinben, v. irr. a. m. b.» Imperf. id) — , er

fanb berauS, Cvnj. bafj id) — , er berauSfänbe, Part.
Prt. btiauSgefunben wynale (poszukujc).

<£r,. id) fann mid) nid)t berauSfinben niemog si
znale, nie mog tego poj.

J&erauSfifcben, v. a. wyowi.
Heraufliefjen, v. irr. n., Imperf. id) — , er flofj

berauS, Conj. bafj id) —, er berauSflöffe, Part. Prt.

berau8gefloffen wypywa, wypyn, wycieka,
wyciec.

H er a u Sfor ber n, v. a. da ober prosi c# nazad
Ober — na powrót; cf. da wydania; 2) wy-
zywa kogo; j. S3, na pimienn zapask, Ptc.

Heran Sfor berung, f. (bie) wyzywanie, wyzwa-
nie (einmalige).

^erauSfübren, v. a. wywozi, wywie, —wo-
dzi, wyprowadzi.

Verausgabe, /• [bie] wydanie. £>ie — eine8 53ud)e6

wydanie ksiki, edycya.
Herausgeben, v. irr. a. m. fj-, Praes. id) gebe, bu

giebft, er giebt l)frau8, Imperf. id) — , er gab berauS,

Conj bay id) — , er herausgäbe, Imper. gieb berauS,

Part. Prt. berauSgegeben wyda, wydawa. Die
föeftung berauSgeben wyda fortec, wyzu si z
twierdzy (al.

Herausgeber, m. (ber) wydawca.
Herausgebern!, f. (bie) wydawczyni.
Herausgeben, v. irr. n. m.

f.,
Imperf. id) — , er

ging berauS, Conj. bafj id) — , er berauSginge, Part.

Prt. beranSgegangen wyj, wychodzi.
HeruuSgrabeu , v. irr. a. m. [)., Praes. id) grabe,

bu gräbft, er gräbt berauS, Imperf. id) — , er grub

berauS, Conj. oafj id) — , er berauSgiübe, Imperat.
grabe berauS, Part. Prt. berauegegraben wykopa

Herau&bangen wywiesi.
Herausbeben f. auóbeben 1).

HerauSbelfeu , v. irr. a. m. b-.
Praes. id) ftclfe, bu

bilfft, er bilft berouB, Imperf. id) — , er rjalf berauS,

Conj. bafj id) — , er berauShulfc, Imper. bilf berauS,

Part. Prt. I>evau§gef)Olfen wyratowa, wybawi,
dopomódz do wydostania si, wydoby, ©id) —
wywin si, wykrci si.

Herausbeißen f. herauo'jagen.
'

HeratlS bo ten, v. a. wyj, wynie, wydoby.
Herausjagen, v. a. wypdzi, wygoni, wygna.
HcrauStlailbett , v. a. wyduba, wydoby, wy-
gmera; cf. *drabo\va.

HerauSflopfen, v. a. wybi, wj'trzepae.

HerauSflügeln, v. a. wykoncypowa, wym-
drkowa.

Herausfommen, v. irr. n. m. f , Imperf. id) -, er

fam beraue, Conj. bafj id) — , er heraufifame, wy-
chodzi, wyj; cf. wycofa si.

6j. atwiej wie wr bied, ni si z niej

wyeofa, Teatr. ókowski. @j. eS fommt
babei nid)t8 b einu^ niemasz przy tern zarobku,
korzyci, B j cf nieokroi si nic; cf. wypada.
6r. eS fommt bie Summe berauS wypada ogólna
kwoia. 68 fommt auf einS f)crau§ na jedno wy-
chodzi, wypada.

Herausfraßen, v. a. wydrapa, wyskroba.
HerauSfriedjeii, v. irr. a. m. 1)., Imperf id) — , er

frod) berauS, Conj. bafj id)—, er herau6fröd)e, Part.
Pn. berauSgefrod)en wyle, wyazi

HerauSlangen, v. a. wydobywa, podawa (do-
bywajc z czego).

HerauBlaffen, v. irr. a. m. b-. Praes. id) laffe, bu

Iäffeft,. er läfjt berauS, imperf. id) — , er liefj I)erau8,

Conj. bafj id) —, er berauSliefje , Imperat. laffe

beraue, Part. Prt. berauSgelaffen wypuci; fld)
—

f.
iibl. au6laffen,

Herauslaufen, v. irr. n. m. f., Praes. id) laufe, bu
läuffr, er läuft berauS, Imperf. id) — , er lief berauS,

Conj. bafj id)—, er berauSliefe, Imper. taufe berauS,

Part Praet. berauSgclaufen wybiedz, wybiee.
HerauSlegen, v. a. wyoj, wjkada, wysta-
wi (po za co).

Herauelefen, v. irr. a., Praes. id) Icfe, bu liefeft,

er liefet beraue, Imperf. id) lad heraus, Conj. ba&
— beiauSläfe, Imperat Iie8 beraue, Part. Praet.

bcrauSgelefen wyczyta, wyczytywa (z pisma).

2) wybiera co (z pomidzy rzeczy róno-
rodnych).

HerauSlocfen, v. a. wywabi.
Herauslügen, fid), wyga si, kamstwem wy-
win si z czego.

Hera uömacrjen, fid), v. rec. wyj na ulic; einen

gletfen — wywabi plam.
HerauSmuffen przymuszonym by do wyjcia.
HerauSnebmcH, v. irr. a. 111. b-, Praes. id) neljme,

bu nimmfr, er nimmt beraue, Imperf. id)— , emabm
beraue, Conj. bag id) — , er berauSnabme, Imperat.

nimm berauS, Part. Praet. berauSgenommen doby,
—bywa, wyjmowa, wyj, wydoby, ©id)
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jubiel herausnehmen za nadlo sobie pozwala, B.
6r nahm fid) poiel greibeit heraus wikszej zay-
wa miaoci, P. K. 10!).

<£>ei au8not()ig en , v. n. wyprosi, zniewoli do
wyjcia.

«ÖerauSplaljen, v. n. wybuchn; cf. plusn so-
wy; cf. wyrwa si z czem. 6^. wyrwa si
jak Filip z konopi.

•frer au 6 p reffen, v. a. wytoczy, wycisn.
•jKrauSputjen, v. a. wystroi; fid) — wystrychn
si, przystroi.

herausquellen wytryska, wynika, sczy si.

4j> er a u Sra gen
f.

herooi ragen.

«ierauoreifen, v. a. wycign.
•fiera uSreben , v a. wymówi, wypowiedzie.

©id) — wymawia si, ekskuzowa si.

.£>erau6reibcu, v. irr. a. in. 1)., Imperf. id) — , er

rieb heraus, Conj. ba9 id) — , er herauöricbe, .Part.

Praet. herauSgerieben wytrze, *wykrszy, wy-
kruszy.

•£>crauSieid)en, v. a. podawra co zkd wj-tknit
rk.

J^crauSreifjen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er

rifj heraus, Part. Praet. herauSgeriffen wyrwa;
wybawi.

•£>crauóriiinen
,

v. irr. n. in. f.,
Imperf. id) — , er

rann heraus, Conj. bafj id) — , er herauSranne, Part.
Prt. herauSgeronncn wykapa, wycieka, wj-ciec.

Öeranörücfen, v. a. wyciga, wysuwa, wymu-
si; fig. wyda pienidze z niechci.
_'2) —, v. n. wystpi. Wit ber Spradje heraus*

riiefen odezwa si; cf. przyzna, przyznawa,
K. W\t ©elb — suszy worka.

,£>erau&rufen
,

v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

rief heraus wywoa, kaza wyj, wyzywa,
przywoa, zawoa na dwór; woa do broni.

Daö herausrufen eines <Sd)aufpielerS przywoanie
aktora (a).

.fterauSfagen, v. a. wynurzy, wymówi,, po-
wiedzie.

.§erau6[chaffen f. herausbringen wyprowadzi, DD.,
5. S3, óci obfito z odka wyprowadzi, DD.

heraus fcfyarreu, v. a. wygrzeba.
.£>erauó fei) einen, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , er

fchien IjerauS, Part. Praet. herausgefallenen wieci
si zkd.

«Önaii&fdHcfeii, v. a wysa, kaza wyj.
^crau6fd)iefjen, v. irr. a. m. I;., Imperf. id) —

,

er fchofj heraus, otfj. bafj ich —, er h_erau6fchöffe,

Part. Praet. herauSgefchoffen. 2) — , al8 v. irr. n.

ni. f., wylecie, wybuchn pdem.
<£)crau8fchleichen, fich, v. irr. rec. m. h., Imperf.

id) fchlid) mid) — , er fd)lid) fid) heraus, Part. Praet.
herau6gefchlid)eti wykrci si, 3. S3, piwnicy,
wymkn si, wymyka siej umyka.

•Serauofdjleppen, v - »• wywlec, wywóczy.
•ÖerauSfdjneiben, v. irr. a. in. h., Imperf. id) —

,

er fchnitt heraus, Part. Praet. IjerauSqefcbnitfcn wy-
rn, wypió. gin auö bem SUtutt'erleibe .foerauS*

gefchniltcner wyprótek, wyporek, L.

•frerauSfchopfen, v. a. wy-ezerpa.
•f>erau8fd)üttetn wytrzsn.
.fjerauSfchütten, v. a. wysypa, bibl. wylewa,

3 S3, dusze-

-iperouSfchrüätseil, v. a. wybredzi, wybaja, wy-
gada.

.£>erau6fchrotmmen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich —

,

er fchroamm heraus, Conj bafj ich — , er heraus*

fdjroömme, Part. Prt. herauSgefchroommeti wypyn.
<£ierau§fef)en, v. irr. a. m. h., Praes ich fehe, bu

fiehft, er fieht heraus, Imperf. ich -, er fah heraus,

Conj. bafj ich — , er herauSfahe, Imperat. fieh her«

auS, Part. Prt. jerauSgefehen wyglda np. z okua
(jum genfter).

•£>eratl6fein by po za granic jakiej rzeczy,
GS ift berau8 wyszo, wydao si.

<£)erau8fetseil, v. a. wysadzi, wystawi, wypa-
rowa (na zewntrz).

OerauSfpringeti, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er

fprang heraus, Conj. bafj ich - , er herausdränge,
Part. Pit. herau8gefprungen wyskoczy.

4)crau8fJ)ritofn, v. a. wysprycowa, wystrzykn,
wystrzyka.

4jerau8framme[n, v a. wyjka, wyszepleni.
«5erau6ftecfen ,

v. a. wytkn, Avytykac, wyci-
gn, wysun, wychyli j Gjc. wychyli go-
w, Mick.

•Öerauöftehen, v. irr. n. m. I;., Imperf. ich — , er

franb heraus, Conj. bafj ich -, er herauefteinbe, Part.
Prt. hcrauSgeftanben wystawa, stercze.

§erau8 ft eh len, fid), v. irr. rec. in. h., Praes. id)

ftehie mich, bu ftiehlft bid), er ftiehlt fief) berauS, Im-
perf. ich ftaht mich, er — fich IjerauS, Conj. bafj

ich mid) — , er fid) herauóftthle, Imperat. ftiehl bid)

heraus, Part. Praei. berauSgeftohlen wykra si,
wymkn si; — aiS v. a. wykra z kd.
erauSfeigen* v. irr. n. m. [>, Imperf. ich — , er

fieg heraus, Part. Praet. herauSgeftiegen wystpi,
wychodzi. §(u8 ber ßutfd)e wysie z karety.
erauSftofjen, v. irr. a. m. h., Prs. ich ftofje, bu

ftö&eft, er ftöfjet [)erau6, Imperf. id) — , er fliefj her«

au-, Conj. bafj id) — , er herau&ftiefje , Imperat.

ftofje heraus, Part. Prt. herauSgeftofjen wypchn,
wypycha.
erauSftottern wybekota, z zajkaniem co
powiada.
erauSftrecfeu, v. a. wyszczerza, wywali, wy-
cign, 3. 33. rce, wychyli, 3. S3, szyj, wy-
cibi, 3. 33. jzyk, L.; cl. wystawi. 6£. czyli
te dzieci wystawi moe jzyk, DD».

erauSftreihen, v. irr a., Imperf. ich — , er ftrid)

heraus, Conj. bafj id) — , er herauSftriche , Pan.
Praet. herau&geftricrjen wystrychn} fig. zaleci,
zachwali.

11. m. f. wypa, wypada, wy-erauSftiirjen,
rzuci si.
erausfuchen

,

bowa.
crauSthun

v. a. wyszuka, dobiera, *dra-

irr. a., Imperf. id) — , er that her*

aus, Conj. bafj ich — , er herauSthate, Part. Praet^.

herauSgethan *wyonaczy, wyszczerzy, f. herauS«

ftrecteiii wyj.
^erauSfuchen, v. Irr. a. m. h., Praes. id) trage, bu

trägft, er trägt heraus, Imperf. ich — , er trug heraus,

Conj. bafj ich — , er heraustrüge, Imperat. trage

heraus, Part. Praet. herausgetragen wynosi, wy-
nie, powynosi.

heraustreiben, v. irr. a. Imperf. ich — , er trieb

heraus, Part. Prt. herausgetrieben wypdzi, wy-
goni, -wygna.

heraustreten, v. irr. n. m. h., Praes. ich trete, bu
"

triitft, er tritt heraus, Imperf. ich —, er trat heraus,

Conj. bafj ich — , er herausträte, Imper. tritt fjerauS,

Part. Prt. herausgetreten wystpi.
Retail Broach feu, v. irr. n. ift. f., Praes. ich roachfe,

bu rcächfeft, er road) ft heraus, Imperf. ich— , erroud)8

heraus, Conj. bafj ich — , er heraueroüdjfe, Imperat.

roachfe heraus, Part. Praet. herauSgeroachfen wyro-
sn, wyrasta (z czego).

^»erauSroagen, flet), v. rec. omieli si wyj na
dwór.

,£)erau8rDart8, adv. na zewntrz.
;fperau6roafchen, v. irr. a. m. h., Praes. id) roafd)e,

bu roäfcheft, er roafdjt fjeranS, Imperf. ich— , erroufch

I)erau8, Conj. bafj id) — , er herauSroufdhe, Imperat.

roafche [)erauS, Part. Praet heranSgeroafc^en wymy,
wypra.

^»erauSroeidjen Avychodzic, umkn zkd.
^»erauSroerfen, v. irr. a. m. 1)., Prs. ich roerfe, bu

roirfft, er roirft r)erau6, Imperf. id) — , er roarf

heraus, Conj. bafj ich — , er herauSroürfe, Imperat.

roirf heraus, Part. Prt. herauSgeroorfen wyrzuci.

25*
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«£>crau8it> itfeltt, v. a. wywija, wywika. Sid) —
wykrci si, wywika stf.

.£ierau6roollett, v. irr. n. m. b\, Praes. id) roili, bu

roillfr, er roili heraus, Imperf. id) roollte f)crauó,

Conj. ba[j ich — , er heraufcroollte, Imperat. fehlt,

Part. Prt. berauSgeroollt chcie na dwór, — wyj.
jperaußrcühltn , v. a. wyry, wynurtowa, wy-
gmera.

<£)erau&äClf)lert, v. a. wypaci, wyda, wyliczy.
^erauöjiehen, v. irr. n. m. b-, Imperf. id) — , er

*og beraue, Conj. bafj ich-, er Ijerauöiögc, Part.

Praet. beraufigejogen wycign. Sich mit Shren

berauejiebeu wycofa si ober wyj z honorem.
2\r6 fdjnelle .£>erau8}irt)e au6 bem iffidffer popie-
szne z wody dobycie, DD., cf. wydoby.

•ÖerauSjroingen, v. irr. a. m. b , Imperf. id) — , er

jroang heraus, Conj. bafj id) — , er herauöjroänge,

Part. Prt. berauSgejroungen wymusi co.

herbarium, n. (ba§) herbarz, zielnik.

4>erbe, adj. gorzkawy, cierpki} przykryj cf. B.

ostry.

•£erbe, f. (bie) bie >£>erbigfeit cierpko.
4> erb ei, adv. be8 Drteö, eine SBeroegting aus einem

entfernteren Drte, nad) einem nahem ju bejeidjnen,

in öejiebung auf bie rebenbe ober banbelnbe sßerfon

tu, sam, do, sam bliej tu.

#erbeibringen, v. irr. a. m. b., Imperf. icij — , er

brachte herbei , Conj. bafj ich —, er herbeibräd)te,

Part. Praet. berbeigebraebt przynie, przynosi,
sprowadzi do —

.

#erbeibrängen, fid), cisn sie dokd.
herbeieilen, v. n. m. f. przybiega, przypa,
przypieszy.

.(perbeififhren, v. a. przyprowadzi. To zba-
wienne wywiera skutki (a)} fig. sprowadzi,
spowodowa.

herbeiholen, v. a. sprowadzi? cf. zawoa,
przywoa.

#erbeifommen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) —, er

fam herbei, Conj. bafj id) — , er herbeitame, przy-
by, przybywa, przychodzi, przystpi do—;
przywdrowa, nadej, nadchodzi.

«£erbeifunft, f. (bie) nadejcie, przybycie.
herbeilaufen, v. irr. n. m. f., Praes. id) laufe, bu

läufft, er läuft herbei, Imperf. id) — , er lief herbei-

Conj. bafj id) — , er herbeiliefe, Imper. laufe herbei,

Part. Prt. herbeigelaufen przybiedz, przybiega,
przylecie, nadbiedz.

.^erbeilocfen, v. a. przywabi.
£erbeinaben, v. a. przyblia si, zblia si.
4>erbeirennen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) — , er

rannte herbei, Part. Praet. herbeigerannt przybiec;
Sßr.^oln. przylecie.

^erbeirücten, v. a. przysun, przymkn; v. n.

m. f.
przybliy si.

herbeirufen, v. irr. a. m. h., Imperf. id)—, er rief

hierbei, Part. Prt. herbeigerufen przywoa, przy-
zwa. Cj. przywoany zosta wiadek, 9tS.

£erbeifchaffen ,
v. a. dostawi, przystawi, do-

starcza; sprowadzi.
#erbcifd)leid)en f. beranfchleicben.

4> erb ei [bringen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

[prang herbei, Conj. bafj ich — , er bevbeifpränge,
Part. Prt. bcrbeigefpmngen nadskoczy, nadska-
kiwa, przyskoczy.

•frerbeitragen, v. irr. a. m. f)., Praes. id) trage, bu
träflft, er trägt herbei, Imperf. id) — , er trug herbei,

Conj. bafj id) — , er herbeirrüge, Imper. trage herbei,

Port. Praet. herbeigetragen przynosi, donosi,
przynie.

•fcerbeitreiben, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er

trieb herbei, Part. Praet. herbeigetrieben napdza,
nagania, przypdzi.

£erbeitreten, v. irr. n. m. |., Praes. id) trete, bu
trittft, er tritt herbei. Imperf. ich —, er hot berbci,

Conj. bafj id) — , er herbeiträte, Imper. tritt herbei,

Part. Prt. herbeigetreten przystpi.

•gyerbeijleljen, v. irr. a. m. b-, Imperf. id) — , er

jog herbei, Conj. bafj id) — , er herbeijoge, Part.
Praet. herbeigezogen przycign, przywabi.

2) naciga (bei ben paaren); v. n. m. f.
nad-

cign, nadej.
Verberge, f. (bie) gospoda, staneya, stanowisko,

gociniec, g. iica, karczma. -Die Verberge ber

^anOmeifer gospoda cechowa (a).

Verbergen, v. n. ni. 1), eine Verberge nehmen go-
spod stan, gospod mie, gospod by; cf.

sia gdzie, B 2) — v. a., eine Verberge geben
w gospod przyj.

i&erbeftcllcn
,

v. a. obstalowa sam; SfJreufj.^oln.

obstalowa hajwo, beffer kaza przyj tu.

^»erbeten, v. a. zmówi.
|>erbel) f. Jjerbei.

^erbitten, v. irr. a. in. I)., Imperf. id) — , er bat

her, Conj. bafj id) — , er herbäte, Imper. bitte her,

Part. Prt. hergebeten zaprosi do siebie.

.ßerblicb cierpkawy.
^erbringen, v. irr. a. m. h. , Imperf. id) — , er

brachte her, Conj. bafj_ id) — , er herbrächte, Part.
Prt hergebracht przynie, przywie.

.foerbft, m. (ber) jesie, f. g. i.

-§erbftbirne, f. (bie) gruszka jesienna.

^»erbftblume, f. (bie) rozslad, L. f. 3eitlofe.

^erbflenjian f. Gnjian, bitterer.

|>erbfr!ici) jesienny.
^erbftling, m. (ber) jesienny pód, j. 83. jesienny

cielec.

^) er b ft 1 6 U) en j a I) n, m.
f. tierblume, fpäte.

^»erbftmonat, m (ber) miesic jesienny, wrzesie.
^erbfttag, m. (ber) dzie jesienny.

^erbftroafferftern, m. (Sat. calli trie lie autumnalis)
gwiazdki wodne jesienne, Al., gwiazdosz je-
sienny, Jndz.

£erbftroetter, n. (ba8), ^erbjtjelt, f. (bie) czas
jesienny.

.£>erb, m. (ber) ognisko. Spiichtu. eigner «g>crb ifl

©olbeSroertb lepsze jedno oko swoje, nieli
cudze oboje, L.

^»erbe, f. (bie) trzoda, stado, obora.

|>erbenroeife trzodami, tumami.
<£>erbod)8, m. (ber) buhaj, stadnik.

^ er burd), adv. De8 Drt8, eine Seroegung burd) einen

Ort nad) bem Siebenben ju bejeicbnen (opp. hinburd))

[ na wylot do owad , *sam przez to miejsce) cf.

$i>$0ln. hajwo wskro; tdy wt stron.
,£>erburcbgeben, v. irr. n. ni. f, Imperf. id) — , er

ging berburd), Part. Praet. Ijerburcbgegangen prze-
chodzi tu tedy.

^erbtirchtommen ,
v. irr. n m. f., Imperf. ich —

/

er fam berburd), Conj. bafj id) — , er l)erbtird)fäme,

Part. Prt berburcbgefommeit przeby tdy.

•gerburebjiefyen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) —

,

er jog berburd), Part. Prt. herburchgejogen przej
tedy.

•freretn, adv. beö DrtcS , roeld)e6 eine Seroegung in

einen Drt, nad) bem Stebenbcn ju bezeichnet do ro-
dka, w, we, do; cf. B. wewntrz (do pukaj-
cego do drzwi); prosz wej 1 cf. g-rj entrez.

hereinbemühen, [ich, raczy wej, pofatygowa
si np. do pokoju.

hereinbitten, v. irr. a., Imperf. id) — , er bat herein,

Conj. bafj id) — , er hereinbäte, Part. Prt. herein»

gebeten prosi kogo, aby wszed.

$er einbrechen, v. irr., Praes. id) bredje, bu bricbfr,

er bricht f)ereiii ,
Imperf. id) — , er brad) herein,

Conj. bafj id) — , er hereinbrädje, Part. Praet.
hereingebrochen wpa, wkroczy, przybliy si,
f. einbrechen.

hereinbringen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich —, er

brachte herein, Part. Praet. hereingebracht wnie,
wprowadzi.

herein brfingen, —bringen f. einbrdngen, —bringen.
hereinfallen, v. irr. n. m. f.,

Praes. ich fade, bu
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fädfr, er fällt herein, Imperf. idfj — , er fiel fjeretii,

Part. Praet. hereingefallen wpa, wtargn.
Vereinfüforen, v. a. wprowadzi.
hereingeben, v. irr. n., Iroperf. id) —, er ging

herein, Part. Prt. hereingegangen wni, wchodzi;
cf. wie.

Vereinfommen_, v. Irr. n., Imperf. id) -, er fam
herein wchodzi, wni, wej.

Vereinlaffen, v. a. Praes. id) loffe, bu läffeft, er

hi9t herein, imperf. ich — , er liefj herein, Conj. baß

id) — , er hereinließe, Part. Praet. hereingelaffen

wpuci, wpuszcza.
Vereinleuchten, v. n. in. h. ginem — wieci
komu przy wejciu.

Vereinlorten, v. a. wwabi dokd.
Verreimiehmen, v. irr. a., Praes. id) nehme, bu

ninimfi, er nimmt herein, Imperf ich — , er nahm
herein, Conj. baß id) —, er hereinnähme, Part. Prt.

hereingenommen, imperat. nimm herein wzi do
rodka np. do pokoju.

Vereinnßthigen , v. a nagli do wejcia, znie-

woli wej.
Vereinfchirten , v. a. przysa (wewntrz jakiego

miejsca.

Vereinfehen, v. irr. a., Praes. id) fehe, bu fiehft,

er fieht Ijerein ,
Imperl. id) —, er fal) herein, Conj.

bag id) ~, er hereinfähe, Imper. fiel) herein spojrze
w co, wejrze w co, wyglda w co, zaglda
do czego.

Vereinftürjen, v. n. m f. wpa, wpada; zaAva-

li si.
hereintragen, y. irr. a., Praes. id) trage, bu tragf,

er trägt herein, Imperf. id) — , er trug beretu, Conj.

baß id) — , er hereintrüge wnie, wnosi.
^er eintreiben , v. irr. a., Imperf. id) —, er trieb

herein, Pari. Prt. hereingetrieben wpdzi, wgoni.
Vererjäblen, v. a. opowiada co porzdkiem

(z kolei).

Verfahren, v. irr. n. 111. f., jecha tutaj, w te

stron; bibl. fig. wynosi si, zadziera nosa.

Verforbern przyzwa.
Verfür f. berbor.

Verführen, v. a. przyprowadzi (tutaj).

Hergang, m. (ber) przyjcie, przychód. 2) —, fig.

sposób postpowania, proceder, g. u, zdarzenie,
tryb, g. u— , sposób jak si co stao.

Vergeben, v. irr. a., Praes." id) gebe, bu giebft, er

giebt her, Imperf. id) —, er gab her, Conj. baß id)

—, er hergebe, Imperat. gieb her, Part. Praet. her=

gegeben (do)dawa tu, dostarcza; ©id) ju ettoa8

— da ei uy do czego.

hergebracht, Sßart. bon herbringen, al§ adj. od przo-
dków podany, zwyczajny, uywany, przyjty.
(Sine hergebrachte SBeife co weszo w obyczaj,
dawny tryb.

hiergegen, ft. bagegen, hingegen a, za, z przeciwnej
strony, z przeciwka.

Vergeben, v. irr. n. ni. f, Imperf. id) — , er ging

{jer, Part. Prt. hergegangen, fid) jutragen, gefchehen

bywa, zdarzy si, powodzi si, dzia si,
snu si 2D worüber hergehen, gem. ben Anfang
mit eitoaö machen przystpi ober wzi si do
czego, rozpocz co.

Verhalten, v. irr. a., Praes. id) halte, bu hältft, er

hält her, Imperf. id) — , er hielt f)er trzyma komu
co (aby mia do rki), nadstawia czego, poda-
wa, poda.

2) —, v. n. m h., etroaS unangenehmes erbulben,

geftraft, berfbottet toerben cierpie, wytrzyma, po-
nosi, przypaci czem.

Sr muß — zawsze drwi z niego; cf. on musi
wszystko zastpi, bibl. tumi go ladzie.

Verfjolen, v. a. przynie co tutaj, pój po ko-
go, przyprowadzi, przywoa, sprowadzi, fig.

SBeit — z daleka zasiga, daleko siga po co,

naciga.
gering, m. (ber) led, g. ia,

f. faring.

VeringSfang, m. (ber) poów ledzi.
Verfominen, v. irr. n. ni. f, imperf. id) — , er Fam

ber, Conj. baß ich — , er herfame = ju ber rebenben

jjerfoil fommen przyj, pój tutaj, przystpi}
bra si z kd, wzi si z kd; Gr. zkd si
te to ludzie bior na wiecie! zkde si tu
wzie? 2) — , abftammen, abgeleitet fein, bie 2Bir*

fang einer Urfaa)e fein pochodzi, poczyna si,
wynika.

3) — , burd) einen laugen ©ebraud) eingeführt fein

w zwyczaju by.
Verfommen, n. (ba8) przyjcie; pocztek, urodze-

nie. 2) —, zwyczaj, g aju.

Verfömmlid), adj. zwyczajny; z dawna przyjty.
2) adv. zwyczajnie.

Verfried)cn, v. irr. n. m. f., Imperf. id)—, er frocr)

her, Conj. baß id) — , er herfrocrje, Part. Praet. her*

gefrod)en przyczogn si tu, przyle.
Vertu lifd) herkulesowy, nadzwyczajnie silny.

Verfunft, f. (bie) przyjcie, przychód, g. u, przy-
jazd, g. u, przybycie; 2) bie Slbftammung ród,

«. u, pochodzenie, urodzenie, imi, pocztek,
krew, familia.

Verlanen, v. a., lallenb herborbringen szczebiota,
szopienic, bekota.

Verlangen, v. a. siga zkd, podawa, poda.
|>erlaffen, v. irr. a. m. h. Prs. ich laffe, bu läffeft,

er läßt her, Imperf. id) — , er ließ r>er, Part. Praet.

herflelaffen puci kogo tutaj, wpuci.
Verlaufen, v. irr. n/m.

f.,
Prs. ich laufe, bu läuffr,

er läuft Jjer, Imperf. ich — , er lief her, Part. Prt.

hergelaufen przybiega, tutaj, przybiedz.

.^erlegen, v. a. pooy tutaj, ka tu.;

Verleiern, v. a. odegra co ober fig. wyrecytowa
co jednostajnym gosem (niedbale, aby zby).

Verleihen, v. irr. a , Imperf. id) — , er lieh her,

Part. Prt. hergeliehen poyczy komu.
.{perleiten , v. a. prowadzi zkd, przywodzi,
sprowadzi. 2) au§ ettoa§ anberem begreiflich ober

ertoeiSlid) madjen 'dedukowa, wywodzi, *dery-

wowa, wyprowadzi z czego.

Verleitung, f. (bie) wywód, g. u, cf. wywniosko-
wanie, ©er.=Drbn.

beriefen, v. irr. a., Praes. id) lefe, bu liefeft, er lieft

her, Imperf. id) — , er la8 ber, Conj. baß id) — , er

Ijerläfe, ft. laut lefen gono czyta, wci czyta,
przeczyta, przeczytywa, cf. B. wyczytywa.

Verling, m (ber) winogrono niedojrzae; cf. 3>es

faia 5, 4, ponne wino.

Verlort en, v. a przywabi
Vermachen, fid), v. rec, fid) herbegeben uda si
w t stron przybliy si, przyby. 6id) über

etroaS hermachen rzuci si na co; j si czego,

pa na co.

Vermann, m. Herman (imi).

Vermabhvobit, m . (ber) ba§ äRanntoeib, ber 3toitter

hermafrodyt, g. a, 3Sj., mieszaniec, g. ca, obo-

jj pci czowiek albo zwierz, Tr.

Vermarfd), m. (ber) marsz w t stron.

Hermelin, n. gronostaj, g. aja, gronostaje pi.

Vermelraute, f. eine Slrt Sergraute hojnoroska,

Sat. nad) 6iren.: hermula, ruta altera sylvestris.

Vermeneutif, f. (bie) hermeneutyka, nauka wy-
kadania ob. tumaczenia pisma witego.

.{per murmeln, v. a. mruczy co — , szemra —

,

mamrota—, markota pod nosem.

Vermüffen, v. n., f. herfommen muffen przymuszo-

nym by do przyjcia.

Vernad), adv. ber |jeit unb Drbnung potem.

*Vernad)mal8, (beraltet) potom, na potem.

Vernehmen, v. irr. a., Praes. id) nebme, buntmmfr,

er nimmt her, Imperf. id) —, er nahm her, Conj.

ba^ id) —> er hernähme, Part. Praet. hergenommen

bra, wzi co zkd, Wyprowadza. Sr. <£r

toeiß nicht too er fo biel ©elb hernehmen foil, b. i.

befommen foH nie wie zkd ma nabra tak wiele

pienidzy.
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^emcigeil/ v. a. nakania, nachyli ku tej

stronie.

^ernennen, v. irr. a., f. nennen po kolei mia-

nowa, powymienia.
<£>emhuter , SJSl. Bracia Morawczyki (a); bracia

Czescy.
^ernicbev, fjerab, herunter, adv. be6 Drteö, t»eld)eö

Die Sichtung einer ä^emegung in bie Siefe nad) ber

hanbelnben^erfon ju, beäeicbnet tu na dó, z góry,

z wierzchu, z nieba; Ob. herab i zoone.
4Jerobeo, m. Herod, g. a.

^erotömuS, m. (ber) heroizm, bohaterstwo.

,£>eroifch heroiczny, bohaterski.

Heroine, f. (bie) heroina, bohaterka.

.gerolD, m. (ber) arald, g. a, herold, pose, cf.

dzlejec, g. dziejca (in Staszyc Homer), Sr,, w
tym aroldowie dwaj na plac wjechali, którzy

je rozwie i rozwadzi chcieli, P K. 159.

2) wony; fig. opowiadacz, ogosicie!, oznajmi-

ciel, *rozhoworca, *zwias(nik; Hoss. westnik.

<£>erolb8ftab, ni. (ber) laska poselska; ci', herold-

ska rózga ober — laska.

^eiblabbein , herplaubern , v. a. papla, wybaja,
rozbaja, blekota; ci', wybredzi , wybuja,
trzepota, przetrzepa.

(Sr. Zapytawszy potem dzieci czy umiej pa-

cierz, kazaf im go odmówi; a gdy gono i

prdko przetrzepay, te uwagi im przeoy,
(Pielgrzym w Dobromilu).

«g> e r

v

, m. (ber) Pan, g. a, dat. u, voc. ie, loc. u;

cf. Dobrodziej, g. eja. Sjen fein über ctlimö by
panem czego, mie wadz czego, — moc nad

czem. Sr ruht fchon im |>ervu w Bogu ju odpo-
czywa, ©ctt ber $m aller Ferren Bóg, Pan nad
Pany. 9Bie ber — , fo fein ljun jaki Pan, taki

kram. EH. Sin junger — mody Fan.

Sin Sunger .£evr Panicz, g. a, ooniehmer $rinj,

cf. Panie, g. cia , PI. Panieia. Sin füjjer
—

*gadysz, elegant, galant, lulka; galantoru, mo-
dni, wysmuky. 2) — opp. 25ame, mczjzn«,
kawaler.

^»errchen, n. (baS) Panek, g. nka.

^errechnen, v. a. wyliczy, wyrachowa, niby
na palcach porachowa, wylicza po kolei, po-

jedynczo policzy.

.£> erreichen/ v. a. podawa tu.

|>erreife, { - (tie) przyjazd, g. u, jazda, droga w
t tu stron. Sluf ber ^»erreife tu jada.

^errenbienft, m. (ber) suba; paszczyzna.
«Oerrencjunft, f. (bie) aska paska.
4perrenl)au§, n. (baö) dom paski, paac, g. u.

^errenhof, m. (ber) dwór Paski.
^»errenhuter, m. (ber) brat morawczyk, 833., He-
renhutczyk, Herenhuta, Brat Czeski, Braciszek
Czeski, B., cf. (a) Bracia Morawczyki.

•gerrenleben, n. (ba6) ycie paskie, dobry byt.

^errenloö bez Pana, cf. L. lóny , nie majcy
waciciela.

^ervenjippel, m. (Sat. myosurus minimus) n^si
ogon najmniejszy, Al., <£>gn -i ukwap najmniej-
szy, Jndz.

Herrgott, m. Pan Bóg.

«5errc]ottöbärtchen, n. (8at. polygala vulgaris)

krzyownica pospolita, ÄI., 4?9 11 -; mlecznica
pospolita, Jndz.

^errgotieiöffel, m. (2at. drosera longifolia) ro-
siczka dtugolicia, Jndz., Sj<\.

Herrin, f. (bie) pani, wacicielka.
<£>errifd), ad. einem sperren ähnlich Paski, a, ie; cf.

Panów, a, e. 2i gcbietciifch, mit einem belcibigenben

Stolje befcljlenb paski, nakany, panoszcy si;
po Pasku, z Paska.

herrlich, ad. einen hofjen ©rab ber^radjt, beß äufjern

SSoräuge6 unb Slnfehenö habenb unb barin gcgn'inbet,

biädjtig zacnyj Sj. wie henlidj ift bein Stanie jako
zacne jest imi twoje! cf. wspaniay, paski,
przepyszny, wietny, znakomity, dostojny,

sawny. 2) fchr fdjon, angenel)in, brauchbar u. f. tu.

wyborny, pikny, liczny, przedni, wymienity;
cf. uroczysty feierlich.

<£)enitrhfeit , f. (bie) wspaniao, zaczno; 3«
Sitel: wietno, wielmono; cf. wielebno,
dostojno. Die — ©ottce> chwaa Paska (Sjobi

.40, 34); Panie wiecznej chway, P. R.

<£>evi'fd)aft, f. (bie) pastwo; panowanie; auch Pa-
stwo (m i ona).

<£>errfd)aftlid) Paski, skarbowy.
4?enfd)begter, f. (bie) dza panowania.
|>ervfd)begierig chciwy panowania.
^enfeben, v. n. m. (). panowa, wada, prze-
wodzi nad kim,

f. Dberhanb behalten, lleberge«

tuid)t, cf. rzdzi, 5. 83. niepodla gnuno rz-
dzia klasztorem, Krs.

4jevrfchcnb panujcy.
•jjerrfcber, m. (ber) panujcy, mocarz, *panownik,

*wtadarz, cf. "wadyka, wadca. Sr. Basza prze-

ciw woli Suttana swego wadcy (a). Nie za
wiedcie oczekiwa waszesjo wadcy, om 8i uff.

Äaifer in ber ^loflanmtion an bie 3nfuvgenten (a).

<£> e i" v f cl) c r f a ni i l i e, f (tie) ród panujcy, dynastya.
^errfchei gemalt, f. (bie) wadza panujcego.
-£>erfd)erin , i- (biel pani, panujca, *wladzicielka,
wadczyni. »

<&evfd)ermiene, f. (bie) mina panujcego ober

wadcza.
•fpenfchertuürbe, f. [bie] godno panujcego,

berto; eig. (Siebter.

^)errfd)fud)t, f. (bie) chciwo panowania, dza
panowania, *zrzdno, *panowtadztwo; j. 23.

lepe panowladziwo niezna ludzkoci, Nieme.
^)crifcl)füd)tig, dny, beffer chciwy wadzy, j. 35.

nieprzyjaciel (a); cf. 'zrzdny, pragncy pano-
wania, cf. dumny, hardy, panoszcy si.

iföerrücf en ,
v. a. pomkn, — posun co tutaj;

2) al6 v. n. pomkn si tutaj.

^errufen, v. irr. a., Imperf. id) — , ev rief her,

Conj. t>a§ id) —, er herriefe, Part. Prt. hergerufen

zawoa tutaj ; Cf. Cßr.=§ßoltI. hajwo zawoa.
herrühren, v. n. m i)., pochodzi,' pój.
.fjerfagen, v. a powiedzie, recytowa, opowiada,

©ebetc — odmówi, zmówi pacierz, Czar tor.

.§crfcf)affen, v. a. sprowadzi, do.-tawi, postara
si a co, dostarczy, wystara si, przywoa.

^erfchaucu, v. n m. h.
,
patrze tu ober w te

stron.
4?erfd)icfen, v. a. przysa tu, nadesa.
£erfcl)ieben, v. irr. a., Imperf. ich — , er fdjob her,

Conj. bafj id) — , er herfdjöbe, Part. Prt. hergefcho--

beu przysun tutaj.

.fjerfchie&cn, v. irr. a, Imperf. ich — , er fchofj l)er,

Conj. bajj id) — , er beifchoffc, Part. Praet. \tt$t»

fd)offen = hergeben (bom ©clbc) awansowa, wy-
liczy, zaliczy, wj'nalozye, 'of. z jróry da
pienidze, B. 2) strzeli tu, strzela ober mier-
zy (utaj.

3) gefcbtuiube berfommen przypa.
.&erfchif fen, v. a. przypyn w okrcie.
|)erfchleid)en , v. irr. n. m f., Imperf. id) — , er

fd)lici) l)Cr, Part. Praet. l)eigefd)lid)en pokradywa
si, skrada si tutaj, *prz3'wkroi si.

^)erfd)ieiben , v. irr. a., napisa ^u do nas; fig.

fid) beschreiben bon — pisa si z czego, po-
chodzi z czego.

4>erfehen, v. irr. n. m. 1), Praee. id) fel)e, bu fichfr,

er fleht her, Imperf. ich — , er fcih ()cr, Conj. baft

id) — , er herfalje, Imperat. fiel) l)er, Part. Praet.

hcrgefcl)cn spojrze si na co, B. ( palrz tutaj.

^evfein, v. irr. n., Pre. id) bin, bu bift, er ift her,

Imperf. id) — , er tuar ber, Conj. baj) ich — , er

henuäre, linperat. |ci her, Part. Praet. hergetuefen

zkd by, pochodzie.

Sj. über ettuao herfein zawin si koo czego;
hinter einem — naciera na kogo, nieoddali si
od kogo, natrtnym by.
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Verfenben, v. irr. a., Imperf. id) — , er fanfate Jjer,

Conj. bafj id) — , er berfanöte, pa rt. Praet. berge«

fnnbt przywia tu, im ©egenfa^e beö l)infenöen posta
(am, owdzie.

Verfetjen, v. a. stawia tu, posidzi, postawi
tu. Sid) bcrfeljen usie ob. usi tu

Verftammeln, v. a. z zajkaniem wyraa.
Verftammen, v n. m. f.

pochodzi, ród swój bra
zkd, rodzi si od kogo.

Verftammung , f." (bie> pochodzenie, pocztek,
g. «ku.

Verfteblen, fid), f. herfcbieichen.

Verfteigen, v. icr. n., Imperf. id) —, er flieg f)er,

Part. Prt. hergeftiegen wstpowa tutaj.

Verftellen, v. a. postawi tutaj, stawi tu, —
ku czemu.

2) roieber herftelleu przywróci, naprawi; cf.

B. przywróci do dawnego bytu. £>ie ©efllllb=

l)eit — przywróci zdrowie; cf. pomaga do
zdrowia. 3) zrobi, zdziaia, wygotowa.

Verkeilung , f. bie) przywrócenie. 2) wyzdro-
wienie.

Vertragen, v. irr. a., Praes. id) trage, bu trägfr, er

trägt bar, Imperf. id) — , er trug ber, Conj. öäfj id)

— , er beitrüge, Imper. trage her, Part. Praet. l)er=

getragen przynie tutaj
,

przynosi , jawnie
przynie.

Vertreiben, v. irr. a., Imperf. id) — , er trieb ber,

Conj. bafe id) — , er bertriebe, Pari. Prt. fyergetrieben

przypdzi tutaj, (za)pdzi w te stron.
Vertreten,' v. irr. n., pVacs. id) trete, bu trittft, er

tritt ber, Imperf. id) — , er trat ber, Conj. bafj id)

er herträte, Imperat. tritt ber, Part. Praet ber?

getreten stan przy kim, przystpi do kogo,
wystpi.

Verüb er, adv. beö Diteö, ioelcbeö bie 9tid)tung einer

sBenxgung über einen Drt nad) beut Rebenben 311 be*

jeicbjiei tu przez, tu na t stron, tu nad, tu po-

nad (ku mówicemu).
Verüberbringen, v. irr. a., Imperf. id)— , erbrad)te

bevüber przenie, przenosi, przeprawi na t
stron, tu.

Verüberfobren, v. irr. a. (f. fahren) przeprawi,
przewie, przewozi na t stron.

Verübergeben, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id; — , er

ging rjevübei* przej na t stron.
Verum, adv. beö Drtee, 'bie frei&förmige 8td)tung

einer eroegung um ade Seiten beö Dinges 3U be«

3eid)iien okoo, w kolo, koto, na okoo mit bem
gen. Urn bie Stabt t)erum na okoto miasta.

Verumbalgen, fid), v.rec. za by, si wodzi? cf.

Cßr.^oln. biadowa si z sob; czubi si.
Verumbeifjen, fid), v. irr. rec., Imperf. id) bifj mid),

er — fid) berum, Part. Prt. berumgebiffen ogryza
si, t. j. wadzi si, odcina si, ogania si
stowini, sprzecza si, swarzy si.

Verumberoegcn, v. a. obraca, krci.
Verumbiegen, v. irr. a., imperf. id)— , er bog herum
naci do koa, zgi, zgina w koto, skrzy-
wi, nakrzywi, nachyli.

Verumbringen, v. irr. a., Imperf. id) -, er brachte

berum okoto obnosi. 2) fig. flatfchen obnosi
kogo, obgadywa; (Sj. nieno go po koldzie,
Dmb.102. 3) skoni do swego zdania,przekabaci.

Verumbrdugen, fid), — um etmaö skupia si na
okoo czego.

Verumbreb.en, v. a. skrci na okó, obraca; cf.

L. ferta si.
Verumfabren, v. irr. n., Praes. id) fahre, bu fäbrft,

er fäljrt herum, Imperf. id) — , er fuhr rjerum, Conj.
bafj id) — , er herumführe objecha, objeida,
auf ober in etroaS — jedzi po czem, macha,
przebiera czem, po czem. 2) v. a. obwozi.

Verumflattern, v. n. lata na okoo.
Verumfüe^en, v. irr. n., Imperf. id) — , er flog

berum oblatywa, oblecie, lata w okoo.
Vi* rura fragen, pyta w okoo, wypytywa si.

Verttmfüblen, v. n. in. h. maca na okoo.
Verumfuhren, v. a. obwodzi, oprowadzi (a);

einen bei ber Sfafe herumfübren za nos wodzi,
zwie, szydzi z kogo, L. gr führte fie im
ga^eit Sager ben"» oprowadza ich po caym
obozie (aa); cf. wodzi po czem.

Verumgaffen, v. a. oglda si gapowato, B.; cf.

oglda si tam i sam, obziera sie na wszy-
stkie strony.

Verumgeben, v. irr. a., Praes. id) gebe, bu giebff,

er giebt f;erum, Imperf. ich — , er gab herum, Conj.
bafj id) —, er berumgäbe, Part. Prt. herumgegeben
rozdawa, rozda, cf. obdawa po kolei.

Verumgeben, v. irr. n., ImpeJf. id) — , er ging
tjeriim, Part. Prt. herumgegangen obchodzi, prze-
chodzi si w koo ober po czem. (Sr,. e8 geht

if)m im Äobfe herum rónie go bdne obracaj
myli, P. Kchn. 617; krci mu si w gowie
(zawrót) i: róne myli wij mu si po gowie,
niepokoj go.

Verum hauen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er

i)ieb berum obcina, obsiec; fleh — rba si.
Verumfyetjen, v. a. szczu w koo; fleh miSSfeman*

bem — szczu sie z kim.
Verumbetjen, v. n. m. I)., skaka wkoo, wyska-
kiwa tam i sam.

Verum irren, v. n. m. f. bka si, tua si.
Verumfagen, v. a. unb n. goni w koo, pdzi

na okoo.
Verum febr en, v. a. wywróci, przewróci, obró-
ci na drug stron.

Verumflettern, v. n. m. f.
drapa si, azi po

np. drzewarh.
Verumtriecben, v. n. m. f., Imperf. id) —, er trod)

herum, Part. Praet. herumgefrod)en obazi, le
po czem.

Verum tom men, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er

fam berum obchodzi, krc wraca si
Verumlagern, fid), rozoy si w koo.
Verumlaufen, v. irr. n..m. f., Praes. id) laufe, bu
. laufft, er lauft herum, Imperf. ich —, er lief berum
biega w koo ob. — tu i owdzie; obieec, prze-
hiee, tua si; cf. buja.

Verumläufer, m. (ber) wóczga; cf. biegus, B.,

bujak, obieywiat, poniewierajcy, si tuacz.
Verumlegen, v. a. okada, obkada, oboy;
rozkada po rónych miejscach.

Verumlenfen/ v. a. skierowa, zawróci, obróci.
Verumliegen, v. irr. n. m. b., Imperf. ich — / er

lag herum, Conj. bafj id) — , er herumläge, Part.

Praet. berumgelegen w koto lee ©ter w nie-

porzdku lee; herumliegenbe Derter okoliczne
miejsca.

Ver umnehmen, v. irr. a.,
f. umnehmen, fig. da si

komu w znaki; cf. na pytki wzi, wymaca
kogo.

Verumblacfen, —blagen, fleh, kopota si, rozmai-
cie i po wiecie.

Verumbrügeln, v. a. bijatyk wszczyna z sob,
za by ei wodzi.

Verumreichen, v. a. obdawa, podawa, kolejno;

obnosi.
Verumreifen, v. n. podróowa, wojaowa.
Verumreiten, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er ritt

Ijerttm, Part. Praet. herumgeritten przejeda si
na koniu; 2) objeda.

Verumrennen, v. irr. n. f. herumlaufen.

Verumrutfcben, v. n. m.
f.
suwa si, posun si

po czm lub na okoo.
Verumfcbauen, v. a. oglda si.

Veruinfd)icfen, v. a. obsya, obesa; posya,
posa po rónych miejscach.

Verumfchiffen, v. n. m. f.,
pyn okrtem wko-

o czego.

Verumfchlagen, v. irr. a., Praes. id) fcblage, bu

fd)lägfi, er fchlägt herum, Imperf. id) —, er fd)lug

ijerum, Conj. ba{j ia) —, er jjerumfehlüge, Imperat.
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fchlage herum, Part. Praet. herumgefd)lagen obi w
kolo. ©id) öerumfcfctaget: bi si z kim. ©id) mit

(Bebanfen herumfchlagen rónie go bdne obracaj

myli, P. K. 617, róne myli w gowie toczy,

cf. umfd)lagen obwija co w co.

Herumfchleichen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) -, er

fchlich berum, wasa si, cichopekiem prze-

chodzi si, azi wokoo, czoga si wszdzie,
cichaczem krci si gdzie.

Herumfchlenbern, v. n. m. f.
wasa si, pró-

nowa.
Herumfd)lef>pen, v. a. wóczy z sob.
Herumfchlingen, v. a. opasa.
Herumfchnöffeln, v. n. wcha, piegowa
wszdzie.

HerunifchrDärmen, v. n. hula, buja sobie gdzie.

«£)erumid)roeifen, v. n. m. h. bka sie, buja po

wiecie, tuc si; cf. wiatr goni po ulicach, L.

Herumfchmenfeu,* v. a. obróci, kierowa. <5idj

mit bem^ferbe — pókolami na koniu wykrca,
kry, *koli.

Herumfd)toimmen, v. irr. n., Imperf. id) -, er

fhroamm herum, Part. Praet. herumgcfchroommrn

pywa na okoo, tu i tam.

Herumfi^en, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , cv faß

herum, Conj. baß id) — , er herumfäße, Part. Prt.

Ijerumgefeffen siedzie w koo.
Herumfbajieren, y. n. przechodzi si tu i

owdzie, spacerowa.
Herumfbielen, v. n. m. h. przegra na okoo;

mit etroaS — pobawi si z czem, zabaw robi
eobi z czego.

Herumfbringen, v. irr. n., Imperf. ich—, er fbrang

herum, Part. Praet. herumgefbrungen skaka sobie

w okoo; fig- mit.einem herumfbringen trafi z kim
do koca.

Herumftehen, v. irr. n. m. h., Imperf. ich — , er ftcmb

herum, Conj. baty id) —, er herumftänöe, Part. Prt.

Ijerumgefranben sta w okoo, na okó.
«Cerumftelien, v. a. postawi okoo. 2) porozsta-

wia.
Herumftoßen, v. irr. a. (f. flößen) popycha tam i

sam. ©ich — tua sie, in Der SBelt po wiecie.
herumtragen, v. irr. a." (f. tragen) roznosi, B.;

obnosi, nosi okoo. 3- S3. Wsadzono gow
na spis i obnoszono po ulicach. —

J$\\8
©erebe

bringen; Sj;. nie no go po kolendzie, Dmbr.
102; cf. id. zaniechaj go szczypa na uczciwej
sawie jego, cf. flatfd)en.

Herumträger, m. (ber) obnosiciel, roznosiciel.

herumtreiben, v. irr. a., Imperf. ich -, er trieb

herum, Conj. baß ich —, er herumtriebe, Part. Prt.

herumgetrieben pdzi — , obraca okoo, ©id) —
potukiwa si, wasa si; cf. L. wiatr goni
po ulicach, bruki zbija.

Herumtreiber, m. (ben wóczga,
f. Herumlaufer.

Herumtrrnfen, v. irr. a., Imperf. ich — , er tranf

herum, Part. Praet. herumgetrunfen pi w okoo,
do koa.

^erumtummeln, fid), v. rec. ferta si, L., krci
si, krzta si.

Her u inro al jen, v. a. tacza w koo, wala.
Herumroenben, v. a. obraca, obróci.
Herumroerfen rzuca do koa, (po)rozrzuca.
Herumjerren, v. a. szarpa tam i sam.
Herumganfen, fich, kóci si to tu to owdzie, to

z jednym to z drugim uciera si.
Herumjiehen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich—, er jog

herum, Part. Prt. herumgejogen wóczy si, tuc
si; poniewiera si, tam i sam przeciga, ko-
czowa. 2) v. a. cign co na okoo.

Herunter, adv. be6 Ortee, bon einem hohem Orte
nach ber rebenben ^erfou ju, im ©egenfaije bc6 hin=

unter na dó, z góry, z góry na dó. ©en H l't

herunter zdejin kapelusz,
f. herab u. compp.

Herunterbringen, v. irr. a., imperf. id)— , erbradite

herunter, Conj. baß id) — , er t)erunterbräd)te, Part.

Praet. heruntergebracht przynie, sprowadzi na
dó, fig. zuboy, do ubóstwa przywie, zni-
szczy.

Herunterfahren, v. irr. n. m. f, spa, zjecha.
Herunterfallen, v. irr. n. in. f., Praes. id) falle, bu

fällft, er fällt herunter, Imperf. id) — , er ftel herun»

ter, Part. Prt. heruntergefallen spada, spa.
Herunterföhren, v. a. sprowadzi na dó.
Heruntergehen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) —, er

ging herunter, Part. Praet. heruntergegangen na dó
znie, zle, schodzi. — flet) halten do niskich
nakania si (o cenach).

Herunterjagen , v. a. spdzi, zgoni —, zeguae
na dó.

Herunterfommen, v. irr. n. m.f, Imperf. ich —

,

er tam herunter przyj na du, fig. podupa,
—pada.

Herunterlaufen, v. irr. n. ni. f., Prs. id) laufe, bu

iiufft, er läuft herunter, Imperf. id) -, er lief her*

unter, Conj. bafj id) — , er herunterliefe, Part. Prt.

heruntergelaufen biee na dó, spada na dó,
cieka (ku nam).

Her unter mad) en, cf. auöfrhclten , auöfilflen zaja
kogo jak psa starego, ßhml.j zburcze, wy-
buzowa.

Heruntermnffen, v. irr. n. m. I)., Praes. id) muß
herunter, Imperf. ich — , er mufjte herunter, Conj.

bafj id) — , er beruntermüßte przymuszonym by
do znicia na dó, musie zej, — by str-
conym.

Herunterreißen, v. irr. a., Imperf. idj — , er riß

herunter, Part. Prt. heruntevgeriffen oderwa, odry-
wa (na dó), zedrze, zdziera, Fut. zedr,
Prät zdar, take; wylaja, zbeszta.

Heni nterrucfen , v. a. zsun, zsuwa, pomkn
— , 2) v. n. m.

f.
posun sie na dó, umkn,

umyka.
Herunterrufen, v. irr. a., Imperf. id) — , er rief

herunter zawoa kogo na dó.
Herunterfehen

,_
v. a. zsadzi na dó; ben $veiö

einer SBaare zniy cen,- poniy.
Herunterfteigen, v. irr. n. m. f., Imperf ich — , er

flieg herunter, Part. Praet. heruntergeftlegen zstpi,
zej, zle. 6j. com $ßfevbe — zsiada, zsie.

Heiunterftoßen , v. irr. a. m. I)., Praes. id) ftoße,

bu ftößeft, er ftöfjt herunter, Imperf. id) — , er ftiß

herunter, Conj. bafj ich -, er herunterfließe, Pari.

Praet. heruntergeftoßen zepchn (na dól), zbi,
spycha.

Herunterflögen strci, zepchn, spycha.
Heruntermärtö, adv., bcöDrreß, bon oben nach

unten flu na dó, zgóry ku dolnej stronie, ku
doowi.

Hertintermerfen, v. irr. a., Praes. ich roerfe, bu

roirfft, er roirft herunter, Imperf. ich — , er rcarf

herunter, Conj. baß ich — , er herunterrourfe, Imper.

roirf herunter, Part. Praet. heruntergeroorfen zrzu-
ci, zrzuca.

Herunter jtehen, v. irr., Imperf. ich — , er jog

herunter, Conj. ba^ id) —, er herunterflöge, imperat.

fliehe herunter, Part. Prt. heruntergeflogen cign,
ciga.

Herbor, adv. beö OrteS, bie 8tid)rung einer ©eroegting

au8 einem berbeeften Dre nach borne
_
ju bejeld)nen

z, ze, wy-, zwy-, z wewntrz na wierzch, cf. B.

na dwór, zewntrz, w co, naprzód, wprzód.
HerborblicTen , v. u. m h. wyglda, wyziera z

za czego.

Herborbred)en, v. irr. a., Prs. id) bredje, bu brid)ft,

er bvicl)t Ijerbor, Imperf ich — , ev brach heroor,

Conj. baß id) — , er herborbräd)C, Imperat. brich

Ijerbor, Part. Praet. heiborgebrodjen dobywa si
(gwatownie); 3. Si. rado si na jej twarz
dobywaa, L.; cf. wybuchn, wyama si z

pomidzy czego 5 bon ber ©omie zajanie.
Herborbringen, v. irr. a., Imperf. id) -, er brachte

herbor, Conj. ia^ id) — er herborbrächte wynie.
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äBorte — wypuci sowa, zdoby si na sowa;
2D wydawa, wyda, rodzi.

4?erborbringen, v. irr. a., Imperf. idj — , ev brang

herbor, Conj bafj irf> — , er berborbränge, Part. Prt.

herborgebrungen dobywa si; 3- . krwistym
ludziom zwyka si czsto dobywa krew z

uosa, L., cf. wyskoczy, wyrwa si, wypada,
cf. wynika.

#erborgehen, v. irr. n. ra. f., Imperf. ich -, er

ging herbor, Part. Prt. hcroorgegaivn wychodzi
na jaw, cf. wydobywa si, dobywa si. G$.

bie Sobfen roerben au8_ ben ©rabem herborgehen

umarli z grobów wydobywa si bd, Dmbr,
9 i fig. wynika, wypywa.

.jjcrborgraben, v. irr. a. m. h., Praes. id) grabe,

bu gräbfr, er gräbt herbor, Imperf. id) — , er grub

herbor, Conj. bafj ich — , er bevborgrübe wykopa
zkd.

^erborgrünen, v. n. zazieleni si z czego.

4)erborheben, v. irr. a., Imperf. id) —, er hob her=

bor, Part. Praet. herborgehoben wywyszy, po-

dnosi; zwróci uwag na co.

4?erborholen, wynie, wyprowadzi co (z ukry-
toci).

-£>erborfeimen , v. a. puszcza, wypuci kie,
wschodzi.

4?crborfommen, a. irr. n. m. [., Imperf. id) -,_«
fam herbor, wychodzi, wyj, wynurzy si,
pojawia si, dobywa si. Gr. soce gdy si
z za chmury dobdzie, L.

£erborfried)en, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er

frod) hfroor wyle, wyczogn si zkd.
^»erborlangen , v. a. wydoby z za czego, si-
gn i doby.

4Jeroorleuchten, v. n. ni. h., byszcze przez co,

blask wydawa} janie midzy.... (unter-)
«ßcrborlocten, v. a. wywabi z za czego.

4Jerborquellen, v. n. m. f.
puci si strumieniem,

wytryska, zkd.
4?erborragen, v. a. celowa, wystawa, cf. góro-
wa; j. 33. potrójna kitka diamentowa, nad
czapk Cesarza górowaa (a); Avy biega (drze-

wo), L.; wydawa si, styrcze , nada si,
wytyka si, wychodzi} zachodzi; G£. na

czyj wasno zachodz gazie drzew ssia-
da, ten moe jego przymusi, aby je obci,
Bhsz. Gj. gdyby onierz obraca gow na
stron przedwodniego (guide), ramiona konie-
cznie nadaby si musiay, Szk. on.; cf. DD.
wypranie opatek.
,§erborragenb wystawajcy, B. $ wystajcy; 3.S.cz wystajca nad wod (a). Gr,. wysokie
drzewo wierzchokiem dom przenoszce, Dz.
zdr., cf. najeone bagnety, S. P.

•Öerborrufen, v. irr. a., Imperf. id) — , er rief r)er=

Dor wywoa (z pomidzy), wywotywa.
4Jerborfehen, v. irr. a., Praes. id) fehe, bu fiehft, er

fleht herbor, Imperf. id) — , er fah herbor, wygl-
da ,

pokazywa si z pomidzy ober z pod
ober z za

4Ü>erDorfd)iejjen, y. irr. a., Imperf. id) —,er fd)ofj

Ijeroor wystrzeli, wypuszcza, puka si.
4)erborfd)immern, v. n. m. b. byszcze sie z
pamiedzy czego.

4}erboffchroimmen, v. irr. n., Imperf. id) — , er

fcbroamm herbor, Conj. bafj ich — , er fyerborfchroomme,

Part. Prt. herborgefchroommen wspyn, wypy-n na widok.
4Jerborfbriefjen, v. irr. n. m f., Imperf. ich fbrofj

herbor, Part. Prt. herborgefbroffen f. herborfbroffen.

4?erborfbnngen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) —, er

fbrang herbor, Conj. bafj id) — , er herborfbränge,

Part. Prt. herborgefbrungen wyskoczy. Gin her«

borfbringenber äßinfel kt wypuky, L.; kt wy-
skakujcy, L

^»erborfbroffen, v. n. pkowie puszcza, po-
chodzi zkd.

.gierborftechen, v. irr. n. m. Ij., Praes. idj fteche, bu

ftidjft, er flicht herbor, Imperf. id) — , er fad) Ijerbor,

Imperat. ficb herbor, Part. Praet. herborgefrochen

wystawa; fig. celowa, uderza. 4?erD0rftechenb,

adj. celujcy, odznaczajcy si
4?erborftehen , v. irr. n. ui. h., Imperf. id) — , er

fanb f)eroor, Conj. bafj id)—, er heroorftanbe,

Part. Prt. herborgeftanbdi stercze, wydawa si,

wytyka si, nada si, cf. wystawa.
•Iperliorftretfen, v. a. wycign, wysun z pod

ober z za czego.

4?erborftürmen, v. n. m. f.
wypywa strumieniem

(zkd 1 ; wybucha.
«Öerfcorfturjen, v. n. m. f.,

wypa, -pada; rzu-

ci si zkd.
4Jerborfuchen, v. a. wyszuka z pomidzy czego;

loieber — odszuka.
#erborthun, v. irr. a., Imperf. id) — , er trjat l)er»

bor, wystawi, B. Sid) — popisa si, celowa,
odznacza si.

4jerbortreiben, v. irr. a., Imperf. id) — , er trieb

herbor, Part. Praet. herborgetrieben wypdzi (na

widok, na wierzch).

^»erbortreten, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) trete, bu

trittft, er tritt herbor, Imperf. id) — , er trat herbor,

Imper tritt Ijerbor , Part. Prt. herborgetleten wy-
stpi z pomidzy czego; cf. dobywa si.

Gj czoo naprzód wystpuje, DD., nämlich in

ber englifchen Äraufheit ber Äi'nbcr. afritó herber wy-
stp, sta w porodku, fig. odznacza si.

£erborroad)fen, v. irr. n. m. f.,
Praes. ich roacfjfe,

bu roächfeft, er roädjft herbor, Imperf. ich— , er roud)8

herbor, Conj. bafj id) — , er fyerborluiicbfe, Part. Prt.

fyerborgeroachfen wyrosn, wyrasta na wierzch.

^erborjiehen, v. irr. a. wywlec, wywóczy,
wycign.

4? er roar to, adv. bed DrteS, bie 9tid)tung einer S3erne=

gung nad) ber rebenbeu $erfon 3U bejeichnen tu bli-

ej, ku tej stronie, owo tu, dotd; Cßr.=$ßo(n.

hajwo.
^»erroeg/ m. (ber) przyjcie, droga do, w te stron.
£erroeifen, v. irr. a., Imperf. ich — , er roieä her,

Part Praet. hergeroiefen odesa do nas, poka-
za drog tu.

4?erroenben, v. irr. rec. m. I), Imperf. id) roanbte

mich her, Conj. bafj id) mid) — , er fieb herroenbete.

Part. Praet. hergeroanbt uda si tutaj , obróci
si tu.

£erroerfen, v. irr. a. (f. roerfen) rzuci tutaj. .;<

£erroieber, obs. ft. roieberher.

#erroieberbringen przyprowadzi, wróci.
4>erroiebev bringung aller Dinge czas naprawienia
wszystkich rzeczy.

#erroinfen, v. a. skin na kogo, aby przyszed.
4>erroünfd)en, v. a. yczy, aby co tu byo, pra-

gn czyjej obecnoci.
£erä, n. (baft) serce. Gr. bag «fcerj .bricht mir serce

si mi rozdziera; cf. serce mi si kraje. 35a6

£Va ift nicht ein Änabe, bem man befehlen fann

serce nie chopiec, rozkaza mu nie mona.
2>a8 liegt ifym fdjroer auf bem JQex^en to mu ciy
na sercu. 3U >&er3en nebmen przypuszcza sobie
do serca. Gin $>tT$ faffen serca nabra. ®em
Äaifer Sofebh n. i flfj &a8 SBohl feiner Unterthanen

am ^erjen Cesarz Jozef ligi czuy o szczli-wo poddanych (a). — modjen serca doda.
2)ie ^erjen fiub erfüllt — serca wr (paaj)

najczystsz mioci ojczyzny, sawy i wolno-
ci (a). Da§ SBohl ber iolfer liegt ihnen am 4?erjen

dobro ludów obchodzi ich szczerze.

G6 liegt mir am .jpcrjen wszystka moja myl
jest o tern, cf. pamitam o tern, poczuwam si
do tego f baran gelegen.

GrroeichteS 4)^3 serce uyte. Die Unfälle bed

SSaterlanbeg gehen Feinem 3U $(x&tn klska ojczy-

zny nikogo nie boli, Krsk.
©Ott brüfet fttm unb Stieren Bóg który czyta
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w gbi serc (a). Gr,. am £crjeu liegen, ju .gier*

jen nel)tncn znajduje si" jeden miedzy wami,
któremuhy dobro powszechne cho w najmniej-
szej czci byo na sercu? (a).

einer Der baö £erj auf bem rechten glecf I)at czo-
wiek determinowany, Gj. serce dobre, a go-
wa bez rozsdku niepotrafi dobrze sprawowa
urzdu, Jezierski, äßeß baö ^crj boll ifr, beft

geht ber SDiunb über, Scatth- 12, H z obfitoci
serca usia mówi, cf. äliunb.

lieber fein — bringen przewie ober przenie
na sobie. Gg. przenie na sobie tej rzeczy
ne mog, Zabl. Ginem etmaö ans -fc>erj legen

poleca pilnej uwagi czyjej lub staraniom. 3u
«jperjen gehen wzruszy si, lito bierze. Gin
^)ci} ju Siemanb faffeu powzi serce t. j. zaufa-
nie, wiary, do kogo. Son £ei'jen z caego serca.

2) — eines Sanbeó sam rodek (kraju).

3) 3m Äartenfpiel, £erjen czerwie, g. ni.

«£>er jahlCll, v. a. wylicza, wyrachowa.
«£erjangrcif enb, herjjerreifjcnb, $art. przenikajcy,
przeraajcy serce.

>£er jcnóbeflemmung, f. (bie) cinienie serca.

4>eijbeutel, m. (ber) blonka sercowa, oserce, o-

sierdzie, moszna sercowa, L.
£ei jbctoegenb poruszajcy, tkliwy, czuy.
•fjerjberoegliche SSSorte serca chwytajce ob. tyka-
jce sowa.

«fmjblatt, n. (baö) ko mostkowa, B. 2) serdu-
szko, li.

#erjblume, f. f. Sorag.

«f>er jbred)enb rzewliwy, rozrzewniajcy, rozczu-
lajcy.

•ßerjehen, n. (baö) serduszko.
•fceij eigen, v. a. pokaza tu (przed kim).

«f>erjeleib, n. (ia^ ao, ubolewanie bole
serca; al serdeczny, dolegliwo serca.

4? er jen, v. a. uciska, caowa, do serca przy-
tuli, cacae si z kim ; tyv.-- u. alMßoIn. obapi.

Jpex Jfllóa ngft, f. (bie) cinienie serca, tsknota.
£er jCllöbrüberchen, n (tad) przyjaciel od serca.

4>erjen6freube, £erjenöluft, f. (bie) rado serde-

czna. 2) £erjenöfreube (Sat. asperula odorata)

OBieefjfe) marzanka wonna, (bot).

^»evjtuöfreunb, m. (ber) przyjaciel od serca, ser-

deczny przyjaciel

«frerjenöfreunbin f. (bie) przyjacióka od serca.

•&er jenögüte, f. (bie) dobro serca.

4>erjen8finb, n. (baó) ukochane dziecko, gagatek.

£er jenöfönigtn, i', (bie) królowa serca.

£eijenöfuminer, m. (ber) utrapienie serca.

£erjenöTünbiger, m (ber) wiadomca serc, L.$ cf.

badacz serca, sercowiedca, L.

.£ er jeno l u ft, f (bie) rozkosz serca; udowolnienie.

9Rad) £— do syta.

£er jenepein, —quäl, f (bie) udrczenie serca.

.^erjcn&föbnchen, £—töcbterdjen, n. (ba8) uko-

chany synek, ukochana córeczka, gagatek.

.fcerjburchboljrenb przeszywajcy serce.

£erjerflreifenb wzruszajcy, serce przejmujcy.

.fcerjerbebenb wznoszcy, budujcy serce (czyn).

<£erjerfd)ütternb wzruszajcy wntrze, prze-

raajcy, dosadny.
«£crjerroarmenb miy dla serca, serce ogrzewa-
jcy (postpek).

•fcefjfell, n. (ba6) b. i. £erjbeutel blonka sercowa,

oserce
^erjformig podobny do serca, serdiiszkowaty.

.£er jgcfpann, n. (bab) kordyaka, L.; bó odka
ober bolenie — , zwiednieuie serca, L. 2) (2at.

leonurus cardiaca) lwi ogon serdecznik, Al.,

£gn. ; serdecznik pospolity, Jundz.j cf. g-
sia stopa.

.fcerjgefperr, n. f. *erjgefpann 2).

.£ er 3 gra 6, f.
Slrterhornfraut.

4>erjgrube, f. (bie) doek sercowy, doek ser-

ca, Dl).

•Öeijhaft miay, odwany, serca wielkiego.
2) posilny, tgi (trunek, jado).

.foer jhaftigfeit, f. (bie) miao, odwaga, serce.

•Öerjieben, v. irr. a., Imperf. id) — , er jog her,

Conj. bafj irh — , er fjerjöge, Part. Prt. hergejogen

przycign. 2) - , v. n. m. f.
przenie si

tutaj, przeprowadzi sie tu.

$erjig, ad., in Snfctnunenfekungen, 3. S3. offentjerjig,

otwartego serca. 2) serdeczny , uprzejmy,
czuy.

i&eijinnig serdeczny, uprzejmy; adv. calem ser-

cem, z caego serca.

.§er jfammer, f. (bie) komórka sercowa, Al-

<£)Ci jfirfdjc, f. (bie) gaiunek sodkich wisien po-

dobiestwo serca majcych; marmurka, pstra
winia wielka (granj. bigarreau).

•Öerjflopfen, n. (iaa) bicie serca. Gr. otworzy!
z biciem serca odebrane listy, Niemej cf. drga-
nie — , skakanie — , dygotanie —, trzsienie
serca; cf. palpitacya, cf. 'dzwonienie serca, L.

<£)Crjfohl, m. (ber) kapusta gowiasta.
|>erjfraiit f. ^erjgefpann 2).

jperjleud)te, f. f. gcllrifj.

£erjlid), ad. serdeczny.
4>eijlid) gern z duszy i serca; cf. z serca rad,

z milem sercem, P. Jan.
£erjlid) fd)led)t porzdnie le.
4>erjlichfeit, f. (bie) serdeczno.
4>erjliebft najmilszy, z serca ukochany.
4>erjlo6 bez serca.

£ei'jog, m. (ber) Ksi, Wódz, cf. *Duk; cf. Wo-
jewoda. Gr. Dukowie moni i panujcy feuda-
tarjusze w poezyi bardów dzieje przodków
swoich znajdowali, Mick.

£erjogin, f. (bie) Ksina.
£erjogltd) Ksicy, a, e.

£er jogthttm , n. {tai) Ksistwo ober Xiestwo.
35aö — SSarfd)att Xiestwo Warszawskie.

#erjpochen, n. (baö) f. #erjflopfcn bicie serca ob.

drganie ob. dygotanie serca; cf. palpitacya.

£erjpolei (8at. mentha pulegium) mitkiew polej,

Al., £gil. ; mita polej, Jndz.
£erjro8chengraó f. ^eijgraó.

4> e raf cf) lä d) tig dychawiczny.
4>erjfd)liichtigteit, f. (bie) dychawiczno , du-
szno koska.

«&er jftdrf enb, ad. wzmacniajcy serce, kordyalny,
serce posilajcy, — pokrzepiajcy.

4?erjftärfiing , f. (bie) kordya, g. u, posiek dla

serca.

^erjftofj, m. (ber) uderzenie kotem w piersi; cf.

bole serca.

£erjii, adv., melrheö bie Richtung einer SSeroegung

nad) ber rebenben $erfon ju bejeichnet; im ©egenfafce

be6 I)liljU tu, tu bliej, tu tu, B. j cf. do —

,

przy — , tu , do tego miejsca , dotd , *snm,

pójdcie sam. Siebe:_ [jerbci ff.

#erjtig, m. (ber) denie tutaj, marsz, pochód w
te stron.

£erjroalje, f. (bie) ber £eijbaum bei ber Äanone
drdzenny drg, L.

•Cerjroaffer , n. (bn8) woda z serca, serdeczna
woda czyli pachnca.

£erjroeh, n. (baS) ból na sercu, ból serca; cf.

serca ciskanie, serca bolenie.

«Cerjrourm, ni. (ber) robak sercowy; krwawa
skrzeplina w sercu, Trój.

£crjmurj, f, f.
Donnerflucb.

«jjerjrour jel, f. (bie) drzewna macica, korze
gówny co z drzewa prosto w ziemi idzie,

Tr.; cf. KI. korze pionowy, cf. blofj macica, L.

^erjjerreifjenb, serce rozdzierajcy (czyn,
widok).

£efjlid) f. hófjlid), ad. szpetny, brzydki.

|>effe, m. (ber) Hass, g. a.

•fceffen, n. ein 2anb Hassya.

^effifd) Haski, L.
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^eteroboj, adj. rónowierczy, 5. S3, rónowiercze
królestwo, Nieme, odmiennej wiary lub nauki
trzymajcy si.

4Jeterobo$e, m. (ber) rónowierca, heretyk,
odszczepieniec.

heterogen, adj. rónorodny, odmiennego rodzaju,

stad bie .£eterogeneität rónorodno.
-ßetterneffel f. 3renneffe(, fleine.

«JKlje, f. (bie) ba6 £etjen szczwanie, pogoni,
P. K. 178.

2) ber Ort, »o Jhjere mit £unben gehest »erben
szczwalnia.

3) eine £efee £unbe, fo biet #ekhtmbe ale jtifain«

men eingeigt finb swora, cf. smycz.
4) eine groye SDlenge kupa, zgraja. Gin — bel«

Ienber £unbe ztaja, Ij.

£ei?cn, v. a szczwa auch szczu. 2) podszczu-
wa , poduszcza , rzuci ko miedzy przy-
jaciory. SJiit allen £unben gcljetjt na cztery no-
gi kuty.

•§eher, m (ber) myliwczyk konny, co psy pro-
wadzi, Tr.; cf szewacz, g. a.

«£efel)unb, m. (ber) ogar, g. a, pies goczy, *z»j-
nik, li.

4?ei;jagb, f- (bie) polowanie z goczemi.
«€> e 13 p e i t f d) c, f. (bie) harapnik, g. a, and) harap, ©3.
vj?e tjriemen, m. (ber) smycz f.

4>en, n. (Dae) siano. — niadjen robi koto siana;
cf. Stuff siano przygotowa.

#eubaum, m. (ber) ber SBieebaum ober SBiefenbaum
powa, g. eza.

#Ctlboben, m. (ber) strych na siano; cf szopa na
siano, pitro do wkadania na siana, Siennica.

£eubunb, n. (bae) wizka siana.

«£>eud)elei, f. (bie) obuda, nieszczero, matactwo,
bokowanie, eig frömmelet, Slnbddjtclei, SDhicferei,

cf Scfjeinheiligfeit nabonictwo, witoszestwo,
zmylna postawka.

#ettd)elmaul , n. (ba) wargi pochlebne, usta a-
godne, K. V. jj. S3. — przywodz do upadku.

«heucheln, v. n. m. I;. oliud stroi, obud nara-
bia , bokowa; — v. a. zmyla, udawa co
obudnie.

#eud)ler, m. (bet) obudnik, postawny hypokryta,
Dmbr. ; frommer — witoszek.

«&end)lerin, f. (bie) obudnica.
£eild)lerifrb obudny; adv. obudnie.

4? euer, f. (bie) bie äftiethe, Sa ctjt najem, g. najmu,
arda.

ßeuer, adv. tego roku, lato.

$euerig tegoroczny, latosi; cf. jary,

Heuerling, m.(ber) najemnik, g. a; 2) latorol;
3) tegoroczniak, co sie tego roku porodzio.

«Heuernte, f. (bie) czas koszenia; koba, zbiór
siana, siano f.

Heugabel, f. (bie) widy od siana.

4>eulen, v. n. m. h. wy, Präs. wyj, skowycze;
beulen nnb roeinen rycze, narzeka i paka,
lamentowa, vulgo ryku beku, für rycze,
becze.

beulen, n. (bag) ryczenie, wycie, bek.
«£>euinad)en, n. (bag) robienie siana.

4Jeumaher, m. (ber) kosiarz.

£eumarfr, m. (ber) rynek ober targ na siano.
#eumonat, m. (ber) Lipiec, g. pca.
4?eubferb, n. (baö) ein qvofjeS 3nfeft mit bier uefeför«

migen glüpeln uno einem grünen, fcblanten Seibe, roel»

cheg fid) häufig auf ben SSiefen fehen läfjt (Sat. li-

bellula grandis, L ); waka; cf. 2) kobyka, L.;
konicznk trawny, L., aud) skoczek, L.; szara-
cza, konik polny.

Heuraufe, f. (bie) drabina w stajni, za któr si
siano kadzie bydu.

.fceurath f. £cirath.

-Ceufamen, m. fd)roebifd)er — (Sar. medicago falcata)
kozioroec dzicielina, Al., #g.; — óty, Jdz.;
lucerna sierpikowata, 4?gn.

>£>eufd)(ag, m. (ber) siano
, g. i, sianokos,

Grod.
£etifcf)ober , m. (ber) bróg siana i cf. stóg siana.

Slnmerf. stóg ift bag beutfche ©torf, bafjer >&cuftocf/

baber blattbeutfd): ftaafen in bie £ohe bringen.

£eufd)Obben, m. (ber) szopa na siano.

4>eufd)recfe, f- (bie) szaracza (konik polny, sko-

czek); cf. L. bie hityfeilbe — kobyka polna, L.

£eute, adv. dzi, dzisiaj; beute mir, morgen bir

mnie dzi , a wam jutro. @r. lepiej dzi upa-

trowa, ni jutro aowa, EH.
heutig, ad. dzisiejszy, a, e; heutiges Sageö, beut

ju Jage w obecnym czasie; biö auf ben heutigen

Sag podzidzie.
£euroage, f. (bie) waga do siana.

.peumagen, in. (ber) wóz siana, fura siana, B.;

wóz od siana.

*£eruelfe, f. (bie) nicennica, cf. bie gabenfcbjeife,

bie Reimen.
^>eje, f. (bie) gemein für: 3fl"b^riu czarownica (se-

kutnica, (im. £nbb.
^>ejen, v. n. m. h., gemein für: jaubern czarowa.
£ejenfraut, n. (ba) (Sat. circana) czarownica,

StU, >pgn.i czarnokwit, Jndz.; czarownik, £g.
©rofjeS — (Sat. — lutetiana) czarownica, pary-

ska, Al ; czarnokwit prosty, Jndz. ÄleineÖ —
(Sat. — alpina) czarownica górna, Al., czarno-
kwit pochyy, Jndz.

£erenmeifter, m. (ber) czarnoksinik, g. a, cza-

rodziej, czarownik.
$ej;cnbrojefj , m. (ber) sprawa przeciwko mnie-
manej czarownicy wytoczona.

<£>er,enn)efen, n. (bag) czarownictwo.
•jpejer, m. (ber) czarownik.
£e£erei, f. (bie) czary, czarodziejstwo. 35a8 ift

tein — nie jest to czarnoksistwo, acno tego
dokaza.

£el)! interj. he, hej,
f.

bei!

^>el)ba hejda, heje.
£ie, vulgo ft. bier tu, tuaj, owdzie; hie bin id)

owo tu jestem, owom ja i ()ic unb ba tam i sam.
£ieh, m. (ber) cios, g. u, cicie, raz, g. u; uderze-

nie, zamach, g u, machnienie; cf. paragraf eine

Schmarre, ©ie berfeljen ihm ^iebe unb Stiche i cite
mu i kóte razy zadawaj, L. ginen — geben

paln, L. Chc oni jednym zamachem odci
prawe i lewe rami (a). Od wielu cieciów
paaszami zamordowani (a). £iebe (mit etmag)

plagi, baty, chosty p!.

$iebei przy tm.
lieber, m. (ber) szpada (uywana u niemieckich
akademików).

*.£>iebebor przedtm.
<£>iebroutlbe, f. (bie) rana cita, — ciciem zadana.
£iebttrd) przez to, tdy.
«jbief, m. (ber) ber #iefftofj trbienie w róg, gos
rogowy, 9ttiff.; cf. dwik rogu myliwskiego.

.£>iefhorn, n. (bag) trbka myliwska, róg my-
liwski.

^iefriemen, in. (ber) rzemie na którym trbka
myliwska wisi.

£iefür f. bafür za to.

4>ieber tu, tutaj, owo tu, biö hieljer a dotd, do
>óty.

£ieberrotrtg dotd, ku tj stronie, cf. Stuff, siuda,

na t stron; cf. SSöhm. tedy tu; cf. S(}r.4ßoln.

*hajwo.

^ i emit z tm, niniejszem.
4>ienieben tu na tej niskiej ziemi, nisko, na dole.

4>ier, adv. loci tu, tutaj; l)ier unb ba gdzie nie-
gdzie; miejscami, tu i owdzie; bjer ift otó, oto.

•£ieran, adv. demonstr. relat. an biefem Drte
przy lem tu, na tm miejscu, tu oto, na. to, o
tm; cf. B. z tego; hieran habe id) mid) geftofjen

otom si trci; hieran blieb bag Äleib bangen tu

na tern zaczepiem si (zawiesiem sie) sukni;
man mufj hieran nicht mehr benfen o tern niepotrzeba
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wicej myle ober zamyla» cf. o tem uie-

irzeba wicej wspomina.
hierauf, adv. demonstr. relat. auf bicfe Sache,

auf biefcr Sache, foroohl bcr 3eit, al8 ber Drbnung
uiib bcm 65rgenftanbe nad) na lem miejscu, potem,
na to; hierauf mufj man ein roenig vurjen na tem

. miejscu ober potem trzeba sobie cokolwiek
wypoczci roaó fagre er hierauf có on na to po-
wiedzia?

Jg)ierau8, adv. demonstr. relat. au8 biefem Orte,

juin Unterfd)iebe bon barauS ztd tu. ztd; cf. z
tego miejsca; bon hieraus fann man bie gänje Stabt
Überfel)ett ztd tu mona cale miasto przejrze;
hjerauö ift ju fchliefjen ztd mona wnosi auch

wnioskowa.
hierbei, adv. dem. iel. bei biefem Orte przy tern.

.jjterburd), adv. dem rei. burd) biefen Ort, eig.

bU'd) biefe Sache tedy, tem tu, przez to; ge()e mir

nidit hierburd) nie chod mi tu tdy; hierbnrd)

faunft bu eö erhalten przez to tu ober tem tu mo-
esz to mie.

hierein, adv. dem. rei. in biefeö, in biefen Ort, in

biefe Sad)e tu w to; hierein gehen nicht
_
mehr olS

fed)S 9Jiaf w to sie tu wicej nie wmieci jak

sze miarek; hierein mifd)e id) mid) nicht w to

si ja nie mieszam, niewdawam (wtrcam).
hierfür za to; Cj. hievfür nM(( jo) bici Jhaler geben

za to dam trzy talary.

hiergegen przeciw temu.

hierher, an biefen Ort her tu, tutaj, owo tu, dotd;
cf. lt. tu do tego, do nas.

hierhin, adv. beS OrteS, an biefer Seite him m}d)

biefem Orte hi" tUi sam, owdzie, ku tej stronie,

ku temu miejscu.

pterin), adv. dem. rei. in biefem Orte, im ©egem
faije beß baiin tutaj, w tem tu (miejscu); l)ieviti

h)of)iit niemanb tutaj nikt niemieszka. 2) fig in

biefer Sad)C w tej rzeczy, w tej mierze; r>icvitl

lobe id) bid) w tem ci chwal; hierin habe ich

Stecht w tej rzeczy masz racy.

hiermit, adv. dem. rei. mit einem Dinge, jum lln=

terfd)iebe bon bamit tem tu, z tem tu.

hiernach, adv. mid) biefcr Sadje, feiten f. hierauf,

barnach po tm tu, do tego tu, podug tego tu,

o lo tu, za tem tu, nastpnie; hieruad) tüirb nie»

manb fragen za tym (ober o to) si nikt pyta nie

bdzie.
£>ie"rnäd)ft, adv. nctd)ft biefem przy tm, tudzie,

oprócz tego, nad to, obok tego, nastpnie; 6$.

obok tego ssa dzieci nie mog, DD.
Hierncben, adv. tu podle, tu pobliu, przy tm.
Cierni eben, adv. f. hienieben.

Hicrob o to, o tem.

#iroglr;bhe, f. (biet hieroglif, witopinia, NP.,

cf. znaki i dziwne napisy takie, jakich wic
przed laty uywat Egipt, kiedy co tai i zakry-

wa, P. K. 3/9.

.£ieiogll)b()ifch hieroglifyczny.

HieronbmuS, m Hieronim, g. a.

•C> ieror tig tutejszy, tutejszomiejscowy.

Hterfein, n. (baS) ba8 Sein, ber Aufenthalt, bie ©e=

genroart an biefem Orte bytno tu, pobyt, bawie-

nie (na tem miejscu).

«fcierfelbft, adv. tu, w miejscu.

hierüber, adv. dem. rei. über biefen Ort, jitm Um
terfd)iebe oon barüber przez to tu, nad to tu; cf.

B. tu na t stron; hierüber geht nid)tÖ nlemasz

nic nad to (Sat non plus ultra).

2» über biefe Sache wzgldm tego, nad tem;

hierüber finb mir einig wzgldem tego ober co do

tego jestemy zgodni Ober jednej myli; er rottn»

bert fid) ftierübev febr dziwowa si nad tm
(temu) bardzo.

hierum, adv. um biefe Sache; jum Unterfchiebe bon

barum o to tu, okoo tego tu; hierum befümmere

bid) nidjt o to sie nie troszcz, o to nie frasuj

si; id) t)«be i(;n fdjon hierum gebeten o tomci go
ju prosi.

hierunter, adv. dem. rei. unter biefem Orte, unter

biefer ©ad)e, unter biefem ü>inge tu pod tm u. pod
to, przez to, pomidzy tem; cf. przy tem, z
tem, w tem, pod tem, B.

«£>terrjon, adv. dem. rei. bon biefer Sadje, jum Un«
terfdjicbe bon babon o tem (ci) tu, od tego tuj

cf. B. z tego.

.£>ierroärt8, adv. dotd, do owad, ku tej tu stro-

nie; cf. B. tu do nas, do tego.

-£>icrmiber , adv. dem. rei. roiber biefeS przeciw
temu tu.

.giierju, adv. dem. rei. ju biefer @ad)e do tego,
do tego tu, na to tu.

$terjn)ifd)en, adv. tu midzy tem (lo).

Hiefelbft tutaj (auf Siiefen); w miejscu.

Hiefig, ad. tutejszy, a, e, miejscowy; ber hiefige

©Ürgerinciper miejscowy burmistrz.

£iefige, m. iber) tutejszy.

Hiebon, hieju f. btevüoti, —ju.

Hiftboru f. ^liefhorn.

Hilfe, f. (bie) f ,£)ülfe pomoc, g. y.
Himbeere, f. (fiat. rubus idaeus, L.) malina (grj.

framboises)
f. Srombeere, rothe.

Himbeerfaft, m. [ber] sok malinowy.
Himbeerftaube, f. (bie) kierz malinowy.
Himbeerftraud), m. (ber) krzak malinowy, cf.

chroniak malinowy; 6j. a za dzwonnic chro-

niak malinowy, a w tm chroniaku mogiy,
Blick, (eig. ^imbeergefträud), W.).

Himbeermeth, —mein, m. (ber) maliniak.

Jpimmel, m. (ber) niebo, PI. nieba ober niebiosa,

S3etthimmel, Thronhimmel u. fro. baldachin, g. u;

unter freiem — pod goym niebem , cf. pod nie-

bem; Crj. nawet ananasy rosn pod niebem, SP.,

ohne ben 3ufiÖ goym; cf. na dworze"
Semanb big in ben — erheben pod same niebiosa

kogo wynosi; um be8 .£)immel6roillen dla Koga,
przebóg; baS rody ber — któ wie, Bóg to wie
najlepiej; beme Sßerroünfchungen wirb ber — nicht

erhören psi gos niedochodzi niebios, L
;

psi

gos nieidzie do niebios; er fürditet beö -jjimmelS

©inftiiijen obawia sie, eby go niebo nie przy-
walio.

$ im m elan, himmclroirtS, adv. ku niebu, do nieba.

Himmelbett, n. (ba8) óko z pawilonem, od gó-
ry, cf. óko z namiolkiem, kotar; cf. óko
z baldachinem.

himmelblau, ad. niebieski, niebieskiego koloru,
bkitny, cf. modry.

Hiinmelbranb, m.
f. 33rennfraut 1).

Himmelfahrt, f. (bie) wniebowstpienie (bon Sbrifo)
cf. wniebowzicie (bon ber 3imgfratt 9Jtaria).

Himmelfahrtsblümchen, n. f. .frcrrgottSbärtcben.

Himmelfahrtetag, m. (ber) dzie wniebowst-
pienia.

£tmmelhod), ad. niebotyczny* Cr,, himmelhohe
(Sieben dby niebotyczne, Krs. ;

— erheben pod
nieba wynosi.

Himmelreich, n. (ba8) królestwo niebieskie.

Himmelóachfe, f. (bie) o nieba.

Himmeidbraut, f. (bie) oblubienica nieba, za-
konnica.

Himmel 6 bro t , n. (ba6) manna, chleb niebieski;

$falm 105, 40) Hebräer 9, 4. 2) f. gelbfenbe.

HimmelSbürger, m. (ber) niebianin, g. a, Pi. nie-
bianie.

.fpimmclSfreube, f. (bie) rajskie pociechy.

Himmelfchauer, m., ein Seefifd) gwiazdozór, L.,

cf. gwiazdora, Jar., Sat. uranoscopus.
4!>immelfd)reienb, ad. o zemst (do nieba) woa-
jcy, na cik kar zasugujcy» cf. nieboty-
czny, 3. 83. — grzech, L.; cf. L. grzech woa-
jcy do nieba, okropny.

HimmelSgabe, f. (bie) dar z nieba, dar nie-

biaski.
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«&imme(8gegenb, f. (bie) strona wiata, pi, cztery

krainy, strony niebieskie, L.

-fctmmeiegerfte f.

<Daoib6gerfte.

«j>iminel8gemölbe, n. {bab) sklepienie niebios.

.f>tmmel6farte, f. (bie) mapa nieba.

4>immel8fehr f. S3cr;fu9. gemeiner.

.£immel6forn, n.
f.

3)abib8gerfte.

,|>iminelSfönigin, f (bie) królowa niebios.

4>immel8förpev, m. (ber) ciao niebieskie.

4i>immel8frei8, m. (ber) sfera niebieska.

4?immel8fugel, f. (bie) kula niebieska, glob nie-

bieski; ct. B. niebokrg.
•&immelg(auf, m. [ber] bieg niebieski.

4> i i" m e I S ( e i c r , f. f. 93albrian, gried)ifcher, eig. dra-

bina niebieska.

.£immel8luft, f. (bie) eter, powietrze podniebne.

4>immel6pfoi'te, f. (bie) brama do nieba pro-
wadzca, — niebieska.

^»imine (Sra um, m. (ber) przestwór nieba.

4>immel8rö8lein, n. (Sat. lychnis coronaria) fir-

letka, L.; cf. kkolik, plomieczyk, L.

£immel8fd)lüffelchen, n , _
bie ©djluffelblume (Sat.

primula veris, L ) (bukwica biaa) pierwiosnka
kluczyki, Al./ #g.j kluczyki cf. Sßr.sSßoln. przy-
laszczki; cf. paraliowe ziele, ^>g, L.

.frimmclSfchmertel, m. f. ©ilgen, blaue.

#immel8ftrid), m. [ber] klima, strefa.

«pimmel&ftürmer, ro. [ber] dobywajcy nieba,

szturmujcy do nieba.

.&immel6thau, m. f. (SntengraS 1).

•£immel6roagen, m. (ber) wóz na niebie; cf. wóz
niebieski, L ; cf. niedwiedzica, L. unb Ruff.

£immel§roeg, m. (beri droga do nieba.

£immel8roonne, f. (bie) rado niebieska ober

niebiaska.
«&immel&seid)en, n. (ba8) znak niebieski, 3. S3,

dwanacie znaków niebieskich, t. j. zodyaku.
£immeiroärtS, adv. ku niebu
-Cimmel weit, ad. bardzo daleki, niezmiernie da-

lekie ein himmelroeiter llnterfchieb bardzo wielka
rónica.

•&immlifd), ad. niebieski, a, ie, niebiaski, boski
;

zachwycajcy.
.£in, adv., bie SHdjtmtg einer Serocgung bon ber re=

benben $erfon meg nad) ber gerne tam, tam na
wiat; wci, cigle, wzdu, indziej, powci,
cigej; po — in Skrbinbung mit §Serbi8; do owad,
tam, owdzie, gdzieindziej. Sftit bem SSerbum

fein bejeidjuet eó ben SSetlulr einer Sache zgino,
stracone; bie Hoffnung ift hin nadzieja znika;
ber Sag ift hin dzie min; aud) biefegreun.bin ift

hin i ta przyjacióka zgina. 2)er $ole briieft

biefen Umftanb in ben SerbiS, bie im Deutfrfjen mit

biefer ehemaligen Sßräpofition itifammengefetjt finb, nid)t

immer au8, ob er e8 gleich tonnte; hin unb her tam
i sam, gdzie niegdzie; hin unb her bemegen chy-
bota, cbybn. Sj. byle chybnt dzbanem, ro-
zlewa si woda, L.

•£>in unb her benfeti rozway, rozwaa;
3. 93. dugo wtpliwie sam z sob wayem,
Mowa za królobojc. Qrr benft jjin unb her,

unentfchloffen rónie go bdne obracaj myli,
PK. Ö17. 3mmer hin! choby i tak, i owszem,
dalej.

£>in unb her fuhren tam i sam (tu i tam) pro-
wadzi, obwodzi; hin unb her gehen tam i sam
chodzi, tua si, przechadza si; hin unb her

laufen tam i sam biega, rozbiega si; hin unb
her jiehen tam i sam cign, tua si; hin unb
roieber gdzie niegdzie, tam i owdzie, kiedy
niekiedy; hin unb roieber fliegen tam i sam lata,
bibl. wiesza si miedzy niebem i ziemi; hin

unb roieber gaffeti tam i sam oglda sie; hin unb
hMeber flehen przechodzi a wraca sie; hin unb
roieber hören, bibl. rozlega si gos; hin unb roie=

ber roanfen bie ©ottlofen niepoboni dwiema dro-
gami chodz.

.£>inab, adv. be§ DrteS, welches bie Dichtung einer

S3erccgung bon einem hohem Orte, too fid) ba6 re»

benbe ober hanbeinbe ©ubjeft befinbet, nad) einem

niebrigeren bezeichnet na dó, ku doowi, z góry
na dó (gdy mówicy na górze si znajduje),

f. hinunter.

^inabbringen, v. irr. a., Imperf. id) — , er brachte

hinab znie, znosi (tam gdzie indziej).

.ftinabfahren ,
v. irr. n. m. f., Praes. id) fahre, bu

fäbrft, er fährt hinab, Tmperf. ich — , er futjr hinab,

Conj. baß id) — , er hinabführe zjecha na dó
bibl. zstpi do dou, zwozi na dó, spyn
(niby cigle, wci).

^»inabfallen, v. irr. n., Prs. idrfalle, bu fallfr, er

fällt I)iuab, Imperf. ich — , er fiel hinab spada, zle-
cie (tam gdzie indziej) z góry.

hinabfließen, v. irr. n., Imperf. id) —, er floß hltv=

ab spywa, cieka z góry.

hinabführen sprowadzi na dó (tam gdzie in-

dziej) bibl. zaprowadzi, odwodzi do —

.

hinabgehen, v. irr. n. m. f., Imperf. id)— , er ging

hinab, Part. Praet. hinabgegangen schodzi, zst-
powa (ztd tam dokd indziej) z góry.

^inabfommen, v. irr. n., Imperf. id) — , er fam
hinab zni, schodzi, bibl. przychodzi do kogo.

•ginablaffen, v. irr. a., Prs. id) laffe, bu läffeft, er

läßt hinab, Imperf. id) — , er ließ hinab spuci
na dó.

J&inabrinnen, v. irr. n., Imperf. id)—, er rann hin*

ab, Conj. baß id) —, er hinabrönne, Part. Praet.

hinabgeronnen cieka, kapa z góry.
^inabfd)l liefen, v. a. poyka, pokn.
Iiinabfehen, v. irr. n. m. h., Prs. ich fehe, bu fiehfr,

er fiei)t l)inab, Imperf. ich — , er fah hinab patrze,
spoglda na dó (z góry).

£inabfpringen. v. irr. n m. f.,
Imperf. id) — , er

fpiang I)inab, Part. Praet. hinabgefprungen zesko-
czy z góry, — na dó.

•giinabftcigen. v. irr. n. Imperf. ich — , er fieg
hinab zsipi na dó (z góry).

£inabftoßen, v. irr. a., Praes. ich ftoße, bu ftößefr,

er ftößt b'nab, Imperf. ich — , er ftieß hinab strci,
zepchn na dó (z góry).

^inabftiirjeu, v. a. zrzuci, strci na dó (z
góry); v. n. tn.

f. spa.
•ginabtreiben, v. irr. a., Imperf. id) — , er trieb

hinab spdzi, zgania na dót (z góry).
.§inablr>ärt8, adv. na dó (z góry) ku doowi.
•gunabroerfen, v. irr. a., Prs. id) roerfe, bu roirffr,

er roirft hinab, Imperf. id) — , er marf hinab, Conj.
baß ich — , er hinabroürfe, Part. Prt. hinabgeroorfen

zwali — , zrzuci na dó (z góry).

.frinabjiehen, v. irr. a., Imperf. ich—, er 30g hinab
cign na dó, bibl. zstpuj dokd.

^)inan, adv. be6 Drteó, begeief^net ein Scahefommen an
einen Ort ober @ad)e, rnobei fleh bie S3eroegung bou
ber rebenben ober hanbelnben ^erfon entfernt tu,
tam do, do owad, owdzie, przy—

.

2) — na, pod gór.
•gnnanbciuen przybudowa tam (tu).
.giinanführen dowodzi tam (tu), prowadzi pod
gór.

hinangehen, v. irr. n., Imperf. id)—, er ging hinan
podej, podchodzi do czego. 2) —

, 3. S3, ben
SSerg wej na gór, i pod gór.

•Öinanfommen, v. irr. n., Imperf. ich — , er fam
hinan przystpi, dostpi, dostpi tam, zbliy
si, dotrze.

«gunanreichen, v. n. m. h. dosign tam.
4inanrucfen, v. a unb n. przymkn tam, zblia
si tam, przysun (si).

^inanfchiffen, v. n. m. f., podpyn, —pywa.
|>inanfchleichen, y. irr. n., Imperf. id) — , er fchlicb

hinan przyasi si (tam), skrada si pod co (tam).
<£>inanfd)ütten przysypa tam do czego, dosypy-
wa tam, nasypa tam w co, podsypa.

Einarbeiten, v. n. m. h„ auf etroaö — pracowa
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«ad czeni; siy skierowa ku osie gnieciu ja-

kiego celu.

hinauf, adv., cine Semegung nach einem bobern Orte

bon ber banbclnben ^erfon entfernt p bezeichnen tom
na wierzch, tam wzwy, tam na gór, tam do
góry, tam w gór, tam pod gór; im ©egenfcitje

beS herauf tn w cór.
hinaufarbeiten, fid), wdrapa si na gór, dosta
si na wierzch.

fcinaufbinben , v. irr. a., Imperf. id) — , ev banb

hinauf, Part. Praet. rjinaufgebuuOen podwiza
tam; przywiza na co.

hinaufbringen, v. irr. a., Imperf. id)—, er brachte

binauf wnie tam, na £Ór, — Iia wierzch.

hinauffahren, v. irr., Praes. id) fahre, bu fäbrft,

er fährt hinauf, Imperf. id) — , er fuhr hinauf wje-
cha tam na gór, — na wierzch, wjeda.

^inauffliegen, v. irr. n., Imperf. id) — , er flog

hinauf wzlecie tam, podlecie tam, podlatywa.
hinaufführen, v. a. tam pod gór wie ober —
wie ob. prowadzi.

hinaufgehen, v. irr. n., Imperf. id) — , er ging

hinauf wni, wchodzi tam na gór, — na
wierzch.

•frinaufbeben, v. irr. a., Imperf. id) — , er hob hin«

auf, Part. Praet. binaufgel)oben wyej podnie,
poddwign tam na wierzch, — na gór; po-
maga komu wle, wsiada na co.

•hinauf holen v. a. tain wzi ober sprowadzi tam
na gór, zanie na gór, — na wierzch.

.&iliauffäinmen, v. a. podc/.esywa.
^inou'flettern dole tam na wierzch, wdrapa
si tam pod gór, tara na gór.

^iuauffommen , v. irr. n., Imperf. id) — , er fam

hinauf, Conj. bafj id) — , er hinauffame wej tam
na gór, na sam wierzch, dostpi tam.

4jinauff riechen, v. irr. n., Imperf. id) — , er frod)

hinauf, Part. Prt. hinaufgefrodjen wle ober wie
na co, — na wierzch jakiej rzeczy, cf. wczo-
ga si, wdrapa si, 2ßj.

Anlauflängen poda tam do góry, siga tam
do góry.

>§inaufreid)en podawa (tam) wgór ob. na gór.
«fünciufrücfen tam dalej —, tam wyej si po-

mkn, — posun, posi si tam wyej.
«frinauffebroingen ,

fid), v. irr. rec, Imperf. id)

fchroang mid) hinauf. Part Praet. binaufgcfchrouugen

wzbi si (tam) wgór; wskoczy
^inauffbringen, v. irr. n., Imperf id)—, erfprang

hinauf, Part. Praet. hinaufgefprungen wskoczy
(tam) na co.

«gtinauffteigen , v. irr. n., Imperf. id) — / er frieg

hinauf wstpi —, wie tam na gór, — na co 5

auf bas ^ferb, auf ben SBagen binauffteigen (tam)

wsiada na konia, do pojazdu; cf. usie, do-

sie (tara) czego.

hinauftragen, v. irr. a., Prs. id) trage, bu trägft,

er trägt hinauf, Imperf. id)—, er trug Ijinauf (tam)

wnie, wnosi, pownosi na gór.
^inaufroäljen, v. a. wtoczy tam na gór.
^»inaufroärtö tam do góry, wgór, wzwy.
^inaufrolnben, v. irr. a., Imperf. id) — , er iuanb

hinauf, Part. Praet. hinaufgerounben windowa
do góry.

^»inauf aich en. v. irr. a., Imperf. id) — , er jog hin»

auf, Part. Praet. binaufgejogeu wcign, wci-
ga do góry.

hinaus, adv. beS DrteB, eine SSelucgung au6 einem

Drte nad) einem anbem ju bejeichnen eon bem rebetu

ben ober rjanbeluben ©ubjeft roeg na dwór, wy—

,

ztd precz, gdzie indziej, do owego miejsca, do-

tamld, po za granice jakij rzeczy, ober poza,

z za. ^)inau8 mit bir! za drzwi!

.£>lnau8baueii, v. a. wybudowa w tamte stron;
cf. B. budowa na przód, na ulic, na dwór.

•frinauöbegeben, fid), v. irr. rec. (f. begeben) wy-
ni (ztd precz); wyj, wynie si.

£>inau8beifjen, v. irr. a., Imperf. id) — , er bifj

J)inauS wygry (ztd).
^inauSbringen, v. irr. a., Imperf. id)—, erbrachte

hinaus wynie (ztad precz).

£inauSbenfen, v. irr. n. m. f)., Imperf. id) — , er

bachte hinaus na przyszo pamita. 3Bo benfft

bu h'nauS? O czem to zamylasz? gdzie to si
zapdzasz (myl).

.gnnau&cntfliebcn, v. irr. n., Imperf. id)— , er ent-

floh hinaus uciec precz ztd, — na dwór.
hinausfahren, v. irr., Prs. id) fahre, bu fährft, ev

fährt hinaus, imperf. id) —, er fuhr hinaus wyje-
cha (ztd gdzie indzij).

^inauSfaflen, v. irr. n.^ Praes. id) falle, bu fällft,

er fällt hinaus, Imperf. id) — , er fiel I)inau8 wy-
pada (tam gdzie indziej).

hinausfliegen laffen wypuci (dokd indziej).

hinausführen, v. a. wywie, wyprowadzi
(gdzieindziej).

hinausgehen, v. irr. n., Imperf. id) — , er ging

hinaus, Part. Praet. hinausgegangen wyj, wy-
chodzi po za co. Gj. widzc do czego si to

cigao (luovauf baS hinausging) ober na co tu
zakrawa.

hinausjagen, v. a. wypdzi, wygna, wygoni
(ztd precz).

£inauSf ommen ,
v. irr. n., Imperf id) — , er fam

hinaus, Conj. bafj id) — , er hinauSftime wyj na
dwór, wychodzi- (precz gdzieindziej ob. tnm—)$

zjj po za co.

^»inauSlangen, v. a. podawa na dwór.
|)inau6laffen, v. irr a., Prs. id) laffe, bu läffeft, er

läfjt binatte, Imperf id) — , er lief) btnauS wypuci
(ztd precz).

hinauslaufen, v. irr. n. in. ]., Praes. id) laufe, bu

läufft, er läuft hinaus, Imperf. id) — , er lief hinaus,

Part. Prt. binau6geimt ! en wybiee (ztd precz),

beffer wybiedz, wybiega.
hinauslegen, v. a. wykada (gdzie indziej).

•&inauS mach en, fid), wyj, wychodzi dokd, cf.

^r.*$oln wykorsa si indziej).

£iuau6muffen, v. irr. n. tu. b (f. muffen) musie
na dwór, musie wyj.

£inauSpeitfd)en, h'nauSbrügeln, v. a. biczem wy-
pdzi, kijem wypdzi.

£inau6rücfen, v. a. wysun, wymkn (indziej),

fig. f. hiiKuiSfchiebcn.

4pinau6fd)affcn, uprztn, *wyporai, wypro-
wadzi, wyforowa, wyrugowa (indziej).

-CnnauSfcbnuen, v. n. m. 1). f hinauSfehen^

|)inau6fd)icfen wysta, wysya (gdzieindzij,
tam).

<£)inau6fd)ieben, v. irr. n., Imperf. id) — , er fd)ob

I)inau6, Part. Prt. binauSgefd)oben wysun, wy-
suwa (dokd indziej), fig. odkada co na in-

szy czas, zwlacza, przecign co, zawiesi;
cf. (a) puci co w daleki odkad.

4?inau8fd)iefjen, v. irr. a., Imperf. id) — , er fdjofj

hinaus, Part. Prt. hinauSgefdjoffen wystrzeli (tam
gdzieindzij); — v. n. m. f. raptem wypa, wy-
biedz.

£inau6fcbleicbcn, v. irr. n., Imperf. id)— , er fd)lld)

binauS; ober fid) I)inauSfd)leicben wysun si, na
palcach si wymkn (tam gdzieindziej).

•£inau6fd)leifcn, v. irr. a., wywlec (za miasto)
(tam gdzieindziej).

$inau6fd)ütten, v. a. wysypa (indziej).

,£>inau8fd)lrjimmen, v. irr. n. m. f, Imperf. ich —,
er fdjroamm hinaus, Conj. baj) id) — , er binaue*

fdjlrömme, Part. Prt. hliwuflgefchroommen wypyn
(tam gdzie indziej), dalej na wod.

•fcinauSfeben, v. irr., Praes. id) fel)C, bu flehft, er

ficht hinaus, Imperf. id) — , er fab hinaus, Part
Prt. hinauSgefchn wyglda, wyjrze, wyziera
(tam gdzieindzij).

-ÖinauSfehen, binauSfteHen wystawi, fig. odkada
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co na inszy czas; cf. (a) puci co w dali ki

oilkad.
.£)inau8fein , v. irr. n. (f. fein) wyj ober wy-
chodzi a za co, wystawa; fig. weit liber etWaS

hinatlSfein przewysza, wygórowa nad co; 2)

nie zwaa na co, kpi sobie z czego.

^linatiöftccfen, v. a. wychyli, 3. 33. gow oknem.
•£>inau6ftogen , v. irr. a., Prs. id) flöge, bu ftogeft,

er flögt f)inati6, Imperf. id) -, er flieg hinaus, Part.

Prt. hinausgeflogen wypchn (precz z kd).
J&inou6thun, v. irr. a., Imperf. id) -, er that I)in»

auS, Part. Prt. hinauSgethan wynie, wyrzuci,
uprztn (zld precz indziej).

•fcinautragen, v. irr. a., Imperf. id) — , er trug

hinaus, Part. Praet. hinausgetragen wynosi, wy-
nie na dwór (lam gdzieindziej).

£inau6treibcn, v. irr. a., Imperf. id) — , er trieb

hinaus, Part. Prt. hinattSgetrieben wypdzi (dokd
indziej).

hinaustreten, v. irr. n. Imperf. id) — , er trat hin»

auS, Part. Praet. hinausgetreten wystpi (dokd
indziej).

^»inauSroirtS , adv. na dwór, w pole, na ulic;
na zewntrz.

hinauswerfen, v. irr. a., Prs. id) Weife, bu Wirfft,

er Wirft hinaus, Imperf. id) — , er roarf hinaus,

Conj. bag id) - , er hjnauSWUrfe, Part. Prt. hinaus»

gemorfen wyrzuci (dokd indziej). 3 u'" Senfler
— z okna wyrzuci.

•fcinauSWollen, v. irr., Praes id) will hitiauS,

Imperf. id) — , er Wollte hinaus, Part. Prt. hinaus»

gewollt chcie ztd precz gdzie indziej, chcie
na dwór, chcie wychodzi, — wyj, chciei zkd, napiera si na dwór; WO Will baS etlb=

lid) hinauS? na co to wyjdzie? cf. KV. jak pa-
dnie ta rzecz? <jpod) —

, fig. wysokich rzeczy ob.

wysoko siga, K.V pi si do góry.
.frinauSWorfeln (precz) rozwia wiejaczk, KV.
<&inau6jiehen, v. irr., Imperf. id)—, er jog bJnauS,
wywóczy, wyrywa (ztd dokd indziej).

hinbegeben, fid), v. irr. r. m. h., Praes. ich begebe
mich, bn begiebft bid), er begiebt fid) I)in, Imperf. ich

begab wid), er - fid) hin, Conj. bag ich mid) -, er

fich hinbegäbe, Imperat. begieb bid) hin, Part. Prt.

fid) bjnbegcben uda si dokd.
<£>inblicf en, v. n. rzuci okiem na co, spojrze
Einbringen, v. irr. a. Imperf. id) — , er brachte hin,

Conj. bag Id) — , er hinbrächte, Part. Praet. hinge«

bracht zanie (tam, dokd indziej), przenie,
przyprowadzi. 2) fig. jubringen przepdzi,
strawi, 3. 33. wiek, dokonywa wieku.

2Me 3eit unter (mit) ^laubern hinbringen prze-
pdzi czas na gawdce.

<j?inbriiten, v. n. lcze, zaduma si; zatopi
si gnunie i ponuro w mylach, cf. baamu-
ci si.

•&inbrüren, n. (baS) dumanie.
gr. DaS 3U füllen ©pefulationen geneigte SSoIf ber

Snbier warb baburd) — gum Dumpfen ^ir.brüten ge=

brad)t lud Indów skonny do cichego dumania
zatopi si w ponurych mylach, ober w po-
spnych mylach.

-giinbenfen, v. irr. n. m. h., Imperf. id)—, er bad)te

hin myl zasiga, cf. zapamita. 33d benfft

bu hm? dokd zamylasz?
2) co ci to na myl przychodzi?

.jjinberltch, adj. przeszkadzajcy, przeszkodny,
przeszkodliwy. .£>itlberlich fein by na prze-
szkodzie, przeszkadza.

^)inbem, v. a. przeszkadza, zawadza, tamowa,
hamowa, zahamowa, turbowa.

Einbeinig, n. (baS) przeszkoda, zawada, tama,
zapora, eig. Siegel; (lt. jednym surowe ubóstwo
stawia przed naukami zapory, Brod.; opora,
trudno; 3. S3, przesd jest najwiksz tam
szczciu ludzkiemu, Kraj. Zwyciy wszy-
stkie opory, Szan.

^inberung, f. (bie) przeszkodzenie, przeszkoda,
zawada

Anbeuten, v. n. in. I)., auf etWaS wskaza, wska-
zywa na co np. palcem fig. zwróci uwag
na co.

^inbin, f. [bie) ani.

^»inblaufte, SBegWart (Sat. Cichorium intibus, L.J
podrónik pospolity, Äl., J dz. j cykorya (dzika)

-Ög.; $r.=$oln. skotojrza.

^inbfchfraut, n.
f.

Sllpranfe.

£ i u burd), adv., eine üSewegung burd) einen Ort bon

ber rebenben ^crfon Weg su bezeichnen przez,

wskro, na wylot (dokd indziej) cigle); tdy-.

£>ie ganje 3eit hinburch przez cay czas.

NB. ber 9cebcnbegriff bon tyiti geht oft berloreu,

fo bag eS bem baburd) ober bem einfachen burd)

glcid) wirb; ber ^{ole beutet eS aud) nicht immer an.

giinburchbrechen, v. irr. n. m. f., Praes. id) breche,

bu brichft, er bricht hiiiDurch, Imperf. id) — , er brach

binbtird), Part. Praet. I)inburd)gebrod)en przeama
(kdy)

^>inburd)bringen, v. irr. a. , Imperf. id) — , er

brachte hinburch przeprowadzi.
^)inburchbringen, v. irr. n., Imperf. ich — , er brang

hinDuvd) , Part. Prt. hinburd)gebrungeu przenika,
przecisn si, przedrze si.

-ÖiiiDurchfahreii, v. irr. n., Prs. id) fahre, bu fährft,

er fährt hiubuid), Imperf id) — , er fuhr hinburch

przejecha; v. a. przewie.
.^inburchführen, v. a. przeprowadzi (którdy).
^inburthgehen, v. irr. n., Imperf. id) — , er ging

hinburch, Part. Prt. hinbtirchgegangen przej, prze-
chodzi, przebrn (którdy).

Öinburchfommen, v. irr. n., Imperf. ich—, er fam
I)inburd), Part. Prt. hiiiburchgefomiiien przechodzi.

^»inburcblaffcti, v. irr. a., Praes. id) laffe, bu läffeft,

er lägt l)iiibtird) ,
imperf. id)—, er lieg hinburd)

przepuszcza, pozwoli przejcia.

lunburchjieben, v. irr., Imperf. id) — , er jog hin»

burd) przecign.
hinein, adv., weldjeS eine Bewegung in einen Ort

Don bem rebenben ober hanbeinbcn ©ubjefte weg be»

jeid)net do rodka, tam wewntrz, lam do, tam
we, w, tam Ave, tam do rodka, fig. in Den Sag
hineinleben, b. i. unbefomien — y bez upami-
tania.

^»i 11 eilt arbeiten, fid), przez prace oswoi ober

obezna sie z czem.
.fjineinbauen zabudowa, wbudowa (tam) w co
(wci).

.jpineinbegeben, fid), v. irr. rec, Praes. id) begebe

mid), bu begiebft bici), er begiebt fich hinein, imperf.

id) begab mich, er — fid) hinein, Part. Praet. hinein»

begeben uda si do rodka, wni. wej.
^»iiieinbiegen, — in bie ©trage

f.
einbiegen zakr-

ci w co.

i&ineinbitten, v. irr a., Imperf. id) — , er bat hin»

ein, Part. Praet. hitieingebeten prosi w dom (do
rodka), prosi wni, prosi do siebie, wprosi.

.jjineinblctfen, v. irr. a., Praes. id) blafe, bu blafeft

er bläft hinein, Imperf. ich — , er blies hinein wdmu-
chni nadyma (wci).

hineinbringen, v. irr. a., Imperf. id)—, erbrachte

hinein wnie (tam)} cf. wprowadzi, 3. 83. palec

w usta, DD.
^»tneinb tiefen, fich, nachyla si (tam w co).

«jjineic Denf en, fid), Imperf. ich Dachte mich hinein,

Part. Prt. hlneingebacht myl zapuci si w co,

wnikn, wnika w co. Sn SemanbeS Sage —

,

berfeften zacieka si w czyje pooenie, posta-
wi si na czyjem miejscu.

.fjineinbrungeii, v. a. wtoczy, wtacza, wcisn.
hineinbringen, v. irr. n., Imperf. ich_ — , er brag,

hinein, Part. Prt. hineingebrungen wcisn si.
^ineinbrücfen wcisn, wtoczy, wdabi, przy-
cisn czem na co.

•Sineinburfen, v. irr. n. m. b, Praes. id) Darf hinein
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Imperf. Ich — , erburfte hinein, Conj. baß ich —

,

er hineinbürfte mie, omieli si wni, mie
pozwolenie do wnicia.

<£>incineilen, v. n. in. f., pieszy si z wniciem,
spiesznie wchodzi.

•^ineineffen, v. irr. a., Prs. id) effe, bu iffeft, er ißt

hinein, Imperf. id) — , er aß hinein, Conj. baj) ich—,
er hineinäße, Imper. iß I)inein, Part. Prt. hlneinge*

geffen zjada, obtyka si, KV.
hineinfahren, v. irr., Praes. ich fahre, bu fäf>rfl, er

fährt hinein, Imperf. ich — , er fuhr hinein, Part. Prt.

hineingefahren wjecha, wjeda.
hineinfallen, v. irr. n., Prs. ich fade, bu fallft, er

fällt hinein, Imperf. id) — , er fiel hinein, Part. Prt.

hineingefallen wpada, wpa.
^)ineinfled)ten, v. irr. a. Prs. id) flechte, bu flichft,

er flieht hinein, Imperf. id) — , er flod)t hinein, Part.

Prt. hineingeflod)ten wple, wpleta, fig. wplta,
wmiesza kogo w co.

hineinfliegen, v. irr. n., Imperf. ich —, er flog

hinein, Part. Praet. hineingeflogen wlecie, wla-
tywa.

hineinfliegen, v. irr. n., Imperf. id) — , er floh

hinein, Pari. Prt. hineingeflohen ucieka tam, KV.j
— dokd, — w co.

•fcinelnfreffen, v. irr. a., Praes. id) freffe, bu fiiffeft,

er frißt hinein, Imperf. id) — , er fraß hinein do
wntrznoci dosta, KV.; cf. wgry sie w co,

przerze; cf. in fid) — zgry, stiawi, po-kn co jako *afront, tibi, obelg.
hineinführen, v. a. wprowadzi, zaprowadzi,

j. 23. — dziaa (a).

hineingehen, v. irr a., Imperf. ich — , er ging hinein,

Part. Prt. hineingegangen wej, wchodzi.
{»ineingerathen, v. irr. n., Prs. id) geratl)e, bu ge=

rätbfr, er geräth hinein, Imperf. id) — , er gerieth

hinein, Part. Prt. hineingerathen dosta si gdzie,
brn, zabrn.

hineingießen," v. irr. a., Imperf. ich — , er goß
hinein, Part. Praei. hineingegoffen wlewa, nale-
wa, wla.

hineingreifen, v. irr. a., Imperf. ich — , er griff

hinein, Part. Prt hineingegriffen siga w co.

£ineingucfen wglda w co, zaglda, najflda.
hineinhelfen, v. irr. a., Prs. id) hel'e, bu hil'ft, er

hilft hinein, Imperf. ich —, er half hinein, Part. Prt.

hineingeholfen, j. 23. einem in bie tfutfehe dopomódz
komu wsi do karety.

•hineinjagen wpdzi, *wegna, zagna.
.£>ineinfommen , v. irr. n., Imperf. ich — , er fam

hinein , Part. Praet. hineiugefommen wchodzi,
wej.

«£ineinfriechen, v. irr. n., Imperf. ich — , er frod)

hinein, Part. Prt. hineingefrochen wazi, w czoga
si, wie, wkrada si; cf. eitlfriechen.

£ineinlaffen , v. irr. a.," Praes. id) loffe, bu laffeft,

er läßt hinein, Imperf. ich — , er ließ hinein, Part.

Prt. hineingelaffen wpuci, wpuszcza, dopuci
wni, dopuszcza wni.

hineinlaufen, v. irr. a., Praes. id) laufe, bu lauffr,

er läuft hinein, Imperf. id) — , er lief hinein wbie-
ga, wbiee, wbledz, wpada.

hineinlegen, v. a. wkada, woy.
«Cuneinleiten, v. a. wprowadzi} ©jc. ba8 SBafjer

hineinleiten przywodzi wod, K.V.

£inrinlefen, fid), v. irr., Praes. ich lefe mid), bu lie*

feft bid), er liefet fid) hinein , Imperf. id) las mid)

hinein, Impor. ließ bid) hinein, Part. Prt. hineingeleg-

ten wczyta si w co (in etio.).

4?ineinlorfen, v - a - wwabi.
«bineinmifchen, v. a. wmiesza.
4>inelnmüffen, v. irr. n. m I)., musie wni, by

przyinuszoym do wnicia.
hinein nähen, v. a. wszy, wszywa.
4>ineinnó' thigen , v. a. raczy kogo do wnicia,
zobowiza — , zniewoli do wstpienia.

£inetnpfropfen, v. a, powtyka, wszczepi,

hineinleben, v. n. m. h., wmiesza sie, wtrca
si do rozmowy; 3n ben Jag - ple "troje nie-
widy, — koszaki opaki.

#ineiureiben, v. irr. a., Imperf. ich — , er rieb

hinein, Part. Prt. hineingerieben naciera, wkruszy.
£ineinrufen, v. irr. a., Imperf ich—, er rief hinein,

Part. Prt. hineingerufen zawoa do domu.
£ineinfchaffen, v. a. wprowadzi, wpraktykowa,
wmiecie.

£ineinfd)ieben, v. irr. a., Imperf. ich —, er fchob

hinein, Part. Praet. hineingcfd)oben wsuwa, wpy-
cha, wlrca.

£ineinfd)itfen, v. a. posya w dom.
£ineinfchlagen. v. irr. a., Praes. id) fcfjlage, bu

fdjlagft, er fd)lagt hinein, Imperf. id) —, er fchlug

I)inein wbi, wbija.
£ineinfd)leid)en, v. irr. n. m. f. (ober: fleh), Im-

perf. id) — , er fd)lid) l)ineiu wmyka si, wkra
wkrada si.

«£inelnfd)lucten, v. a. poyka (— w siebie).

£ineinfd)lupfen, v. n. m. f. wlizn sie.

£ineinfd)ütten, v. a. wsypa (tam) w co.

4>ineinfd)rüimmen, v. irr. n. m.f., Imperf. ich—, er

fdjmamin hinein, Conj. baß ich—, er l)ineinfd)lt»6mme,

Part. Prt. bineingefd)roontmen wpywa (tam) w co.

£ineinfehen, v. irr. a., Praes. id) fer>e, bu flehft, er

fleht hinein, Imperf. id) — , er far) ijinein patrze
(tam) w co, zaglda, zajrze.

«£ineinfenfen, v. a. wpuszcza, zapuszcza (tam)
w co.

•Cjineinfeijen , v. a. wsadzi, wprawi, wstawi
(tam w co). <£id) — (in ben SSagen) wsiada.

£ineinfinfen, v. irr. n., imperf. id)—, er fant hin«

ein, Part. Prt. hineingefunfen zapa, wpa w co,

pogry si, ugrzzn, ugrezn.
#ineinfpringen, v. irr. n, Imperf. "ich -, er fprang

I)inein , Part. Praet. bineingefpiungen wskoczy
(tam) w co.

^ineiiifpriijen, v. a. wsika, wsirzyka, —kn.
£ineinfted)en, v. irr. a., Praes. ich fteche, bu ftidjft,

er flicht hinein, imperf. id) -, er fad) hinein, Part.
Prt hineingeftochen zakó w co

#ineinftecfen, v. a (tam) wetkn, wtyka, wci-
bi, utkwi, wprowadzi, 3. S. palec w usika
dziecinne ostronie, DD.; fid) — wmiesza sio

w co, wplta si w co; einen $fahl — wbi
pal, it. wcibi.

£ineiufteigen, v. irr. n., Imperf. id) —, er ftieg

hinein, Part. Prt. hineingefiiegen (tam) wstpi,
wie, spuci si dokd; in ben SBagen — wsie
do pojazdu, — na wóz, wsiada.

«hineinfiel I en, v. a. wstawi, wstawia.
4>ineinftopfen ,

v. a. wpakowa w co, napcha
do czego.

£ineinftoßen, v. irr. a., Praes. id) flöße, bu ftößefr,

er flößt hinein, Imperf. id) —, er fließ hinein we-
pchn, wpycha, wtrci, wbi (tam) w co,

wrazi w co; Gj. miecz wra mi najgbiej w
serce midzy koci, PK. 31Ö. It. Tczyski
porwawszy dug kopij hussarsk wbija j w
piersi dowódzcy, Nieme.

£lncinftürjen, v. n. wpa, ©ich — wrzuci si.
2) v. a. wepchn, wtrci.

<£>iueinthun, v. irr. a., Imperf. id) — , er that hin-

ein,
^
Part. Praet. hineingethem woy, wkada,

wmiecie, skada (tam) w co.

hineintragen; v. irr. a., Prs. id) trage, bu trägft,

er trägt hinein, Imperf. ich — , er trug hinein wno-
si (tam) w co, wnie.

hineintreiben, v. irr. a, Imperf. id) — , er trieb

hinein wgania, wpdza, zapdza (tam) w co.

hinein treten, v. irr. n, Praes. ich trete, bu trittft,

er tritt hinein, Imperf. kl) — er trat hinein wstpi,
wni, wchodzi.

£i nein triefen, v. n. in. f.,
wcieka, wpada kro-

plami tam.

£ineintrnfen, v. irr. a., Imperf, id) —, er tranl
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hinein, Part. Praet. Ijineingetrunfen napija si,
wypi. 2) ficf> - , wpi si tam.

Eineitltunf en , v. a. (tam) zanurza, zatapia
wmoczy, omoczy w czem oDer w co.

Eineinrt>ad)fen, v. irr,n., Prs. id) roacbfe, Bu road)fef,

er roachft hinein, Imperf. id) — , er mucbS hinein

(tam) wrasta w co, zrasla si z czem.
Eineittroagen, fid), odway si wni tam.

Eineitiroärtö tam wewntrz, *wmisz, w g ab'

czego; ku rodkowi, cf. do siebie — , ku sobie
obróciwszy; cf. Cßr.=$ßoln. kse', ein 3uruf auf bie

pflügenben Dcbjen.

Eineinroerfen, v. irr. a., Prs. id) roerfe, bu roirfft,

ei mirft hinein, Imperf. id) — , er iuarf hinein, Conj.

bafj tct>_ — , er bineinmürfe, Part. Prt. biueingelüorfen

wrzuci (tam), wrzuca.
Eineintüolleti, v. irr. n. m. I)., Praes. Id) röttt hin*

ein, Imperf. id)— , er-roodte I)inein chcie (tam) wni.
Ei ne i uro üb I en, fid), wry sie w co.

Eineinjiebcn, v. irr., Imperf. id) — , er 30g fjinein,

wcign (tam), fig. wplta, wmiesza, wtrci.
•Einfahren, v. irr. a., Praes. id) fahre, bu fährfr er

fährt bin, Imperf. id) — , er tubr bin wie, za-
wie tam. 2) v. n. in. f., =r nad) einem Orte
fahren pojecha (tani) dokd. 3) - = fterben, $. 83.

czowiek idzie do domu wiecznego, KV; wst-
pi do grobu.

Einfuhrt, f. (bie) pojechanie, odjazd dokad; auf
hereinfahrt tam jada. 2) ber Sob, ba8 Sterben
mier, ostatnia ywota chwila.

Einfallen, v. irr. p., Prs. ich falle, bu fällfr, er fällt

!)in, Imperf. id) -
, er fiel hin upa , upada

(wzdu); cf. gruchn, hrymn.
Einfallen, n. (baö) upadnienie, upadek, g. dku.
hinfällig, adj. podupadty, znikomy, uomny,
nietrway, wty, saby, podcity, nadwerony,
sabowity.

hinfällig feit, f. (bie) uomno; cf. nadwere-
nie, podupado, znikomo, sabo.

Einfliegen, v. irr. n., Imperf. id) —, er flog bin,

Part. Prt. hingeflogen polecie dokd, ulecie.
Einfließen, v. irr. n., Imperf. id) — , er fio) hin,

Part. Prt. hingeflogen uciec, ucieka (si) dokd.
Einfliegen, v. irr. n., Imperf. id) — , er floß hin,

Part. Prt. I)ingefIoffen popyn.
Einfort, adv. ber 3eit, = bon iefe.t an, tünftig na

potem, na dal, na dalszy czas, odtd.
Einführen, v. a. zaprowadzi, zawie.
Einfübro f hinfort.

Eingang, in. (ber) pójcie tam, odejcie.
Eingeben, v. irr. a., Praes. id) gebe, bu giebft, er

giebt hin, Imperf. id) —, er gab hin poda, *wzda,
odda, puci, ustpi, ©id) hingeben, powici
si, odda si.

Eingebung, f (bie) powicenie, wylanie si dla
kogo.

Eingegen, eine Conj., roeldje bem (Segenfa^e beö bor«

hergebenben jur SSerbinbung bient unb foroohl 511 Sin*

fange eincö ©atjeö, al8 auch nad) einem ober meh»
men SBorten fleht przeciwnie, za, a, z prze-
ciwnej strony.

Eingehen, v. irr. n., Imperf. id) — , er ging bin,

Part. Prt. hingegangen pój; 2) uj, schodzi,
upyn, fig. plazern pój; ba% foli bir nid)t fo

Eingehen niepójdzie to pazem tobie; cf sucho;
cl. bdzie on mia za swojej einem etroa@ hinge*

hen laffen przepuci —
, pofolgowa komu. SBir

roollen ba6 fo hingegen laffen dajmy ju temu po-
kój, Teatr.

Ein gelang en, v. n. przyby, doj, zaj.
Eingerat hen, v. irr. n., Prs. id) geratbe, bugerärbfi,

er gerätb hin, Imperf. id) — , er gerietb I>in, Part.
Prt. bingeratben dosta si gdzie, zakoata si
gdzie.

Etngeriffen uniesiony} gj. fie hntrben hingeriffen
lgnli wszyscy na silne twych pieni pochopy,
Dm. 98, f. hinreißen.

MrongovittB, Deutsch-Poln. Wörterbuch. S.Llef.

Eingeflrecft na powa lec, L.; hingefrecft liegen

lee rozwalon3'm, cf. lee pomostem, Dm.s.;
cf. na powa lee, PK. 156; cf. pokotem ober

pokosem lee, Krs.
Eingießen, v. irr. a., Imperf. id) — , er goß hin po-

la, wyla, rozla, plusn.
Einhalten, v. irr. a., Praes. id) balte, bu baltft, er

halt bin, Imperf. id) — , er hielt hin, Part. Praet.

hingehalten potrzyma, ofiarowa, podawa, pre-
zentowa, wstrzymywa, baamuci; einen bin=

halten, 3. 58. mit leeren SSerbeißungen za nos kogo
wodzi; zwóczy kogo; eh; tremi fortelmi ko-
go trzjma dugo na rzeczy, pokazywa komu
gruszki na wierzbie, dudki na kociele; cf. za-
wód komu czyni.

Einsaugen, v. a. zawiesi, powiesi (tam).

Einhelfen, v. irr. a., Praes. ich helfe, bu bilffi, er

hilft hin, Imperf. id) — , er half bin, Conj. bafj td)

— , er hinhülfe, Part. Praet. bingebolfeii dopomódz,
dopomaga dokd.

Einholen, v. a. sprowadzi tam
.£>i nhoreben, v. n. tn. b. podsucha, podsuchiwa
(nadstawiwszy tam uszy).

Einjagen, v. a. tam na wiat pdzi.
Einfebren, v. a. obraca si dokd.
Einfen, v. n m. I), chroma, chromie, kule; eS

I)inft bamit, 6j. nowa wyprawa idzie oporem,
Orz. bia.

Einten, n. (baS) chromota.
Etnfenb chromy. Ser I) - be S3ote fig smutua
wie, co powoli nadchodzc miesza rado.

Einfniett, v. n., nieberfnien uklkn.
Einfommen, v. irr. n., Imperf. id) — , er tam F)in

zaj, przj'jscj nicht — nie posta jrdzie. SBo
ift ba8 bingefommen? gdzie si to podziao?

Einlangen, v. a. podawa, siga, dosiga. 2)
v. n. m. I). dostawa, dostatecznym by, wystar-
cza.

Etnlänglid)_ dostateczny, dokadny; adv. dosy,
dostatecznie, podostatkiem.

Etnlänglicbfeit, f. (bie) dostateczno.
Einlaffen, v. irrr. a., Prs. id) laffe, bu laffcft, er

läßt bin, Imperf*. id) — , er liefj bin dopuszcza;
zostawi.

*Einl äffig niedbay, ospay.
Einlaff igf e it, f. (bie) niedbalstwo, ospao,
gnuno.

Ein lauf en,
n

v. irr. n. m. I)., Praes. ich laufe, bit

läuffr, er läuft bin, Imperf. ich — , er lief bin biega
tam, pobiedz.

Einlegen, v. a. ka, pooy; ftd) — pooy
si, uka si. _3efu8 hatte nicht, too er fein Eanpt
hinlegte Jezus niemial gdzieby gow skoni.

Ein lehnen, v. a. oprze o co.

Einleiten, v. a. poprowadzi.
Einlenfen, v. a nakania tam, skierowa.
Einlenfung, f. (bie) nakonienie (w tamte stron).
Einmetjeln, —morben, v. a. wymordowa, wy-
rn, zabi.

Einmüffen, v.irr.n. m. r)., Praes. id) muf I)in, mu-
sie gdzie pój.

Einnehmen, v. irr. a., Prs. id) nebm,e, bu nimmff,

er nimmt bin, Imperf. id) — . er nahm r)in, Imperat.

nimm hin, Part. Prt. hingenommen zabra, wzi
tam; fig. znie, nie urazi si czem.

Einneigen, v. a. nachyli, nachyla (tam); ©id)

8u etto. — nakoni si do czego, przychyli si.
Einneigung, f. (bie) przychylno, skonno.
Einnen, adv. be§ 6rte8 mit bon: bon hinnen, b. i.

bon hier toeg,_ ztd precz; bon biefer Ghbe toeg

precz z tej niskiej ziemi.

Etn opfern, v. a. na ofiar odda, — zabi; r)inge«

opfert toerben pa ofiar".

Einpflanzen, v. a. zasadzi gdziej ustawi tam;
©id) —, fam. posadzi si, usadowi si (nie

zgrabnie lub gdzie nie wypada).

26
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Einplabpern, v. a. ple, gwarzy (bez zastano-

wienia.

Einraffen, v. a. zabra, zagarnia, porwa,
sprzta.

Einreiche.;, v. a. podawa, siga; 5) v. n. m. (j.

dosign; wystarczy, starczy.
Einreichenb fein dostatecznym by, wystarcza.
Einreife, f. (bie) podró (przedsiwzita) tam,

odjazd, zjazd lam i na powrót, %iS. Gr. konie
do odbycia tatn I na powrót podroy (a).

Einreifen, v. n. pojecha tam, dojecha, odjecha.

Einreifjen, v. irr. a., Imperf. id) — / er rijj hin

unie, porwa. Gg. myl uniesiona radoci.
Einrei&enb porywajcy.
Einreiten, v. n. pojecha konno.

Einrichten, v. a. zwróci, skierowa, wyryciu o-
wa w tamte stron; 2) ba6 gcrid)tlich gefprodjene

2obe6urtl)cil on jemcinb bo[(3iel)cn traci, straci,
mierci ukara; hingerichtet werben mier po-
nie; mit bem Schwerte hinrichten ci.

Einrichtung, f. (bie) tracenie, kara mierci; Gr.

z Stambuu donosz o cigych traceniach (a).

Einrücfen, v. a. pomkn, posun tam unb v. n.

ustpi; hingertieft Werben zachwyconym by.
Einfd) offen, v. a. dostawi, przystawi; prze-
nie (tam)

Einfchauen, v. n. m. h., hinfcheu spoglda, pa-
trze (tam).

Einfeheiben, v. irr. n., Imperf. ich—, er fchieb hin,

Part. Praet. hingefd)iebcn zej z tego wiata.
2)er Ewgefchiebene zmary.

Einfd) eib en, n. (baó) zejcie.
Einfchitfen, v. a. posia, posyJa.
Einfchieben, v. irr. n., Imperf. id) -, er fd)oö hin,

popchn, pomkn, posun.
Einfchifjen, y. irr. a., Imperf. id)_ -, er fchofj fojtl

strzeli gdzie; 2) v. n. puci si.
•glin fch iff en, hinfegeln, v. n. popyn; zaply-n tam (.na okrcie).
Einfd) lag en, v. irr. n. in. f., Praes. ich fchlage, bu

fd)lagft, er fchlctgt hin, Imperf. ich — , cv fd)lug hin

uderzy gdzie.

•£>infchieid)en, v. irr. n., Imperf. id) — , er fd)lid) hjn

pole, zakoata si gdzie; skrada si tam.

Einfd)lebpen, v . a. powlec; zwleka. Gr,. ba8 Sebcn

hiufdjleppen cign ycie (a), bied klepa.
Einfchmetfren, v. irr a., Imperf. ich — , er fchmifj

hin, Part. Praet. hingefchmiffen porzuci, rzuci
o ziemi.

Einfd)relben, v. irr. a., Imperf. id) — , er ftfjrieb

hin, Part. Praet. l)ingefd)iieben pisa gdzie.

E'nfchütten, v. a. posypa, nasypa tam.

Einfehnen, fleh, tskni do jakiego miejsca, pra-
gn tam by.

•gunfenben r
# hinfdjicTen.

_

Einfefeen, v a. posadzi, umieci, postawi.
Einfidjt, f. (bie) wzgld, g. du; iu ^»inflcljt auf —
ze wzgldu na — ; in mancher Einfiel)! z kd ind;
Gj. moda chocia ma ona skd ind wielkie
swoje zaszczyty — , Krs. pp. 314.

Einfichtlich ber, beö — przez wzgld na ober
wzgldem.

Einfinfen, v. irr. n., Imperf. id) — , er fonf hin,

Part. Praet. hingefimfen upa, upada.
Einft eilen, v. a. przystawi, 3. S3, przystawiono
stra honorow (a); cf. postawi; fid)— rozsta-
wi si. Gr. czonkowie uniwersytelu rozsta-
wili si po obudwóch brzegach ulic (a).

Einfterben, v. irr. a., Prs. ich fterbe, bu ftirbfr, er

ftirbt l)in, Imperf
_
id) — , er ftarb l)in, Part. Praet.

hingeftorben poumiera, umiera.
Einftretfen, v. a. rozcign; 2) ju 33oben roerfen,

tobten sta o ziemi, powali, ubi. Gr. ciel
o ziemi jednego; 3) fid) hinffrecTcn, v. rec. =
fleh hinlegen rozwali si, rozwala si.

Einftrecfung , f. (bie) rozcignienie, powalenie;
rozwalenie ai, cf. na powal ka.

Einftreichen, cil8 v. n. m. f.
=z fleh ftreidjenb entfer«

neu («on ben 3"9bögeln) odlecie, odlatywa; bie

3eit ftreidjf l)in czas przemija, upywa.
Einftrómcn, v. n. hurmem, ' obaw i, garn

si, wali si tam.

Ein fu be In, v. a. nabazgra, nagryzmoli.
Einftürjen, v. n. run, upa na ziemi.
Ein tan, adv. loci, ciu8 hinten unb an,

"
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rucf, t)inten w tyl, na tyle, za, w tyle, na zad,

na wstecz, na osiatek.

Eintanfeljen, v. a upoledzi, ka po czm, —
za czem, pogardza czem, niedba — , niesta
o co; cf. zaniedba.

Eintanfciytng, f. (bie) upoledzenie, pogarda, za-
niedbanie.

Einten, adv. loci, an ober in bem hintern Sheile

cincö £>incie6 , im ©egenfat3 Don öom, w tyle,

na tyle.

Eintenan, biöWcileu and) ftatt: nad) gefd)ehener<3ad)e

na kocu, na ostatku, na ostatek; bon hinten z

tyu ober od tyu.
Ein ter, Prä p., im Scücfcn eincö Dingcß, im @egen=

foijc beö bor. <Sie wirb mit bem d'at. »erbunben,

menu mau ein Sein ober eine Shilje in bem 9h'icfcn

eines ©ingeö bejfidmer, fo bafj altejeit bie ftrage luo

ftattfiubet za, po za, w tyle; j. 8. er franb hinter

öerjhür sia za drzwiami; hinter ben ©renjpfählen

po za slupami granicznemi (a); hinter mir za
mn; hinter bem Somber za bratem.

2) -, mit bem a cc, um eine Bewegung nach

einem Orte id) Riitifen eineö <£>inge8 flu bezeichnen,

auf bie grage mol) in? 3. 83. hinter bie Sljur gehen

za drzwi i; imeig. 9(St. fid) l)inter einen fteefeu,

ihn im ©eheimen a 16 ein SSkrfjeug pr Grrcidjung

einer Slbfidjt gebraudjen zastawi si kim, znale
pomocnika do swojej robótki, ucieczk wzi
do kogo, znale schronienie u kogo; bie ^ferbe

hinter ben SBagcn fpannen, b. i eine Sadje berfehrt

anfangen wspak — ; przewrotnie sobie poczyna,
— postpi. Eiuterbrein, hinterher za tern, fig.

Einter einem ober l;inter ctmaö I)er fein ciga
kogo ober co, pilnowa czego ober kogo; hinter

einem rufen woa za kim;
hinter fid) fallen wspak pa;
hintercinanber jeden po drugim, po sobie, po

kolei.

Einter, adj. ber, bie, bafl hintere tylny, a, e, po-
ledni, zadni; cf. ostatni.

Einterachfe, f. (bie) tylna o.
Einterbacfe, f. (bie) póldupek, PI. pórzytki, KV.;

cf. 15 poladek.
Einterbein, n. (ba8) tylna noga, polednia -, PI

zadnie nogi, tylne — , tylny udziec ober udziec,

udo, tylna opatka.
Einterbleiben, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

hinterblieb, Part. Prt. hinterblieben pozosta si.
Einter bliebenc, Sßl. pozostali; b. pozostay.
Einterbringen, v. irr. a., Imperf. ich — , er hinter«

brachte, Part. Praet. hinterbrad)t, mit bem d at. ber

Cßerfon, einem eine geheime 9fad)rid)t ertbeilen do-
nosi co komu, donosi do uszu, zawiadomi
kogo.

Eintcrbringer, m. (ber) donosiciel.

Hinterbringung, f. (bie) doniesienie.

Einterbug, m. (ber) przegub w tylnej nodze.

Eiutere, m. (ber) poladek, zadek, ty, zad; cf.

dupa, cf. rzycz; cf. sepet: cf. chaupa; cf. stara

pani; cf. cymba; cf. L. fig. pozytyw; Gr. naj-

wicj (ydów) ostremi cierniami wiczy si
kazao po tylcach, Nieme. LSR.

Eintere, adj. tylny, zadni, poledni.
Einterfltigel, m. (ber) tylne skrzydo; pawilon

tylny.

E'nterfuC, m. (ber) tylna noga, cf. noga polednia.
Eintergcbanbe, n. (baö) budynek tylny, ty domu.
Eintergebirge, n. (ba8) zagórze ober górzyato

tylna, L.
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hintergehen, v. irr. a., Iraperf. id) —, er hinter»

ging, Part. Praet. Untergängen osztka, oszuki-

wa, zawie, zdrada podej, podstp uczyni,
zawód komu uczyni.

Hintergehung, f. (bie) podejcie, zawód.
Hinterglieb, n. (ba6) czronek tylny; — im Sjem

tjlny szereg; — einerjßroportipn nastpnik, dru-

gi wyraz.
Hintergrunb, m. (ber) gbia; (£$. Teatr repre-

zentuje ogród, w gbi paac, L.$ ,cf. w gbi
teatru, Nieme; pole na obrazie; w dnie ko-

cioa, SPp. SSor etmciS in ben H - treten, fig. =
berbunfelt »erben by odbitym, wypartym, prze-

wyszonym; pój w kt, mniej by uwaa-
113-in za ukazaniem si kogo.

Hinterhalb, praep. c. gen. po za czem, w tyle

za czem.
Hinterhalt, m. (ber) ein berborgener Ort, hinter mel*

rrjeni man auf etroa6 lauert, befonberS im Äriege za-

sadzka; cf. 9tU|f. zasada; cf. L. posada wojsko-
wa; cf. przysiadek, g. dku, L. ©icf) ilt H~" ' fs

gen zasadzi si, zasadzk zrobi na kogo.

2l bie auf folcb'e Slrt oerftecften «jjerfonen, befonberg

Solbaten im flriege zasadzka, zastp, tylna stra;
cf. 9tad)trab wojsko odwodowe; 3) — , biömeilen

foniet roie ^>ulfe pomoc, g. y, posiek, g. ku,
rezerwa.

Hinterbalten, v. irr. a., Prs. id) halte, bu fiältjr, er

t)ält hinter, Imperf. idi — , er hielt f)inter zatrzy-

ma komu co, wstrzyma co, tai,
f.
borentbalten.

Hiuterhanb, f. [bie| (Sat. metacarpus) do caa
w misz u której wisz palce, Tr.; lylnacz
rki, rka za doni, B , cf. do; cf. grzbiet

rki; (im Äartenfpicle) rka po kim, B.; bergl. adj.

zarczny, L.i zarka, dobitka (im ©piele), L.

Hinterhaupt, n. (ba§) ty gowy, tylna cze
gowy; cf. Stuff, zatyek? cf. potylica.

Hinterhau6, n. (bag) dom tylny, tylna sie.

hinterher potem, zaczem, eig. w tyle za kim ob.

czem.
Hiuterfammer, f. (bie) komora, izba w tyle.

Hinter topf f.
^»tntevrjaubt.

Hinterlage, f (bie) depozyt, g. u, powierzona
rzecz, pokad, g. u, zoenie; cf. Stuff, zalog,

g. u; cl skad.
Hinterlaffeu, v. irr. a. m. fi., Praes. id) l>interlaffe,

tu binterläffeft, er hinterläßt, Imperf. id) — , er hm=
terliefj, Conj. bafj id) — , er hinterliege, Im per at.

hinterlaffe, Part. Praet. hinterlaffen = jurücfloffen

pozostawi, zostawi po sobie.

Hinterlaffen, $art. pozostay, pomiertny.
Hinterlaffene, $(. f.

Hinterbliebene.

Hinterlaffenfd)aft, f. (bie) pucizna, pozostao,
sukcessya, spadek, g. dku.

Hin ter la uf, m. (ber) $1. bie Hmteiläufe unb Hinter*

"laufte tylna noga (u zwierza); skok, PI. skoki,

jj. S3. — zajca, L.

Hinterleber, n. (bag) bag Ha *enleber napitki pi.

(u trzewika), cf. 9tuff. naszywka.
Hinterlegen, v. a. deponowa, zoy coukogo,
powierzy co komu; cf. KV. chowa, kry co.

Hinterlift, f. (bie) zdrada, podstp? cf. sztuka,

chytro, obrót, figiel, psota, *praktyka, *podsa-
da, podejcie? sido, apka, podrywka, L,

Hinter liftig podstpny; chytry, zdradliwy.
Hinterm = binter bem.
Hintermann, m. (ber) zaplecznik, zasobnik? cf.

im Contr. tr. bon gloffnecbten rogalnik; cf. SJor=

bermann calowy unb ffliittelmann buchtownik. Sm
Äartenfpiel za rk siedzcy.

Hintermaft, m. Cber) tylny maszt.
Hinterpforte, f. (bie) tylne drzwi, tylna fórtka.

Hinterpommern tylna Pomerania.
Hinterrab, n. (bag) tylne koo.
HinterriidS z tylu; za plecami, zaocznie; einen

(jintemtcfS anfallen z tyu na kogo napa.

Hintere, binter bag 3. S3. — Sicht führen omami,
oszuka kogo.

Hinterfuß, m. (ber) pókmie, zagrodnik.
Hinterfai, m. (ber) (Sat. propositio minor) wnio-

sek, konsekweneya; druga zasada, szczególnik,
Trent, f. Sogif.

Hinterfcbleichen ,
v. irr. n. m. f., Imperf. ich —

,

er fd)lid) hinter, Conj. bajj id) — , er binterfcfiliche,

Part. Praet. bintergefcblicben z tyu podej kogo,
sidli, *wikli.

Hinterfeite, f. (bie) tylna strona.

Hinter fit}, m. (ber) siedzenie z tyu.
Hinterfte, adj. tylny, ostatni; ber binterfte Sbeit

tylna cz.
Hinterftellig, adj. rütffränbig pozostay, zalegy;
resztujcy; hinterftellig machen tamowa, zagro-
dzi; Sr, ich nieprzytomno tamowa niemoe
niniejszego dziea, 9t@., cf. hintertreiben; hinten
frellige 3it (1. ^Jetri 4, 2) ostatek czasu, KV.

;

hinterftellig fein pozosta winnym, Prs. pozostaj
winnym, K.V. 2) f. binterliftig.

Hinterftube, f. (bie) tylna izba.

Hinterftücf, u. (bag) tylna sztuka, — cz, tylny
kawa.

Hintertheil, 11. (bag) tylna cze, zaty, zatyek,
L.; zatyle, g. a; — be8 ©djiffeg ty okrtu,
*zajdy? cf, rufa nawy, Staszyc, L.

Hinterthur, f. (bie) tylne drzwi.

Hintertreffen, n. [ba] (granj. arriere -[garde)
tylna stra, odwód, wojsko odwodowe, korpus
na posikowanie wysadzony.

Hintertreiben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

hintertrieb, Part. Prt. hintertrieben przeszkodzi,
tamowa, cf zagrodzi, zagradza, hamowa,
niedopuszcza; cf. przerobi; 3. S3. Anglicy
umieli ca t rzecz przerobi (a); cf. zniwe-
cza co; cf. odeprze, LSR., cf. udaremni, za-
pobiedz czemu.

Hintertreibung, f. Cbie) przeszkodzenie, hamo-
wanie, zapobieenie.

Hinterbiertel, n. (baS) wier tylna ober — po-
lednia, ., cf. udziec, wier ober wriertka
zadnia? kp', g. ia, b. i. tylna szynka wieprzo-
wa. 2£nmerf. kp' jest szynka z odart skórk,
Aut. Stad) SBj. ift kp' = przednia noga
wieprza

Hinterroagen, m. (ber) powozie tylne.

Hinterm artig tylny, na ty obrócony, KV.
Hinterm or tö, adv. nad) hinten ju, bon hinten z tyu,
w ty, wzad, wspak, zaocznie, wstecz, na wstecz,
za plecami.

Hinterjimmer, n. (bag) tylny pokuj.

Hintl)un, v. irr. a. m. fi., Imperf. ich — , er that

hin, Pari. Prt. bingethan == binfe^en, J)infteHen po-
sadzi, postawi, umieci, podzia; vulgo
einen Haufen — napaskudzi.

Hintragen, v. irr. a. m. b-, Prs. id) trage, bu trägft,

er trägt hin, Imperf. id) — , er trug hin, Conj. bafj

id) — , er hintrüge, Imperat. trage bin, Part Prt.

hingetragen ,
zanie, odnie tam, odnosi.

Hlntteiben, v. irr. a. m. b-> Imperf. id) — , er trieb

hin, Conj. bafj id) -, er bintriebc, Part. Prt. binge»

trieben zapdzi (tam precz), zagna? cf. zagoni.
Hint reten, v. irr. n. m. f.,

Prs. ich trete, bu trittft,

er tritt bin, Imperf. ich —, tv trat hin, Conj. bag
id) — , .er hinfrate, Imperat. tritt bin, Part. Praet.

hingetreten wystpi, postpi (tam gdzie indziej);

stan gdzie, zbliy si do czego.

Hintritt, m. (ber) zejcie Cz tego wiata), wst-
pienie do grobu.

Hinüber, adv. beg Ortes, bie Richtung einer S3eme=

gung über einen Ort fern bon bem rebenben ober

banbelnben ©ubjeft ju bezeichnen, im ©egenfa^e beß

herüber na tamte stron; cf. precz, ponad —

;

poza.

Hinüberbringen, v. irr. a. m. fi., Imperf. id) —

,

er brachte hinüber, Conj. baß id» — , er fiinüber*

20*
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brad)ie , Part. Praet» f)inübergebrad)t przenie,
x przenosi tam, przeprawi.
hinüber eilen, v. n. popieszy na drug stron.
hinüberfahren, v. irr. n, Prs. id) fahre, bu fäbrft,

er fäfjut hinüber, lmperf
;

id) — , er fuhr hinüber,

Conj. bafj id) — , er hinüberführe, Imperat. fahre

hinüber, Part. Praet. hinübergefahren przejecha,
przeprawi si na tamte stron; 2) v. a prze-

wie, przewozi na — , za —

.

•hinüberfliegen, v. irr. n. in. f.,
Imperf. id)—, er

flog hinüber, Conj. ba9 ich — , er hinüberflöge,

Part. Praet. hinübergeflogen przelecie ,
przela-

tywa (tam).

4jinüberfliehen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er

floh hinüber, Conj. bafj id) — , er hinüberflöhe, Part.

Prt. hinübergeflohen uciec na tamte stron.
^»itifib erführen, v. a. m. h. przewie, przewozi,
przeprowadzi na tamte stron.

hinübergehen, v. irr. n.ni. f., Imperf. id) — , er

ging hinüber, Part. Prt. hinübergegangen przej,
przechodzi (tam).

<£>inübergeleiteu, v. a. przeprowadzi tam.

•Öinüberbelfen, v. irr. a. m. i}., Prs. id) helfe, bu

hilfft, er hilft hinüber, Imperf ich— , er half hinüber,

Conj. ba§ id) — , er binüberbülfe, Imperat. hilf bin*

über, Pari. Prt. hinübergeholfen dopoinódz komu
przeprawy, — przejcia.

^linüberfominen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er

fain hinüber, przej (tam).

•giinüberlaffen, v. irr. a. m. I)., Praes. id) laffe, bu

läffeft, er läfjt hinüber, Imperf. id) — , er lief) bin*

über, Conj. baft id) — , er binüberließe, Imperat.

laffe hinüber, Part. Prt. binübergehiffen przepuci.
•£>inüberlaufen, v. irr. n. m f.,

Prs. id) laufe, bu

läufft, er läuft hinüber, Imperf. id) — , er lief hin-

über, Conj. bafj ich —, er bjnübfrliefe, Imper. laufe

hinüber, Part. Praet. hinübergelaufen przebiega
(tam), na tarnte stron.

.gilnüberreicben, v. a. "u. n. m. b- podawa —

,

siga na tamte stron.
•Öinuberfchicfen, v. a. przesya (tam).

gunüberfebiffen, v. n. przeprawi sie na okrcie
(tam) przepyn.

<£>tnüberfd)reiten, v. irr. n. in. f.,
Imperf. id) ~,

er fchritt hinüber, Conj. bafj ich —y er hinüberfchritre,

Part. Praet. hinübevgefd)ritten przekroczy, prze-
le (lam), przej, przechodzi na tamie stron.

.§)inüberfd)h)immen, v. irr. n. m. f., Imperf. id)

— , er fchroamm hinüber, Conj. bafj id) — , er bin*

überfchtoömme , Part. Praet. binübergefebroommeu
przepyn (tam).

•Öinüberfeijeii , v. a. przesadzi —
,
przeprawi

na lamt stron.
«&inüberfpringen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) —

,

er fprang hinüber, Conj. bafj id) — , er binüberfpränge,

Part. Prt. binübergefpningfn przeskoczy (tam).

•£>inüberfteigcn, v. irr. n., Imperf. id) —, er flieg

hinüber przele, przeby (tam).

hinübertragen, v. irr. a., Prs. id) trage, bu trägft,

er trägt hinüber, Imperf. id) —, er trug hinüber,

Conj. bafj id) —/er hinübertrüge, Imperat. trage

hinüber, Part. Prt. hinübergetragen przenie, prze-
nosi (tam).

-Öinüberroerfen, v. irr. a. in. h-, Praes. id) roerfe,

bu roirffr, er rairft hinüber, Imperf. id) — , er roarf

hinüber, Conj. bafj ich — , er hinüber roürfe, Imper.
roirf hinüber, Part. Prt. bjnübcrgemovfen przerzir-

ci, przeciskiwa (tam), przeciska.
•£)inüberroollen, v. irr. n. in. b-, Prs. id) mill hin*

über, Imperf. id) -, er roolüe hinüber, Conj. bafj

id) — , er blnfibcrroolle. Part. Praet. blnübergcroollt

chcie si przeprawi na tamt stron.
•ftinübrrjjieben, v. irr. a. in. r).

;
Imperf.' id) — , er

joa hinüber, Conj. bufj id) — , er binüberjöge, Im-
perat. jiebe hinüber, Part. Praet. hinübergezogen
przeprowadzi si, przecign, przeprawi si,
przenie si (tam).

Vitium f. herum tam na okoo.
hinunter, adv., roeldjeg eine äeroegung bon oben

nad) unten fern bon bem rebenben ober banbelnben
Subjeft bezeichnet tam na dó, ku doowi, tam
pod, f. hinab.

hinunterbringen, v. irr a. in. lj., Imperf. id) —
er brachte hinunter, Conj. bafj id) ~, er hinunter-
brächte, Part. Praet. hinuntergebracht (tam) na dó
znie.

hinunterfahren, v. irr. n. m. f.,
Prae9. id) fahre,

bu fäbrft, er fcll)it hinunter, Imperf. id) — , er fuhr

hinunter, Conj. bafj id) — , er hinunterführe, Imper.
fahre hinunter, Part. Praet. hinuntergefahren jecha
(tam) na dó, spuszcza si (tam) na dó, bibl.

zstpi do grobu
•&inunterfallcn, v. irr. n. m. f., Praes. id) falle,

bu fctllfl, er fällt hinunter, Imperf. id) — , er fiel bin*

unter, Conj. bajj id) -, er hinunterfiele, Imperat.
falle hinunter, Part. Praet. binuntergefallen spa
(tam na dó), spada.

hinunterführen tam na dó) sprowadzi.
hinuntergehen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) —

,

er ging hinunter, Conj. bag id) — , er hinunterginge,
Part. Praet. hinuntergegangen zni (tam na dó),
zej, schodzi.

•jjinunterlaffen, v. irr. a. m. 1)., Praes. id) laffe,

bu läffeft, er läfjt hinunter, Imperf. ich — , er lief

hinunter, Conj- bajj ich — , er hinunterliefe, Imper.
laffe hinunter, Part. Praet. binuntergelaffen spuci,
— tam na dó. <3id) binunterlaffen spuszcza si.

•pinunterlegen, v. a. pooy (tam na dól), pod-
oy, podkada.

•jbinunterfcbltidFeil, v. a. pokn, poyka.
Innunterfinfen, v. irr. n. ni. f.,

Imperf. id) — , er

hinunter, Conj. bafj id) -, er binunteifanfe, Part.
Praet. binuntergefunfeu spa (tam), zstpi tam
a do spodku.

•gnnunterfpringcn, v. irr. n m f, Imperf. id) —

,

er fprang hinunter, Conj. bafj id) —, ar hinunter«

fbräuge, Part. Praet binuntergcfprtingen zeskoczy
(tam na dó).

•gununterfteigeti, v. irr. n. in. f., Imperf id) -,
er flieg hinunter, Part. Prt. binunrergeftiegen zej
zstpi (tam na dó).

•jjinuhteiftofjeii, v irr. a. m h-, Prs. ift ftofje, bu
ftöfjcft, er ftöfjt hinunter, Imperf. id)—, er fließ hin-

unter, Conj. bafj id) —, er hinunterfließe, Imperat.
ftofje hinunter, Part Prt. binuiirergeftofjen strci —

,

zepchn (tam w dó).
•binunterjieben, v. irr. a. m. b , Imperf. id) —

,

er jog hinunter, Conj. bafj id) — , er binunterjogc,

Part. Prt. binuntergejogen cign (tam na dó).
£)inunterroart6, adv. = nad) unten ju ober hin

lam na dó, tam ku dou (doowi.
|)inroärt8, adv. = nad) einem ©cgenftanbe hin, im

©egenfaije be6 berroärtS tam, do owad, owdzie,
cf. pod. (Sr. pod miasto polowa niewolno, D oc.

bitiroärte nach ber ©tabt ifl eö nidit frei 311 jagen.

•fjinroeg, m. [ber| droga tam (przedsiwzita), po-
dró, pojazd.

^)inm eg, adv. im ebtern JTuSbrudf ft. roe g eig. bon
hier, bon hinnen roeg. SBefonbcrS am (Silbe eines

©ai3e8, um ihm mehr SRüiibiing unb SBohlflang ju

geben precz, na stron, z drogi; cf po czem, j. S3.

ju po orzechach, ju sprzedane, Grtl. >£)nbb.

•jjinrocgbegeben, fid), v. irr. reo. m. 1)-/ Praes. id)

begebe mid), bu begiebft bid) binroeg, Imperf. id) be-

gab mich, er — fld) binroeg, Conj. bajj id) mid) —

,

er fid) htnroegbegäbc, Imperat. begieb bid) binroeg,

Part. Praet. binroegbegrben ustpi precz, odej,
pój.

•fjinroegeilen, v. n. m. f. spieszno precz odej.
•jpinroegfnbren, v. irr., Prs. id) fahre, bu fäbrft, er

fährt binroeg, Imperf. id) — , er fuhr binroeg, Conj.

bajj id) — , er binroegfübre, Imperat. fahre binroeg.

Part. Prt. binroeggefabren odjecha precz;
— v. n. odwie, —wozi.
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.^infüegführen, v. o. uprowadzi, uwie precz
•jbinmeggefyen, v. irr. n. in. f./ Iraperf. id) — , er

ging l)inrt>eg, Conj. bafj ici) —, er hinmegginge, Part.
Prt. hinweggegangen precz odej, odchodzi.

$inn>egnef)men, v. irr. a. m. b., Praes. id) nc^me,
bu niminfr, er nimmt hinroeg, Imperf. id) —, er

nahm bintoeg, Conj. bafj id) — , er hintoegnähme,

Imperat. nimm himeeg, Part. Prt. binmeggenommen
precz wzi, — na stron.

<£)inmegraffen, v. a. porwa precz.

«jjiniuegräumen, v - a - uprztn precz.

<5intmgrücf en, v. a. precz odsun, precz umkn,
precz porwa.

.^inmegfchlüpfen, über ermaö puci co mimo sie-

bie, nawiasem co dotkn; zaledwie tknwszy
si czego przej.

•gHiiroegfeijen, fid) über etmaS niezastanawia si;
nieprzywizywa wagi do czego, niedba o co.

«£)inO)egfein nieby, nieby przytomnym, by
nieobecnym, precz by. Ufber etroafi hinmegfein
mniej dba, nicsta o co; cf. nie frasowa si.

^»intoegtbun, v. irr. a., Imperf. id) — , er that hin*

meg, Conj. bafj ich — , er hmroegthäte, Part. Praet.
hinmeggetijan odj precz.

^>in meg trag en, v. irr. a. in. f)., Praes. id) trage,

bu tvägft, er trägt hinloeg, Imperf. ich — , er trug

hinmeg, Conj. bafj id) — , er hinmegtrüge, Imperat.
trage_ hinroeg, Part. Praet. hinmeggetragen unie,
wynie co precz.

<£>inioeg3iehen, v. irr. a. m h., Imperf. id) — , er

30g hinroeg, Conj. bafj id) — , er hinroegsöge, Part.
Prt. hinroeggejogen wyprowadzi si precz.

^»inmeifen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er toie§

I)in, Conj. bafj id) — , er binroiefe, Part. Prt. hinge»

miefen wskaza — , odesa do kogo, czego; po-
kaza komu drog tam.

^»inmeifung, f. (bie) odsyanie, odesanie, wska-
zanie, cf. odsyacz, odsylka.

•fJHnwelfen, v. n. m f.
widn, ndznie.

•Öinroenben, v. a. zwróci tam.
<§inroerfen, v. irr. a. m. I)., Prs. id) roerfe, buroirfft,

er roirft hin, Imperf. id) — , er Itmrf hin, Conj. bafj

id) — , er hjnroürfe, Imper. roirf i)in, Part. Praet.
hingeroorfen porzuci (tam), rzuci na (o) ziemie;
upuci (faden laffen).

Sine leicht hingeloorfene SEijje te kilka myli
dorywczo rzuconych (t. j. na papier).

£ i nicie er (um), oberb. f. roieber hin, znowu, wza-
jemnie, na powrót.

^»inmollen, v. irr. a. m. h., Prs id) mill hin, Im-
perf. ich — , er loofite f)in, Co nj. bafj ich — , er hin-

mollte, Part. Prt. hingeroollt chcie dokd (i),
zmierza, dy, godzi SBotoillft |bu bin? a
dokd? dokd idziesz?

^)i 113 ctl) len, v. a. wyliczy, zalicza.
«jjinseigen, v. n m. h. pokaza komu co, lub na co.

.ginjiehen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) — , er 30g
hin, Conj. bafj ich —

,_
er hiusoge, Part. Praet. hin«

gejogen wyprowadzi si dokd, Sich hinjiehen

garn si lam. Tam si kady garnie, gdzie
mu swoboda wystawuje ycie przyjemne, Kra-
jewski 149. 2) v. a. pocign tam; — ill bie

Sänge przecign, —ga, odwleka, odwlec.
<&in3ieleis, v. n. m. I). zmierza, godzi
•5iii3u, adv., meld)e8 bie 3fJid)hmg einer S3emegungäU ob.

nach einem ©egenftanbe beseichner, auch bie Sermefjrung
finer Sache ju bezeichnen do czego, przy—, nad —

.

Einzubauen, v. a. przybudowa.
^> i

n

ä u b e n f e n, fd), (dat.) domyle si czego przy
czem.

Einzubringen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich — , er

brang tjinzu, Conj. bafj ich —, er hinzubränge, Part.
Prt. hinsugebrungen cisn si do czego.

E in 3U eilen, v. n. m. f. pokwapi si dobd.
Einzufließen, v. irr. n. m. f , Imperf. id) —, er

flofj hinsu, Part. Praet. hinjugefloffen przypyn,
dopyn.

^»injufugen, v. a. przyczy, przycza, doda-
wa, przydawa, zaczy (a); cf. L. przy-
bawi, Boss.

Ejnzufiigung, f. (bie) doczenie, przydanie.
Einzuführen, v. a. przyprowadzi.
Einzug, m. (ber) pochód (w tamte stron}» udanie
si tam.

<£>iii3ugeljen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich—, erging
hinzu, Part. Prt. hjnzugegangeu przystpi.

^iin3ugefellen, v. a.
f. beigefellen.

<Öiii3Utaufen przykupi, dokupi, dokupowa.
Einzufommen, v. irr. n. ni. f., Imperf. ich —, er

fam bin3ii,_ Part. Praet. hJnzugeFommen przysta,
przychodzi, przyby do czego.

£>iri3U[affen, v. irr. a. m. h., Praes. id) (affe, bu
läffeff, er lägt hinzu, ^mperf. id) — , er liefj hinzu,
Conj. bafj ich—, er hinzuliejje, Imperat. laffe hjnzu,
Part. Praet. hinsugelaffen dopuszcza, przypuci
do czego, nie wzbroni przystpu.

Einzulaufen, v. irr. n. m. f., Praes. ich laufe, bu
läuffr, er läuft hinzu, Imperf. id) — , er lief f)in3ti,

Conj. bafj id) — , er hinliefe, Imper. laufe hinzu,
Part. Praet. hjnzugelaufen przybiega, przybied
do czego.

t£>iii3Ulegen, v. a. przyoy, przyczynia, dooy.
E i 113 u mad) en, fid), przystpi do czego j — v. a.

dorobi, nadrobi.
<5iil3umifcheu, v. a przymisza.
Einjureüen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) — , er

ritt hina'ü, Conj. bafj id) —, er hinzuritte, Part. Prt.

hinzugeritten przyjecha wierzchem, przyjeda,
nadbiega konno do czego.

<£)in3ufd)iffetl przyeglowa, przypyn okr-
tem, prybija do czego (do brzegu).

«£>in3iifchleichen, v. irr. n., Imperf. ich — , er fchlich

fjinju dole, przykrada si.
Eingufchütten, v. a. dosypa, przysypa wicej

do czego.

Einzufchroimmen, v. irr. n., Imperf. ich—, er

fchtoamm hinzu, Part. Prt. hinzugefd)roommen przy-
pyn tam.

Einzufetjen przysdza; doda, przyoy, przy-
kada.

Einzubringen, v. irr. n , Imperf. id)—, er fprang

hinju, Part. Praet. hinjugefprungen przyskoczy,
Präs. przyskakuj, doskakuj.

Einjuthun, v. irr. a., Imperf. id) that hinsu, Part
Prt. hinjugethan doda, dodawa, przyda-, przy-
czy.

Einzutragen, v. irr. a., Prs. id) trage, bu trägft,

er trägt ijinju, Imperf. id) — , er trug hinzu przy-
nosi, donosi (wicej, tam).

Einzutreten, v. irr. n., Praes. id) trete, bu trittft,

er tritt hinju, Imperf. ich — , er trat hinju przy-
stpi.

Einjurudljen, v. a. przywala, przytoczy tam
lub wicej.

Einsutoerfen, v. irr. a., Prs. id) roerfe, bu roirfft,

er roirft bit!3u, Imperf. id) — , er roarf Ijinju, Part.

Prt. hin3ugerr>orfen przyrzuci.
^> i

n

3 u 3 a l) l e n, v. a. dopaci f. jttsctblen.

Einzuzahlen, v. a. doliczy; policzy do czego.

Einzuziehen, v. irr. a., Imperf. id)—, er 30g hinsu,

Part. Prt. hinzugesogen przycign tam do czego;

fig. wezwa do wspólniotwa w czm, przybra.
Ob. od wszystkich tych zoonych pojed3'cze.
NB. SSon allen biefen S[B5rfern f. ihre Stammwörter.

Eiob, m. Job, g. a. S3efpr.=gormel by te to wity
Job, mia dziewi robfc3ów, od 9 do 8mego,
od 8 do 7, od 7 do 6, od 6 do 5, od 5 do 4, od
4 do 3, od 3 do 2, od 2 do 1, od pierwszego
do ada^go.

#iob8poft, f. (bie) smutna wiadomo.
.giippc. f. (bie) eine Benennung berfchiebener frummer

SBerf3euge sum hauen unb fchneiben, eine 2Crt Sichel

ober Senfe; ein frummeS ©artenmeffer gnip, g. a,
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nó ogrodniczy, u i by obrzynado, siekacz,

sierp, g. a, kosa.

Hibbcl, f. (bie) cine SBafel andrót, g. a, ciasteczko

czworograniaste pieczone w formie; cf. Tr.

*ulipek, ciasto na ksztat opatków.
Hibbeneifen, n. (baó) andrótnik, g. a.

4ji£bofvajj,'m. (ber) hipokras, wino przyprawne
korzeniami i cukrem.

HibpobotamuS, m. (ber) hipopotam, nad) Jarocki
ober nad) 9Bo- ko Nilowy, cf. SWlbfcrb rzeczny

ko, Nieme.
Hirn, n. (ba6) f.

©ehirn mózg, g. u.

|>irnj>ohrer, m. (bei) trepan, wider chirurgiczny

dla przewiercenia czaszki, z pod której krwi
zsiadej albo uupku koci dobywaj.

Hirnentatinbung, f. (bie) zapalenie mózgu.

4pirngefpinnfr, n. (bag) urojenie, ubrdanie, przy-

widzenie, fantazya, baamuctwo, cf. L. *dym,
mara, widmo, chimera, kaprys, "trojnewid, dzi-

wactwo; dziwolg.
gr. widmo dawnej wymowy, bon ©djtllreben,

SP. Heber leere Hirngefbinnfte brüten trudni si
baJamuctwem.

Hirnhaut, f. (bie) bona mózgowa.
Hirnfaften, m. (ber) mozgowica, *lbica, L.

Hirnfranf chory na mózg. '

Hirnlein, n. (ba8) módek, g. dku.
Hirnlo6 bez mózgu, nnb auf Stuff. Slrt B. bezmo-

zgi, bez rozumu, szalony.

Hirnlofigfeit, f. (bie) gupota, szalestwo.

Him mart, n. (ba$) mlecz mózgowy, rdze mó-
zgowy.

Hirnfdjabel, m. (ber) bie Hunfchaie czaszka.
_

Hirnrourft, f. (bie) cerwelata, kiszka módkiem
nadziana.

Hirntouth, f. (bie) szalestwo, mózgu zapalenie.

Hirnnnithig mózgowiec, g. wca, szalony.

Hlrfd), m. (ber) jele, g. nia; Sunger - piczak.

Hirfd)bocf, m. (ber) jele samiec; cf. rogacz, g. a.

«g>i i fct)bi a ten. m. (ber) jelenia piecze.

Hirfchbrunft, f. (bie) bekawlsko, bekanie si jele-

nie, rykowisko. 2) czas bekanie si.

Hirfd)born, m. (ber) (Sar. rhamnus catharticus)

szaktak zwyczajny, Al.; — pospolity, Jndz.;
— ciernistj', Hg-

Hirfchfanger, m. (ber) kordelas, g. a.

4?irfd)geh)cil), n. |ba8] rogi jelenie, pi.

|)irfd)haut, f. (bie) skóra jelenia.

<f>irfd)heilrourj, f- CSat. athamanta libanotis) ple-

nik górny, winiak, >&gn., Jndz.
Hirfd)bolunber, m.,* ober £irfd)holbev, ober 23ad)ho=

fanber ober SBafferholunber (Sat. viburnum opulus,

L.) kalina zwyczajna, &(., ^>gil., — pospo-
lita, Jndz.

Hirfdjhorn, n (baS) róg jeleni; 2) (Sat. cochlearia

coronopus) warzecha winia rzeucha, Al.;

warzcha leca, Jndz.
Hivfd)hornfraut , n. (Sat. plantago coronopus)

babka wronia stopa, Al-, Jndz.
Hirfchfäfer, m. (ber) ber geuerfchröter (Sat. cervus,

L.) jelonek, najwikszy gatunek chrzszcz,
majcy szczki galziste na podobiestwo ro-
gów jelenich, aud) nad) anbern kózka, ania, ro-
gacz, L.

Hirfchfaib, n. (ba§) jelonek.

Hlrfehfeule, f. (bie) udziec jeleni.

Hirfchflec, m.
f. Gbelleberfraut; 2) f. Sllbfraut.

Hirfchfolben , m. (ber) Oitgerfbr.) mode rogi je-
lenia.

Hirfd)ftlh, f. (bie) lani, g. lani.

<£)irfd)lcbcr, n Lba6j skóra jelenia.

Hirfd) mango Ib, m.
f. ftlecfenfraut.

iSirfd)melbe f. fflalfamine, roilbe.

.girfchmßhre, f. (bie) pasternak.
Hirfdjpetcrlein, n. f. (fiijian, fchluaracr.

Htrfohfihnjamiu, m. jelenia bedka.
^rfchlBurj, f. (Sat. athamanta) winiak, Al., Hg.;

olenik, Jndz., |>g.; gehJÜrjhafte — , f.
^»irfdiljeil»

Unirä; fchroarje — f. Snjian, fchroarjer; beterfilien«

blättrige — f.
Slugenrourj 2); h)ei9e — , f. (Snaian,

tneijjef; fleine — (Sat. laserpitiuin prutenicum)
lazmck pruski, SI, Hg-/ bucie pruski, Jdz.

Hirfd^iemer, m. |ber| cbr jelenia.

Hirfd)3Uuge, f. (Sat. asplenium scolopendrium)
stonogowiec (ziele ledzionowe) (Sin. Hnbb., nad)

Äl. ledzioiika stonogowiec; deine — (Sat. asple-

nium ceterach, 3> £•) ledzienica, 3- S. eig. je-

leni ozór.

Hirfe, f. (bie) (Sat. panicum miliaceum, L.) proso

zwyczajne; ruilbe — f. S3ltltgra8.

Hirfegra8, n. (baó) (Sat. milium, L.) prosownica;
ausgebreitetes — f. glattergras. ©riineS — f.

geunid),

grüner.

Hirfegrüfte, f. (bie) jagy, Pi. g. jagie, kasza
jaglana.

Hirfeforn, b. (baö) ziarko jaglane, jago.
Hirfenfennid), ra. f. Hirfc.

HirfenriebgraB , n. (Sat. carex panicea) turzyca
prosowa, Äl ; — prosiana, Jndz.

Hirt, m. (ber) paslerz, g. a; ber SMebhtrt pastuch;

skotarz; (skotarz brauchen auch bie Äafchuben bei

SJerent fo lnie bie ©rofjbolen). Wirten fetjen da
pasterze.

Hirtenaint, n. (baft) urzd pasterski (biskupa).

Hirtenbrief, ni. (ber) list pasterski cf. pasterska
odezwa.

Hirtenflöte, f. (bie) flet pasterski, fujarka, pi-

szczaka.
Hirtengebidjt, n. (baö) sielanka, skotopaski, pio-

snki pastusze, pi.

HirtenhauS, n. (ba6) pasternia, buda —, chata

pasterska.
Hirtenhtinb, m. (ber) pies pasterski, kondel.

Hirtenhütte, f. (bie) namiot pasterski, chata pa-

sterska; cf. szaas, B , Ober szaas, äßfl.

Hirtenjunge, —fnabe, m. (ber) pastuszek.

Hirtenleben, n. (ba8) ycie pasterskie.

Hirtenlieb, n. (ba8) pie pasterska, piosnka pa-

stusza.

Hirtenbfeife f. ^>— flot.

Hirtenftab, m. (ber) brzkalec, pastusza laska
kosztur. — eilieö &Mfd)0f8 *kurwatura, pastora

Hirtentafd)C, f. (bie) torba pasterska, »toboa, L
2) — (Sat. thlaspi bursa pastoris) toboki wa-
ciwe, ÄI., Hgtl-; tasznik waciwy, Jndz
Hgn.; kaleta paslerska, Hg-

Hirtenbolf, n. (ba&) lud pasterki.

Hirtin, f. (bie) pasterka.

Hiffen, v. a, in. h., bei ben ©djiffern: in bie Höhe
jiehen hysowa, do góry cign, windowa,
agiel podnosi.

Hiflörd)cn, n. (baö) historyjka, powiastka.

Hiftorie, f (bie) historya, dzieje, PI. g. dziejów.

Hiftorifer, m. (ber) dziejopis, g.a, historyk, g. a.

HiftOlifd), adj. historyczny, a, e; adv. history-

cznie, po historycznemu.

Hitjblafc, Hif5blalter, If. (Sat. phlyctaena) krostka
od gorca, nad) 6rn. H^b- *wrzedzienica; cf.

Stuff, pryszcz.

Hitje, f. (bie) gorco, upa, g. u, gorco, ar,
skwar, znój fig. impet, zapal, popd, zapd. 3>n

ber elften Hüje w pierwszym zapale, — impecie.

Die SJJittagöbitje znój poudniowy, PK.
3d) habe e8 in ber Hilje getban, in llebcreilnng u-

czyniem to w zapdzie, w gorcoci. — in ber

Äranthcit gorczka, rozpalenie.

Hiijen, v. u m. h. pali, (piek, piec) rozpala
Hil3ig gorcy, paajcy, rozpalony; 2) fig. hciftlg,

Ijcftig wawy, porywczy, popdliwy, gorliwy,
gorco kpany; hiljlg fbredjen , §£. popdiiwie
mówi przeciw obojtnoci izby, (a); hiljigeö

gieber gorczka, maligna; hiijigc ©ctrmife trunki
gorce, Sßj , rozgrzewajce, Dziark.; billige

Äranri)cit gorczkowa choroba, DD., hjhiße8 ©efed)t
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zacita bitwa, fyiijigcS äßefen opryskliwo, fyiijig

roerben zapali sie, rozpala si
Hityfopf, ra. (ber) czupurny, zapaleniec; cf. B.

gorca gowa, zapalona gowa; cf. L. gorco
kapany; 'paliwoda, fig. ein Sitgner, zagorzalec,

g.'lca; L.5 Hm8 bu für ein £iiifobf bift jaka z
ciebie gorca kasza, L.

Hobel, m. (ber) hebel, g. bla; cf. L. drónik b. i.

hebel do laskowania; ber ©rofjhobel stosygiel, g.

gla, L.

Hob elbauf, f. (bie) warsztat do heblowania, B.;

cf. stó warsztatowy, warsztat stolarski.

Hobeleifen, n. ibaó) elazo heblowe (w ladzie),

elazo u hebla.

pöbeln, v. a. heblowa.
Hobelfban, m. (ber) $1. bie Hobelfbane heblowiny,

PI. wlory ober struyny od hebla.

Hoboe, f. (bie) obój, g. oj u, oboja, g. i. L.; fiche

HautboiS.

^g) od), adj. ber, bie, ba« hohe 2C. wysoki, wynios-,
górny, wywyszony, subtelny, górnolotny, wy-
górowany; adv. wysoko ober wysoce, cf. wielce.

Drei SDcann hoch w trzech szeregach; jlcei 3rrei.t=

ben Ijocf), na drugiem pitrze; hoheS Stlter staro,
wiek podeszy zgrzybiao, sedziwoi hohe

Slufforberung wysokie wezwanie; bu ftrebft nach

hohen Dingen wysokich rzeczy chwytasz; pniesz

si wysoko, SBj ; etil hobeó geft wito uroczyste,

bibl. wielkie wito; hohe agb polowanie na
grubego zwierza (polowanie wysze), Sy Iwan;
cf. SHuff wysokie polowanie; hoher Seib twardy
wygórowany lub te i wciaguity ywot, DD;
hohe ©ebanfen wysokie myli; hohe Schule aka-
deinija, uniw-ersytet, g. u; cf wszechnica; ber

hohe Slbel, bie holje ©eiftlicbfeif wysza szlachta,

wysze duchowiestwo. (Stltmfl hod) aufnehmen
wysoko sobie ceni, mie sobie za wielki za-
szczyt. Sr lebe hoch! niech yje, wiwat! Da§ ift

mir jti hoch to za drogo dla innie; 2) to nad moje
pojcie, tego nie rozumiem; hoch fcbroöretl pod
przysig co powiada, KV.; hoch unb tljeuer

pod wit przysig, wicie; f)ohe czas wy-
soki, bibl. Die Stafe bod) tragen chodzi z za-
dartym nosem (a) ©id) hod)" bermeffen bardzie
mówi, KV. gj. eö ift hohe %t\t bem Unmefen ju

fteuern czas zabiee zemu, wielki czas.

hochachtbar szanowuy, zacny, cny, przezacny.
Hod),ad)ten p

hochhalten, hochfdjaijen wielce way
ober powaa, szanowa. Drogo to sobie sza-
cujemy, czego trudno dostajemy, grn. Jfebb.

Hochachtung, f» (bie) uszanowanie, powaanie,
poszanowanie.

Hochaltar, m. (ber) wielki otarz.

Hochamt, n. (ba6) suma, wielka msza; cf. msza
piewana. 3)a8 H— fjalten sum odprawia, ce-

lebrowa.
Hodianfehnlid) wielce okazay, wielkie znacze-

nie majcy, znaczny.
Hochbeinig wysokonogi; cf. B. dugonogi; ein

fyochbeinigeö Sßferb ko wysoki.
Hocbbefümmert fein bardzo si frasowa, w
wielkim smutku pogrony.

Hochberiihmt arcy sawny, bardzo chwalebny, —
sawuy, przesawny.

£od)betagt bardzo stary, podeszy w latach.

Hocbbetrtibt wielce zasmucony, — strapiony;

f)od)betvübt fein gorzki smtek mie.
Hod)boot 8 mann, m. (ber) ber Dberbootemann oher-

botsman, g. a.

H od) bunter äßeijen wysokopstrokata pszenica ob.

wysokopstra pszenica.
Hodjburg, nach L. bie Srabt Wyszogród.
Hochbeutfd) wysoka —

,
górna niemczyzna; cf.

B. górno-niemieki.
Hochbefelben pi. gro. Hod)bero (w listach), Janie
Wielmonego Pana (J. W. Pana).

Hochebel, szlachetny; grt). ^odjebeln Wad Mo

Pan; gm. -£)Od)ebelgeboren Wielmony Wa Mo
Pan Dobrodziej; cf. B. WMMPan Dobrodziej.

Hodjehrriutrbig wielebny. Hod)tourbig przewie-
lebny, najprzewielebniejszy.

Hod)erfreut wielce uradowany; wielce ucieszony.
4pod)erhaben wzniosy, wywyszony.
£od)crfch allen wynosi gosy, rozlega si.
^)Od)fal)tenb dumuy, wyniosy; adv. dumnie.
Hochfliegenb lotny ob. górnolotny, wysokolot-

ny, L.

Hocbfürftlich, mir im Slu6brucf gegen gürften, fi. fürfr*

lici) ksicy, Xicey, j. ©. gm. ^>od)fÜrftlici)e

2?urd)laud)t Wasza Xcia Mo; cf. B. Janie-
owiecony

Hod)geacbtet wysoce powaany, przezacny, zacny.
Hod)gebietenb wysok wadz zaszczycony; cf.

B. przewietny,
Hod) gbo ren Janie Wielmony (lytu Hrabiego.)
Hochgeehrt wielce szacowny, szanomny; Mo-
ciwy.

Hochgelahrt wysoko uczony, wiaty.
Hochgelb jasnoóty.
Hodjgelobt uwielbiony, bibl eig. nur bon ©ott
Najwitszy; fet bod)gclobt bd pochwalony.

Hocbgeneigt wielce askawy; cf. Ruff. wysoko-
miociwy.

Hod)genufj, m. (ber) rozkosz niewypowiedziana.
Hochgep riefen wysawiony
4)od)gerid)t, n. _(baS) szubienica, cf. jRirhtbla^

miejsce tracenia.

4)od)gefd)äh,t Wielce szacowny.
Hochgefinnt wielkiego umysu.
Hochgethürmt wysokowieysty. ^— e SBelfen wy-
soko pitrzce si bawany.

4jo d) greif lid), ad. hrabiowski; 30re ober (Sure t)oeh»

gräfliche ©naben Janie Wielmony Hrabia.

Hochhalten wielce powaa.
Hochheilig wielce .wity; cf. SJuff. przewity.
Hod)heireben, bibl. bardzo kardzie mówi.
4J0Chhcrjig wspaniay, wielkomylny, wielkoser-

cy, a, e, L., wzniosy. g$. zapa oywia ten
wzniosy naród (a),; wielkoduszny.

4)Od)her3igfeit, f. (bie) wspaniao serca, wiel-
koduszno.

4)od)lanb, n. (ba8) kraj górny, górzysty;
wzgórze.

4)od)lanbcr, m. (ber) góral. g. a.

Höd) l id) wie
r
lce, bardzo, nader.

4)od)loblich wietny, przewietny (jako tytuwy-
szego urzdu).

Hochmeifter", m. (ber) Wielki Mistrz.

Hod)inogenb Wielmony, przemony, Przewie-
tny, Wysokowadny, (a).

Hochmutl), m. (ber) pycha, duma, wynioso, har-
do- 2) — f. Sufchnelfe.

Hochmiithig pyszny, dumny, butny, wyniosy, cf.

duchy. gr. ten prostak takich duchów tam (w
Paryu) nabra b. i. biefer gemeine SIJenfd) ift bort fo

r)od)nuitf)ig geroorben, Bhml. H— fein wynosi si,
*buczy si.

Hochnotbbeinlid) kryminalny, gardowy.
4)0d)b'flafter, n. (ba8) bruk wysoki, kamienny
wykad, gr,. 3oh. 19. 13.

4)od)j3rei6lid) Przewietny (tytu urzdowy
dawny).

|)od)breifen, v. irr. a. m. r}., Imperf. id) — , er

brieS hod), Part.j Praet. hochgebriefen wielbi.
'

Hochrot!) ponsowy.
Hod)fd)dftig pionowo krosnowy, Tchn.
Hochfchätjbar. arcyszacowny.
Hocnfdjocen, v. a. wysoce powaa, wysoko ce-
ni.

Hochfdjdljung, f. (bie) wysokie powaanie, wiel-
ki szacunek.

H o eh
f eh ule, f. (bie) uniwersytet, gówna uczelnia

ob. szkol.
Hochfcfrüler, m. (ber) ucze uniwersytetu.
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,g)od)fd)U Iterig wysokobarczysty.

«£» db f d) >t* a ii g c v bliska poogu; cf. znacznie za-

sza w ci}-, znacznie brzemienua.^

«jpoebfelig nieboszczyk, g. a, fem. nieboszka, g.

i, ob witej pamici.
4"»od)fiini, ni. (ber) wspaniaomylno, wzniosy
umys.

. .

«g) 6 ci) fi bardzo, nader, arcy, nadzwyczajnie.

.§od)ftämmig, adj. wysokopienny, a, e, Sylwan,
cf. dono ny, Bhsz.

4?od)ftc, m. (ber) Najwyszy; 2) bon ©oit Bóg,

najwysza Istno; ba6 böchfte @ut najwysze
dobro, Tymien. im Cicero: sumraum bonum;

aufó J^od)[te fommen zmocni si, przyj do osta-

tecznoci, cf. do najwyszego stopnia.

,£>od)ftenÖ najwyej, najwicej, najduej; cf. naj-

dalej, B.; chyba; hö'chftenä neben fiebern Sinnen fin

Sllmofen jeeli wiele to dadz mu jamun. 6j.

Kaliczew nie ma zabawi w Paryu duej nad

6 tygodni, a najwicej do 2 miesicy (a).

<£> od) ft er, m. najwyszy.
|)0chftift, n. (bnö) kapitua katedralna, kanonia.

..ftochtag, bibl. jasny dzie.
<£>od)tönenb górnobrzmiiy, szumny.
^odjtrnbenb wyniosy, nadty, szumny; cf. górny;

cf. górnomylny.
.frocnberbicnt wielce zasuony.
^ochberorbnet przewietny, a, e; j. S8. prze-

wietna prefektura, Doc.
«£>od)berr(iü) m.(ber) zdrada stanu, zbrodnia stanu>

cf. wystpek obraonego Majestatu, Zamojski
(Sat. crimen laesae majestatis), krymina prze-

ciw majestatowi.
^odiberräther , m. (ber) zdrajca stanu.

£ochbevfchulbei peen przestpstwa.
-gocbroeife przewietny, przemdry.
.£) ochro id) tig arcywany.
^lochmilb, n. (bab), gruba dziczyzna.

•£>od)lrjobtehvroiirbig Wielebny.

.£) o d) ro o l) fg e 6 o r e n Wielmony.
IJochroiirben Wielebno.
.f) d) tu tir b i g "Wielebny, przewielebny; Janie
Wielmony (tytu wyszego duchowiestwa).

4">od)roiubige, n. (baß) przewielebny sakrament;

cf. Dmbr. chwalebny —

.

4? o d) roii r b i g ft przenaj wielebniejszy, najprzewiee-
bniejszy.

#od)jeir, f. (bie) wesele, g. a. ©bricbro. nie

wszystko prawda, co na weselu piewaj, Vol.

einlobnng sur ^ocf^eit , Äafchubifch: dobry dze
(guten Sag) tu do (fyierr/r) mnie przesiali (haben

mich gefd)icft) rozhula z rozbulenn (ber SBrcuiti*

gam mit ber ©raut) dali was durnc (taffen cud)

bitten) na odudanie (jjum Stillten) na osusanie

(jum 6ffen) a potemu (ttnb nachher) nahukskuks
Cjitr Suftbarfeir) do tego dugiego dyn ca (ju bem
langen Sanj) szyta o szyte (roo ®chofjd)en am
©chöfjchen) dom dom dec (fo aufbringen) a pit w
rzec (bafj bie garten an ben Wintern fchlagen) Te-
ros zbdzeta z Boygiem (nun bevbteibet mit ©Ott).

3ur .£>— bitten prosi na wesele.

-fcorbjcitbitter, m. (ber) druba; cf. $r.=sßoIn.

druban, proszcy na wesele.
»Öochjeltbrief, m. (ber) list weselny ober zaprasza-
jcy na wesele.

,f)od)jeiter, m. (ber) weselnik, g. a. pan miody.
<£)od)jeitfcier, f. (bie) ba6 ^)od)jeitfeft gody we-

selne, Skarbek, uroczysto weselna, so-
Ienno —

.

<&od)jcitgaft, m. (ber) goszczcy na weselu, go.
^>od)äf itgeber, m. (ber) weselnik, sprawca wesela.
^od)jeitgebid)t, n. (ba6) wiersz weselny» cf.

panegiryk godowy na wesele , (Koniecpolskie-
go 1010).

^)Och}ctgcfd)enr, n. (ba6) podarunek weselny,
podarunek na wesele, prezent na wesele.

fcochjcübauß, n. (bab) dom weselny.

^)od)jeitfleib, n. (baß) szata weselna, cf. godo-
wy strój. Gr, Skarbek: ach jake pikna w
tym godowym stroju.

•£>od)äeit!eute, tyl. bie, gocie wesela.
<5od)j eitlid) weselny, a, e.

•Oochjeitmahl, n. (baö) ^»ocbseitfdjmaue, m.
(ber), uczta weselna, bankiet weselny, obiad
weselny.

^'ocbjeittag, m. [ber] dzie weselny.
^)od)jeitbater, m. (ber) ojciec weselny t.j. wypra-
wiajcy wesele córce lub synowi.

«&od)jelth)etn, m (ber) wino weselne, godowe.
<£>od)jucI)renb wielce szanowny, czcigodny.

Iiocfe, |f. (bie) ein Raufen ©avben kuczek, g.

czka, Pi. übt. kuczki, kopa, kopka; cf. kucza
ober kuczka.

.£)0Cfen, v. a. m. I), snopy w kuczki stawia; 2)
na barkach ober plecach czyich siedzie; 3) —
v. n. kucze; siedzie w kuczki, próno
siedzie.

porter, m. (ber) garb. g. u, wyroso na
grzbiecie, garbacizna.

.£>öcferich:t, adj.; einem Dörfer ähnlich naksztalt
garbu, garboway, garbiasty.

^öcferig garbaty, fig. nierówny, chropowaty,
niegadki.

^>obe, f. (bie) jdro; cf. stroje, jajca, mudo, L.
<£>0 ben, $t jdra, jajca u samca.
«jbobenbrud) , m. (ber) kia, ruptura onowa;

przepuklina , wypuklina (worka jdrowego)
cf. uraz.

«Öobenfacf, m. (ber) jdrownik, jdrowy worek,
moszny worek (Sat. scrotum), L. moszna.

.^of, m. (ber) dwdr, g u. alt a. palc ber einge*

fdjloffene $latj neben bem #aufe dziedziniec,

podwórze. — urn bie «Sonne kolo jasne w kolo
soca albo kiyca, — um ben ättonb tcza
okofo ksiyca, cf. Stuff, wieniec.

2)en <£»of machen (einer) z;ile ca si do kogo,
umizga si; przymila si jakiej. S3ei <£>ofe

u dworu.
^»of bauer, m. (ber) chop dworski, do dworu na-
lecy.

^»ofagent, m. (ber) agient nadworny; cf. —
dworski.

.£>ofamt, n (ba6) urzd dworski ober nadworny.
^»ofarjt, m. (ber) lekarz nadworny.
^Ofbicfer, m. (ber) piekarz nadworny.
•bofbeamte, m. (ber) urzdnik dworu, — na-

dworny.
^»ofbebiente, m. (ber) suga dworski.
<5ofbraud), m. (ber) f. .&— fitte.

tjpofcabelle, f. (bie) dworska kaplica.

«pofcabalier , m. (ber) kawaler dworski, dwo-
rzanin.

^»ofcabale, f. (bie) kabaa dworska.
Jbofch|arge, f. (bie) f.^ofamt.
«£)öfd)en, n. (baS) dworek, podwórko.
«f>ofbame, f. (bie) dama dworska, dama na-
dworna.

4jofbienft , m. (ber) suba dworska, pa-
szczyzna.

#ofbrefcher , m. (ber) mocek dworski.

«hoffähig majcy prawo bywania u dworu, ma-
jcy przystp do dworu. Prawo to zowie
si bie 4?offä()igfeit.

^offart, f. (bie) pycha, hardo, wynioso, na-
dto serca.

•£>!off(irtig pyszny, hardy, wyniosy, butny.

|>offen, v. n. m. f). ula, spodziewa si, mie
nadziej.
©brichV Ipffen ttnb harren macht manchen pni

Warren czekaj tatka latka.

^öffentlich, adv., role man l)offt jak spodziewa
si wypada, tak si spodziewam, przecie.

t
off eft, n. (ba8) zabawa, uroczysto dworska.

off »U lig, f. (bie) nadzieja, otucha. Saß bie .£>off*
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nting nicht fahren , menu es bir nicht mobl gebt nie

tra nadzieje, gdy si nie dobrze dzieje. Gm.
-ftnbd). Gr. Hoffnung laffet nicht ju ©chanben mer*

ben nadzieja nie pohabi, Gin. <£>tibb. 3Me— ift

bcrfchlfunbcn nadzieja si w kat skryta,!,.; Ober

znika; cf. L. nadzieja dziurawa (raufdjenb).

©id) roegen fef>Igefdjlagener — härmen linki po-

yka, L. <Die — täuf(i)t oft czsto skutek nie

zici nadziei, Pust. ©id) in bei' — getätifcht fe=

ben widzie si omylonym w swojej nadziei;

hoffnungslos bez nadziei, cmd) nad) L. beznad-
ziejny, a, e.

HoffnungSlofigteit, f. (bie) zupeny brak nadziei;

zupene zwtpienie.
HoffnungSboll peen nadziei.

Hoffriulein , n. (baS) frejlina, Ross.} panna
dworska; Skarbek, — nadworna, — na re-

spekcie, B. dworzanka.
Hofgärtner, m. (ber) ogrodnik nadworny.
Hofgerid)t, n. (beto) trybuna, sady pastwa
najwyszej sad nadworny.

Hofgefinbe, n. (baS) czelad dworska.
Hofgut, n. (baS) krolewszczyzna, dobra ko-

ronne.

Hofhaltung, f. [bie] dworu utrzymywanie, cf. B.
dwór Królewski, — Paskij cf. Ruff. przydwor-
ny sztat.

Hofbunb, m. (ber) pies dworski. 2) pies trzyma-
ny podwórzu, kuria.

Hofiren, v. a. unb v. n. m. h. *dworzy, po
dworsku nadskakiwa, pochlebia, kania si
komu; 2) feine Scothburft berricbten i na prze-
chód, wyj na dwór.

,

Hofjägermeifter , m. (ber) owczy nadworny,
— dworu.

Hofintrigue, f. [bie] intryga dworska.
Höfifd) dworski, adv. po dworsku.
Hofjube, m. Cber) yd nadworny.
Hoffammer, f. (bie) nadworna kamera.
Hoffanselei, f. (bie) kancelarya nadworna.

Hof fancier, m. (ber) kanclerz nadworny.
Hoffircbe, f (bie) koció dworski.

Hof fuch, f. (bie) kuchnia dworska, kuchnia
nadworna.

Hoffücbenamt, n. (baS) intendantura kuchenna.
Hoffüchenmeifter, m (ber) kuchmistrz nadworny
Hoflager, n. (baS) rezydencya, miejsce pobytu
ksica l jego dworu.

«5-ofleben, n. (baSl ycie dworskie.

Hofleute, Sßl. bie, ludzie dworscy; cf. dworzanie
ober oerachtlich dworacy.

Höflich grzeczny, uprzejmy, polityczny, febr— fein

poliiykowa.
Höflichfeit, f. (bie) grzeczno, dworno; cf.

polityka; dworstwo, PK., cf. uprzejmo, f.

©efälligfeit.

Höfling, m. (ber) ebel dworzanin,- gemein unb ber*

ächtlid) dworak.
Hofluft, f. (bie) powietrze dworskie, dwor-

szczyzna.
Hofmagb, f. (bie) dziewka dworska.
Hofinanier, f. (bie) dworskie obyczaje, maniera
dworska, dworstwo, dworszczyzna, ober im
©cherj dworakierya, dworski tok.

Hofmann, m. Cber) dworzanin; cf. dworak.
Höfling.

Hofmctnnifd) dworsko ober po dworsku, jak
dworzanin, dwornie, podug trybu dworskiego.

HofmannStrobfen anodyny, DD.; likwor anody-
"y* 3- $• (at. liquor anodynus); cf. DD.
wyskok siarczano-eteryczoy (Sot. spiritus sul-

phurico aethereus), nad) alter Slrt, allein jetjt eter
siarkowy, SBj., (8at. aether sulphuricus).

Hofmarfdjall, m. (ber) marszaek nadworny
— dworu.

Hofmctjjig stosownie do obyczajów dworskich,
dworacki.

Hofmeifter, m. (ber) ochmistrz, dwornik; cf.

dyspozytor, L.? 2) guwerner,
f. Hflu8lcbrer.

Hofmeifterin, f. [bie] bona, (a), guAvernantka;
ochmistrzyni, *dworka.

Hofmeiflerl id) ochmistrzowski, guwernerski.
Hofmeiftern, v. a. ochmistrzowa, cenzurowa,
gani, bdy wytyka. 2) guwernerk si
trudni.

Hofnarr, m. ber nadworny mieszek, Pust., ba-
zen dworski; bazen nadworny.

Hofblatj, m. ber, podwórze, n.j cf. dziedziniec,

g. ca.
Hofpoftamr, n (baS) nadworny pocztamt.

Hofprebiger, m. (ber) kaznodzieja nadworny.
Hofränfe, ^l. podstpy dworskie.
Hofrath, m. (ber) kousyliarz aud) radzca na-
dworny.

Hofroum, m. (ber) podwórek, dziedziniec.

Hofrid)ier, Hoffchneiber, m. (ber) sdzia —

,

krawiec nadworny.
Hoffchranj, m. tber) dworak, dworaczek.
Hoffecretair , m. (ber) sekretarz nadworny.
Hoffitte, f. (bie) ber £ofjroang zwyczaj dworski,

etykieta, baS H°fleben, H°fIon dworsczyzna.
Gj. Arystoteles lepiej si jeszcze zna na
dworsczynie ni na filozofii.

Hoffbrad)e, f. (bie) jzyk dworski.
Hofftaat, m. (ber) dw<5r królewski, bie $rad)t beS

fürftlicheu HofeS dwór Paski, okazao dworu,
wietno dworska, wspaniao; 2) bie jur

S3ebienung_ eines H°fcä gehörigen ^erfonen dwór
królewski, dworzastwo, dwór wielki, dworza-
nie, dworscy.

Hoftag, m. (ber) dzie paski, — paszczynia-
ny, roboczy.

Hoftbor, n. (baS) brama dworska, wrota od
podwórza.

Hoftihüv, f. (Die) drzwi od podwórza.
Hoftrauer, f. (bie) aoba u dworu, aoba
dwór ska.

Hofjroang, m. (ber) etykieta; przymus do dwor-
skich usug. 2) przymus do paszczyzny.

Höhe, f. (bie) wysoko, f Sn bie Höhe wzwy,
wgór, cf. wyyna, wzgórze CWnbÖhe).

Hoheit, f. (bie) wj'sokosc, wyszo, dosto-
jestwo, godno.

ÄÖnigl. Hohn' Królewiczowska Mo; cf. B.
Wasza Xiazeca Mo. 2) panowanie f. Dber*
herrfdjaft.

HohcitSrecbt, n. (baS) prawo Królewskie, prawo
zwierzchnicze, B.5 cf. prawo udzieluoci.

Hohenftein, n., ein ©tabicben Holstynek, g. nka}
2) eiu Dorf bei 2)irfd)ait Pszczóki.

Holpelieb, n (baS) pie nad pieniami, wielka
pie (Salomona).

Höfjenmeffer, m. iber) wysokomierca, wysoko-
miar, laska rozmiaru Jakubowa; instrument
mierniczy i gwiazdarski do mierzenia wy-
sokoci.

Hohe'briefter , m. [ber] najwyszy kapan, cf.

Wujek: (bibi. Xi kapaskie.
Ho r>ejprieftcilid)e6 91 nit najwysze kapastwo.
Höher, compar. bon hod) wyszy; cf. przeoony,

adv. wyej ©bnchro. je hötjer einer ftefgt, befto tiefer

fann er fallen bywa pod wozem , kto bywa na
wozie, Boh om o i. SluS einem höhern Jon fbred)en

mocniejszym przemawia tonem (a).

Hol; l adj próny wewntrz, czczy, pusty j cf.

dty (Sat. fistulosus), wydrony, wypróniony,
obkowaty, *dupniasty, dziurawy. Gin f)0hle

Äugel kula wydrona. Gin Iphler %af)n zb
pusty, wypruchniay — dziurawy; cf. L. zby
od zakau zakaonej flegmy próchniej i *du-
pniej; cf. *dupniasty.

hohle Serge jaskinie górne. 3Me F)of)Ie Hcmb
do, g. i. Gin hohle ©teinfluftjozpadliny skalne.

@in hohler SBeg (bibl.) gboka droga, parów ober
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parowa, wwóz. 2) — bcrtlcft wklsy, za-
pady, wpuky.

£of)laber , f. (bic) (Sat. vena cava) nod; bem fóuff.

pusta ya, ya próna, B.

^10 1)1 äug ig co ma oczy wklse, zapade, g-
bokie.

£of)lar,t, f. (bie) przysiek, g. u, L.

«fJOfylbeif, n. ibaö) topór stolarski z zakrzywio-
nym blatem, T r.

&oI)lborer, m. (ber) wider ciesielski; dczak.
<&or)le, n. (ba6) próno, czczo.
4>Ó.l)le, f (bie) jaskinia, pieczara; jama, dó, g.

n, loch g. u.; — ber $()iere nora ober nura; bibl.

grób i ci', gbokie podziemne lochy P.K. 406.

^o'hleifeu, n. (tab) beim <3chmertfcger skublice,
PI. L.i cf. dlubaczka (elazo do wydrania).

fohlen f. bolcu.

•|>öl)leu, v. a. wydry, wydoli, f CUlöhÖbtCli.

4>oI)lfeile, f. (bie) pilnik do wydrania. .

jpohlgefchliffeti, fioljlrunb wklso ober obko-
wao — , 9Bj , ober wpuklo szlifowany.

^)OÓIgefd)lr>iir, n. (baö) czczy wrzód, L. fistula,

SB3 wrzód zatokowy.
i&ohlgiefjen, n. (bab) lanie w którym rodek
próny, B.

«Cohlglaö, n. (bae) szkieko wpuke, B., —
obkowate, SKufl". llllb L., cf. okulary obko-
wate, L.

^»ofjlhaibe,
f. f. garberginfter.

^of)lbnri;ng, m. (ber) ulik, led bez ikry i

mlecza.
•Hohlheit, f. (bie) wydrzono, fig. próno,
czczo np. myli.

^)of)lhobel, m. (ber) hebel stolarski do lasko-
wania.

<£>ÖI)'ig jnmisty, nory majcy, lochowaty.
^) ol)lfel)le, f. (bie) obkowanie, SB . , laskowanie

wk|esle (snycerskie); cf. olkel uub olkelik, L.j

cf. Muff- polobek; cf. B. szyja??
^)0l)lfirfci)e f. äl)lfirfd)f.

4>oblflinge, f. (bic) gownia obkowata.
•Öofjlineijjel, m. (ber) dólo stolarskie do obko-

wania.
^ohlmiiiiic f. (bie) brakteat, B. blaszka (pieniek

z blaszki).

4?oI)lfbatel, m. (ber) rydlik wklsy.
^ohllbiegel, m. (bei) wklse zwierciado,
Osiski, L.; cf. wpuke, wydrone —, B.

»6» o blftrcifeii, v, a. obkowa, obi, L.

4>ol)lunber, m. (ber) bez, g. bzu (Sat. sambucus
nigra, L.)

4iJof)lunberbeere, f- (bie) jagoda bzowa.
<£> o I) ( u n b e r b 1 ü t f) e, f. (bie) kwiat bzowy.
.fioblunberbufd), m. (bert kierz bzowy.
Jpobiunbertreibe, f. (bie) powida bzowe.
•bohltniberfaft, m. (ber) sok bzowy.
.&ohliinberftraucb, ni. (ber) krzak bzowy.
.ftolunbertbee, m. (ber) zióka z kwiatu bzowe-

.go (do naparzania).

^) 61) lung, f. (bie) wydrenie, 3. S3, ust, nosa,

ywota, Dziark.; lochowato, dziupla; cf. L.
wypróchlizna Gr. w kolumnach znajdoway
si nieznaczne Avydrenia.

•£>ob,iroeg, m. (ber) wwóz, g. u, parowa; cf. B.

parów, g. u.

«Öoblroeibe, f. (bie) (fint. salix caprea) wierzba
iwa, Al., Juudz., iwina, iwowa palma, Jqc\.

^) [) 1 rt> U

r

3 , f. I. (Sat. corydalis bulbosa, ,£>g., cf.

fumaria bulbosa, Linn.) kokorycz gówkowy,
$. $. J.5 kokomak czczy, «£»gn.i 2) kokornak;
Dfterlucct), f. (Sat. arisiolochla, L.)

.feobljabn, m. (ber) (Sar. galeopsis) koci pysk,
Äf., Jpc\n.i badyl, Jndz.; «eter— f. Sldferglleb.

S3unter ^»oblüobn (Silt, galeopsis tetrahil) koci
pysk konopny, Al., &g, badyl konopny, Jndz.

<§obljifgel, m. (ber) dachówka obkowata; cf.

gsior, g. a,

«Öoblflivfcl, m. (ber) cyrkiel sferyczny, — ka-
bkowaiy.

-£>ol)n, m. (ber) sr boln. haba; 2) szyderstwo,
oszczerstwo, L., pomiech, najgrawanie, drwiny,
urg.anie. ginem — [brechen szydzi z kogo,
urga komu , Ciuch urga si komu allein nid)t

urga kogo,
f.

I,, über bie mannigfaltige Gonftruc*

tion biffeö SJerbume ; cf. zuchwale natrzsa si,
habi kogo, Sm. ,§nbb.

«&ol)necfcn, \. a., mit Spotte burcbjieheti wyszcze-
rza si z kogo, urga komu, drwi, kpi
z kogo.

•€>Jo b u e u , v. a. szydzi z kogo, najgrawa si,
drwi, urga, 3. g. ndznemu, Gm. .£>nbb., cf.

L *przegarza.
^)6bnerei, f. (bie) szyderstwo.
-£>oI)ngelächter , n. (bacO miech szyderski, L.j

8Z3Tderstwo, najgrawanie, pomiewisko , ur-
gowisko.

Ööbnifd), ad. szyderczy, szyderski, najgrawa-
jcy, uszczypliwy; — reben szyderczo, ze

wzgard mówi i ein höhnifche6 ©eifpiel przyso-
wie urgania, KV.

tC> o f> u i ci d) e i n , v. n. m. i), mieszki stroi; umie-
cha si z przeksem, szyderczo.

|)of)nlad)en, v. n. m. (;. z przeksem wymie-
wa si.

£obnlad)en, n. (baö) f.
£obnge(äd)t« *ubcr etro.

z czeco).

^)o()nfbred)er, m. (ber) szyderca, namiewca,
oszczerca.

£ßfe, ,£>6fev, m. (ber) ber SSictualienbanbler przeku-
pie, g pnia, przekupnik, przekupniarz.

£ofen, l)6fern, v. 11. m. 1). przekupniczy, B.$

przekupowa, by przekupnikiem, przekupni-
etwem si bawi, L.; mit Ääfe — sery prz-
dwa.

,£)öferei, f. (bie) przekupnictwo.
liöferin, f. (bie) bab ^öfermeib przekupnica,

przekupka.
&01U6, sß o fuö, m. (tant leitet eö ab bon Sat. hoc

est corpus) ©aufeleien, S3lenbroeif kugarstwo,
*fochy, matactwo, sztuki, praktyki, obroty,

psikusy.

4?olb', ad. miy, przyjemny, wdziczny ; nadobny,
luby; przychylny, askawy, yczliwy, wylany
dla kogo, sprzyjajcy, bogi, dobroczynny,
przyjaliwy, a, e, 3. S3, niebo nam przyjaliwc,
PK. 21ö. <£)0lb fein by askawym, sprzyja
komu.

.£>olbe, m. (ber) bie luby, luba.

4ü>olber f. Sllbornbaum.

^)0lbfelig wdziczny, mity, przyjemny, agodny
b. przystpny i cf. bibl. miosny, bogosawiony.

,£)olbfeligfeit, f. (bie) wdziczno, przyjemno,
agodno, b. przystpno, asku; cf. wdzik
Ober wdziki, powaby; mia gracya.

.£)0len, v. a. i po co, przynie co,

wzi co.

— laffcn posa po co. §Iu§ ber Grbe — wydo-
by z ziemi; 2(u6 btm Äeller — antat starego

•wina ka doby z piwnicy, Nieme. litijem 1)0=

len oddycha; I)ol e6 ber Jeufel porwono djabu;
cf. zjedze djaba ober a ki wszyscy djabli,

Teatr. Der genfer foli if)U I;olcn zje kata,

Bhml , cf. niech mi choroba wemie, cf. o

nieche djabli, choroba, wszystko ze takich

bierze Icimociów, Ii. 2illcö bat ber genfer ge*

l)0lt wszystko to kaduk spiska, Treb.; cf. ba&

eubI)omfitte jecha go pies, sk, fur bas unfittlidje

jeba go pies.

|)olfter", f. (bie) ein boblfö 83ebürfnif} etroaö barin 3U

bermabren, bef. am Sattel 311 Sßiftolen olstro.

folia hola, hej; stój, kwita. Gr.. meine Sodjtcr

foli feinen armen
_
Jeufcl beiratben unb bainit holla

córka moja niepójdzie za chudego pachoka
i kwita.
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Hollanb Hollandya.

5keujjifa>t>ollanb, eine Stabt Holed, g. a, pruska
Hollandya.

Hollänber, m. (ber) Holender, Holenderczyk.
Hollänber beim Cßabiermacher, eine Slrt bon 3eugfafleii

skrzynia walcowa, Teh.

Hollällberei, f. (bie) olendry, Holendernia.

Hollänberitl, f. (bie) Holenderka.

Hollänbifd) Holenderski; po holendersku

Hölle, f. (bie) pieko, g. PI. hat im Äathol. Äate*

chi&muö pieklów, iüofür Kopcz. piekie haben

mill. @j. wstpi do pieklów po drodze mu
byo, tam si niebawi , bo gorco byo.
6jmci)lü. mer in"ber SMhe ber Holle roohnt, bittet

ben Jeufrl ju ©ebatter kto na przedpieklu
mieszka, prosi djaba w kmotry, cf. djablu dwie
wiece, a Panu Jezusowi jedna. 2) zapiecek

Sinem bie .gmlle heijj machen dokucza, dopie-
ka komu.

Höllenangft, f- (bie) strach piekielny.

Höllenbranb, m. (ber) eig. gownia piekielna;

2) — *przekl(nik , nieszcznik, potpieniec,
szatan, zonik; piekielnik, L. — ber £otlen=

braten.

Höllenbrut, f. (bie) djabelskie plemi.
Höllenfahrt, f. (bie) zstpienie do pieka ober —
do pieklów beff. piekie.

Höllenftirft, m. (ber) ksi ob. wadca pieka.

HÖUengeift, m. (ber) duch piekielny.

Höllengeftanf, m. (ber) piekielny ob. djabelski

smród.
jpöllelngott, m. (ber) Pluton, g. a, boek pieka.

H öllengöttin,,f. (bie) bogini pieka,*piekielnica,L.

^óllenheft djabelnie gorcy,
Höllenbunb, m. (ber) cerber, pies piekielny.

Höllenfinb, n.(baö) djabl, g.cia, dziecko pieka.
Hollenpein, —quäl, f. (bie) mka ob. mczarnia

piekielna.

Höllenpforte, f. [bie) brama pieka ober pie-

kielna.

Höllenpfuhl, m. (ber) przepa piekielna; cf. je-

zioro piekielne.

Höllenrid)ter, m. (ber) sdzia piekielny.

Höllenfchlunb, m. (ber) przypiekle, otcha pie-
kielna, okno piekielne, L.

Höllenftein, m. (ber) kamie piekielny, L. ; ("z
srebra robiony, od wilgotnoci si zapala) (Sat.

lapis infernalis) beffer saletran srebra.

Höllifd), adj. piekielny, fig. okropny, straszny,
nieznony.

Holluuber, m. (ber) (Sat- sambucus) bez, g. u.

©emeiner — f. Sllhornbaum f. Hoblunber.

Holm, m. (ber) wyspa midzyrzeczna, ostrów, g.

u, kpa.
Holper, m. (ber) ein (Stud* jufammenbängenber bailer

Stbe gruda, chropowaro; cf. gruze, brya.
Holperig, adj. chropowaty, nierówny, rowisty,
grulasly, grudzisty.

Holftein, ein Sanb Holsztyn, g. a.

•polterpolter, n. (bae) hukupuku.
Holunber, m f. #ohlunber.

HoHduvj f. Hoblmurj

Holj, n. [beiß) drwa, PI., g. Pi. drew; drzewo
(Sat. lignum, Bot.) gin einzelnes ©tuet £olj dre-

wno.
n

Sr. gefd)ieht bieö am grünen -&olje, roaS mirb
am bürren merben jeli sie to u zielonym drze-
wie dziao, czegó si na suchym spodziewa?
Dmbr. 140. £olj roafch'en drzewo wyfasowa.
Slllein drzewo bejfjt auch ein Saum unb 5Ru^ho(j;

Holj flögen spawia drzewo , wod spuszcza,
prowadzi. 2) — GSehölj las, chróniak.

Holjomt, n. (ba§) urzd leny.
Holzapfel, m. (ber) jabko lene, leniówka, L.;

f. Slbfel, roüiev.

Holjarbeiter, m. (ber) drwalnik, rzemielnik od
drewnianych robót.

Holjarm ubogi w drzewo np. kraj.

H bij art, f. (bie) gatunek drzewa.
Holzartig drewnUty.
Holjafche, f. (bie) popió z drzewa.

Holjauffeher, m. (ber) drewniczy, dozorca
drzewa.

Holjajt, f. (bie) siekiera.

Holjbiene, f. (bie) pszczoa lena.

Holzbirne f. 33irne, milbe, gruszka lena.
Holjbocf, m . (ber) ber eägeboef, iin $oln. unb 9tuff.

PI. kozy ober podstawek drewniany, kobylica,

K., 2) — , bie @d)aflati& , bie && kleszcz, g. a.

3) -, ber £oljfafer, nad) I.. ber SifamfcVer, 3im=

mermann kózka ober ciela (Sat cerambyx, L);
cf. €Ruff. drowosiek. 4) -, ber geuerbocf, ber

33ranbbocf in ber Mche wilk (kuchenny) elazny.
Holjboben, m. (ber) drwalnia, poddasze na drwa.

Hol 3 bo hm, m. (ber) drzewojad (robak); 2)

wider.
Holjbünbel, n. (baä) wizka drew.
Höljdjen, n. (ba&) drewienko. 2) f Slbfel, milber.

3) gaik.

Holjbieb, m. (ber) zodziej leny.
Holjbiebftahl, m. (ber) kradzie lena (z drzewa).

Hol jbred)6ler, m. (ber) tokarz Jt drzewa wyra-
biajcy.

Ho l
jen, v. n. m. fi. drwa rba, las wycina. 2)

kijem wali, bi.
Hölzern drewniany; höljerner Sßeter olszowy
Marcin, Gamiusi bez duszy ciao; ein höljerneö

©cbaube szachulec; cf. ryglówka.
_

Holjerfparnifj, f. (bie) oszczdzenie ob. ochrona
drzewa, — drew.

Höljerjeug, n. (ba6) wyrobki z drzewa.
HoUfahren, n. (t>a§) woenie drzewa.

Holäfällen, n. (baó) cinanie, spuszczanie drze-
wa, wrb drzewa.

@in freies — haben wolny wrb drzewa
mie, (a).

Holjfeile, f. (bie) pilnik do drzewa.
Hol jf ciule, f. (bie) spruchnienie drzewa, zbutwia-
o*/ w drzewie.

£ o Ijfirnifj, m (ber) pokost do drzewa.
Holjflojje, f. (bie) tratew; tratwa, g. y.

Holjflojjen, n. (ba8) spawianie drzewa.
Holjflöfjer, m. (ber) flis, flisak, oryl, orel.

H ol jfrebel, m. (ber) uszkodzenie drzewa
w lesie.

Holjfuhre, f. (bie) fura drew, — drzewa.
Holjgefille pi. dochody z lasów.

Holjg/elafj, n. (baei) drwalnia.

Holjgelb, n. (bag) zienidze na drwa; cf. za-
pata za opa, B.

Holjgeräth, n. (ba§) drzewiane ober drewniane
naczynie, K. V.

Holjgered)tigfeit, f.(bie)
f. Holjfd)(ag unb Holjung.

Holjbader, m. (ber) ber Holjtmuer drwalnik, g.

a.; cf. porbnik, g. a, L.; cf. Holjfdjlägcr r-
bacz drew, SBj.; 2) ber Specht, 83aumhad*er

dzicio, g. a

Holjbacferlohn, m (ber) zapata rbaczom, po-
rbnicze, g. ego. ,

Holjbciubel, m (ber) handel drzewem, handel
drzewa, drzewny handel.

Hol jhcinbler, m. (ber) drzewem handlujcy; cf.

drwal (a); cf. drewniak, drwalny kupiec, BI w.

Holjbauer, m. (ber) f. Holjhatfer.

Holjfyaufen, m. (ber) stos drzewa, stos drew,
kupa drew.

Holjbof, m. (ber) ber Holjplai? plac na drzewo,
drwalnia, podwórze na drzewo; magazyn
drzewa.

Holjicht drewniany, yczasty, B.j drewnisty,
sparciay.-

Holjig drzewiasty, DD.; j. S3, rozprawa o we-
wntrznym skadzie rolin , w Iktórej Autor
Szubert szczególnie zwraca uwag na ich
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czci drzewiaste (a); drewnistv; boljig roerben

drewnie sparcie (tip. rzepa),

.jjoljfammer, f. (bie) drwalnia, komora na drvva,

drewutnia Troj.

«£)0l3 f ajji ta in, m. (ber) kapitan drwalowy, 3t8.
<£>oläfauf, m. (ber) kupno drzewa.
•Öoljf i v f cf) e , f. (bie) winia lena, trzenia.
— enbaum, m. (ber) drzewo trzeniowe.

4Jolj fohle, f. (bic) wgiel drzewny.
4>oljiimiigeI, m. (ber) niedostatek drzewa ober

— drew.
•Öoljmarfr, m. (ber) rynek drzewny, targ na

drzewo.
J&oljmag, u. (ba6) miara drzewa, — drew.

•ftoljmeffer , m. (ber) miernik drzewa.
^oljplat}, m. (ber) plac nadrzewo, drewnia,

*drewnik, miejsce gdzie drwa skadaj, Tr.
t&Oljreid) obfitujcy w drzewo.
Iiol^fóge, f. (bie) pira do drzewa.
•gioljfäger, m, (ber) tracz.

^oljfóure, f. (bie) ocet drzewny, kwas z drzewa
wycignity.

«£>0l|5fd)cit, n. (bfl6) szczapa, lupa, polano

(drzewa)
4joljfd)lag, m. (ber) porb, g.* porbu mib *a,

zib, g. bu, L.; cf. wrl), g. u, B. ; spuszcza-

nie drzewa, cinanie drzewa. Ginem ben freien

— eröffnen wrgai, . Gr. wolnego wrbu do

lasów do pieczenia chleba mie nie bdzie}
prawo wolnego wrbu w lasach do dóbr Wielgie
nalecych, 9i£.

4J0läfd)"lugel, m. (ber) szlag, kula drzewiana,
miot wielki, L.

4poljfcbläge'v, m. (ber) drwalnik ,
porbniczy;

rbalnik^ Sylwan, cf. rbiarz, Äafd).j cf. drwal,

g. a, B.; lupacz drew, Tr.

4joljfd)ncibefunft, f. (bie) sztuka wyrzynania
z drzewa, snycerstwo.

^oljfchneiber, m. (ben snycerz (Silbbauer), *dro-

yciel (eig. Silbfchni^er), szlycharzj wyrzyna-
jcy figury na drzewie, Tr. i cf. *holcszty-

charz, B.

^Oljfchnltt/ m. (ber) rycina na drzewie, SBj.,

drzeworyl, figura rznita, (a); wysztychowany
na drzewie obraz, (a); it. rzeba, wyrycie w
drzewie, Tr.; rysunki na drzewie rznite, L.

im Gr.; »holcsztych, B.

4?oljfcboppen, m. (ber) szopa do drew ober na

drzewo, drwalnia, drewnia, drewnik, *kolnia.

^olilfcrjreiber, m. (ber) pisarz drzewDy.
4)oljfd)uf), m. (ber) trzewik drewniany, trepka;

cf. chodaki, kurpie, postoy, apcie drewnia-

ne, Tr.
£olafd)roemme, f. (bie) wyprawka drzew, L.

Jjjoljfpalter, m. (ber) lupacz, rbacz, *kularz, B.

4jolafpan, m. (ber) wiór, g. a.i

4?of jfparenb oszczdzajcy drzewo.

4joljf butter, m. (ber) drzazga, wiór.

^»olüftall, m. (ber)drwalnia, *kolnia drewutnia Troj.

4poljftaub, m. (ber) trociny, pi.

Jioljftld), m. (ber) drzeworyt.

^Oljftog, m. (ber) stos drew.

^o lä tog, m. (ber) dzie gajowy.
<£oljtar,e, f. |bie] taksa drzewa.
|)0ljtaube, f. [bic] trukawka, gob' dziki; cf.

L. grzywacz, eigentl. Singeltaubc.

4joljt.tranf, m. (ber) trunek z gotowanych ko-
rzonków.

£01 jung, f. [bie] porb, g. eba beffer bu, wyr-
banie drzew, Tr.; wycinanie lasu, B., cf. r-
banie — , spuszczanie drzewa.

2) SSctlbung, .£>ol$ las, g. u, miejsce zagajone.

«Jjoljberfauf, m. (ber) przcda drew, — drzewa.
4joljberroalter„ rn. (ber) drewniczy, drewnik.
Holjoorratl), m. (ber) zapos drzewa.
^oljloaare, f. [bie] leny towar ober cf. drze-

wiany towar, 9fS.; drewniany towar.

4) o lj ma gen, m. (ber) wóz do drzewa; fura
drzewa.

4?!oljtt)eg, m. (ber) droysko, manowiec, B.; cf.

droga po drwa jadcych, K.V., lena droga 2(uf

bcm £>
— ft>ege fein myli si, le trafi, chybi.

4J0ljrDCrf , n. |baó] drzewo, robota drewniana; cf.

wyrobki drewniane; ^»oljmerf tonnte man drze-
wizna nennen unb Seberroerf skórzyzna für baä

nuö bem 33eutfcben olme Stoth aufgenommene leder-

werki, allein eS fet)lt an Slutorifätj 9)tr.

^oljlBiinn, m. (ber) robak w drzewie, drewniak,
czerw' drzewnj'; cf. koatek, widryk, L.

^oläjchnte, m. (ber) dziesicina z drzewa.

«ÖolfljCÜ, f. [bie] czas wycinania drzewa.
4pol jsettel, m. (ber) kartka ober cedulka na
drzewo.

<£>omilctif, f. (bie) homiletyka; nauka ukadania
dobrych kaza.

43 o mile t ifd) homiletyczny,

homilie, f. (bie) ber Äanjelborlrag , bie SMbel

erflarenbe SJkebigt homilia; kazanie wyjaniajce
tekst biblijny.

4jonett, uczciwy, przystojny, przyzwoity.

4)onig, m. (ber) miód, g. miodu, cf. miód przany.
3ungfernl)onig patoka. Äernljonig ziarnina. «£>onig

bredjen pszczoy podbiera , miód wybiera z
ula plastrami.

4?onigapfel, m. (ber) rajskie jabko, cf. fliuff.

miodowe jabko.
4jouigbau, m. (ber) gospodarstwo pszczelne, —
miodowe, cf. 9iuff. pszczoowodztwo; pszcze-

Inictwo, bartnictwo, pasieki utrzymywanie b.

piodukcya miodu; wyzyskaniemiodu.
4?onigbatier, m. (ber) bartnik.

4ponigbehältnifj, n. (ba6) miodnik, g. a, (Sat.

neciariam); cf. fioniflfeld)

4jonigbirne, f. [bie] miodówku, (gruszka).

Honigblume, f. [bie] miodosok, g. u, L (Sat.

melianthus), cf. bie äfteliffe.

4?oniaeffig, m. (ber) ocet miodowy.
Iionigfliefjenb miodopynny.
^oniggarten, m. (ber) pasieka, pszczelnik.

4?onig'ciefcrjr»ulft, f. (bie) ognipióro, L., sodki
strup, L. praniak Troj.

4joniggefchmur , n (baö) guz miodowy, L.

4joniggra§, n. (baö) (Sat alopecurus pratensis)

lisi ogon kowy, Al., 4? g '> wyczyniec kowy,
Jndz '2) — (Sat. holcus) trawa miodowa, Al.,

4jg.; kosówka, Jndz., 4)g. ; haberartigeö —
f.

Haber, hoher, äöeicbeö — (Sat. holcus mollis)

trawa miodowa mikka, &[., <&9-i kosówka
mitka, Jndz. äßolligeö — f. Darrgrae S2oh>
ried)enbe8 — (Cat. holcus borealis) trawa wonna,
Panny Maryi trawa, $c\., Jndz.

4Jonigfeld), m. (ber) (Sat. nectarlum) miodnik, g. a.

Honigflee, m. (ber) f.
grauenfingerfraut. 'SBeijjer —

f. ienenfleej Ijober — f. ffiaftarbflee.

4?onigfud)en, m. (ber) miodownik, ciasto ober

placek miodem zaprawny. 2) —loabe plastr

miodu.

4?oniglefe, f. (bie) zbiór miodu; czas podbierania

pszczó.
4joniglippen pi. usta miodowe — miodoptynne.
4Jonigmonat, m. (ber) miesic miodowy (po

weselu).
4jonigreid) miodowy, obfity w miód.

£onigfaft/ m. (ber) bie Hcmlflfaure miód z octem
na syrup przewarzony, oksymel, miodek kwa-
skowity, (aptekarski)

4jonigfcbeibe, f. (bie) bie 4jonigtafel, bie 4jonigU>abc

plastr miodu cf. *wza B.

^onigfeim, m. (ber) patoka} miód wyborny z

uów modych pszczóek bez ognia wybra-

4)onigfÜfj sodki jak miód, miodowy, miodo-
pynny. 65. miodopynno jej wymowy, Krs.
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Honigtljau, m. (ber) miodowa rosa, L, miodowi-
ca , miodunka.

Honig tranf, m. (ber) napój miodowy, — z miodem.
.fconigmabe, f. (bie) plastr miodu.

Honigroaffer, n. (bciQ) miód pity, 6effcr —
do picia.

Honigroicfe, f. (bie) (Sat. lathyrus pratensis)

groszekkowy, Äl., Jndz.; cieciorka dzika, Hg-
Hotligjellc, f. (bie) -komórka (w plastrze miodu).

Ho mi et zacny, uczciwy.

HonneurS pi- (frj.) honory.
_

Die ^onneuvS madden
honory robi, przyjmowa goci.

^Otiorabc|l czci godny, uczciwry, zaszczytny.

honorarium, n. (baö) honoraryum, zaplata (pro-

fesorowi, Iekdrzowi).

Honoratioren pi. osoby znakomitsze, disfyn-

gwowane (w miecie).

Honoiiren v. a. uczci kogo; 2) wynagrodzi
(za trudy); einen üBechfel — wypaci weksel.

Hobfen, m. (ber) (Sar. humulus) chmiel, g. u.

Stoanifcfyer — lebiodka kretenska, 3^-* ^ nt -

herbae origani cretici), 3. £. W\t — anmacf)eti

chmieli. SBilber, unfruchtbarer - —
f. ginimel*

hoffen. _3obmer, fruchtbarer — f ©avtenhofjen. Gr..

nie lubi chmiel za stoem cicho siedzie, L.

Storichro. ^offen unb äftalj berlieren daremna
praca i koszt unb nad) oem aohmifchen darmo
wiece pali.

H oto fen, v - a -> Da8 ^' er ,m ' <&opfen fochen chmieli,
zada chmielu.

«potofenarfer, m. (ber) ba% — felb chmielnik, g. a;

pole na chmiel.

Hobfenbau, m. (ber) sadzenie chmielu, uprawa
ober hodowanie — , *kultura chmielu.

Hotofenbarre, f. (bie) suszarnia na chmiel.

£obfengartenl, m. (ber) ber — tolatj chmielnik, g. a.

Hoffenreim, m. (ben kie chmielowy.
Hoi>fenfIee, m. (ber) (Sar. trifolium agrarium)
koniczyna ólta, Hg-. ÄI, Jdz. 2) — Sat.

medicago lupulina) kozioroec chmielowy, ^)g.,

Al-, Jdz, lucerna chmielowa, Hg> kleiner —
(Sat- trifolium procumbens) koniczyna leca,
Jdz., £g., Al.

Hotofenflette f. (bie) (Sat. arctium lappa) o-
pian pospolity, Jndz., Al.; Jopuch pospolity
wielki, i>g.

H otofenl ulcer ne, f. f. £ob_fenflee.

Hoi)fenranfe,f.(bie)chinielina,L.,cina chmielowa B
4>otof en reich obfitujcy w chmiel.

^»otofenfacf, m. (ber) watuch od chmielu, worek
na chmiel.

Hotofenfalat, m. (ber) saata z kieków chmie-
lowych.

Hobfenfammler, m. (ber) chmielarz, g. a.

Hobfenftange, f. (bie) tycz chmielowa, tyka do
chmielu.

Hob! hop; <&0tofa! hopsa! (wyraajc podskok).

Hoj)fafa, m. (ber) wybryk, L.
,

podskok,
wyskok, L.

Hobfen, v. n. m h. poskakiwa.
Hörbar syszalny, syszany.
i>6rbegierig chciwy suchania.
^orchen, v. n. m. h. pilnie sucha; podsuchiwa,
nadstawi ucha.

Horchen, n. (ba6) podsuchiwanie, podsuchy, Pi.

Horcher, m. (ber) podsuchiwacz, g. a.

Horbe, f (bie) eig. gled)troerf, ein ^tecTenjaun, f.

Hürbe orty, ogroda. 2) — , ein |mtifen ungefttteter

Seute horda, gromada, banda. 3) in ber Sechn.
asa ober krata.

Hören, v. a. sysze, Prs. sysz, Prt. sysza,
oslysze; flch^ gerne hören lubi gada, rozpra-
wia. Sich hören laffen da si sysze z czerni
gra na czem, piewa. <Da8 lögt fid) hören to
ma podobiestwo do prawdy. Stbfol. <5r hört

gut dobrze syszy; — hart lepy ma such. NB.
dobrze sucha roürbe jeigen, er r>orcf)t ober gehord)t

gut. 68 ift nid)r§ ju rjoren nod)
_
gu fer)en ani

sycha ani wida, ni sychu ni widuj
3emanbe8 Stath — , b. i. gehovd)en sucha czyjej
rady, by posusznym. " Wian hört, bag sycha,
pogoska idzie e.

Hörenfagen, n. (ba6) posuch, g. u, wie, po-
goska, syszenie

Hörer, m. (ber) suchacz, g. a; suchajcy.
Hörige, m. (ber) poddany, klient.

Horijont, m. (ber) horyzont, g. u, *widokres, g.
u, widokrag, g. gu, (a), <$£. na bkitnym wi-
dokrgu (a); cf. widnokrg, g. egu.

Horizontal horyzontalny, poziomy.
Horn, n. (ba8) róg, nach L. g. u, aber nad) B.

unb Stuff, auci) a, roelche8 mir toegen ber beftributioen

SJebeutung be8 BorteS toaffenber ju iein fcheinf, cf.

waltornia, trbka myliwska. — be8 HeilÖ róg
zbawienia, — abftogen róg straci. Sich bie

Homer ablaufen rogi sobie przytrze, rogi uro-
ni, Muff. 6r hat ihm bie Horner abgeflogen utar
mu rogi. SJuä einem Horn blafen z jeiinej trbki
trbi. - be6 Slltare róg otarza. SSon — ge»

macht rogowy
;

3n8 Horn flogen zatrbi. <Dem
SDlanne bie Horner auffetjen rogi przyprawi m-
owi (o onie niewiernej).

Hornarbciter, m. (ber) rogownik, L., *rogodziej,

L., rzemielnik, który rogi dla grzebieniarza
sposobi.

Hornartig rogowaty.
Hornbanb, m. (ber) oprawa w pargamin.
Honibauni, m.

f. H^gbuche.
Hornblatt, n. (bao) iSat. ceratophyllum demer-
sum) rogatek podwodny, H-. ^l.

Hornblafer, m. (ber) ten co gra na rogu.

Homblenbe, f. (bie) hornhlenda, Sylw.
Hornbocf, m. (ber) cap.

Hörnchen, n. (ba8) roek, g. ka.
Hornbred)6ler, m. (ber) tokar» rogowy, t.j. wy-
rabiajcy z rogu.

Hornem, adj. rogowy, a, e.

Hörnerträger , m. (ber) rogal, g. a, kor nut g. a.

Horneule, f. (bie) sowa puhacz,
Hornfeile, f. (bie) raszpla do rogu.

Hornfifd), m. (Sat. esox belloiie, L.) iglica, Al.;

cf. Sööhtn. iga morska, cf. rogacz, (giranj, 1'or-

phie aiguilles).

Hornfövmig ksztat rogu majcy.
Homgolb, n. (ba8) najgorsze zoto. Tch.
Hornhaut, f (bie) bona, bonka rogowa (Sat. tu-

nica cornea). . .

Hornidjt, adj. rogowaty, adv. rogowato.
Hornig rogowy, rogaty. -»

Hornig, f. (bie) szersze (Sat. vespa crabro, L.)

Horn i ft, m. 1 bei) hornista ober kornetysta, L.;
auch kornecista, cf. Jööhm. trbi 10g, g. a.

Hointamm, m. (ber) grzebie rogowy.
Horntlee, m. f. gvauenpngertraut.

Hor uf luft, f. (bie) rozpadlina w kopycie ko-
skim, B.

Hornfnobf, m. (ber) guzik rogowy.
^ornfraut,n. f. glachSfraut; 2) — (Sat cerastium)
rogowe ziele, Al., Hg-j rogownica, Jud., Hg-
©emeineS — (Sat. cerastium vulgatum) rogowe
ziele pospolite, Al., rogownica pospolita, Jndz.
ÄlebrigeS — (Sat. cerastium viscosuin) rogowe
ziele lipkie, Al., rogownica lipka, Jndz. ^>alb=>

acrjnfabigeS — (Sat. cerestitim semidecandrum)
rogowe ziele pódziesite, At./ Hg-> rogownica
krótkokwiatowa, Jndz.

Horn lateme, f. (bie) latarnia rogowa.
Hornfalbe, f. (bie) ma na koskie kopyto; cf,

Ross. kopytna ma.
Hornfaij, m. (ber) przyozdobienie trbki myliw-

skij
Homfchlange, f. (bie) wa rogaty, B., rogacz, L.,

wa królik, L.

Homftoalte, f. (bie)
f. H-«"ft-
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Hornfpaltig z przepknitm kopytem (ko).
Hornfpäne, ^J 1. trociny rogowe; obrzynki ro-
gowe.

Hornftein, m. (ber) krzemit, g. ia, b. krzemion-
ka, rogowiec, L.

Hornung, m. (ber) luty, g. lutego.

Hornungeblümchen, n. (bn6) bic Sdjneeblume (Sat.

galanthus nivalis) nieyca ranna, Al., Hg-
Hornbieh, n. (baö) rogatizna [.,., bydo rogate.

Hornbiehfteuer, f. (bic) powoowszczyzna; cf.

powolowe, g. ego, L.

Hornrocrf, n. (nad) bem Stuff, hornwerk) rogal,

S. a, rogala, g. i, L.; szaniec rogaty (u fortecy).

Hörrohr, n. (bi)6) trba suchowa, trba uszna,
L. suchawka trbka akustyczna.

Hórfaal, m. (ber) audytorium, suchalnia.

Horft, m. unb f. (au6 chróst eutfanDen > krzewina,
gstwina drzew; 2) gniazdo (drapienego
ptaka).

Horften, v. u. nt. f). gniedzi si, siedzie.

Hort, m.jber) ein %m, ein fefter fixerer Ort; 2) fig.

fig. Srtifce, 3"Pi'd)t skala; obrona, (jako osoba
i miejsce).

Hörroeite, f. (bie) odlego, w której mona
sysze.

Höschen, n. (ba6) spodnie, pörteezki.

Hofe, f.(bie) f. äßafferbofe, SWeerhofe, SBinb^ofe sup
morski, trba, trba powietrzna, trba mor-
ska. L.

2) faska (Sutterbofe). 3) nogawica
[( bab. pi.

f. folg )•

Höfen, Sßl. spodnie; cf. portki, pludry, ubiory,
majtki. (S8 hat jemar.b einen — fcbleicber gelaffenpo-
bdzia si kto, potrzsn pieprzem, westchn
tyem, EH.

Hofenbaub, n. (ba6) podwizka (u spodni), paski,
•szlejki. Der Drben be8 —banbeö order podwi-
zki (a).

Hofengurt, m. (ber) pas u spodni.

Hofcnfnopf, m. (ber) guzik u spodni.

Hofenlai}, m. (ber) fartuszek u spodni.

Hofenfcblitj, m. (ber) rozpór u spodni.

Hofenfcbeifjer ,
m. (ber) zasraniec, g. ca, L.

Hofenfcbnalle, f. (bie) sprzczka do spodni.

«fpofenfeufjer , m.(ber) wesichnienie tylne, wiatru
przyrodnego wypuszczenie, EH.

Hofentafcbe.l, f. (bic) kiesze u spodni, kieszonka
u sp: —

Hofenträger, m (ber) szelki, pi.

•Öofpital, n. (ba§) szpital, g. a, aui) u, cf. lazaret.

Hofpittren, v. n. m. I), hospitowa, by gociem
na prelekryi, nie zapisawszy si do niej.

Hoftie, f (bie) hostya, opatek powicony.
Hott, interj., ein 3uruf ein ba8 3«9 t)ie^ rcenn e8

fid) rechts roenben foli het, hot.

Hotel, n. (bao) hotel, dom zajezdny, paac.
Hottentot, m. (ber) Hotentot, g. a.

Hotfonie, f. (Sal. hottonia) okrnica, Stl, HfJ->
hottonia, Jnd.. krwawnik, £g.

Hub, m. (ber) dwignienin, podniesienie.

.£ube, f. Hufe, f. (bie) woka.
Hübel, m. (ber) ein Heiner -fcügef, eine Heine (Srf)ö=

bung über ber £)berflfid)e wzgórek, guz, wyroso,
górka.

gilben z tej strony.

Hübfd), adj. liczny, adny. 2) adv. piknie,
adnie, — roerben wyadnie.

Hucfe, f. (bie) bary, barki, plecy.

H tief en f. boefen dwiga na barkach, *uczupn
si, siedzie; cf. L. *kucze.

Hucfepacf tragen na barana kogo nosi. '

Vilbel, m. (ber) ein Sappen, H flber szmata, gagan,
g. a.

Rubele i, f. (bie) nad)lajjlge Verrichtung einer Slrbeit

partactwo; partanlna. 2) 8Serurfad)ting bergcblicbcr

äflühe mitrga, kopot, praca.

Rubeln, v. a., eine Sache obenhin berrid)ten kleci

co, partaczy—, 2) — , unnötige äJcübe berurfa*

eben, fpotten, jam Seften haben dokucza, zaskwie-
ra, da si w znaki komu, kty wszysikie
kim wyciera, nagaba, drani, najeda, m-
czy.

Rubier, m. (ber) ber Stümper, sßfufcher partacz,
klecha, mazgaj, g. aja, 2) draniarz, napastnik.

Huf , m. (ber) kopyto.

Hufe, f. (bic) woka (30 ffleorgen), an, nad) Bi
*zrzeb roli; huba.

Hufeifen, h. (ba6) podkowa.
Huf förmig do kopyta podobny.
Huflattich, m. podbia (Sat. tussilago); cf. grz

hienie niniejsze,

©emeiner — f. Sltferlatticb. ©ropleittriger, yvofjer —
podbia lepinik, Al., Jndz.; lepiesznik, czarne
ziele, kobucznik, kobuk, morowy korze, car,

Hgn. (Sat. tussilago petasites).

Hufnagel, m. (ber) gwod podkowny, hufnal,

p «•

Hüfner, m. (ber) na wóce roli siedzcy; cf. B.
pótrolnik, czynszownik.

Huffcblag, m. (ber) podkowanie; lad koski stopa
kopytna, L., kopyto wyraone na ziemi, L. 2)
szczk podków). 3) uderzenie kopytem.

Httffd)inieb, m. (ber) kowal.

Hü f taber, f. (bie) ya biodrowa unb nid)t *bie-
drzna.

Hüftbein, n. (bao) ko biodrowa; *kulsze, g.—ów, PI., *ko kulszowa; cf. *kir, g. i,

*sciegno, L. opatka dolna

Hüfte," f. (bie) biodro, bei ben jfeiben beifjt!e6 kb
PI. kby.

Hüftenlahm biodra uomne albo wywinione ma-
jcy, cf. B. zapadajcy ober chramiey na
biodra.

Hüftpfanne, f. (bie) czaszka biodrowa.

Hüftftücf, n. [ba8] poldwica.
Hüftberrentung, f. (bie) wywichnienie biodra.

Hüftweh, n. (ba$) ból biedrzny, B., cf. biedrzna
Ober biodrowa choroba Ober *kulszowy boi Ober

'seyatyka, upanie w stawach biodrowych.
Htlfjlbang, m. (ber) wykopycenie.
Hügel, m. (ber) pagórek, wzgórek.

Hüg eichen, n. (ba6) garbek, Trb. S. 22. Sofiow-
ka ;

pagóreczek.

Hü geliebt pagórkowaty.
Hügelig pngórzysty, wzgórzysty.
Hugouott, m. (ber) eine bercichtlidje Benennung ber

in granfnieb befinblid)en SReformirten unb Suthcraner

hugonot.

Huhn, »• (ba6) kura kokosz, g. y. (Sin junges —
kurcze, g. cla, PI. ta; cf. kurcztko. (Sin fet»

te8 — ,* ein fapauntc-8 — pularda. L.

Hühnchen, n. (ba6) kurcztko, kurczak; id) höbe

mit euch ein — ju pflficfen mam ja z wami co
na pieku, Teatr.

Hühner art ig kurcztkowaty.
Hühnerauge, n. Hai) odcisk ober kurze oko, na-

gniotek, odgniotek; cf *wiek, *mozoa, vulgo
kokoszanka, 2) f.

gaulbaum.

Hühneraugenbaum, m. f. Slbtfirfche.

Hühnerbiß, m. (Sat. alsine media) ptasia mita
kurzy lep, Al. HO-/ mokrzyca pospolita, Jndz.

2) Sat. silene baccilera, Hg- cf- cucubalus bac-

ciferus, Linn) wypin jagodorodny, Jndz. ©ro=

Cer — (Sat. cerastium aquaticum (rogowe ziele

wodne Al; rogownica wodna, Jndz., Hgn.,
myszotrzew, kurzylep wielki, Hg-

Hühnerbrühe, —
flippe, - (bie) rosó z kury, z

drobiu.

Hühner bar m, m. f.
Hühnerbiß, 1) Mother— f.

»eter«

gaud)heil.

Htihnerbieb, m. apikura, L.

Hühnerei, n. (ba8) kurze jaje.

Hühner fang er, m. (ber) apikura ober apikurka,

cf. *kuropoch.
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|)Hf)iicrgeier', m. (ber) bie £übnertoeibe kania, g. i.

•^ü^nerbänbler / m. Cbcr) kurnik, ß. unbL.; han-
dlarz kurami.

4i>ül)iuvhänblerin, f- (bie) kurniczka.

•£uihncrbau8, n. [bnö] kurnik, g. a.

>£>übn errjof, m. (bei) podwórko dla kur.

•fcuhnerbunb , m. (ber) legawy pies, legawiec, g.

wca, wye, g. wya.
£iihnerforb, m. (ber) kociec ober kojec, g, kojca,

cf. klatka na ptaki auch wfcio.cek, SSj.

vg) ü 1) n e r

m

a r f r, m. (bü) targ na kury, —na drób'.

4>ühnermiere, f. Hühnerbiß 1).

4>ül)liennift, m. (beri kurzy gnój.

«fnifjiierneft , n. (baCO kurze gniazdo.

>5!übnerpaftete, f. (bie) pasztet z kurczt.
£üf)nerraute, f. f. SbrenbreiS, Dreiblättriger.

4>ühnerftall, m. (ber) kurnik, g. a.

4>ubn;erftange, f. (bie) grzda, kokosz grzda.
<£>ü[)tierfreige, f. (bie) kociec, kojec, g. kojca, L.

.£>übnerfuppe, f. (bie) rosó z kury (z drobiu).

£tibnerbie;h, n. (baS) drób', g. biu.

^>iiI)iierrDeib, n. (taö) przekupka kur, kurniczka.
.£>üf)nerroeihe, f- Cbie) kania.

^tihnerrour's, f. rotbe, f. S3evgfd)nci6clfrauh
_

•jpübn]er3Ud)t, f. (bie) chów ober hodowanie drobiu.

<£)Ui, interj. hola, hi, fiu!

2) — , ra. (bei) ein tftigenblicf (punctum sive mo-
mentum temporis) okamgnienie, moment. Sm
S^ül w oka mgnieniu.

#11 lb, f. (bie) aska, askawe wzgldy, yczli-
wo, bibl. miosierdzie, askawo. Die — 311

jcmanb neigen skoni miosierdzie ku —

.

.Jpulbgóttin, f. (bie) gracya, Bogini wdzików.
•frutbigen, einem v. n. m. I), hodowa, na hod
przysiga, zoy przysig homagialna, hod
skada, fid) — I äffeU hold odbiera, kaza sobie
przysiga na wierno i poddastwo.

<£>ulbigung, f. |bic] hod, hodowanie, przysiga
homagialna, hodu oddanie.

#Ulbiguiig6eib, m. (bei) przysiga homagialna,
przysiga na hod.

<£>ulbiguiigöfeier, f. [bie) uroczysto zoenia
hodu.

4julbigung6tag, m. (ber) dzie zoenia hodu.
-fltllbreid), ad. askawy, miociwy, peen aska-
woci, bibl. miosny, przyjemny.

^)U Ib boli miociwy, askawy; adv. — wie.

•Öülfe, f. (bie) pomoc, g. y, ratunek, g. nku, po-
siek ratowanie, posikowanie, dopomaganie, cf.

poratowanie bef. ärztliche — . ©r,. aeby porato-
wania lekarskiego niepotrzebowao, P. P. 245.

.guilfe leiften. da pomoc, ju £— fommen przyj
na (w) pomoc, w posiek. 3" fyflte — yka
po obiedzie, cf. tedy koniowi owsa, kiedy i-

dzie do psa.

•&üifeleiftung, f. (bie) dana pomoc, dopomaganie.
•frülflid) pomocny, posikujcy, dopomagajcy.
«&iilflo8, ad. bez pomocy, bez ratunku, niema-
jcy pomocy, opuszczony. — ratunko, pomocy
pozbawiony, bibl. niedostateczny.

-£>ulflofigfeit, f. (bie) niedostatek pomocy, stan
w którym czek opuszczony.

-Ctilfreirh w pomoc obfitujcy, pomocny, posiku-
jcy; hiilfrekhe £anb leifre poda^ rk pomocy,
(a), pomocn poda rk, SP.; f)ülfreiche\£)anb do-
broczynna rka, P. Jan.

.&ulf8= (w zoonych znaczy) pomocniczy, posi-
kowy.

«&ulf§arrnee, f. (bie) wojsko posikowe.
>£)ülf8bebürftig potrzebujcy pomocy, potrzebny,

potrzebliwy, bibl. niedostateczny.,
«&ülf8bebürftigfeit, f. (bie) niedostateczno, po-

trzeba pomocy, potrzebizna.
<&ulf8bud), n. (ba§) poradnik domowy, (ksika).
<£)ülf§gelber

, %\. posiki pienine, -*subsidia,

summy posikowe, pomocne, L. 3jn ber ®ericht6-

fbr— eksekutne, koszta eksekucyi.

,£>ü[f8gefellfchaft, f. (bie) towarzystwo pomo-
cnicze.

£ Ulf 610. lit, m. (ber) spógoska.
Jciil f6lel)ier , m. ; (ber) nauczyciel do pomocy innym

przydany, kolaboialor.

4?ülfeleiftung,_ F. (bie) wiadczenie, pomocy, ra-

tunku dawanie, posikowanie poratowanie, do-
pomaganie

%> iilfSmittel , 11. (ba) zasób, PI. zasohy; sposo-
by, rodek pomocny. (Fj. nieogoocony z zaso-
bów do tego nieodbicie potrzebnych. Potocki.

«&ülfÖpreb ig er , m. (ber) kaznodzieja przydany
do pomocy, adjunkt.

4?iilf6quelle, £, fundusz posikowy (a), rzódo
pomocy, (a); zrzódo pomocne, zasiek, zasób
(a). (£r czci w widoku otrzymania zasobu
na zakupno koni (a) um einen gonb ober £iilf6=

quelle ju gewinnen

£ülföftetier, f. tbie) posikowe pienidze, — da-
nina, pomocne, cf. L. *dziakie.

£ülf6trupf)en, ober -uölfer, sjjl. wojsko posiku-
jce, posiki, posikowe puki, posikowe cho-
rgwie.

#üifSroiffenfd)aft , f. (bie) umiejtno pomo-
cnicza.

^ülfSjeitrüort, n. (baö) czasosów posikowy,
sowo posikowe.

^>filf6gn)0lig, m. (ber) eksekucya (sdowa).
stille, f. (bie) ein Ding roelchcS ein anbereS berhiillt

powoka, zasona, zawinicie, Tr. 5 ferner tine

Decfe, ein roeiteS fileibung&ftiicf odzienie, przyo-
dziewek, okiycie; cf. Ruff. pokrywado. Die —
ber $»,ilje, ber -fcut gatka, L. Die fterblidje —
zwoki PI. £ülle unb gülle haben mie podosta-
tkiem wszystkiego.
Die #iille bei ben SßjTanjeu okrywka — Sat. in-

volucrum, Bot., cf. obsonka, Mick. 6j. najra-
szy kwiatek pierwiosnek bysn ze zotych
obsonek.

füllen, v. obwin, osoni, otuli w powiciu.
©icb in etro. — owin si czem, f. einbullen.

£ülfe, f. eine ^ßflanje (Sat. ilex) ostrokrzew, fil.

©teifblotlrige — (Sat. — aquifolium) ostrokrzew
zwyczajny, fil., 2) — ba8 <2aamenbeha'itnifj ber*

fd)iebeuer spflatijcn, ein bbleS S3er)ält»i9 etroaS bariu

ju_ befeftigen, upina, upinka, szupinka, uszczka,
pliwaj pokrywka nasienna; cf. Stuff, skarupa,
skorupa eig. ©chupben, cf. trbki, adunki.
— cf. strczek = Sat. legumen, Bot.

# ul fen, v. a. 111. I), uska, wyuskiwa z upin,
upi, wyupia.

>£>ulfenartig upinowaty, strkowaty.
£ülfenfiuci)t, f. (bie) owoc strczkowy (a), jar-
zyna ogrodowa, eig. ©emiife, ©efocb; cf. legumi-
na ober leguminy, Pi ober jarzyna strczysta.

^Jlilfigt upiniasty, strczkowy.
£ulft'f. ßiilfe, freifbfittrige.

iiuttl! hum, hem!
^uman ludzki, po ludzku.

Humanität, f. ludzko (jako przymiot).

Rummel, f. (bie) trzmiel, g. a, Sat. apis terrestris,

L. 5 cf. trd, g. da, bebentet eig. bie Drobne; cf.

trute. (?£. postpki owych pronaków, praw-
dziwych trutniów, którzy z cudzego ula miód
wyjadaj, P. Jan.

pummel blumle f. gliegenblume.

Ininmen, v. n. m. b., einen bttmpfen Saut bon fld)

geben, bef. ruie bie SBienen becze.
Rummer, m. (ber) = Sat. cancer gammarus, L.,

rak wielki morski.

£[umór, m. (ber) humor, g. u; skonno, sposób
mylenia.

^»umoriftifd), adj. zabawny, rubaszny, humorysty-
czny, dowcipny.

£umpe, f. [bie] ber ^timben, ein grojjeS SrinFgefcbirr

kufel, g. fla, puhar, g. a, cf. Stuff, boszoj
stakan.
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Wümbel, m. (ber) f. Wügel, Raufen kopiec, pagórek,

*uwro, f.

W u in be In, v. n. in, b., hinten, lahm gehen chroma.
Wümpeln, v. a. u. n. m. I)., mit UntDiffcnheit arbei-

ten partoli, partaczem by.
Wümbler, m. (ber) ber Sßfufrfjev partacz, g. a.

4) u in fen f biimmen.

W unb, m. (ber) pies, g. psa, cf. psina; j. 83.

may psina biecy wedle Hrabiny zwietrzy
go: ein junger Wunb szczeniak, ©pridjro. |ba liegt

ber — begraben tu to sk, cf. L. tu twarda kostka
yda tam jakiego grzebi ober zagrzebiono, L.

SBer einen — fernlagen toiU, finbet leicht einen trüget

kto (psa) chce uderzy, atwo kij znajdzie

@brüd)ID. dobra psu mucha, a Matyaszowi pfotka,

szkoda psu biaego chleba, L. Psa w cieni
le drani, L.

<Sprici)tV. boi si roboty jak pies kija. Psi gos
nie idzie do niebios, L. Za ten uczynek go-
dzien psy napa i kruki, L. Czekaj piesku,

a kobyla zdechnie, bdziesz ja jad. Nie nau-
czy si pies pywa, póki mu si w uszy wo-
dy nie naleje Jest to czek pó psa, pó kozy.

Sprichro. fommt man über ben — fo foinint man auch

über ben (^iigeli Scbroatij przeskoczywszy przez

psa, mona i przez ogon jego przeskoczy, t.

j. uprztnwszy wiksze przeszkody, potrafi

i mniejsze uprztn. SSiel .puilbe flnb be8£afen

Sob sia zego dwóch na jednego, L.; wielom
si jeden trudno oprze, L , cf. Stuff, mnóstwo
psów przyczyni zajcowi mier 6r hot nicht .fo

biel, urn ben ^tUub auö betu Dfen ju locfeu niema
czem psa z pieca wywabi, t. j. goy jak bicz

Sluf ben ^)unb fommen wyj na psa t. j. zni-

szcz, wpa w bied, przyj do ostatniej

biedy. Se fetter ber g 1o5 . je magerer ber Wunb im
tuciejsza pcha, tm chudszy pies, t. j. ira

majtniejsi panowie, tern uboszy bywa lud

wiejski. Slm 9tiemd)en lernen bie Wunbe Seber

fatten od rzemyka do kozika, od kozika do ko-
nika, a potem na szubienic, ©pricbtt). co po

psie w kociele, kiedy pacierza nie mówi, SBj.

$ün beben, n. (ba?) piesek.

Wiinbearbett, f. (bie) psia robota t. j. bardzo u-
cialiwa.

Wunbe = (w zoonych) psi, psia, psie.

Wunbefell, n. (ba6) psia skóra, cf. höfl. koszulka.

Wunbefett, n. (.bab) tuszcz psi, psie sado.
«fHinbegelb, ^)-gebeU, n. (baöi psie pienidze,

psa szczekanie, fig. für ein — za bezcen.

Wunbe hau 8, n. (bae) bie — hurte psia buda, psiar-

nia.

Wunbefert, m. (ber) psubrat, g. a.

Wunbeiocb, n. (ba&) psia buda, psiarnia, 2] liche

kcisko, ndzne mieszkanie} psia dziura wizie-
nie, koza, ciemnica, taras.

Wunbemufif , f. (bie) psia muzyka, skowyczenie
psów

Wunbert sto. £5a8 Humbert sto, secina; eine SRotte

bon 100 SOJann setnia, ber Slnfübrer setnik. 3"
Williberten stami.

Sßenn jemanb niefet fagt ber sjjofe sto lat ober se-

tnjch lat unb bie Slntmort ift prosz na pogrzeb.

Wunbertarmig, adj. storki, sturki.

jpunb erttuflig stooki.

Wunbert blätterig siolistny, stulici.

Wunberter, m. (ber) b. setek, setnia? cf. sta, g.

stów, (im 9Uimmeriren).

Wunberter lei hunbertfadj storaki, setny.

Wunbertfältig stokrotny, setny.
_

Wunbertl)5nbig storeki. (Sic. Briareus, olbrzym
storki, Oil. I, @. ltil.

Wunbertjäbrig stoletni, stuletni, ia, ie.

Wunbert ma l stokro, sto razy. W~~ma lig sto-

krotny.

.ftunbtrtpf tin big stofuntowy.

Wunbertfte setny; ba6 — iii8 taufenbfe pite w

dziewite, groch z kapusta, L., wszystko jak
w kotle. 4?imbertften6 po setne.

Wunberttaufenb sto tysicy, stokro tysicy.
Wunbertroeife stami, setniami.

Wunbertjüngig stujezyczny. Mick.
Wunbefcbläger, m. (ber) zhijaez psów, hycel.

Wu. nb eft al I, m. (ber) psiarnia.

Wtinbeftetier, f. (bie) podatek od psów.
Wunberrnirter , m. (ber) psiarz, psiarek, dozorca
psów.

Wunbin, f (bie) suka; sobaka, *pslca.

Wüllbifcb psi, psia, psie, adv. jak pies.

Wünblcin, n. (ba8) szczeni, g. ecia, szczeniatko,
piesek.

Wunbßaffe, m. (ber) matpozwierz, g. a.

WutibBauge, n. (ba8) psie oko} (bot.) rumian wo-
owe oko, Al., Jpg., rumian polny, ,Jndz, ru-

mianek polny, Wg., (Sat. anthemis cotula).

Wunbobeerbaum, m. (ber) widwa, widwina, L.

(Hartriegel).

WunbSbe'eve, f.
f. Skinholj 2).

Wu n beb l unie, f. f. «gmHo&fmrttth: papawa, abi
kwiat, plesz, mnich lwi zb, T r.

Wunböbille, f. (Die) piel, g. i, L.
Wunböbrecf, m. (ber) psie ajno, — gówno.
Jpunb&fott, m, ein Sdjimbfroort auf einen nid)t8rt)ür*

bigen feigen 9jccnfcben kiep, g. kpa, psia jucha,

skórka na boty, L ; jzyk na podeszwy, L.; cf.

Boss. sobaczyj syn, sukin syn, ef. hunefott, L.

unb Boss.; 2) ladaco, poda dusza, tchórz, hul-

. taj. 6j. za cztery litery (za kpa) czy mi Wac
Pan masz?

Wunbfotterei, f. (bie) fraszka, fraszki, PI.; ba-
gatele. 2) ajdactwo.

Wllllböfßttifd), adj. szelmowski; 2) — adv. po
s/.elmowsku, po hultajsku.

Wunb6gra8, n.
f. Mergra8. -2)

f. ®ra6rour$el. Alei-

ne8 — psia trawa, Wg- C2at. agrostis vulgaris).

WunbSbunger, ni. t bert psi gód," gód wielkie
Wuiibö familie, f. rumian psi, Al., rumian mier-
dzcy, Jundz.

; psi rumianek, WSJl-, (Sat. anthe-
mis cotula).

Wunbefirfcbe, f. f. ©einbolj.

Wunb6fiioblauch f. Bärenlauch.

W unb 6 Tob l, m.
f. öingelfraut, jährigeS u. f. h). ob-

woina.
W'unb8fobf, m. (ber) psi eb, psia gowa.
Wunb8fraut, n. (ba6) obwoina, L.
WtmbSfUppel, f. (bie) smycz.

W unb 6 für bis, m.
f.

©icbtrftbe.

WunbSlaud), m. (ber) czosnek psi, habczy, nie-
dwiedzi, L.;

f. tttifcrfnoblaucb.

Wuuböinelbe f. 33ocfomelbe.

|> unb 6 mild) f. ©aitenmolfemild).

WunbSnafe, f. f. SärocTenbaupi.

WunbSnelfen, $1. mydo lekarskie, AI., mydlnica
pospolita, Jdz. (Sat. saponaria officinalis).

WunbSneffel f. Wan fneffel, große.

W unbSb eter filie, f. f. grbfcbierling, fleiner.

WunbSripbe, f. f. günfabernfraut.

WunbSromei, m.
f. W"nb6famille.

WunbSrofe f. W ai" botre ' n)ilbe.

Wunb6fd)itiele, f. (bie) mietelnica psia, AI., Jndz.
(Sat. trichodium caninum, Wll- 1

agrostis canina,

Linn.)
WuiibSftern, m. (ber) kanikua, (Sat. sirius), psia
gwiazda

Wunbötagc, $(. dni kanikularne, psie dnie, kani-

kua
Wunb6tag8ferlen, $1. wakacye letnie, — w cza-

sie kanikuy.
WunbSbetlcben, n. (ba6) bie ^»unböbiole fiaek psi,

Al., fioek psi, £g., Jndz.; fioek dziki, Wg., (Sat.

viola canina).

Wunberoei jen, m. (ber) ytna trawa psia, Äl., Wfjv
ycica psia trawa, Jndz.; (Sat. triticum caninum

Wg., elymua caninus, J. inn).
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^»unbetütrqcl f. ©ragfnöterich.

|)unb6totitf), f. (bie) wcieklizna.
Öunbojahn, m. (ber) psi zb.
Öunbgjunge, f. (bie) psi jzyk, Äl., £g; ,

ostrze,

Jndz., (Sat. cynoglossum); cf. czerwieniec fa-
szywy, L., ©emeine, grofje — psi jzyk zwy-
czajny, Äl, ostrze psi jzyk, Jndz., (Sat. cy-

noglossum officinale). Äleine — ptasie oczko
psi jzyczek, Al-, <£> g n. 5 pacierzyczka psi j-
zyczek, Jundz ; (Sat- myosotis appula).

junger, m. (ber) gód, g. u. ©piichro. ber — ifl

ber befte Äod) gód najlepszy kucharz, gód sta-

nie za kuchmistrza, gód o kucharza dobrego

nie stoi, przysmak wyborny gód, L.j niema

chleb oci, gdy si kto przepoci, Müller
Gram.; niadanie gód przysmaczy, Godebs-
ki. Sr. gód szlachectwa niepatrzy, P. Jan.;
— leiben gód mrze ober godu przymrze <Den

— ftillen gód umierzy, SBj., uciszy gód, L.

gód uspokoi. K-rsk. Jüngers ober bor junger

fterben, z godu umrze, ©id) burd) — tobten go-
dem si zamorzy.

Hungerblume, f. (bie) (Sat. draba) godek? geraeine

— (Sat. — verna) godek wiosnowy, Äl.; —
wiosenny, Jndz.; wiosnówka , taszka, JQQi
blaue — (Sat. veronica verna) przecznik wio-
snowy, Äl.; wiosenny, Jndz.

.gtungerig, adj. godny, zgodniay. <Der $ungerige

nimmt tein Stoifon an godny brzuch uszu niema;

Cf. brzuch nie syszy. Sr godny woli je
ni muzyki sucha albo piewa, EH.; hungerig

fein by godnym, mie gód, je si chce? hun*

geiig werben zachcie si je; hungerig machen
wygodzi

; fig. nad) ettcag hungerig fein pragn
czego, akn.

£ungerfnr, f. (bie) kuracya godna t. j. leczenie
godem.

^»ungerleiber, m. (ber) co gód mrze, o godzie
chodzcy.

jungem, v. n. m. r)., aknc, gód cierpie; cf.

godu przymrze. <id) ju Sobe hungern zamo-
rzy si godem (a). SHicfj hungert chce mi si
je, jestem godny.

£ungerpfoten faugen fam. ap liza, bied kle-
pa.

&unger6notf) , f. (bie) gód wielki, gód po-
wszechny (panujcy) ; bibl. czasy w ywno
cise.

^jungertag, m. (ber) dzie godu, — postu.

^»ungeitob, m. (ber) mier z godu, zamorzenie
godem.

Rupfen, v. n. skaka, drga, hasa; S£. gdy we-
soo hasali Mollowie, SP. podrygiwa.

#Ürbe, f. (bie) nad) B. koszary na owce, hurty 5

cf. pleciak, plecionka, krata, ciana z kraty,
orty, hurty, zaganka, groda, *grodz, zagroda.

würben, v. a. hurtowa, koszary rozstawia.
•ßure, f. (bie) kurwa, wszetecznica, nierzdnica,

;: drzymka; cf. kobieta zepsutych obyczajów,
(a). Slnmerf. baS 9Bort kurwa ifl entftanben aug
korowa (Cßoln. krowa bie Äuh) bann kurwa be*

beutet in ber altpreufjifchen ©pracze roirflid) bie Äuh
f.

I. S .Vaters SBorterbucb, ber altpreufjifchen Sprache,

SSraunfchroeig 1821 ; cf. $r.4|$oln. karw unb kiempa.
^)uren, v. n. m. h. kurwi, nierzd popenia,
nierzdu si dopuszcza, wszeteczestwo po-
dzi, kurwiarstwem si bawi.

^»urenbalg, m. (ber) kurwisko, dziewucha, kur-
wiezcze. 2) bag £urenfinb bkart, g. a, zkur-
wysyn.

£urengeift,m- (ber)duchwszeteczestwa.£ofea5,4.
2) kurewnik.

.£>urenhan8, n. (ba8) bórde; cf. kurewski dom,
nierzdny dom, dom wszeteczniczy. Sie laufen

ins ImrenhauS (Serem. 5, 7) do domu wszete-
cznice hurmem si wal.
Mrongovins, Deutsch -Poln, Wörterbuch. 1. 2.8Uf.

^urenfiengft, -öurenjäger, m. (ber) kurewnik,
wszetecznik, kurwiarz, g. a.

^urentinb, n. (ba6) kurewskie dzieci, bkart,
z kurwy syn.

<£)urenleben, n. (bag) ycie kurewskie.
<£>urenlieb, n. (bag) piosnka nierzdnicza, KV.
^urenlohn, m. (ber) zysk nierzduiczy, zapata

nierzdnicy.
^uvenpacf, n (bag) kupa kurewska, zgraja ku-
rwska.

.£>urenfd)murif, m. (ber) ubiór wszeteczniczy; bibl.

Iiurenftim, f. (bie) czoo niewiasty wszete-
cznej; bibl. Serem. 3, 3.

•Öurcnroinfel, m. (ber) poktne wszeteczestwo,
kt nierzdny (4. SRofe 25, 8), cf. bordel.

.fnirenroirth, m. (ber) rufijan ob. kurwigospodarz,
cf. 9htff. zwodnik, maciornik burdelu.

£urenroirthin, f. (bie) maciora (burdelowa), SBrfd).

#urenroirt[)fchaft,_f. (bie) rufiastwo, kurwiarstwo,
nierzd, bawienie si nierzdem.

$urer, m. (ber) kurewnik, kurwiarz, wszetecznik,
nierzdnik, g. a.

filieret, f. (bie) kurestwo, kurwiarstwo, wsze-
teczestwo.

4?urifd) wszeteczny, bezwstydny? — Jperj serce
wszeteczne; hurifche Slugen oczy niewstydliwe;
Sirad) 20, 12, oczy któremi kto nierzd podzi,
S^ed). 6, 9.

«gmrrah! interj., ein Slugruf um greube unb Seifall

au&jubvüdfen hura! wiwat!
hurtig, adj." prdki, *chutki, *chybki, chyy,

szybki. 2) adv. prdko, chyo, chutko, rj^cho.

.Cuttigfeit, f. (bie) prdko, chybko, szybko.
£ufar, m. (ber) husar, huzar.

4?ufaren= w zoonych, huzarski.

£ufarenreiterei, f. [bie] husarya.

4>ufd)! interj. fyr, ps, przch, hyc!

£ufd)en, v. n. m. f., fid) in unbemerfier Sile fortbe»

geben przelecie, pierzchn, cf. SJk.=$ßoln. per-
gn, umkn si raptem, cf. B. targa, cign
za wosy.

£uf fiten, pi. husyci.

«^üftelii/ v. n. m. h. pokaszliwa.
Ruften, v. n. m. h. kaszle, cf. kaszla, Stuff u. L.

4>uften, m. (ber) kaszel, g. sz!u. Sr,. DD. suche
a krótkie pokaliwania. Sr roili fid) mit — her*

aushelfen kaszlem zaciera , co nie foremnie
wyrzek.

#ut, m. (ber) kapelusz, kopak, g. a, cf. toka,

SPp., granj. toque eig. ein jpjmbrifcher oben platter

£ut. 2) — ber pije gatka, L., auch kapelusz
u grzyba, SBj. 3) Sin — %uStr gowa cukru.
Sen £ut in bieöueere ober auf ein Dhr fe|en ka-
pelusz na bakier mie, L.

£ut, f. (bie) bag Eliten, bie Stufficfjt, SSerroahrung

strzeenie, dozór, g. u, stra, g. y, warta;
ostrono, opieka. 2) — eine Jpeerbe Sieh trzo-

da, stado. 3) bie äöeibe pastwisko, pole pa-

siewne, 3Bä., pasza, wygon, g. u. 2(uf feiner —
fein by ober mie si; na ostronoci; — Por

einem wystrzega si kogo. Trzeba si mie na
stray przeciw wasnemu smakowi, jeli mao
lub adnego na nas niesprawuj wraenia
dziea zaszczycone zadziwieniem tylu wieków
i tylu pokole, SP.

.giutbanb, n. (ba8) wstka do kapelusza.

£utblume, f. f. gettblatt.

4>utburfte, f. (bie) szczotka do kapelusza.

Hütchen, n. (bag) kapeluszyk.
4>uten, v. a. strzedz, pilnowa, bag Sett I)üten

óka pilnowa, P. Jan.; cf. zachowa, waro-
wa, pa, Präs. pas.

2) ftd) —, v. rec. wystrzega si, warowa
si; strzedz si; (bor einem, etro.) kogo, czego;
cf. B. pilnowa si. Sj. obiecujemy si waro-
wa wystpku wszelkiego, ©bb. 232. £)ie Schaafe

hüten pa owce.
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Hüter .m. (ber) ber SBächJer stró, g. a, ten co

strzee.
Hutfeber, f. (bie) pióro do ob. u kapelusza.

4>Utform, f. (bie) forma kapelusza.

4> Utfut t er. n. (bas) podszewka kapeluszowa.

Hut framp, f. Cbie) brzeg — ober skrzydo, kraj

kapelu.-zowy, rondo, 3Sj., brzeg kapelusza, cf.

Stuff, pola —

.

Hutmacber, rn. (ber) kapelusznik, g. a. 2Me Hut=

macherei kapelunictwo.
Hutfchacbtcl, f. (bie) pudeko na kapelusz, pokro-
wiec do kapelusza.

Hütfdje, f. (bio niebr. eine öanf, ein Schemel a-
weczka (pod nogi).

Hutfcben, v. n. gleiten, rutfrhen suwa si po czem.

Hu tfchleife, f. (bie) kokarda do kapelusza, cf.

SHujf. bant, cf. ptlica.

Hutftaffirer, m. (ben co kapelusze stosuje, wy-
strajacz knpeluszów.

Jg> u t f e, f. (bie) jeber bebeefte Ort jum §ltt
f
enthalt, ein

fleines ©ebäube oon ®:rot), Hobr k. chata, chau-
pa, lepianka, szaas, szaas, S&3., cf. bibl. przy-
bytek unb namiot, eig. ^e[t. 2) oeifd)i:Dene }U

Sßerfftätten nnb gabrifeh beftimmte ©ebäube huta,

J. S. ©laehütte huta szklana.

Hüttenamt, n. (bas) hutarstwo, ¥olbora, urzd
górniczy ober hutniczy.

Hüttenarbeiter, m. (ber) robotnik w hucie.

Hüttenmeifter, m. (ber) hutniczy

Huttenraud) , m. (ber) dym z chaty si kurzcy.
2) ein giftiger 9tujj, roelcher fich beim Schmelzen ber

6rje in ©eftalt eines Bauches abfonbert ttnb in be;

fonbern ©iftfängen aufgefangen roirb, sadza kru-

szcowa, przy topieniu osiadajca; bas ©iftmehl

arszenik biay, B.

Hüttenroerf, n. (bas) huta.

Hüttentoefen, n. (bae) hutnictwo Ca).

Hüttlein, n. (bas) chatka.

Huttreffe, f. (bie) galon do kapelusza.

Hütung, f. (bie) pastwisko. 2) paszenie (trzód).

Hut ungerecht, n. (baS) prawo posyania byda
swojego na wygon, Bhsz.

Hutjucfer, m. (ber) cukier w gowach.
Htljel, f. (bie) suszony owoc, szwaczki.

Hyacinth, m. (ber) eine Slit Gbetftein bon hochgelbcr

ins 9tothe fpieienber ober nur gelber garbe Hyacynt,

g. a. 2) ein männlicher ffiomame Hyacynt, Iacynt

ober lacek, g. cka.

Hhacinthe, f. (bie) hyacynt ober jacynt (kwiat

marcowy).
Hhane, f. (bie) hyena, L., wilk murzyski, wilk

mieszaniec, L., nach Jar. chijena ber Slbenbroolf.

Htyber, f- (°ie) hydra, g. y ob. siedmiubica, L.

Hhbraulif, f. (bie) hydraulika, nauka w której

si uwaaj ciaa pynne w biegu Ober cze
mechaniki , zawierajca nauk sprowadzenia
wód i wznoszenia ku górze.

Hh&rau lifrh hidrauliczny, adv. — nie.

Hhbrographie, f- ,D 'e ' hidrografia, opisanie wód
t. j. morza, jezior i rzek.

Hl)brograpf)ifd) hidrograficzny.
_

Hhbrometer, n. (bae) wodomierz, hidrometr

(nazwisko zbiorowe wszystkich narzdzi wa-
snoci wody wymierzajcych).

Hhbroftatif, f. (bie) hidrostatyka, nauka o ró-

wnowadze cia ciekych, SSj., nauka uwaajca
ciaa pynne spoczywajce na wadze si utrzy-

mujce Ober nauka która dochodzi przewaenia
albo równowanoci likworów i rzeczy w nich

zanurzonych.
Hhbroftatifd) hidrostatyczny.

^Óflrometcr, n (bas) higrometr, wilgoclomierz.

Hhinen, m. (ber) ber ©ótt ber Shen bei ben Griechen

unb fflómem Hymen, g. a, boek maestw i

nowoeców. — , n. ibai) blonka paniestwa.
Hbmnc, f. (bie) ein Soblieb, ein SSobgefang auf bie

©ottheit hlmn, pie wielbienia, pie pochwal-
na, ehwalopiew\

Hhperbel, f. (bie) hiperbola, przesada, przesadzo-
na myl, cf. Sfiuff. uwieliczenie. 2) hiperbola
linija krzywa w jeomefryi, ffijj.

Hhperbolifd) hiperbolicznie, przesadnie.
Hhpochonber, ni. (ber) hipochondryk, g. a.

Hl;pod)onbvie, f (bie) hypokondrya, cikoser-
co, ledzionowa choroba, zamulenie ledziony.

HbPodionbrifcb hipochondryczny
HhPod)onbrift, m. (ber) hipochondryk, g a.

HhPotenufe, f. (bie) przeciwprostoktnia (w
trójkcie prostoktnym).

Hhpothecarifd) hipoteczny, a, e. (?r. hipotecznie
na dobrach zabezpieczony, 9JS. It. — ubezpie-
czony (a), cf. zahipotekowana suma (0 zahipo-
tekowa hppothfciten).

Hhpothef, f. (bie) hipoteka, zastaw dóbr nieru-
chomych, zakad. Seftelltmg ber — urzdzenie
hipotek, St@. SBilna.

Hhpotbefenfcbeiii. m. (ber) wykaz hypoteczny, 9!3.
HhPOthefc, f. (bie) hypoteza, mniemanie, domys,

przypuszczenie.
4jl)pothetifd) hipotetyczny.

Hhftcrif, f. (bie) maciczna choroba, dolegliwo
maciczna, histerya.

Htjjterifd) histeryczny.

OKo fal, Samogoska).

3 be, f., Sbenbauiu, m. f. (Jibe, f. Sogenbauin.
Sberiöfreffe, f. (bie) ubiorek, L., it. iberis, Ä(.,

unb nach <6gn. iBauernfenf.

3bifd), Sibifd), m.
f. Slltbee.

3d) ja. SOcein anberes 3* drugie ja, L. Sr. pie-
rwszy punkt szczcia jest mie drugiego sie-

bie (ein anberes' 3d)), B. Ja, g, ni, bas 3d),

bie 3*heit t^hiiof.).

3d) Urographie, f. (bie) ichtyografia , rybopi-
sarstwo.

3d)thl)olog, m. (ber) lchtyolog, ryboznawca uczony.
Sdithpologir, f. (bie) ichtyologia, ryboznawstwo

(naufca).

Sbeal, n. (bab) idea, wzór pomysowy.
3bralifd) idealny, fig oeräcbtlid): mózgowczy.
3beali|iren, v. a. idealizowa; za pomoc (przez
czynno) wyobrani upikszy, przedstawi co
rzeczywistego jako idea.

Sbealimus, m. (ber) idealizm (filozofia gruntu-
jca rzeczywisto wszelk na wyobraeniu.

3bealift, m. (ber) idealista, zwolennik idealizmu;
2) = 3beolog ideolog, marzyciel t. j. pieszczcy
si urojeniami; *umni.

3bee, f. (bie) idea ($l;il), Stuff, idejaj wyobrae-
nie, koncept, obraz, przedstawienie sobie, cf.

5801)111. widka; cf. pomys, g. u, wzór poni)-so-
wy; j. 23. kreli wzór pomysowy doskonaego
krasomówcy, Ptck. Gr. "Urn jest macic ideów i

porzdnych, Dani., f. ©ebanfe, Segiiff.

3beengang, m. (ber) pasmo myli.
3bentifd) jednakowy, tenesam, identyczny, to-

8arny, jednorodny, L.

3bentitat, f. (bie) jednako, jednakowo, losa-l
mo (a), identyczno, toeamo, jednorodno,!
L., rzeczywisto osoby, *lostwo, L. I

3biom, n. (bab) narzecze, »mowla. 2) f. 3bioi6inu8.|

3biot, m. (ber) idyota, prostak, nieuk, gupiec/
g. pca.
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Sbiofbn trafie, f. (bie) idiozynkrazya, przyrodzo-
na od raza.

3bioti8m, m. (ber) idyotyzm, wasno jeyka,
waciwo mówienia, ksztat mówienia, spo-
sób mówienia jeykowi pewnemu tylko wa-
ciwy.

3 boi, n. (ba§) f. Slbgott boyszcze.
3bl)lle, f. (bie) bci8 .£>irtengebicht, ©chafergebicht sie-

lanka, skotopaska, idylla, *pasterka.

Sbbllenbicbter, m. (ber) pisarz sielanek.

3gel, m. (ber) Je, g. jea. SBenn jemanb nicht

roieberfommt, fo fagt ber sjjole jea po drode po-
sa = po mier go posiano.

Sgelfifrb, m. (ber)
f. ©tacheifchtbein (Sat/diodon)

jeówka.
Sgeiöfletten, SgelSlciufe f. «Settlerlaufe.

Sgel6fno6pe, f. (Sat. sparganium) wilczybób, Al.,

.fcg., wsieniec, Jdz.; jeogówka, £g. Sleftige

— f. SDegenfrout. ©chroimmenbe — wilczybób
pywajcy, Al., wsteniec pywajcy, Jndz.
(Sat. — natans).

Sgel8folbe, f. f. SDornabfel.

Sgel&fobf f. $>egcnfraut,

Sgnafc, m. Ignacy, g ego, altboln. *Zegota, L.

3g nor ant, m. (ber) nieuk,
f. 3biot; cf. acin so-

bie troch gb pomaza.
Sflnoranj, f. (bie) nieuctwo, ciemnota.
3gnoriren, v. a. (eig. nie wiedzie)} nie uwaa

na co, udawa e si nie uwaa.
3bm jemu, mu bon on, ono.
36» jeso, go.

3t)iien im, al8 fhrenroort Panu? bon — od nicli.

3f)r, Pron. ber Dat. Sing. fem. jj; 2) ber Nom.
Pi. wy. 3) Gen. Pi. ich; cf. swój (roenn i I) r

abjeftioifd) auf« ©ubjeft fid) begebt.)
3 1) re, ber, bie, ba6, f. ihrige.

3hver jj ober ich.

Sbvethalben, ibretroegen, tim ibretroilten dla nich;
dla Pana, Pani.

3brige, ber, bie, ba8, ichi 2) jej? swój, swoja,
swoje ober jego, *wacin, a, e. <Sie forbert ba8
Sbrige ona pretenduje swego. 3d) bin ber3brige
jestem Paski przyjaciel i suga.

Sriro, Pro n . posess., oberb. f. ihre, bleibt unber*
änbert in ollen Generibus unb Numeris, blofj nod)
im £of= unb (Surialftble. Sbro SJlajejrat Wasza
Królewska Mo.

3 [)
r 3 e n, v. a., buijen waszecia? cf. B. mówi do
kogo wy, Wasze.

31 lega l nielegalny, nieprawny.
3llegalität, f. (bie) nieprawno.
Sllnminotion, f. (bie) illuminacya, owiecenie,

owietlenie.
3Huminiren, v. a. illuminowa, owieci; kolo-

rami wymalowa.
SUufion, f. (bie) illuzya, zudzenie.
Siluforifcb udzcy, czczy.
Slme f. Ulme wiz, g. u,

f. Spern.
3ltifj, m. ttnb n. (Sat. mustela putorius, L.)

tchórz, g. a,

3m = in bem, bie mit bem Dat. be8 beflimmten 9lr=

titele ber sufammengejogene Präp. in w, we.
Smaginär urojony.
3magination, f. (bie) imaginacya, wyobrania.
3m ber, m.

f. 3ngber.
3mbi9, m. (ber) przekska, cokolwiek na zb,

niadanie.
3m gleichen, fobiel aI8 ingleichen tudzie, dalej.
Smmofjen, ft. fo bie tak jak; 2) — inbem, roeil

gdy, poniewa, e.
Smmatriculation, f. (bie) immatrykulacya, za-

pisanie (uczniów przybywajcych na uniwer-
sytet), cf. wpis.

Smmatriculiren, v. a. wpisa, zapisa w rejestr.
3mme, f. (bie) pszczoa.
3mmebiateingobe, f. (bie) proba wprost do

króla zanoszona.

Sminenblatt, n. (ba8) miodownik, .£>., Ä., J. ka-
dzido, kadzidowe ziele, £g. (Sat. inelittis).

Smmenroölf, m. (ber) ona, L.

Smmer zawdy, SBj., zawsze, zawzdy; $r.4J$oln.

bi&roeilen zawszedy; cf. beftänsig. Stuf immer na
zawsze, na wieki; 2) coraz —, immer roeiter co-

raz dalej 4 immer tiefer coraz gbiej; 3) fo arm
er fid) auch immer freiten mag jakkolwiek bd
ubogim si czyni. SBer auch — ktokolwiek bd.

3mm er bar, beraltet f. immer po wszystkie dni.

Smmerfort cigle, ustawicznie; bezprzestannie.
3mmergrün, n (Sat. vinca minor) barwinek zwy-

czajny, Äi., ^g. 2) ba8 ^auSlaub (Sat. semper
vivum, L.) rojnik, L. 3) barwinek? cf. rozcho-
dnik = seduro.

Sm mer bill cigle» niech, nieche i tak (przy-
zwalajc).

Smmermehr im dalej tem wicej, coraz wicej;
2) kiedy, kiedykolwiek.

3mmerfchon, n. (Sat. erica) wrzos? fumbfigeS —
(Sat. erica tetralix) wrzos botny, Ä., .£) , J.

Smmerlüährenb ustawiczny, cigle trway, wie-
cznotrway, wieczny, nieustanny, nieprzerwa-
ny, nieodstpny. r. nieodstpnym prawie
kaszlem drczeni, DD.

SmmerjU cigle, dalej!

Sminittelft ft. injroifcben, inbeffen tem czasem, w tem.
Smmobilien, pi. nieruchomoci.
Smmoralitat, f. (bie) niemorano.
Smmunitat, f. (bie) wolno od opaty ogólnem

przepisanej prawem.
Smberatib, m. (ber) tryb rozkazujcy.
Smberfectum, n. (ba%) czas przeszy niedokonany.
Smperial, m. Imperya, g. a, Rossyjska zota
moneta wartoci dziesiciu rubli.

Smbfen, v. a. szczepi, zaszczepi.
3mbfung, f. (bie) szczepienie.
Smplorant, m. (ber) (jurift.) powód? ber Smblorat
oskarony.

Smboniren, v. a. (za) imponowa, przewodzi,
nakazywa, SBj.

@r,. bienftfertig ohne ju imboniren posuna bez
tonów; cf.^ anfbrud)8lo8.

Smponirenb, imbofant imponujcy.
Smpoft, m., Sluflage, Slbgabe bon beroeglichen ©iitem

podatek, g. tku; cf. Stuff, poszlina.
Smpotenj, f. (bie) impoteneya, niedostwo do

podzenia'? std 3mb0tent (taki) niedoga.
Smbrobifator, m. (ber) improwizator.
Smprobifiren, v. a. unb n. m. b. improwizowa.
3mbul8, m. popd, g. u, Ptc. (Sr. Orz. bia.
Sand rozumia, e idzie za popdem szlache-
tnego natchnienia.

Sn, Präp. c dat. u. acc; entfbrecbenb ber potnifeben
Präp. w, we mit bem Localis unb Accusativ: bod)
roirb auf bie grage roohin? ftatt w c. acc. geroöbnl.
do c. gen. gebraucht; bioroeiien na; 3. S3, in bie

Strung geben pój na sesy? in ber Airdfj.e w ko-
ciele, in bie Äirche do kocioa; w, we- do.

Sn ber Stabt roohnen w miecie mieszka? in

©efangenfehaft nehmen do niewoli wzi (a); er

roar inSßenfion bei ihm by na pensyi u niego (a)?
in ber «jkebigt na kazaniu. (£8 ift biefe§ bereits in

ber Rechnung mit inbegriffen naleno ta ju we-
sza w rachunek, 9H<S.

3n einanber jedno w drugie, wespó, *wespo-
ek; in einanber fügen

#
wespó spoi; in einanber

hängen jedno w drugie pozawiesza? in einanber
laufen jedno w drugie wchodzi, wbiega; bie

<§änbe in einanber legen rce zoy; in8 unenblicfje

bez koca? in bie ferne do jakiego stopnia, o
ile? in ethxrS cokolwiek, nieco, troch, troszk.

Stiaugural* inauguralny, instalacyjny.
Snbegriff, in. (ber) ogó, g. u? krótki zbiór, kró-

tkie ogarnienie, summaryusz, np. wiersz, za-
warcie, tre, krótkie zebranie, osnowa.

Sftit Snbegriff wcznie, liczc w to.

27*
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JJnbrttnfl, f. (bie) zapal, g. u, gorliwo.
3llbninftig goriiwj-, paajcy, gorcy, strzelisty.

Gr najgorcej prosia Boga, aby etc. (a).

gncornot, fleifcbfarben, Ijodjvol^, aud) alo (Bubfrant.

n (ba3) — , inkarnat, jasnoróowy kolor; cf.

Tr. inkarnatowy, jasnoczerwony kolor.

3ncefr,*m. (ber) f. Slutfdjanbe.

Sncibentia, $1. wnioski uboczne (a), cf. incy-
de n ta 1 113'.

Sncltifioe, adv. wcznie.
incognito, adj unb subst. n. (bab) inkognyto,

pod obcem nazwiskiem} tajenie nazwiska i

znaczenia.
Sncompetenä, f. (bie) niewaciwo, f. g. ci,

(sdu), 9iS.

3n consequent niekonsekwentny.
Snconfequen j, f. (Die) niekonsekwencja, *niea-
wono, Trent.; brak loicznoci (w myleniu
lub postpowaniu).

Snculpnt, m. (ber) obwiniony, 9tS. (f. Slngeflagte).

Sncorreftheit, f. (bie) niepoprawa, Dm., niepo-
prawno.

Sn belt, n. (bab) poszwa; cf. 3'nleb, Snlieb.

Snbem, adv. w tern. 2)Conj. gdy, e, poniewa;
intern er biefcS fagte to mówic ob. gdy to mówi.

Snbetj, inbcffen tym czasem; 2) conj. pod czas
gdy; z tem. wszystkiem, jednak,

Snbianer, m. (ber) Indyanin, g. a, PI Indyanie.
Snbicatib, m. (ber) tryb oznajmujcy.
Sribien, n. Indya.

Sllbifferent obojtny; zobojtniay.
Snbifferentiömuö, m. (ber) indyierentyzm, obo-
jtno (osobl. co do wiary).

Snbig, m. (ber) ber 3 n big o indygo, SOBj., cf. *in-

dycht, g. u.

Snbigopflanjc, f. (bie) indychtowe ziele, beffer

indygowe ziele, SB3.

Snbirecte ubocznie, przez uboczne sposoby (a),

porednio.
Subifd) indyjski.

Subuubualifit, f. (bie) indywidualno, waci-
wo umysowa, ^osobowo.

Snbtöibuum, n. (bab) indywiduum, osoba Wy-
cznie jako taka uwaana); cf. L. 'jednotnik;

istota pojedyncza, jestestwo pojedyncze, Do wg.
Snbolent nieczuy.
Snboiens, f. (bie) bie Unempflnblidjfeit, Sorgloflgfeit

nieczuo.
Snboffiren, v. a. 111. h. indossowa, cf. L. *prze-

leci, przekaza, przelewa weksel, L. Gincn

SBcchfel inboffiren przekaza weksel.
Snbulgenj, f. (bie»

f.
2lblaij

Snbult, m. (ber) ertljeilte Sefugnitj junt Sluffdjub ber

3at)lung Indult, g. a, moratoryura; 2) fird)l- dy-
spensa kocielna.

Snbuftrie, f. (bie) przemys, g. u. Gin —fdjulf

anlegen szko przemj'slu zaoy.
SnbuftriÖÖ przemylny.
Sneinanber f. Sn.

Snfom odsdzony ode czci (a), bezszczesny, bez
czci, bez sawy, z dobrej sawy wyzuty,

f.
ebj=

I06; 2) Olö Subst. infamis, bezecnik, g. a. —
mctcfjen odsdzi od czci (a), cf. bezczeci, be-

zeczi, zinlamowa, L., czci pozbawi, Bhsz
3 n f aur ie, f. (bic) infamia, uszczerbek sawy prawnie

za kar winowajcy uczyniony, bezecestwo.
Snfant, m. (ber) Infant, g. a, królewicz.
?,nfcintin, f. (bie) infantka, królewna.
Snfanterie, f. (bie) piechota, infanterya.

Snfanterijr, m. (ber) piechotnik, g a, pieszy
onierz, inlanlerzysla.

Snfcl ober Snful, f. infua} 2) baß 9Blrbciräppd)en

czapka Biskupia.

Snficiren, v. a. zarazi.
Snficlrt zaraony; cf. uczestnictwo zarazów ma-
jcy, DI).

Snfinitib, m. (ber) tryb bezokoliczny.

Snformator, ra. (ber) informator, nauczyciel do-
mowy.

Snfuliren, v. a. infuowa, czapk Biskupi ko-
mu da, infu obdarzy.

3n ufioii, f. (bie) moczenie, wymoczenie, infu-
zya, L.,

f. 2(ufgufj. G$. odwary i moczenia, DD.
Snfufionöthierchen, n. (baö) wymoczek, g. czka.
Sngbcr, m. (ber) imbier, g. u.

Sngeheim potajemnie, skrycie.
Sngenieur, in.(bcr) *lndzynier ob.beJT. Inynier, g. a.

Supermann lanö, n. Ingrya, L.
Snglcidjen tudzie, take, podobnie.
Sngrcbietlj, n. (bab) ingredyencya, przyprawa.
Sngrimin, m. (ber) rozjad, g u, cf rozjuszenie,
zajado, zacito, zawzito, f.

Sngroffation, f. (bie) intabulacya, ingrossacya,
hypotekowanie.

Sngroffiren, v. a , in baö ^faubbud) eintragen za-
hypotekowa, intabulowa, ingrossowa, wpi-
sywa w ksigi hipoteczne.

Sngrun, n. (Sat. vinca pervinca) barwinek (rol.).
Sngroer, m. (ber) imbier, g. u, imbir.

3 n ba beri, v. n. m h. dziere, posiada, trzyma,
mie co w swojej mocy.

Snhaber, m. (ber) dzieryciel, posiadacz; — eine6

äßed)felö okaziciel, waciciel, oddawca wekslu.
Snbaftiren, v. a. (jmift.) aresztowa, uwizi,

cf. JHuff. pod areszt —
, pod stra wzi.

Snfjaftirung ,
f. (bie) uwizienie, wzicie pod

stra, aresztowanie.
Snfyalt, m. (ber) rzecz zawarta w czem, co si
mieci w czem; flg. — einer Schrift, SRebe: tre",
osnowa, brzmienie, argument, materya , cf.

myl, istota, sens, rzecz, obmowa (a), zawar-
cie, suma, j. 23. listu, Gm. .gmbbo cf. objtno,
8tS. (?£. laut Snhalt be6 4tcn SlrtifclB ber SSerorb«

nuug w myl czwartego artykuu postanowie-
nia (a).^ lt. ber Snhalt beB Gollo ftimmt mit ber

Slngabe übereilt objtno ober objto ob. tre
paki zgadza si z podaniem ober paka istotnie
to w sobie zawiera, co opowiedziano. Gj. sto-
sujc si do brzmienia dekretu Jego Królew-
skiej Moci (a). G$. podug obmowy kontraktu
(a). <Der 3nhalt eineß SMeiecfB przestrze powie
rzchni trójkta

Sn l)al te leer ogoocone z rzeczy pomysy, Ptck.
Snhaltreid) treciwy.
Snbaltfcbroer wanej treci (bdcy).
3nl)alt6Derjeid)nijj, n. (baB) rejestr, spis rzeczy

zawarlycli.

Snl)ibiren, v. a. zapowiedzie, t. j. wstrzyma.
3nl)ibition6fchreiben, n. (bab) listy zapowiedne,

inhibieya.

Snljuman nieludzki.

3nitiatice, f. (bie) Inicyatywa, wniesienie, pro-
ponowanie (jako pierwsze); prawo wniesienia,
zagajenia poprzedniego; cf. pierwszy gos,
pierwsze kroki pi.

Snjurie, f. (bie) obraza, krzywda, obelga, zely-
wo.

Sniurienproaetj, m. (ber) sprawa o obelg, pro-
ces injuryjny.

Snjtirtcnfachc, f. (bie) sprawa injuryjna, ©.=0.
3nlage, f. (bie) zaczona rzecz, umieszczona

rzecz, dodatek, g. tku, cf. anneksa, cf. B. *in-

kluza,
f. Ginlage.

Snlanb, n. (baB) kraj (w którym yjemy). Gj;.

SSerfenbungen nad) bemSnlanbe posyki wewntrz
kraju.

Snlanb er, m. (ber) krajowiec, g. wca,, *swojak,
mieszkaniec, g. ca (tego kraju).

Snlanbifd), ad. krajowy, a, e, ojczysty.

3 nieb, Snlieb, n. f. Snbelt poszwa.
3 n liegen b, adj. zaczony, umieszczony, zawartj'.

3nnc, adv. f. in ber ÜOJittc, mitten inne w, we rodku;
Snnebeljalten, v. irr. n. m. i)., Praes. id) behalte,

bu bebältft, er behält inne, Imperf, id) — , er behielt
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imic, Codj. bafj id) — , ev innebebielte, Imperat. be*

balie inne, Part. Praet. innebehalten schowa, za-
trzyma, nie wypuci.

3nnebleiben, v. irr. a., Imperf. id; — , ev blieb

inne, Codj. baf) id) — , er innebliebe. Part. Praet.

innecjeblicben nie wychodzi, zosta w domu.
3nnei)aben trzyma co w mocy swojej, dziere.
Snnehalten, v. irr. n. m. p. (bgl. innebehalten), za-

trzyma sie np. wmówieniu, stan, przerwa.
(Sr hält inne mit bem ©tecrjeu hamuje sztychy,

P. K. 380.

Snneroerben postrzedz, pozna, pomiarkowa.
3nnen, adv. ft. inraenbig w rodku, wewntrz.
Bon innen unb aufjeu z wewntrz i zewntrz,
bcffer nie z nadwora.

Siad) innen gu na wewntrz, ku wewntrznej
czci, ku rodkowi.

Snnere, adj. wewntrzny, rodkowy, a, e. (Sr,,

in aueiöärtigen unb innem Angelegenheiten ber 9tes

btiblif we wszelkich rzeczy pospolitej potrze-

bach bd zewntrznych bd domowych,
Kons. 3. (Sj. departamenta rodkowe (a).

Snnere, n. (bae) wntrzno, f., ciud) wntrze, n.,

gb', gbia, cf. serce, cl. wewntrzny czo-
wiek, ef. umys, m. (Sj. Tyran zmyla spo-
kojno, lecz dra w gbi duszy, Feliski
20fi. (Sj. im Snnern Ben" Slfrifa we wntrzu
Afryki. SDian füllte baö Snnere ber sßum^e mit —
napeniono pompy wntrze mieszanin gazów,
Bystrz. ©ott roelcber bo6 Snnere ber ^ergen btir<±)=

fdiauet Bóg, który, czyta w gbi serc (a). Slue

bem Snnern bee Sanbee z wewntrz kraju, z
gbi kraju (a). Ciekawo widzenia krajów
zapdzia mi w gb' Gallii, Krsk. It. we-
wntrz Irlandyi powraca spokojno.

(Sr. bie Jocbter finb im Snnern bes ^aufee einge=

fcbloffen w Litwie córki w gbi domów za-
mknite, Poj.

(Sg. wntrze ma ksztat staroytnego cyrku
(a). Dae innere ber (Srbe wntrznoci ziemi (a)

cf. rodkowa Afryka.
Sm Snnem ber Seele Wam pieni, ludzkie

oczy, uczy niepotrzebne; — Pycie w duszy
mej wntrznociach, Mick. Gr. twarz nie
zawdy umysu odkrywa, PK.; ine innere fehen

przez skór ob. na wylot zna kogo, L.
Snnerbalb, Präp. wewntrz, w porodku, po-
midzy; 2) — w przecigu; g. S3, w przecigu
niedziel omiu od wrczenia wyroku, 9t£>. ;

w czasie, przez; innerhalb be6 Dangiger Sanbfrei*

feS w obrbach, w granicach Gdaskiego okr-
gu wiejskiego.

Snnerlid), adj. wewntrzny (audi fig.), rodkowy;
2) - adv. wewntrz, wewntrznie.

Sunerfe, adj. wewntrzny, a, e, ci. B. najtaje-
mniejszy, najskrytszy. (S$. er lauft in bae innerfle

®emad) ucieka w gb' pokoju (aa).

Snnerfte, n. [ba6| wntrze, cf. B. wewntrzno.
65. Bóg, który czyta w gbi serc; It. donie-
sienia z gbi kraju (a).

Snnig, adj. wntrzny, cisy, serdeczny, uprzej-
my, czuy; adv. cile, serdecznie; auf ba8 Sn*
nigfe najcilej, najserdeczniej.

Snnigfeit, f. (bie) ciso (zwizku), serde-
czno, uprzejmo, wylanie.

Snniglid), adj., innigjl, adv. wewntrznie, serde-
cznie, uprzejmie; 2) ale adj. wylany, cf.

szczelnie.

SnnocentiuS, SnnogengiuS, m. Innocenty, g. ego.
Snnung, f. (bie) cech, g. u, (rzemielników),
korporacya, konfraternia, towarzystwo, bractwo,
cf. Ruff. gildya.

Snquirent, m. (ber) inkwirent.
Stnquiriren, v. a. inkwirowa., indagowa, wni
w ledztwo, dochodzi, ledzi, SBg.

Snquifit, m. (ber) inkwizyt, g. a, badany.

Snquifition, f. (bie) inkwizycya, ledztwo,
skruiynium, cf. badanie.

Snquifitoriat,. n. (bae) inkwizytoryat, sd le-
dczy kryminalny.

3116 = in ba%.

Snfafj, m. (ber) mieszkaniec, g. ca, obywatel,

g a, osiady.
Snebefonbere, adv. osobliwie, zwaszcza, szcze-

gufnie.

Snfcbrift, f. (bie) napis, g. u.

Snfeft, n. (ba5) owad, g. u, insekt, Dziark.; cf. L.

*przewi, ob. *przewiz, g. cza, b. i. Äerbthier ob.

przewizisty ober przewizy robak; cf. mffifd)
nasiekomoje.

3nfel, f. (bie) wyspa; — auf ©een unb glüffen

ostrów, g. u, kpa.
Snfelberoobner, m. (ber) wyspiarz, g. a.

3nfeld)en, n. (baei wysepka.
Snfelgnippe, f. (bie) grupa wysp.
Snfelmeer, n. (bag) archipelag, g. u.

Snfelftabt, f. (bie) miasto na wyspie lece.
Snfelbolf, n. (tiaS) naród wysp zamieszkujcy.
Snferat, n. (bae) artyku za opat umieszczony
w gazecie; opata za umieszczenie nazywa si,

bie Snfevtionegebübven, pi.

3 n felt, n. (m) ój, g. oju, f. Unfchlitt.

Snegebeim, adv. tajnie, kryjomo ob. pokryjomu,
tajemnie, potajemnie.

3nógemein, adv. gemeiniglid) pospolicie, ogólnie;

cf. za zwyczaj, zwyczajnie.
SnSgefammt, adv. wszyscy wespó ob. alt *we-

spolek, wszyscy razem, w obec.

Snfiegel, n. (ia^) piecz, f. g. i, piecz wy-
ciniona.

Snfignien, $1., SStirbegeicben , fflcachtgeicben, ffleiche*

Fleinobien insygnia, oznaki dostojestwa.
Sufinuiren, v. a. wrczy, odda do rk.
Snefunftige, adv. na przyszo; na potem.

Snfofern, adv. ile, w miar tego jak; — alS

o tyle o ile.

Snfolent zuchway, grubiaski.
Stlfoleng, f. (bie) zuchwalstwo, niegrzeczno.
3'nfolbent, adj. co swoich dugów paci nie-

moe, insolwent, dugom swoim nie Avystarcza-
jcy, cf. bankrut.

Snfolbeng, f. (bie) niewydoanie dugom, insol-

weneya.
3nfonberf;eit, adv. osobliwie, szczególnie.

3nfpeftor, m. (ber) inspektor, dozorca.

Snfbeftion, f. (bie) inspekeya, dozór, g. u.

Snfbichen, v. a. dozorowa; doglda.
Snftallireu, y. a., einführen, eiumeifen in ein Stmt

instalowa.
Snftdnbig, adj. usilny, np. proba; adv. inj?än=

bigft usilnie.

Snftanbfetjung, f. (bie) przyprowadzenie do stanu,

dobrego 11p. machiny.
Sn [tang, f. (bie) ber ©erichjeftanb instaneya.

3nfiebenb, ad. blisko nastpujcy, zbliajcy si,
nadchodzcy; nastpny, zawarty.

Snfter, n. f. ©efrofe, (Singeroeibe.

Snfterburg, n. ein Stübrcfjen Instru, g. i, cf. L.
lnstrucya.

Snftintt, m. (ber) instynkt, g. u, zachtka we-
wntrzna, L.; ober pocig natury, popd natu-
ralny.

Snftinftmafjig instynktowy; adv. — owo.
Snftitut, n. (bae) instytut, g. u, instytucya, zakad.
Snfrruiren, v. a. instruowa, uczy, nauczy.
Snftruftion, f- (bie) instrukeya, przepis post-
powania, zlecenie.

Snftruftioneridjter, m. (ber) sdzia podug in-

strukcyi rozpoznawajcy; podsdek.
Snftrument, n. (bae) instrument, g. u, narzdzie,

naczynie, statek, g. tku; cf. 23obm. nastrój. 2)
dokument, g. u, list urzdowny, L.
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3nfhumentalmufif , f. (bie) muzyka instru-

mentalna.
Snftrumentenmacher, m. (ber) fabrykant instru-

mentów (muzycznych), instrumentnik, g. a, cf.

Ruff- instrumentalny majster.

Snfuborbiriation, f. (bie) insubordynaeya, wy-
kroczenie przeciw karnoci, niekarno.

Snfuluner, m. (ber) wyspiarz, g. a.

Snfultiren
f.

befcbimpfen.

Snfurgent, m. (ber) powstaniec, g. ca (a); ef.

konfederat.

Snfurreftionófrieg , m. (ber) wojna insurrek-

cyjna, — powstaców.
Sntegrnlredjnung, f. (bie) rachunek cakowy, L.;

cf. B. rachunek integralny.

Sntelligenjblatt, n. (ba6) $1. bie Sntelligenjblatter

dziennik intelligencyjny, ®.*D., dziennik oznaj-
mie, oznajmiciel.

Sntenftb natny, adv. —nie; napity, Trent.;
ba), bie Sntenfloitat nad) Trent, napito (Sßhil.).

Snterbift, n. (ba8) ba8 Skrbot, ber Unterfagungö*

befehl interdykt, zakaz; kltwa, zapowied, ber

Äiicrjenbann.

3nterbiftion, f. (bie) zawieszenie wasnej woli,

Bhsz.
Sntereffant, adj. ciekawy, interesujcy, powa-
bny, zajmujcy, 3. ÜB. dla widza, FW., cf.

dzieje zajmujce (a); interesowny.

Sntereffe, n. (ba8) ber ortheil, Stutsen interes, po-

ytek, g. tku, wygoda, Gr hat nur fein Sntereffe

im Sluge on tylko wasny interes, wasn ko-
rzy ma na oku. 2) —,. Slnthei! zajcie (si),

cf. pocig; mit lebhaftem Sntereffe— lefenznajy-
wszem zajciem czyta (a); f.

anjiehenb.

Sntereffe gerocthren zaj, zajmowa, bawi;
SemanbeS ober bei einem — erregen zainteresowa
kogo. %m einen — jeigen zainteresowa si
kim, czem.

Sn ter ff en, 3'"ff" prowizya, procent, procenta.

Sntereffent, m. (ber) Interessent, g. a, aud) inte-

resant (a).

Sntereffiren ,
v. a. interesowa, obchodzi. (Sr,,

mi wszystkie ich czyny obchodziy mao,
Nieme; cf. zajmowa; zajmowa uwag
czyj. Gj. Niema podróujcego któryby w
Edinburgu nie znalaz czego , coby go zaj
mogo, Aut.

Snterjeftion, f. (bie) wykrzyknik, g. a

3nterimiftifd) tymczasowy, interymistyczny;

adv. tymczasowo.
3nterlinear= midzyliniowy np. — uberfetjung,

miedzyliniowe tumaczenie.

Sntertnejjo, n. (ba§) ba8 3n)ifchenfpiel iitermedyum,
PI. intermedya.

Snterbunftiou, f. (bie) interpunkeya, kadzenie
znaków pisarskich.

'

SnterpunFtiren, v. a. rozpunktowa, punktami
rozdzieli, L.

Snterregnum, n. (ba8) bezkrólewie, interregnum.

Snterbenient, m. (ber) interwenient, cf. interwen-

cy czynicy. Sie fonnen in bem ^rojefj a(8 3n*
tevoenienten auftreten mog do sprawy przypyta
si czyli uczyni interwency, Bhsz.

Snterbention, f. (bie) wchodzenie trzeciego, 9tS.

inierweneya.
3nteftat zmary bez testamentu.

3ntim poufay, cisy, serdeczny.

3ntolerant f. unbulbfam.

Sntoniren, v. n. m. h. wskaza ton, zainto-

nowa.
Sntranfitib (©ramm), nieprzechodny.

Sntvigue, f. (bie) intryga, chytro (fortelna),

'praktyka , sztuka podstpna , podstp , do-
ek, L.

3nballbc, m. (ber) inwalid, niezdatny dla nie-

zdrowia do dalszej suby; cf. JBöhm. niedu-
ywiec.

Snbaiibenfyaug, n. (ba8) dom inwalidów) fóuff.

inwalidnoj dom.
Snoafion, f. (bie) f. Streifjug, ein feinblicher @in=

fali najazd, napa, wtargnienie, wkroczenie
nieprzyjacielski.

Snoeftibe, f. (bie) inwektywa, mowa napanicza.
Snbentarium, n. (ba8) inwentarz, g. a, cf. re-

jestr, spis ruchomoci.
Snbentur, f. (bie) inwentura, spisywanie in-

wentarza.
Snbeftiren, v. a. inwestyowa, nada wadz nad

krajem w lenno danym.
Snbeftitur, f. (bie) inwestytura, nadanie wadzy

nad krajem w lenno danym.
SnrDCtrtS, adv. wewntrz, we rodku.
Snroenbig, adj. wewntrzny; adv. wewntrz. !Da8

Smroenbige wntrze.
3nit>ohneub przemieszkiwajcy, znajdujcy si
w czem.

3nn)oh;n;e|r, m. (ber) mieszkaniec, g. ca, obywa-
tel, g a.

Snjttnfchen, adv. tymczasem.
Sbern wiz zwyczajny, Si, <&g.» wiz pospolity,
JnJz.i i Im, ilma, $ g. , (Sat. ulmus campestris
Ulme).

3rben, adj. gliniany, ziemny; (naczynia zdu-
skie).

Svbifd), adj. ziemski, poziomy, doczesny; hbifcheS

SBefen ziemsko, f.

3rgenb, adv., eine sßavtifel bie bie Unbeftimmthcit an=

jeigt kolwiek, snad. SBenn e8 itgenb möglich je-

eli tylko mona.
3vg.enbeiner kto, którykolwiek, jakikolwiek;
3— etroaS co, cokolwiek.

Svgenbmer ktokolwiek, kto.
3ig en bmie jakimkolwiek sposobem.
3rgenbroo gdziekolwiek, gdzie.
3vgenblt>oI)CV skdsi, skdkolwiek.
Svgenbroohin dokdkolwiek.
3ri8, f., ober Sagbogel, ein Schmetterling blyszczak,

motyl dzienny; 2) tcza; bronka tczowa
(na oku).

3rlanb, n., ein Sanb Irlandya.

Slianber, m. (ber) Irlandczyk, g. a.

Siianberin, f. (bie) Irlandka.

SrlinDifd), hifd) irlandzki; adv. po iiiandzku.

Svonte, f. (bie) ironia. Sronifd) ironiczny. 2)a8

Sionifche iioniczno.
3 r r

e

, adj. bdny, obkany, adv. blednie, mylnie,
jak obkany, zdronie. dj. Sie ift bi&roeilen

ine im Äobfe ona czasem mani cierpi, Teatr.
— gehen, fahren, le i, jecha, bdzi, bka
si. — mad)en zbaamuci, pomiesza kogo,
zwodzi. Sin @ott Irre werben obkania dozna
wzgldem Boga. G6 barf «n8 nicht irre rnadjen

niech nas to nieobchodzi, cf. kóci, mci komu
glowe, przerazi, cf. uderzy. 61. Nie za-
chodmy w gow. Sne reben (im gieber)

majaczy.
Svre, f. (bie) obkanie si, bdzenie.
3ncgulcir nieforemny, nieregularny, a, e.

Sneiigiofitflt, f. (bie) bezreligijno, niedo-

wiarstwo, brak religii.

3vren, v. n. m. I), ob. fleh irren bdzi, omyli
si. 2) — al8 v. a. m. h. = einen irremadjen

w bd wprowadzi, baamuci, zwodzi, ma-
mi kogo. 6r. irret eud) nid)t niech was ta myl
nieuwodzi, (a); irret end) nicht niech wam to

nieczyni ambarasu, trudnoci; — ärgern gor-

szy; bielleicht haft bu gehret ($. S3, im Sehen)

moe ci si przywidziao, f. fehlfehen; irren ift

mcnfd)lid) humanuni est labi, wszyscymy sabi,

Blüller Gr.; cf. póki ludzie, poty bd bdy;
cf. najcilejsze towarzystwo czowiek , a

bd; cf. nikt bez 'ale, L.
3rrenber bdzcy, obdliwy.
3rrenbau8, n. (ba8) dom obkanych, (a), szpital
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obkanych, mo dm.; cf. czubki, L. ; dom wa-
ryatów, krata bonifraterska, L.

Srrereben, v. a. majaczy.
Srre reo en-, n. (baö) nieprzytomna mowa, gadanie
od rzeczy; cf. majaczenie, DD.; 3 S3, skutki
zatrucia grzybami poznaj si przez nieprzyto-

mno, od rzeczy gadanie, drganie czonków,
(a)j Chory wpada w nieprzytomna mow,
Dz. z dr.

3rrfahit, f. bdy, pi. P. K. 296. Wadzenie,
(po wiecie).

Srrgang, m. (ber) droga bdna, labirynt; krte
drogi labiryntu; bkanie, bkanina ober im %l-

bka ni ny.

3rrgarten, m.. bdny ogród t. j. w którym dla

mnóstwa krtych chodników zbdzi mona;
bdnik, bdokrt, btdnica 2)er Sngarten am
Dlioaer Shore in 3)anjig ogród spacerowy.

Srrgeift, m. (ber) bdny duch, fanatyk, g. a, bibl.

kamstwo opowiadajcy; cf. Stuff, lewierny,
wletrenica.

Srrglaube, ra. (ber) wiara bdna, faszywa.
irrgläubig bdny; cf. obednik ober cf. bdn
— , faszyw wiar wyznajcy ober majcy, he-
retyk; cf. 9iuff. lewierny.

3rrhau8 f. SirenhauS

Sr rig, adv. bdny, obdny, bdliwy, mylny.
Sj. woa naprzeciw obdnym zasadom, (a);

irriger SBeife obdnie, mylnie; irrige ober falfebe S3e=

griffe Don Der Äunft faszywie powzite wyo-
braenie o sztuce, Ptc.

Srrlehre, f. (Die) nauka bdna oDer mylna, fa-
szywa nauka.

3rrlehrer, m. (ber) bdny nauczyciel, heretyk
biedy rozsiewajcy, rozsiewca bdów; obe-
dnik, g. a; cf. 9tuff. razkolnik, rozkolnik.

Srrlicht, n. (Da8) ognik nocny (aa), biedne wia-
to, SBj.i cf. biedny, ogie, wiato bkajce
si; *bednica, *glupi ogie, skoczny ogie,

3vrj>fab, m. (Der) cieszka bdna.
Srrfal, n. (bogi bd, g. du, labirynt.

Srrfinn, m ; (ber) "obkanie.
Snftern, m. (ber) gwiazda bdna ober gwiazda
bdzca, L.; gwiazda bkajca si, planeta.

3rrtbum, m. (Der) bd, g. "bdu; einen — bege=

l)en bd popeni; omyka.
Srrung, f. (Die) bdzenie, bkanie si; spór, g.

u, nieporozumienie, zwada.
Srrtnahn, m. (Der) obld, g. du, przesd, mnie-
manie obdne.

3rrroeg, m. (Der) manowiec, droga biedna, —
mylna; rozdroe, bezdroe.

Srrrcifd), m. (ber) f. 3rrlid)t wiato bkajce si,
*gupi ogie, skoczny ogie; 2) eiHe flüchtige, un»

flöte sjkrfon tu by tu go niemasz, wiercipita,
trzpiot, g. a; cf. fircyk , fertyczny; $r. * $oln.
hircum fircum.

Sfaaf, m. Izak, g. a.

3f ab eile, f. Izabela, (Imi).

3 fabcl Ifarbe , f. (bie) izabela , kolor bruna-
tnoóty.

3fab e Uf ar ben izabelowy, masowaty, L. ; cf.

huany, SBj.

3fegrimm, m. wilk: cf. niekara im Äafd). fig.

zrzda.
Sfen traut, n. f. eifenhart, gemeiner.

3&lanb, n. Islandya.
S8länber, m. (Der) Islandczyk, g. a.

38lanbifd)e8 3Jcoo8 porost Islandzki, mech
Islandzki.

Sfoltren, v. a. odosobni.
3folirt odrbny; ifolirte laufer lu i ówdzie roz-

rzucone domki, Stasic. Sr,, w staroytnoci
narody byy bardziej midzy sob odrbne; w
teraniejszym czasie takowa odrbno zosta-
aby arcy szkodliw (a).

Sfolirtheit, f. (bie) odrbno, odosobnienie.

Sfop, m. (Sat. hyssopus) izop, g. u, StU, <&gn.;

izopek, hyzop, £gn.
3 fob, m. (ber) eine Sßflanje bon geroürjbaftem Oerudj

unb bittern ©efdjmacf izop, g. u; józefek ogrodowy.

3 8 pen f. 3fob.

Sfraelit, m. (ber) Izraelita, ober bibl. Izrael-

czyk, g. a.

Sfraelltifch Izraelski.

3 ft jest f. fein, fetjn.

39t ober iffet je, jada, f. effen.

Stalten, n. Wochy, g. ów, woska ziemia.

3talienifd) woski, a, ie, po wosku.
Staliener, m (Der)Woch, g. a.

Stalienertn, f. [bie| Woszka.
Stjt, adv.

f. jetjt teraz.

(Jtonfonant Spógoska).

3 a, adv. tak, tak jest, ale, ober $r.=$ßoln. jo; nad)

einer borhergegangenen grage fann ber Sßole jroar

tak allein fe^en, aber er tann auch mit bem SJer=

bum, fo roie e8 ber Sateiner thut, antworten, ober er

braud)t beibeS jufammen; j. S3, ift er hier geroefen?

a bye on tu? Slntroort: ja tak jest, by; ja

freilief), ja roohl juci , i owszem; ja bod) bay
prawie;

2) SBenn j a in ber SJitte be8 SabeS ftei)t , fo

brütft man e8 burd) wszak aji6; 3. S3, bu roei&t ja

)t)ol)l roo er roohnt wszak wiesz , gdzie on mie-
szka. 3) Such briieft j a eine bertrauliche angelegen^

liche S3itte ober auch ein SJerbot au8, 3. 83. thtie e8

j a uczye to przecie ober tylko dla Boga, —
przebóg. Sage e8 j a niemanDen prze Bóg nie

powiadaje tego nikomu. 4) (Sine Steigerung

owa, owo, ba ; ferner j a fur je kiedy kol wiek";

ja fegar nawet, (a); jeDermann hält ihn für m>
fchulDig ; ja felbfl feine geinbe geben il)m Dte8 3e"9s

nifj kady go uznaje by niewinnym , ba na-
wet jego przeciwnicy wiadcz za nim. Gr,. i

lepy nawet, gdy ciska nawiasem cay dzie,
niemasz dziwu, e w cel trafi czasem, L. 3u
Slllem j a fagen wszystkiemu potakiwa. 3 d>

roa6 id) nod) fagen roollte, ale, ale.

Sad) porywczo, nagle.

Sadjern, v. n. m. h. rozpustowa , swawolowa,
szale, fo^hy oDer figle wyrabia.

Sacht, f. (Die) ba8 3agbfd)iff Jacht, g. u (a); cf

Stuff, jachta, okrt goczy.
Sachjorn, m. (Der) porywczo do gniewu, <po-

pdiiwo, f. 3ahjorn.

3ad)äornig, adj. porywczy do gniewu, po-
pdliwy, passyonat.

Sacfchen, n. (ba8) Die 3acfe kaftanik, g. a, katanka,
kurtka (ein furjeS Slotfchen), L.

3acob, m. Jakób, g. a, abgefurgt Kuba,
f. Safob.

Sagb, f. (bie) polowanie, owy, PI. g. owów 5

Stuff, ochota.

i>\e hoheSagb owiectwo wyse, L. ©teSJcit*.

teljagb owiectwo rednie. 3)ie niebere S"fjb o-
wiectwo nisze. Sogb machen auf — goni co,
— za czem, ubiega si o co; cf. jecha na co.

©j. kto jedzie na niedwiedzia, niech sobie
óko gotuje, a kto na wieprza, grób, L.j polo-
wa na co.

Sagb auf Seeräuber machen polowa na roz-
bójników morskich (a).
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Sagbbar, adj. Ipwny, a, e, do polowania zdatuy,

cf. pozwolony do polowania, B. np. zwierz.

Sagbbebiente, m. (ber) myliwy, g. ego.

Sagbbienft, m. (ber) suba myliwska..
Sagbflinte, f. (bic) flinta — , fuzya myliwska.
Sagbfrcbei, m. (ber) przestpstwo myliwskie.
Sagbgarn, n. (baó) sieci owieckie auch— myli-

wskie, (beibeS gut, ffij.), ostp, g. u, L.

Sagbgeräth, n. (ba6) sprzt myliwski.
3agbgered)tig!feit, f. (bie) prawo polowania.

Sagbgefcbrei, n. (ba8) krzyk myliwczy.
Sagbgöttin, f. (bie) bogini polowania.

SagblJauS, n. (ba6) dom myliwski.
3agbl)orn, n. (ba6) trbka myliwska, róg
myliwski.

Sagbhunb, m. (ber) ogar, pies goczy.
Sagbfleib, n. (baö) ubiór myliwski.
Sagbliebhaber, m. (ber) myliwy, mionik
polowania.

Sagblieb, n. (ba8) piew myliwski.
Sagbluft, f. (bie) chtka — , ochota do polowa-

nia, rozrywka na owach, uciecha z owów.
3d gb luft ig, jur Sagb geeignet myliwy, a, e, adj.,

3. S3, jak myliwe z rodu szczeni, pokazywa
Jan Tarnowski ku jakiemu si on urodzi polu

;

Bhmlc.
Sagbmä&ig po myliwsku.
Sagbmeffer,n. (ba8) nó myliwski.
Sagborbnung, f. (bie) regulamin owiecki, usta-

wa tyczca si myliwstwa.
Sagbpferb, n. (ba8) ko do polowania', ko
myliwski.

Sagbrebier, n. (ba8) knieja, cf. owisko, L.

Sagbfdjiff, n. (baö) jacht, g. u, f. Sacht.

3agbfpie&> m - [öcr] oszczep myliwski, rohatyna.

<3ngbftod).

Slagbfnid, n. (bag) malowido myliwskie, 8B3.,

obraz polowanie przedstawiajcy. 2) ein Sieb

piew myliwski; dj. uoono pieni do owów,
Krajewski.

Sagb tag, m. (ber) dzie polowania, — myliwski.
Sagbtafdje, f. (bie) torba myliwska; torba

. owiecka.
Sagbtucb f.

Sagbgarn.

Sagbufyr, f- (bie) zegarek may paski, cf. ze-

garek Francuski, B.; zegarek owiecki, —
myliwski.

Sagb roe fen, n. (ba8) mysliwstwo; owiectwo, po-
lowanie.

Sagbroilbnifj, f. (bie) owisko? 33öhm. loAviszcze,

knieja.

Sagbjeit, f. (bie) czas do owów przeznaczony.

Sagbjeug, n. (ba§) sprzt myliwski, porzdek
owczy, rzeczy myliwskiej cf. myliwcze
obierze, L.

Saglen, v. n. m. f„ fchnett laufen goni, biee, nad)

etro. za czm. 2) al8 v. a., laufen machen pdzi,
goni, gna, polowa, owi, i w pogo, L.

Der Äaifer t. jagte einen <£irfd) Cesarz ugania
si za jeleniem (a)j Cesarstwo polowali wczo-
roj na jelenia (a). Sich eine Äugel burd) ben

Äobf — wystrzeli ob. wypali sobie w eb.

9llle8 burch bie ©urgel —
,
przepuci przez

gardo, przehula wszystko.

Sagen, n. (ba) gonienie, polowanie.

Säger, m. [ber] strzelec, myliwy, g. ego, myli-
wiec, owiec, g. wca.

Sägerburfd), m. (ber) myliwczyk, g. a.

Sägerei, f. (bie) 6ztuka myliwska, mysliw-
stwo, owiectwo.

agergarn, n. (ba8) baö Sagernej} sie myli-
wska, sido owcze.

Säger hauö, n. (ba8) dom myliwski, dom strzelca.

Sägerborn, n. (ba6) róg myliwski, trbka
myliwska, waltornia.

3ägcrl)ut, m. [ber] kapelusz myliwski.
Sägerin, f. (bie) owczynij myliwka.

Sägerifd) myliwski, a, ie, owczy, a, e.

Sägermeifter, m. (ber) owczy, g. ego.

Sägejmeifterin, f. Cbie) lowczyna* ber Sohn ber«

felben owczyc, g. a; bie Sochter berfelben o-
wcza nka.

Säglernborf, n., eine Stabt Karnów, g. a, L.
Sagerfbiefj, m. (ber) oszczep owczy, rohatyno.
3ägerfprad)c, f. (bie) mowa myliwska, jzyk
owiecki,

Sagb leine, f. (bie) lejc, g. a, lejce, Pi. g. le-

jców, ober 9k.=$oln. lejczyki, g. ów.
Sähe, adj., fcbnell, plöijlid), unbevmutbet nagy, ra-
ptowny, prdki, szybki; 2)—, biijig, boreilig

porywczy, popedliwy, wawy. 3) — , fieil, fenf=

recht, obhdngenb przykry, spadzisty.

5|ähe, f. (bie) spadzisto przykra, urwisto.
2) popdliwo

Saherr, m. (ber) potakiwacz, L.j potakiwajcy,
na wszystko zezwalajcy, — potakiwajcy, a
czarno? czarno, a biao? biao, cf. ciapu kapu-
sta, ciapu groch.

Sahlingó, adv. nagle, znaga. raptownie.

3 ahn, m , nieberfadjf. f. Scbroab ober ber Sdbroaben
pokos.

3 ä l)ii en, v. n. m. h.
f. beffer galjnen ziewa, po-

ziewa.
3ahv, n. (baö) rok, g, u, PI. feiten roki, am hau»

flgften lata; bei 3«bren w latach; cf. 8Utff. god,
leto. Da8 neue Sahr nowy rok, nowe lato.

JMefcS Sahr tego roku, cf. "altboln. unb nod) $r.»

9Soln. lato. Äünfligeö Sahr na przyszy rok, cf.

^Jr.=S(Soln. na wszerok (£(. bon 3al)r ju 3abr od
roku do roku , rok w rok. 6in äftanit in ben

heften Sahren czowiek w sile wieku.
Sahrbuch, n. (ba8) rocznik, ». a, roczne dzieje,

kronika, cf. SfJttff. latopis.

S ahre8berid)t
x

m. (ber) raport roczny, sprawo-
zdanie roczne.

SnbreSfejr, n (ba8) rocznica, L, f. 3ahrfeft.

3ahre8frift, f. (bie) przecig roku, czas roku,
termin roczny, termin od roku. Sinnen 3— W
przecigu roku.

SahveStag, m. (ber) j. S3 ber ©eburt ober OeburtS*

tag rocznica urodzin, (a); anniwersarz, g. a.;

cf. imieniny, PI. eig. 9lamen8tag.

3al)re6lned)fel, m. (ber) zmiana roku, t. j. schyek
roku, nastanie nowego roku; cf. 9Juff. przemia-
na roku. cf. alternata, alt. 93j.

SubreSjeit, f. tbie) pora roku, czas roczny.

Sflbrfeft, n. (ba6) rocznica, L., roczne wito,
doroczne wito.

Safyrgang, m. (ber) bieg roczny, kurs roczny,
przecig roczny, zbiór roczny; cf. rocznik. 6in

Sahrgang $rebigten caoroczny zbiór kaza.
Aut auch blo8 Rok.
3 roe i Sahrgange ber 9Bochenfd)rift dwuletni

zbiór ob. dwa lata tygodnika.

Sahrgebächtnifj, n. (oa^ rocznica, 3. S3. — uro-

dzin, (a), cf. roczna pamitka; cf. anniwersarz,

g. a, uroczyste obchodzenie dnia pewnego j Sr,,

rocznic urodzin obchodzi, (a).

Sahrgehalt, n. (ba6)ba8 3ab'.gelb pensya roczna;

roczna paca, *jurgielt, roczne, g. ego.

3abvgeroad)8, n. (ba8) urodzaj, g. aju , krescen-

cya. 2) rolina roczna.

3al)rl)ttnbert, n. (baS)setnica, stólecie, wiek, g. u.

Säfji'ig, adj., ein Sahr alt rok jeden majcy, ro-

czny, jednoroczny; ein jährigeö Äalb
,

güllen K.

roczniak, g. a.

Säbv'lid), adj., roaö einmal im Sahre ift ober ge*

fchjeht: 2) — , alle Sahre, baö 3al)r binburd) ro-

czny, doroczny, coroczny, od roku do roku.

— , adv. co rok, rok rocznie, SP. do roku.

Säbvling, m. [ber] *jarlak. roczniak, cf. nazimiec

j. S3 bon einem Sd)roein, Orl. 352.

Sabrlohn, m [ber| myto roczne, paca roczna;

zasugi roczne.
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Sabrmarft, m. [ber] jarmark; targ. 2) kupno z

jarmarku.
3abrmarftleute kierniaszujcy, P. Jan.

Sarjrrecbnung 1

, f. (bie) roczny rachunek.

Sabrrente, f. (bie) roczny dochód.

Sahrtag, m. (ber) dzie doroczny, rocznica, cf.

imieniny, PI., eig. 9camen6tag.

Sahrtaufenb, n. (ba§) czas tysicletni, tysic
lat.; cf. SRuff. tysiacolecie, b. tysiacnica.

Sabrmechfel, m. (ber) f.
3af>reeroed)fcl.

Safjrroeife, adv. rocznie, latami.

Sa^rjehenb, n. (baS) dziesitek lat.

Sabräabl, f- (bie) data roku, rok, lata, liczba lat.

Sóbjorn, m - (^er) porywczo do gniewu, po-

pedliwo, gniewliwo, passya

3äf)30rnig, adj. porywczy do gniewu, popedli-

wy? zapalczywy.
3airu6, m. Jairy, g. Jairego. £)aS (Sbongflium

bon Sairi 2od)terlein ewanielia o córeczce
Jairego.

3afob, m. Jakub, g. a, im gemeinen Seben Kuba.

3cifobtner, m.(ber) Jakobin, g. a, pi. Jakobini.

3afobinifd), adj. Jakobiski.
3afob6b,irn, f. (bie) jakubówka L. malgorzatka;
gruszka dojrzaa w lipcu.

Safob&blume , f. (bie) starzec jakubek , B.; cf.

Al. starzec.

SafobShoIj, n. (Sat. salix amygdalina) wierzba
migdaowa.

SafobSfraut, Safobefreujfraut, n. (Sat. senecio Ja-
cobaea) starzec jakubek, j ig)g., fil., Jndz.? S.

Jakuba kwiat, Jpg.

ScifobSleiter, f. f. Salbrian, gried)ifcber

3 a f o b ©|f a b , m. (ber) gwiazda witego Jakóba,
Jakubowa paliczka, (,.? laska Jakubowa, astro-

lab, g. u.

Salabbrourjel, f-> jalapa, B., dziwaczek (B. t).

Saloufie, f. (bie) f. (riferfucbt zazdro, zawi,
f. 2) — am ftenfter aluzya, f. L. ; cf. zasona;
zasonki, p. zazdrostki ober aluzye, (a).

3ambe, m. (ber) jamb, g. u.

Sammer, m. (ber) ein bober ©rab beö lauten 3Seb=

flagenS ubolewanie, kwilenie, skwierczenie, la-

ment, lamentowanie, narzekanie, utyskiwanie.

2) ber tjócbfre ©rab beS (SlenbcS ucisk, utrapienie,

niedola, ostatnia bieda, ndza, 'mizerya, a-
o, nieszczcie, zgroza. 3) — , bie fallenbe

<Sud)t wielka choroba, kaduk, epilepsya, cho-

roba w. Walentego, aber nicht zdrowa Maryja.

4) — , ein bober ©rab beS SRitleibcnS politowanie,

lito, wspóubolewanie, poaowanie, ao,
*kompassya.

Sammerbtlb, n. (bae) obraz lito wzbudzajcy.
Sammergefrhrei, n. (baS) krzyk bolesny, B.; cf.

krzyk aosny.
Sammergefralt , f. (bie) marna posta, okropny
widok; ndzna posta.

SammerlebenJ, n. (bafö ycie ndzne, — bdne.
Jämmerlich, adj. aosny, biedny, mizerny; cf.

nikczemny;
2) adv. mizernie, aonie: jämmerlich uinfommen
marnie zgin; er ftebt jämmerlich au§ marnie
wyglda, ndznie w.

3ammerlid)feit, f. (bie) ndzota, marno.
jammern, v.n. m. b- lamentowa, narzeka, ubo-
lewa, utyskiwa, skwiercze, k>vili sie, a-
owa, ali sie, biedowa, litowa; 2) rozrze-
wni, rozczuli; er jammert mid) al mi go;
jammere hierüber nicht nielituj ztd. — v. impers.

ihn jammert ber SRenfcben al mu byo ludzi.

Sammerfchabe poa sie Boe! Szkoda.
Sammerthal, n. (baS) padó paczu i ndzy, do-

lina utrapienia.

3ammerton, m. (ber) ton paczliwy? gos na-
rzekania.

Sammerboll biedny? ndzny; peen utrapienia?
opakany.

3/tn .£>age!, in. (fehlt Slbel) motloch, g. u; po
spólstwo, gmin, g. u.

Sanitfcbar, m. (ber) janczar, g. a.

Sanitfcbarenmufif, f. (bie) janczarska muzyka.

Scinitfcbarenbaufe, f. (bie) toumbas, g. a; tu-

recki bbenek z dzwonkami.
Saliner ober Scmuar, m. (ber) Stycze, g. cznia;

Äüfd)ubifd) Godnik, g. a.

Sab an, n. (ein Sanb) Japonia.

3 ap a n er, m. (ber) Japoczyk, g. a.

Sapa i fd) Japoski.
Salben, v. n. m. b-dysze, dycha.
Safione, f. (Sat. jasione) Jasionek, $., Ä., J.;

kolnik, rzepa dzika, pawiniec, 4jg.; e'9- nccb ^n.

th. herba pavonis ^fauenfraut, ^fauenfcbroanj.

SaSmin, m. (Sat. jasminum L) jamin, dzielzi-

min, g. u, jaminowy fioek, g. ka.

3a§bi6, m. (ber) ein glasartiger unburcbfiditiger fiie=

fei, ein» tinb bleifarbig , ber eine fcböne ©tätte an*

nimmt, *jaspid, jaspiz, g. u.

Säten
f.

gäten, ple, Präs. piel, pio, pio? ple-

wi, przeplewia? baö Säten pelcie.

Säter, m. löer] piewiacz, *plewiarz.

Säterin,|f. (bie) »plewka, *pielaczka; cf L. ple-

wiennica, plewiarka, plewiaczka.

Säthaue, Sitbade, f. (bie) graca, cf. rydlik.

Sctucbe , f. (biei jucha.

Saucbert, Suchart, m. [ber] ein gelbma9 bon ber=

fchiebener ©rojje (polna miara w rónych stro-

nach rónej wielkoci od Mu do 4')0 sni
kwadratowych) *jutrzyna, mórg; cf. staje; cf.

gony, PI,

Scutch jen, v. a. m. b. pokrzykiwa radonie
wykrzykiwa, *pochutniwa , 'krzyka , beffei"

krzycze z radoci, radowa si.
3aud)5en, n. (baS) wykrzykiwanie, pochutni-
wanie, wesoe wykrzyki.

Sciroort, n. (baS) sowo, dane sowo, skonienie
si, zezwolenie na co, przystanie na co, de-
klaracya. Grj. dano deklaracy, Krsk PP. 134;

cf. glos, kreska eig. Stimme; im Stuff, soga-
sie; zgodzenie si na co.

3e, ber berftirjte Sflame Sefu, 3. S3, o Se! o 3emine
4

o Semini, o Jezu! 2) eine ^gartifel, roelche über=

haupt eine Slügemeinbeit ber 3 e' unD Der ©ciche be=

jeichnet, j. 58. bon jeher, — od dawna.
3) je ft. jemals kiedy, kiedykolwiek; gj. roer

hat folcheS je gehört któ to kiedy sysza? 4)

3e— je (befto) im — tem
Sejuroeilen czasem; je ein ^aai

,
je gittei unb jroei

po dwojgu, po dwóch; je unb je lieben mioci,
wieczn miowa, KV.; je länger hier, je ftoäter

bort im duej tu, tem ponij tam; je eher, je

lieber im rychlej, tem milej ober czem prdzej;
je länger, je mehr im duej tem wicej. Gr.. je

mehr er hat, je mehr er roill, nie febroeigen feine

Sßünfche ftill im wicej ma, tem wicej pragnie,

nigdy nieumilkn jego yczenia; je mebti unb

mehr coraz bardziej, coraz wicej.
3e nad) — w miar czego.

3e nacbbem w miar tego jak, jak; je nuti he
• dobrze, nu tedy.

Se länger je Ueber, ein Äraut, f.
Sllbranfe; cf. L.

ywiczka, iwinka mniejsza, L.
f.

Spccflilie.

SebenfallS adv. w kadym razie.

Sebennod), Conj. im Äanjeleiftiel, f. bennod).

Seber, e, eS, jebroeber, e, eS kady, a, e, wszelki,
a, ie; cf. co — to, j. S. co Polak, to Sta-
nisaw? na Ukrainie co chopiec, to muzykant;
co sowo, to nauka, L. 3Rit jeber $oft erhalten

roir bon ihnen Ftacbricbt co poczta odbieramy od
nich wiadomo; jeben britten Jag co trzeci dzie,
co trzeciodziennie, L.

Sebermann kady, wszystek.
Sebermännigüd) wszem w obec (als Dat.).

Seberjeit kadego czasu, zawdy, zawsze.
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SebeöttlQl kad ra.
3 ED f ömal ig kad, ra (bedcj7

), tymczasowy.
3ebod) jednak, przecie, atoli jednak, wszelako.
Sebnnber, jeglicfyer, e, e6, kady, ka den, a, e.

Se länger je lieber, n. (tab)
f. u. 3e.

3emal6. adv. kiedy, kiedj-kolwiek.
Semanb, Pron. kto, kto. Sft jemanb ba? jeste

tam kto? jemanb Don unfein greunben pewien z
naszych przyjació; jemanb anbereö kto inszy.

Semine, O — ! O Jezu! aj, aj.

Senorhbem, adv. jak. w miar (ego jak. (?£. er

hanbclt, jenad)bem có ihm gut biinft, jenad)bem eö bic

Umuänbc erforbern postpuje podug swego zda-
nia, ober jak mu si zdaje, jak wypada, Ober jak
tego okolicznoci wymagaj

3 en er, e, e8, Pron. roelchcó auf eine entfernte Sadje
hinjeigt ów, owa, owo ober on, ona, ono, ober
tamten, tamta, tamto.

Senner, m., Scinuor Stycze, g. cznia.

Senfeit ober jenfeitS, praep. adv., ft. auf jener (Seite

z tamtej stron3', na tamtej stronie, za; — De6

©rabcö z tamtej strony grobu, po mierci? —
ber Sßeirhiel zaVV'isla. zawilany, adj. zawila-
ski, L. — ber Donau zadunnjski. — be6 Dnie*
per8 zadnieprski, (adj )

3enfeit6, n. (tab) pogrobowo.
Senfeitig na tamtej stronie bdcy, tamtostron-

ny, tamten.

Seremiabe, f. [biel jeremiada, ale pi.

Seremiaó, m. Jeremiasz, g. a.

3 er id) o, n. Jerycho. Die Rofe bon — Jerycho-
ska róa.

Serum, o — ! interj. aj., dla Boga!
Serufalem, n. Jeruzalem, g. u. Jerozolima, Hie-

rozolima, g. y.

SerufalemSfom, n. f. DabibSgerfte.

Sefuit, m. (ber) Jezuita, PI. Jezuici.

3efuiten= w zoonych: jezuicki.

Seftiiternitifte, f. (bie) (Sot. trapa natans) kotewki
orzech wodny, Al., Jndz. ; wodny orzech, wo-
dna kotewka, .£)g.

Sefuitifd) jezuicki, adv. po jezuicku.

Sefuitiomuö , m. (ber) jezuitizm.

3efu8, m Jezus, g. a, voc. o Jezu auch o Jezusie!

Sefiig, jefciger, e, eo teraniejszy, niniejszy, a, e.

Sefeo, 3e(3unb, übt. jetjt teraz. — erft, - otlererft

dopiero, teraz dopiero. — gleich t^rz zaraz,

natychmiast. — bi8 jf^t dotd, dotychczas.

Seroeilig tegoczesny, ten co byt lub bdzie ka-d ra.
Sod), n. (bn8) jarzmo. 2) — od)fen para woów.

3) Do8 Sriicfenjod) jarzmo mostowe. DaS .&alt>

jod) chomto, gig. tab — ber Sflaberei jarzmo
niewoli.

Sothatfcr, m. (ber) pug ziemi, L. staje (roli).

3od)bein, n. (ba§i (Sluat.) ko jarzmowa.
Sochgeftelt, n. (bae) Joe jarzmowe, L.

3od)OCb8, m. (ber) jarzmowy wól, wó roboczy.

Sod)pfaI)l, m. (ber) pal jarzmowy (u mostu).

^ochriemen, m. (ber) rzemie jarzmowy.

3 od) trag er, m. (ber) bic Sochtrdger im ©lücfenbaue

bie Queiftürte ober SSaifen roelche oben auf ben Soch»

pfählen befeftigt finb poprzeczne sztuki lub belki

albo nasady na palach jarzmowych , (u mostu),

cf. izbica mostowa.
Sohonn f. 3ohannee Jan.

3oi)anna f. Joanna.

SorjanneS, m Jan, g. a.

3 ohannift (tag) witego Jana- 3" S— na wi-
ty Jan.

SohanniSbeerc, f. (bic) wietojanka, porzeczka;
cf- porzeczka, zwyczajna, S\[ j porzeczka po-
spolita, Jndz., .£k|.} wino w. Jana, <£). , L.j

krzak porzeczkowy, ,§g., (fiat. ribes rubrum).

SBilbe — f. Sfergfrauöbcere <Sd)roarje — f. Slhlbecre.

Schanniöbeerftraud), n. (ba6) krzak porzeczko-
wy, porzeczki.

Sohannieblume f. ©anfebfume, grofje.

SohJtiniöblut, n. (bab) czerwiec, g. -wca, L.;
Bot. ) f. Slutfraut 2) (Sat. scleranthus peren-
nis); kosmaczek. P. Ludu 35. 2)f. 6briftittiunbenfraut.

Sobanniobrot, n. (baó) 83or,horn, tein bohnenähn=
liche S3aumfiucl)t, roeicbe bie Schroeinc lieben unb im
Oriente häufig jur Fütterung befommen, (Sat. cera-
tonia,L.) witojaski chleb, eh I eh witego Jana;
sodkie strcze; cf. stokro, nad) Al. w. Jana
szaracza ober w. Jaska szaracza strkowa.
Cf. Sue. 15, lö.

Sobanniefeft, n. (ba8) wity Jan.
Sohonniófeuer, n. (ba6) sobótka. L.
Sohanniegürtel, m.

f. Seifufc. gemeiner. 2) f. S3är*

läpp, gemeiner.

Sohanniefraut, n. dziurawiec L.; witojaskie
ziele j dzwonek matki Boej, L ; obieywiat,
ppownik; cf. Ghiiftirounbenfraut; flcined — f. ^art*
l)cu, geftrecfteS

Sohonnieloub, n. f. Sllleebaum, roeifjer*

Sol)onnietag, m. (ber) dzie witego Jana.
Sol) annietraube

f. Sohamiiebeeie.
"

Sol) a n ii i 6 mebel, m.
f. Aocfóbart tSat. spiraea ul-

maria).

Sobonniunirmchen, n. (baS) (Sar cantbaris noc-
tiluca, L.) wietlik, robaczek w Jana, wi-
tojaski robaczek? byszczak; cf. zotnik, L."

Sohaunióbanb, f., Sohanniorcurjel, f. garrenfraut*
mamiem.

So l)a n ni ter (ritter) m. [ber] kawaler Maltaski,
Joannita.

Sohanniterorben, m. [ber] zakon kawalerów w.
Jana, Maltaczyków, beffer zakon Maltaski, SBj.

Songleur, m. (frs.) kuglarz.

Sonifd) joski.
Sonquiltc, f. (bie) onkila, óty narcyz, 'a) 1830.

Sope, f. [oie] bieSupe, ein fuvgeö hxiblichee ÄlcibungS»

ftütf jupa, jupka, gorset, korset, g. u, kamizelka
bialogowska, K., *ciasnocha, 6rn. .&nbb.

Sofepl), m. Józef, g. a.

Sofephinc, f Józefa.

Sofepheblume, f. (bie) kozibrod kowy, Stl.,

Jndz. j soneczny mlecz, wlinik, ^g. 1

, (Sat. tra-
gopogon pratensis).

Sofepbemeijen, m. (ber) (Sat. tritlcum composi-
tum) pszenica arabska, ^)g.

Sour, Cfp.) bie — haben by dyurnym, t. j. na
dziennej subie (oficer).

So fu a, m. Jozue, g. ego.

Sournal, n. (ba8i ein Sagebud), eine 3eilfd)rift dzien-
nik, g. a urnal.

3 our na li ft, m. (ber) ber SSerfaffer einer 3eitfd)ft
dziennikarz, g. a.

So urn a lift ifd) dziennikarski.

Sournaliftif , f (bie) dziennikarstwo.
Sobialifd) jowialny, wesoy, rubaszny, L. Gin

jobialifcher Sllenfd) wesoek L., artobliwy, jowla-
lista.

Sobiolitat, f. (bie) jowialno.
Subel, m. iber) krzyk radosny, *pochutniwanie

;

cf. okrzyk, ogo radosny, rado.
Subelbraut, f. (bie) oblubienica jubileuszowa ob.
— "jubilejowa.

Suoelbrautigam, m. (ber) oblubieniec jnbileusz
obchodzcy, oblubieniec jubileuszowy Ober —
"jubilejowy.

Subelbottor, m. (ber) jubilat, g. a. (obchodzcy
jubileusz swojej doktoryzacyi).

Subelfeft, n. (b'a8) bie Subelfeier jubileusz, g. u,

"miociwe lato.

Subelgefan!g , m. (ber) piewanie radosne, pie
wesoa.

Subelgefchrei, n. (ba6) krzyk radosny, *pockut-
niwanie.

SubelgreiB, m. (ber) starzec jubilat.

S ubell) odjci t, f. (bie) jubileuszowe wesele, we-
sele *jubilejowe ob. zote.
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Subeljahr, n. (bafi) jubileusz, g. u, »miociwe
lato.

3 u bilä um, u. (bag) Jubileusz, g. u, — ber fatfjol.

Äiicbe 'miociwe lato, czas ubagania, L.; cf.

Ruff- jubilej, g. eju.

3ubilii*en, v. n. wesoo wykrzykiwa, wypie-
wywa, *pochutniwa sobie.

3ucbart, n. (bao) jutrzyna, mórg, g. u, cf. gony,

PI. staje.

Sttd)! interj. hejsa! dzium dzium!

Suchten, m., eine Sfrt farf rierhenben 9tinbleber8 juchta,

skórka (barania lub cielca) czerwono farbo-

wana, L.

Surfen, v. n. m. b. wierzbi, swdzi.
Surfen, n. (ba8) wierzbienie, swdzenie.
Sucfö f. Suj.
Subae, m. Judasz, g. a.

Subaefufj, m. (ber) pocaowanie judaszowe.

Sube, m. i ber) yd, g. a. ydek; cf. ein gelehrter

Sube ydowin. ^oftici) in Äanäelfeien ale $räbicat

starozakonny (altteftamentarifch).

SbrichrD. ju temu bieda kto prosi yda, alt Slut.;

kiedy bida to do yda, a kiedy po bidzie, cat

mi w dup ydzie, SBarfch. ein getaufter Sube
przechrzta; cf, *Mamer, wychrzta, *ircha, iro=

nifcb. Der einige Sube yd obkany, L. Gin ar=

mer Sube ydzisko. 3um Suben merben zydzie,
*spoydzie, ydem si sta.

SÜbeln. v. n. m. b. na yda zakrawa; z y-
dowska mówi.

Suben fe ber
f. ©infenfeibe.

Subengaffe, f. (bie) ydowska ulica.

Subengemeinbe, f. (bie) kaha, L.

Subcngenoffe, m. (ber) nowy yd, KV.; prozeli-

ta ydowski, na ydowska wiar nawrócony;
cf. bibl. Act. 2, 10. nowo nawrócony.

Subengefid)t , n. (baS) ydowska twarz.

Subenjunge, m. (ber) ydziak, g. a, bachur.

3ubenfd>t>e, f. (bie) krymka.
Subenfinb, n. (bab) ydzie, ydzitko, L.j cf. bo-

cher ober bachur.

Subentirfcbe, f. (bie) (Sat. physalis alkekengi, L.)

f. L. garliczki; 2) Äornelfirfcrje winia psia,

psinki pcherzyste, pcherzyca, órawinka,
garliczki; cf. miechunka. B. ob L.

Subenleim, m. (ber) bag Subenpecb (Sat. asphaltum,

L.), cf. B. unb Stuff, asfalt utlb ydowska smoa,
klej ydowski (z morza martwego zebrany),
klej ziemny; cf. smoa ydowska, L.

Sltbenfchaft, f. (bie) ydowstwo; cf. kaha y-
dowski.

Subenfcbule, f. (bie) bonica? synagoga; cf. Riijf.

uczyliszcze ydowskie; szkoa ydowska.
Subenfpiefe, m. (ber) ydowska lichwa, szachraj-

stwo. SJtit bem — laufen szachrajstwem nara*

biaj zdziera, niesprawiedliw lichw bra.
Stbenthum, n. (ba%) wiara—, nauka ydowska,
ydostwo.

Subenjino, m. (ber) czynsz ydowski, podatek
przez ydów spacany.

Sübin, f. (bie) ydówka unb dem. ydóweczka.
SÜbifd) ydowski, a, ie; ydoski; adv. po y-
dowsku.

Sugenb, f. (bie) modo wiek mody, — mlo-
dzienski. 2) modzie, g. y, mod, g. i.)

Sugenbalter, n. [bab] modo, wiek modzie-
czy, lata modociane pi.

Sugenbblutbe, f. (bie) kwiat modoci, cf. kwie-
cie modoci.

Sugenbfehler, m. (ber) wada modziey; — mo-
dego wieku, bd modzieski, bd modoci.

Sugenbfeuer, n. |bae| bie 3— hifce zapa modzie-
czy, ywo modziecza, wawo modych
lat ywo w modym wieku.

Sugenbfreuben, $1. bie, uciechy modoci, rozko-
sze w modoci,

3ugenbfreunb, m. (ber) przyjaciel modoci. 2)

przyjaciel modziey, lubicy modzie.
3ugenbführer, m. (ber) zawiadowca wieku mo-

dego, L. ; cf. guwerner, pedagog.

Sugenbjaf)re, pi. mode lata, modo.
Sugenbfraft, f. (bie) sia modziecza.
Sugenbtid) mody, modociany, modzieczy, adv.

modzieczo.
Sugenbftreicb, m. (ber) wybryk modoci.
Sugenbfüllbe, f. (bie) grzech modoci.
Sugenbjeit, f. (bie) czas modoci.
Sulchen, n. Julka, Julusia.

3ulej)p, m. ein auo abrannten SBajfern unb St)roJ>

äufammetigefetjter Äüfjltranf ulepek.|

Sulian m. Julian.

Sulianna, f. Julianna.

Su lid), n eine Stabt Juliaka. 2) - ein £er3ogthtim

Ksistwo Juliackie.

Sulie, f. Julia.

Suliuä, m. ein eigner Stanie Juliusz. 2) ber #eu=

monat Lipiec, g. pca, Äafct). witojaski.
Sunctur, f. (bie) wizado, L.

Sung, mody, modociany. g£. mody nabywaj,

stary zaywaj, grn. $\\bb. jung rnerben urodzi
si. SBieber jung roerbett odmodnie. ginen jungen

©öhn betommcn syna powi, urodzi; junge ftann»

fcbaft modzi mszczyni, modzie, f., mode
pacholstwo, »przebrane wojsko, KV. Gin junger

Änabe miody chopiec, chopezyna, chopaczek,
cf. *ch)opiaszek, *chopicina. gin junger 9JJenfch

mody czowiek, modzik, gin jungeS 33ürfct)cheil

modzieniaszek.
Sunge, m. [ber] chopiec, g. pca, chopczyk, g. a,

pachol, g. cia, chopak, chopezyna, cf. mo-
dzieniaszek, wyrostek, g. stka. 2) chopak do
posugi.

3unge, n. (bab) mode, g. ego. Sunge tuerfen (bon

£unben unb SBölfen) oszczeni si; (bon Äa^en,

4>afen, Schafen k.) okoci si. Sine junge ©ans
gsie, g. cia, Pi. eta, g. t. gin jungee £ubn
kurcz, g." cia, PI. eta, g. t. gin junger £unb
szczeni, g. cia, PI. "eta, g. t. gin junge

SDtagb modsza, izdebna, pokojówka. Die junge

Hebe latorol, g. i.

Sun gen, v. n. m. h- = Sunge rnerfen, — befommen
mode mie f. oben oszczeni si, okoci si.
g*. Die ©au jungt winia si prosi, f. ferfeln.

Sungetibaft, jungenmäfjig, adj. chopicy, cblopco-
wy, t. j. nieobyczajny, naksztat rozpusmych
samopas biegajcych chopców, po adajakiemu,
akowski.

Sungenftreicbe, Sßl. swawola ober rozpusta mo-
dzików, dziecinne sztuczki, B.; cf. psota, psi-

kusy, kawaki nieprzystojne, figle sowidrza-
owe swawolnych chopców.

Süng er, e, ee, adj. modszy, a, e.

Sünger, m. (ber) ucze, g. ucznia; zwolennik, g.
a. CZyj.

Süngerin, f. (bie) uczennica.

Sungfer ober Sungfrau f. (bie) panna, dziewica, pa-
nienka, gin reine — prawiczka, L. ©ie ift eine

alte Sungfer geioorben staa si star pann, po-
dsiata sobie rutki. Sungfer im ©riinen (rolina)
czarnuszka.
SSerflucbte Sungfer, ein Snfeft waka (owad).

Sungferbirn), f. (bie) panna (gruszka).

Su ngf erb rat en, m. (ber) poldwica.
Sungfererbe, f. (bie) bei ben Scheibefänftlern bie

reine oon allen fremben Sefranbbeilen befreite grbe
ziemia dziewicza, elementarna, najczystsza.

Sungfercben , n. (ba§) panienka, panieneczka;
feiten beräcbtlicb dziewucha.

3ungferlid), jungfräulich panieski, a, ie.

Sungferngras, n. (bab) f. Sruchfvaur, glattes: 2) —

,

f. SlugentrofrgraS.

Sungfernhaar, n. (bae) drzczka maa, Stl, Jdz.
(= Sat. briza minor).
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3utigfernl)äutd)_en, n. (ba8) bronka paniestwa;
btonka dziewicza; cf. Suff, matocznaja pere-
ponka ober djewstwennaja plewa.

3 uiiflfevnl; onig, m. (ber) feiten n., jarzcy miód,
lipowy miód; lipiec; miód jary.

Slinferilfillb, n. [ba6] nielubne dzieci, z nieza-
mnej panny; cf. bkart; cf. 9tuff. niezakonue
dzieci.

Sungfcnifloifler, n. [ba6] klasztor panieski.
3ungfernfned)t, m. (bei) kobiecarz, gach; dziew-

czarz.

Sungfernfraiij, m. (ber) wieniec panieski.
3ungfernfraut, n.

f.
SJeiram. roohlried)enber,

Sung »er nn ä gel d)cn, n. f. SDonncrneife.

Sungfemol, n. (ba6) najczystsza oliwa, B.; wy-
borny olej.

3ungfernpergament, n. (bad) najcieszy perga-
min.

3tlligfernraub, m. (ber) porwanie panny, ober —
panien, uwizienie panny ober panien.

Siingfernfd)Ul)e f.
grnuenfingeifiaut.

*3ungfernfchule, f. (bie) szkoa dziewczt, szkoa
dla modych panien.

Sungfer nftnnb, m. (ber) paniestwo, dziewictwo.

3ungferntriü, m. (Sat. polygonum aviculare)
f.

©lutfraut.

3ungfernmad)8, n. (baS) jarzcy wosk. Ich.
3ungferfd)aft, f. (bici paniestwo, dziewictwo.

dj. ber 3ungfeifd)aft beraubt data sobie zabra
paniestwa jagod, L.

Sungfrau f. 3ungfer. 2)ie Jungfrau STCaria Najwit-
sza Pu n na.

Sungfr äulid) panieski, a. ie.

3ungfräulid)feit, l', (bie) dziewiczo.
3ungfraufct)oft f. Suugferfcbaft.

3unggefel, ta. (ber) modzian, g. a, kawaler, t.

j. nieonaty.
Sunggefeltenfihaft, f- (bie) kawalerstwo , mo-
dziestwo, stan mlodzieski, — kawalerski, L.

3ünglii'.g, m. (ber) modzieniec, g. ca, modzie-
niaszek, g szka.

Siinglingfcalter, n (bac) modziestwo , wiek
modzieczy.

3ünglingöblume, f. (bie) kocanki piaskowe, Al.;

szarota óta, ^>gn. Jndz.; kocianki óte, pia-

skowe, koteczki, £gn., (Sar. gnaphalium are-

narium).

Siingft, adv. nculicrj, bor Äußern niedawno; $r.=

!>|Joln. onegdaj, "ongi.

3tingfte, superl. bon jung najmodszy, a. e; ber

juugfle Sag sdny dzie, dzie ostateczny, dzie
sdny; cf. L. dzie paski.

3uniu8, m. (ber) Czerwiec, g. wca; Äafd). wi-
tecznik (miesic).

3unfer, m. [ber]" aufanunengejogen au8: junger £err

panicz, g. a, panitko , sztachetka; öetäd)tlich

modzik, mokos. 2> junkier (u dworu) Trój
aucf) podchory (osobj. w konnicy).

3unfert)aft paniczowski; adv. po paniczowsku.

3upe, f. f.
3ope jupa, jupka.

Supiter, m. Jowisz, g. a.

3ura, pi. (b. Int. jus) prawo; 3ura fhibiien prawa
si uczy.

3ürgen, m. für ©eorg Jerzy, g. Jerzego; Grze.
Suribifct) jurydyczny, prawny.
3uri6biction, f (bie) Jurysdykcya.

Suriöjmibenj, f. (bie) prawnictwo, nauka prawa.

3urift, m. [ber] jurysta, prawnik, g. a.

3urifteret, f. (bie) prawnictwo.

3urififd) prawniczy, prawny.

3 u li), pi. sd przysigych.

3 u ft wanie, w sam raz.

3uftircn, v. a. zrówna sprawiedliwie, umiar-
kowa.

3uftij, f. (bie) sprawiedliwo; sdownictwo.
3uftijamtmann, m. (ber] urzdnik sprawiedli-

woci, amtu jakiego starosta, B.

Sufijbeomte, m. [ber] urzdnik sdowy.
3ufrijfonimiffariu8, m. [ber] komisarz sprawie-
dliwoci, noiarynsz, adwokat.

3 U ft i 3 ni i n i ft e r , m. (ber) minister sprawiedliwoci.
3ufti$pf!ege, f. (bie) wymiar ob. zarzd sprawie-

dliwoci, Pust. (a).

SufHrcitr), m. (ber) radzca sprawiedliwoci; cf.

Suff, justickoj sowietnik.

Suftijrocfen, n.(ba) sdy pi. sdownictwo.
Sutocl, n.(baó) bie Sulücle, f., ein gefd)liffener dbel»

ftein klejnot, *juwel, drogi kamie. 2) bie 3u°
ioclen (of)ne Singular) baö ©efdjmeibe klejnoty.

Suioelenfaftdjen, n, (ba6) szkatuka na klejnoty
Suiuelier, m. (ber) Jubiler, g. a, Tcbn , kamie-

nie drogie oprawujcy i niemi handlujcy,
*klejnotnik, g. a.

3uiDelierftinft, f. (bie)jubilerstwo.

3u$, m. (ber) plugastwo, nieczysto.

Ä*

Äa bale, f., Kabale, eine geöeime Serbinbung bonder*
fönen 311 einer bpfm Slbfldit, Mänfe, Äunftgriffe kaha-
Ja, podsii>, spisek, spiknienie, intryga, fakeya.

Äabbeln, riieb. f. saufen kóci si.
Äa bei, f. (bie) baö Äabeltau, n., b. i. Slnfertau kier-

sztak ob. kotwiczna lina, Tr. 2) ba8 S00& los r

g. u.

Äabeljau, m. (Sat. gadus morhua) kablion, kablon,
sztokfisz.

NB. Sztokfisz i kablion jest la sarna ryba, ale

na rónych miejscach owiona i rónym sposo-
bem solona.

Änbeln, v. n. in. t)., losowa o co, przez los

dzieli.

Äabinett, n.
f Äabinet gabinet, g. u.

Äabufe, f. [bie] ein enges 3immer, eine fdjlechre .früttc

izbisko, m erna chaika, chalupi^ko.
Äad) cl, f. (bie) ein napffßrmigeö <Stiiä* Don gebrann*

ter Jhoncrbe »kachel, g. kachla, beffer kafel, SBj.

Die <£)oI)lfad)el kachel lochowaty, L.

Äadjelofen, m. (ber) piec z kafli, piec kachlowy,
L.; — kacblany, beffer kaflowy piec, SBj,

Äacfe, f. (bie) ajno.
Äa den, v. n m. h. kaka, sra, fejda, fjoflid) na

potrzeb chodzi.
Äabbig, m. (ber) ber SBacholber (Sat. juniperus) ja-
owiec, g wca.

Äaber, in. [ber] podgardek, g. dlka, wole, podbró-
dek, SSolt). J- Ö — mu urós jak u wieprza.
(Der Ä- fchinoll i[)tn).

Äafer, m. (ber) chrabszcz, chrzszcz, g. a, cf.

krówka, uk
Äaff, n. (ba8) pulad, g. u, plewa, PI. plewy; ffluff.

osiewki; wysiewki.
Äaffee, m. (ber) kawa. Äaffen* kawowj-; kafowy.
Äaffeebaum, m. (ber) drzewo kawowe.
Äoffeebohne, f. (bie) ziarko kawy.
Äaffeebraun kafowego koloru.

Äaffeebreü, n. (ba6) taca ober tacka do kawy.
Äa 'feegefdjir r, n. (ba8) serwis do kawy.
ÄaffeehauS, n. (ba8) kawiarnia.

Äaffecfanne, f. (bie) *kaftyrek, g. rka, Tr.; beffer

imhryk od kawy, ober do kawy, SBj.; dzbane-
ezek do kawy.

Äaffeefcffel, m. (ber) kocioek do kawy.
Äaffeeflatfd)c, i. (bie) (fd)crj)ro.) towarzystwo na
kaw sproszone; pogadanka przy kawie.

Äaffecmafcbine, f. (bie) maszynka do (gotowania),
kawy.

Äaffeemühle, f. (bie.) mynek do kawy.
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Äaffeefchenf, m. (ber) kawiarz, kawiarnik (szyn-

kujacy kawa).
Äaffeefchenferin, f. (bic) kawiarka, szynkarka
w kawiarni.

Äaffeefchmefter, f. (bic) kVwiarka, ta co kaw
bardzo lubi.

Äaffeetaffe, f. (bie) filianka od kawy.

Äaffcet if et), m. (ber) stolik do kawy.
Äafreetroinmcl, f. (bie) piecyk od kawy, — do

palen'ra kawy.
Äaffeejeug, n. (baö) serwis do kawy.
Ääfig, m. (ber) klatka.

ÄQfiller, m. f.
Slbbecfer.

Äaftan, m. (ber) kaftan, g a.

Äahl ysy, wytarty; goy, nagi, *gomoy, cicj. r>ör-

ncrloS; ein fal)(er SSnum gole drzewo, cf. 'zwi-
de, KV. Änl)le Sntfchulbigting próna wymówka;
fa()l machen wyysi, oysi; fafyl »erben wyy-
sie, L.

Äahlbeit, f. (bie) yso, ysota, golo, golizna,

pleszowato, brak wosów; cf. Shlff. pleszy-

wo.
Äahlfobf, ra. (ber) lys, g. a; cf. yso, g. ia, y-

sie, ysa gowa; ysina z wosów oblazla, y-
so gowy; cf. wyysiaa gowa.

ßahlföpfig ysy, pleszowaty, bez wosów na
gowie.

Äahm, m. (ber) ple, g. i, omszenie, kouch (na

trunkach).

.Kuhmig, adj. opleniay, pleniwy.
Äatjn, m. (ber) czóno ober czon.
Äaljiilipbe, f. (bie) dwulistnik koralowy korze,
AL; dwójlist koralowy, Jndz. ; obik bezli-

stny, ^)g. (Sat. cymbidium corallorhizon, ^)gn.,

cf. ophrys corallorhiza, I-inn.)

Mai, m. (ber) bulwark, 3. SB. drewniany, muro-
wan3r

, S5j., grobla nad rzeka murowana, przy-
rzecze murowane (JCranj. qua i); cf. B. przysta
kamieniem ciesanym obwiedziona, obmurowana;
cf. winduga, cf. Stuff, naberenaja, cf. Deutfch:

Segan, ©chiffölänbe.

Äaigelb, n. (baö) grobelne od wyadowanych to-

warów.
Äaifer, m. (ber) Cesarz, g. a; cf. Imperator, 3. §3.

Rossyjski (cf. Car eig. Aónig); cf. Sutan, 3 83.

Turecki. (Sprichm. roo nichts ift, hot ber Äaifer fein

Stecht bcrloren bra -tam trudno, gdzie niemasz.
Äaifer unb Äaiferin Cesarstwo Ichmor

Äaiferfliege, f. [bie] cesarz (mucha).

Äaifergrofdien, m. (ber) czeski, g. ego.

Aaifergulben, m. (ber) Ryski ober zoty reski.
Äa if er in, f. (bie) Cesarzowa, g. ej.

Äaiferfrone, f. (bie) korona Cesarska.
.Ratierlich, adj. Cesarski, a, ie, Imperatorski.

Äa if er ling, m (bei) ein efj6arer §3lätterfd))t>aintn ga-
tunek hedów (grzyba), (Sat. amanita piana, or-
biculata aurea, Dillon) beda cesarska.

Äaiferreich f. jtaiferftaat.

Äaiferfchnitt, m. (ber) cicie brzuszno-maciczne
(a) ^30; patanie Cesarskie, wyporek, rznicie
cezara, L.; cf. B. operacya Cezara, wyprocie
podu, — dziecicia z ywota macierzyskiego.

Äaifer ftaat, m., Äaiferreich, n. (baS) pastwo Ce-
sarskie.

Äaifertfjee, m. (ber) herbata Cesarska.
Äatfeitbum, n. (bag) Cesarstwo.
Äaiferroahl, f. (bie) obiór Cesarza.
Äaiferröürbe, f. (bie) godno cesarska.
Aaiferrourjel, f. (Sat. imperatoria) mistrzownik,

L.; miarz, g. u, L. unb Al. cf. carski korze,
nad) bem Stuff, fflculler.

Äajüte, f. (bie) kajuta, skarbówka, cf. izdebka,
SP. Gr,. przyj nas kapitan do izdebki swo-
jej, SP-

Äaf, m. (ber) *kak, g. u, prgierz. NB. kak ift

unbefannt, SBj.

Äaferlaf, m, (ber) biele, albinos.

Äalb, n. jbaSl ciel, g. cia; cf. ein ©ufienFalb

cielec, cielak; pokorne ciel dwie matki szie,

Mom. Zók.
Äälbchen, n. (ba§) cieltko.

tfalbe, *. (bie) f. ?cärfe, Stiife jaowica.
_

Äalben, v. n. m. h. cieli si, ocieli si.

Äcii ber bill t, n. [tab] krew cielca.

Äälberbrateu, m. (ber» ober beffer ber Kalbsbraten,

ni. cielca piecze.
fiälberfang, m (ber) ugodzenie jelenia albo dru-

giego zwierza w piersi lub w serce (u my-
liwców). ,

Äalbergefröfe, n. [tab] kryski cielce.

ßälberbaft, adj. cielcy, cieltkowaty, ciela-

kowaty.
Äalberfropf, m. (ber) $r=$o!n. bzducha; cf. ble-

kotek, Al-, <£>gn.; czechrzyca, Jnd.; trzebula,

tryhula, trzebulka, Jqq. ; (Sat. i-haerophyllum).

©emeiner — blekotek pospolity, Al.; czechrzyca
lena, Jndz. (Sat. chaerophyllum sylvestre).

Knolliger — blekotek gówkowy, Al., £>g., cze-

chrzyca gówkowa, Jndz. (Sat. chaerophyllum
bulbosum). Söetäubenber— blekotek zwisy, Äl.;

czechrzyca zwisa, Jndz.; mimik, <£)gn. (Sat.

— lemulum); paariger —
f. Sergförbel.

Äälbcrmagen, m. f. Sab.

Kälbern, v. n. m. I). f.
falben ocieli si 2)—, fid)

übergeben, bred)cn womitowa. 3) alberne hoffen

tnad)en bazestwa wyrabia, figlowa, figle

stroi, rozpustowa, swawolowa, kozowa;
cf. rozigra si jak ciele, L.

Kälbern, adj. cielcy, a, e.

Äfilberftofj, m. (ber) bie KatSfeule wiartka cie-

lciny, SB.}. ; cf. tylna wiartka cielca; cf. B.

*«ieka.
Äälbcr jar)n, m. (ber) zab cielcy. 2) in ben Sails

fünft, ein aus eingeschnittener Kerben beftehenber

3ieratf) an einem «Ciaiiptgeflmfc zbkowanie, zab-
kowato.

Kalbfell, n. (ba§) beffer Kalbsfell skóra cielca.

2) fig. bie Srommel bben, g. bbna.
Kalbfleifch, n. ibaS) cielcina.
Kalbleber, n. [baS] skórka cielca.

Kalblebern, adj. ze skórki cielcej; falbleberne

©tiefel cielce boty, SBj ; boty z cielcej skóry.
KalbSauge, n. f. (tSanfeblume, große, eig. oko cielce

t. j. wystajce.
Kalbsbraten, m. (bet) cielca piecze.
Ka IbSbroSdjen, n. [ba8| bie KalbSbrüfe mleczko

cielce, L.

KalbSgefröfe, n. [ba8| kryzki cielce.
Ka l bSgefthlinge, n. [tai] letkie, g. ego; cf. du-

dki, g. ów.
KalbSifop, n.

f.
SSohnenfraut.

KalbSfeute, f. (bie) wiartka cielciny, SBj.

KalbSfopf, m. (ber) gowa cielca," fig. gowa tpa,
mózg cielcy.

Äalb&lab, n. f. Sab.

KalbSlunge, f. (bie) puca cielca.
KalbSmilcf), f. (bie) mleczko cielce.
KalbSnafe, f.

f. S3rocf"enf)aupt.

Kalbebiertel, n. (baS) wiartka cielciny.
Äa l_b a un en, $t. bie eßbaren ©ebärme eines Ühiereö

kiszki, flaki.

Äalefutifcher |iahn, m. (ber) Indyk, g. a; $ßreufj.=

$0(11. kakun, m. g. a.

Äalenbe, f. (bie) in Preußen eine STbgabe ber Sanb«
Icute an ifjre Pfarrer kolda.

Äalenber, m. (ber) kalendarz, g. a; cf. Stuff, me-
siacosów. — mactjen, pg. astrologowa, róne
myli przypuszcza do gowy, mylami si trapi

Äalenbermacher, m. (ber) ukadacz kaldarzy,
SÖB3 , cf. *kalendarzownik, g. a, cf. kalendarzów
ukadacz, Dz. zdz.

Äaiefche, f. (bie) eine SM eines leichten, oben offenen
SBagenö kolaska. NB. £>aä granjöfifdje caleche
fommt au8 bem Slabifcfjen fjerj benn koo ba6 9Jaö
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fjat nod) im 9tuffifd)eu ben Plural kolesa unb ko-
ysa, roelcbeó Dabon abfhrmmt, beißt roiegen. (Soli»

ten bie alten ©allier Slabifcber 'ilbfunft fein? beim
Da8 gran3- raison ift oueb leichter bon rozum, ra-
zum alö Don bem Sateimfcben ratio abzuleiten, ferner

Tante = 9iuff. Tetkai cf. bell = biaty, depe-
cher = pieszy; audj suknia fyeifjt im alten

gran?, eben fo).

IStnm. Sie Slcbnlicbfeit einzelner SUiSbrücfe, bereu

Stamm fid) in mebven Sprachen borfmöet, giebt burd)«

aub nid)t febon an fid) ba8 9ied)t, auf bie Stammber=
roanbtfcbaft ber SJölfer zu fcbliefjcn, fonbern tonnte in

Ermangelung it>id)tigerer ©rünbe hö'cbfteii6 auf ge=

fci)id)tlid)e Sßcdjfclbeziehungen berfclben hinroeifen, roo=

bei Die ^Rürfficht auf bie gemeinfamc Quelle Der euro=

póifchen Sbradjen in einer llrfpradje glcid)fall6 fcftju*

halten ift. 35ie Ableitung beb frj. raison Dorn flao.

razum ift eine, mie eö febeinr, roillfürlidie Umgehung
ber fo Haren Crntftcbungömeife beb granj ] W.

Äalfatern, v. a. naprawia okrt, dziury, rozpa-
dliny w okrcie zgrzebiami zatyka, zabija i

nasmala, dychtowa; cf. iRuff. konopaezy bon
konopie .&anf.

Äali, n, kalii 5. S3, tlberfauerteb Sali im 3 £• prze-

solan potau iSat. murias superoxygenatus ober

kali oxymuriatiuum).
Äalifraut, n. (Sat. salsola kali) solanka pacierzy-

czka, £>gn., J ndz
Äalinfenbaum, ra, Äalinfcnbceve, ,f-, f. >g»irfd)bolber.

Äalf, m. 1 ber) -wapno, bon Aalt wapienny.
Äaifanrourf, m. (Der) tynk, g. u.

Äalfartig wapnisiy; cl. wapienny.
Äalfäfdjer, m. (ber) woda wapienna, Tchu. 5 dó
wapienny, Trój.

Äalfbrennen, n. (ba8) palenie wapna.
Äalfbrenner, in. (Der) wapiennik, beff. B. wapniarz
Äalfbrennerei, f (bie) piec do wypalania wapna,

äßj., cf. "wapienniczy dwór, L., nad) Bobrow-
ski wapien nin, b. 2) wapiennictwo, Mr.

Aalfbrucb, m. (ber) kopalnia wapna.
Äalfen, v. a., in Aalt einroeieben, mit Äalf zubereiten,

wapnic; w wapno ka; adj. falfene $ß eife Ober

Äalfpfeife lulka biata, DD.; auch fajka gipsó-
wka, SB}.

Äalferbe , f. (bie) ziemia wapnista, ziemia wa-
pienna.

Äalfflecfen, m. (ber) plama od wapna.
Äalfgebirge, n. |Da8i góry wapienne pk
Äalfgrube, f. (biel dó na wapno.
Äalfbultig wapno w sobie zawierajcy, wa-

pienny.

Aalt hut te, f. (bie) ber Äalfofen piec wapienny; cf.

huta, wapien nia, *wapiennica, L., wapielnia(a).

Äalficbt, adj. wapnisiy, a, e.

Äalfig wapienny, wapnem pomazany.
Äalflauge, f. (Die) ug wapienny, #kalkus, L.

Äalfmaterie, f. (bie) malowanie na wieem
wapnie.

Äalfofen, m. (ber) f. Äalfbütte piec wapienny, wa-
piennica, wapiennia.

Äalfbfeife, f. (bie) lulka biaa, glpsówka.
Äalfrührer, m. (ber) gracownik u mularzy, L.

Äaltfalbeter, m. (ber) saletran wapna.
Äalffalj, n. (ba8) solan wapna.
Äalfftein, m. (ber) wapie, wapna niegaszone; cf.

B. kamie wapienny.
Aalffteinlager, n. (ba8) pokad kamieni wa-

piennych.

Aalftbcile, pi. czci wapienne (w czem zawarte).

Äaltroaffcr, n. (ba&) wapnista woda, K.; beffer

wapienna woda.
Ä a 1 1 i fl r a l> I) i c, f. [bie) kalligrafia, f. Sdjonfcbreibefunfr.

Äalligraphifd) kalligraficzny, adv. —nie.

ftalmanf, m. (ber) kalamajka, Teckn.; materya
vin -ii-i .-i weniana.

Aalmäufer, m. (ber) ein SHenfd) ber fid) ba8 8id)t

febeuenb in ber (Sinfamfeit bem Slacbbenfen überläßt

odludek zamylony; odludek; fantastyk; cf.

krjjek zatopiony w mylach; dziwak, domator.
Äalmäufern, v. n. m. b. kawcze, dukwi nad
czem, lcze, kuczy w kacie, osobno jako
odludek y, lczy, L. (a); stroni od ludzi,

zatopi si w mylach samotnych.
Aalmuß, m. (Sar. acorus) kalmus; gemeiner — f.

Slcferttjurj; cf. tatarek ob. tatarskie ziele; ^Jr.^oln.
kalmus, KV. Mother, falftber — f.

2ta*errourj.

Aalt, adj. zimny, a, e; 2) adv. zimno. (fj. bie

falte |>anb zlodowaciaa rka, Aut.; falte Mcfoe
zimna kuchnia, SBj., jedzenie na zimno, B ; cf.

kolacja na zimno. mdr. : cf. suchy obiad, sucha
wieczerza; falte Sdjale *kaliszan, g. u (a); cf.

kalteszan, g. u, SÖ5
Aalt ruerben ozibn, zibn; ostudzi si,

ostygn, ozibi si; cf. fig. umrze. 68 roirb

falt ozibia si. Äcilt machen ostudzi, ozibi;
zabi, trupem pooy; falte ^Berechnung skrzepa
rachuba (a) i falter Srarb gangrena, piekielny
ogie, najwiksze zaognienie si.
66 ift falt, e8 roirb falt mróz bierze, SBj., zimno,

marznie, zimno si robi, na zimno Ob. na mróz
si zanosi. äRir ift falt zimno mi. 2)a8 falte

gieber (zimna) febra, ograka, zimnica, drczka,
*psina, *cioluchna; falter Storbtüinb zinvny ober

mrony wiatr pónocny. SBeber falt nod) roarm
ani zimny, ani gorcy.

kaltblütig zimnej krwi, z zimn krwi; oziby.
kaltblütig feit, f. (bie) zimna krew; ozibo.
Äaltbrüd)ig, adj. zimno kruchy, Tchn.
.Kälte, f. (Die) zib, g. u; cf. zimno, g. a; cf.

zimno; bie SBinterfalte mróz, fig. ozibo. Die
Äälte De8 äßafjerS zib wody. 6j. przeciw py-
nieniom krwi przez czci rodne dobrze su
okadania ywota w kilkoro zoone chusty w
zimnej wodzie maczane i dobrze wyzionite,
aby w nich tylko zib wilgotny pozosta, do-
da mona dla wzmocnienia skutku do zimnej
wody czwart cze octu winnego, w tej mie-
szaninie macza chusty i czsto ponawia, Dzrk.

Aalten, v. a., falt machen, boa) nur bon ber Empfin*
bung ber Äälte jm Äöiber zibi, ozibi, chodzi,
studzi.

Äältlid) troch zimny, zimnawy; adv. zimnawo.
Äaltfcbmib, m. [ber] mosinik, kotlarz, g. a.

Äaltfinn, m. iber) ozibo.
Äaltfinnigfeir, f. (bie) ozibo.
Äamafche, f. (bie) kamasza, B.; cf. zakolanka.

65. boty ä 1'ecuyer, ostrogi posrebrzane i za-
kolanka biae pócienne (a); cf. ? Mystcianka,
*nagolenica, poczocha bez przykopycla.

Äameel, n. (ba6) ober nad) Slblng.: tai Äamebl
wielbd g. a.

Äameelb^aar, n. (ba6) sier wielbldowa 2) eig.

Äamehlgarn kamelor, g. u, t. j. przdza z wiel-
bdziej kozy.

,

Äameell)ären kamelorowy, beffer kamelarowy, SBj.

6,1; kapelusz obszyty tam kamelarow sze-

rok na pól cala

Äameelbeu, n. (ba8) kostrzewa wysoka, $., A.,

Jdz. ; kostrzewa czna, <&gn. (Sat. festuca

elatior)

Äameellcobarb, m. (ber) wielbdory.
Äameelfd)af, n. (ba6) wielbldowca.
ÄameelSborn, m. (ber) akacya ciernista (a).

ÄameelBhaut, f. (bie) skóra wielbldza.
Äaincelftutc, f. (bie) wielbdzica.
Aameeltrciber, m. (ber) wielbladnik.

Äameeljiege, f. (bie) wielbldokoza, L.

Äamelot, m. (ber) kamlot, g. u.

Äamerab, m. (ber) kamrat, towarzysz, g. a, ko-
leSa -

Äamille, f. (bie) rumian, rumianek (Sat. anthemis,

L.) f.
Ghcmiillc. Stad) Sudoh) ift anthemiB bie

|

$lfterfami(le, f.
Shamille maruna rumiankowa.

Äamillcnthrr, m. (ber) rumianek (do picia).
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Äamin, m. (ber) komin, g. a, kominek, g. nka.

Äaminfeger, m. (ber) ber Scfjovnfleinfeger komi-
niarz, g. a.

Äaminfeuer, n. [baö] ogie kominkowy; cf. B.

ogie na kominie.
Äaminmantel, m. [bei] kaptur kominowy, —

nad kominem, L.

ÄaminrÖf)re, f. (Die) rura kominowa.
Äaminfd)irm, m. [ber] ekran, zasfona od ognia b.

ognioehron Hue spadochron gallfd)irm.

Äamifol, n [baS| kaftanik, g a; cf. B. kamizelka,

eiq. SBefte.

Äamm , m. |ber| ber ^narfamm grzebie, g. ia;

bichter ober enger — scsty grzebie. ein roeiter

— rzadki grzebie, din elfenbeinerner — sonio-
wokocisty grzebie. 2) — ber äßeber ptocha.

3) — be§ ija!)!ie6 grzebie, misisto wyrasta-
jca na gowie u koguta 4) — , ein äßerf^eug

bei ben . SBolIfammern szczotka. 5)— beo ^Jfcr&cs,

b i. ber obere Sbeil be8 ^)alfe&, roorauf bie Sftabrre

roächft szyja, cz karku koskiego: cf. Sftuff

zaiylek Äammhaar grzywa. — nn ber SBeintrniibe,

b. i bie ©tide an ben SSeinrrciuben, moran bie See=

ren bangen szypuiki. PI ; cf. ki szypuek wi-
j

nogron'nych. Sbridjh). alle Seute über einen Äamm '

frieren ze wszystkiemi równo postpowa, nie-

czyni rónicy miedzy ludmi.
Äammblatt, n. (basTretki ober rytki. Pi, -.

Äammbraten, m. [ber] ein <Sturf SRinbfleifd), tt>elcf)c§

au8 ben ©oroerrippen jum SJraten geljaucn roirb, b.

schab pieczony, SSj., ebrowa piecze.
Äammbürfte, f. (bie) szczotka grzebieniasta,
grpla, Ärämpelfratn, L. 2) szczotka do czy-
szczenia grzebieniów.

Äämmen, v. a. czesa, Prs. czesze. SUacij hinten

— zaczesa wosy
Äammer, f. (bie) komora; alkierz? in ber STnatomie

komóika. 2) — , *kamera, beffer izba. 2)ie Sted)=

nungöfaniiner izba rachunkowa Ca). 3) -
, gad),

przegroda. Die beiben Äammern obie izby t. j.

parów i deputowanych.
Äammerbetfen, n. <ba6) fi. ber SRacrjttopY, m. ury-

nal, g. a. nocne naczynie
Äammerbebiente, m (ber) do suby pokojowej
nalecy; pokojowiec.

Äammerbote, m. ( ber) wony od kamery, posa-
niec ober pachoek od kamery, B.

Äammercollegitim, n. (btö) rada administracyjna,
knllegium administracyjne u. tlid)t kameralne, B.

ÄämmerdKn, n. (ba8> komórka.
Äamnierbiener, m. (ber) kamerdyner, pokojowy.
Äämmerer, m (ber) *kamerarz, kasyer, podskarbi.

2) podkomorzy. $ßäpftlid)er — kamerarz pa-
pieski; podkomorzy papieski.

Äämtnerei, f. (bie) kamlarya, kamerarya, t. j.

urzd skarbowy.
Äämmereifaffe, f. (bie) kassa kamlama Doc, cf.

kasa kamelaryi ober — kamelaryjna (a).

Äammerfrau, f. (bie) garderobiana,^., pokojowa
nadworna.

Äammerfrciulein, n (basi) panna na respekcie, cf.

panna nadworna u Królowej.
Äainmergerin)t, n. (_ba§) sdy kamery; sd naj-
wyszy, kameralny (w Berlinie).

Äammergut, n. (ba§) królewszczyzna, dobra ka-
meralne

Äammerbcrr, m. (ber) Szambelan, g. a; cf. Podko-
morzy, g. ego/

Äammerherrenfdjlüffel, m. (ber) klucz Szam-
belaski.

Äammerbufar, m. (ber) huzar pokojowy.
Aatrmerjungfer, f. (bie) pokojowa: cf. B. panna
(suca); cf. subretka; garderobianka.

Äammerjunfer, m. (ber) pa, g. ia, Szlachcic po-
kojowy? cf. Siiff. kamerjunkier, cf. oniczy, KV.

ÄSmmerUng, m. (ber) *kamerarz, pokojowy, L.;
co strzee ciaa królewskiego, 3. SRacc. 5, 12.

Äammerfa^chen, n. f. fgb.

Äatnmermabchen, n. (bae) garderobianka; cf. L.
subretka.

Äammermufif, f. (bie) muzyka nadwornej kapeli.

Äammerratl). m. iber) radzca skarbowy; *kon-
syliarz kamery.

Äammerfäugerin, f. (bie) piewaczka dworska,
nadworna

Äammerftüdf, n. (taft) dziao komorowe, L.; cf.

Stuff, kamieniomieinica, dziao jak modzierz z
nabojem do knl kamiennych wyrzucania.

Äamm er ft u I) l f. Starbtftubl

Äamm er topf f. Stadntopf.

Äammertvauer, f. (bie) aoba mniejsza, (dworu
ksicego)

Äammcrtud), n. (bag) kamertuch,3.S ; cf.kambry,
gatunek cienkiego pótna: cf. rbek, eig.

Schleierflor.

Äammerroagen, m. (ber) f. 8anbfutfd>e rydwan,
K. a.

Äammerjofe, f. (bie) subretka,

ftamm förmig grzebieniasty.

Äammfutter, n. (bae) grzebiennik; puzderko na
grzebienie.

Äammgraö, n. (ba6) grzebieni ca tga, Al.: grze-
bienica grzebieniasta, Jndz. , (Sat. cynosurus
cristatus).

ÄGmml)aar, n. (baS) grzywa f. äJJäbne.

Äamm ling pi. wyczoski.
Äammarher, m. (ber) grzebieniarz, g. a. Ober

grzebiennik. /

Äammrab, n. (ba§) koo palczaste, cf. Stirnrab
kolo myskie zbate; cf. grzebie elazny, koo
z zbami, L.

Äamp'e , f. (bie) kpa.
Äampelbeere, f. "(bie) smrodynia, L.
Äampeln, y. n. m. b., nieberf. fabbeln kóci si,
wadzi si.

Äampf, m. "(ber) bój, g. boju, walka, potyczka,
cf. gardowanie Äampf auf Job unb Sebeni mo-
cowanie si, pasowanie; cf. zapasy, PI. er.w
takich z przeciwnociami zapasach, W. okie-
tek. It. wszyscy (modziecy) na pr/.echodzie
do wieku m.-kiego odby musz walk z we-
wntrznym wrogiem, walk rozumu z dza-
mi , które w zdradzie i natarczywoci maj
bro przewaajc, — a przecie biada kade-
mu , jeeli z tej walki bez wieca wynidzie.
B r o d z s k.

6r. 2 Simotf). 4, 7, id) habe einen guten Äampf
gefämpfet dobrym bój bojowa, biegein wykona,
wiarein zachowa; cf Balsam: dobrze si spo-
tykaem na kocu dana mi jest korona. j)er

Äampf jtpifchen Seben unb £ob — walka midzy
yciem i mierci przeszo 11 minut trwaa (a).

9lad) l'iftünbigem Äampf mit ben SBinben po dwu-
nastogodzinnym mocowaniu si z wiatrami (a).

Äampfbegierbe, f. (bie) ochota do walki.
Äampf en, v. n. m b- bojowa, walczy, walk

toczy, pasowa si. lit bem Sobe fdmpfen
mierci walczy

, pasowa si, kona. er,,

kiedym si tak pasowa sam z sob-, al§ id) fo

mit mir felber fampfte jc.

Äampfer, m. f. gampber kamfora, — adj.
kamforowy.

Äampfer, m. (ber) bojownik, zapanik; cf. wal-
czcy; cf. szermierz).

Äa mf fertig gotowy do walki.
Äampfgejtümmel, — gemübl, n.- (ba&) wrzawa

bitwy, zgiek bojowy.
Äampfbabn, m. (ber) (Sat, tringa pugnax) ptak

bitny, gatunek czajek, L. 2) kogut do bitwy
przysposobiony.

Äampflufl, f. (bie) ochota do walki, bitno.
Äompfliiftig. chciwy bitwy, bitny, waleczny, cf.

natarczywy, ochoczy do nacierania, .
cf. na boje ochoczy, Krs.
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Äampfplak, m. (bei) miejsce potyczki, *bojewi-
sko , pobojowisko, plac boju; cf. Szranki,
PI, B.

Äampfpreiö, m. Cbcr) dank, nagroda (dla wal-
czcych).

Äampfrecbt, n. (boo) prawo walki.

Äampf rich ter, m. (ber) sdzia (przyznajcy na-
grody na igrzyskach). •>

Äampffpiel, n. (bats) igrzysko; cf. zapasy, pl.5

zawody, (dla zabawy)
Äampffücbtig koliotliwy bon gähnen.
Äa na ii engvnS f. Honiggras 1).

Äanarienoogel, m. [bcrj kanarek, g. rka.

fi ana pee f. Ganapee kanapa.
Äa na ft er f. Änaftcr knaster, g. stru.

Äanbclblüthe, f., fpnnifrber Jijoblunber (Sat. syringa
vulgaris, L.) bez wioski pospolity, Kl.

Äanbelfraut
f. ^eennooö.

Äanbeljucfer , m. [Der] cukier lodowaty.
Äa ni neben, n (ba£) królik, g. a.

Äanincljenbau, m. (bei) jama królika.

Äanind)enbaum f. ^)irfd)bclber.

Äaniochenfell, n. (i>ab) skórka królika; cf. kró-

lik, ober $1. króliki.

Ä ani nd) enge böge, n. (baö) królikarni, *kla-

piernia, L.

Äaninchenjägev, ra. (ber) polujcy na króliki.

Äanindjenroarter, in. [ber] dozorca królikarni.

Äanfer, m., eine Spinne pajk, g. a.

Ä ii midien, n. (bao) dzbanuszek, g. szka, ko-
newka.

Äatine, f. (bie) dzban, g. a, dzbanek, g. nka; cf.

ß konewka, konew. 4pol3erne — konew , g.

konwi cf. kufel.

Äannengiejjer, m. [bei] konwisarzj cf. B. *cy-
nolej, cynolejnik.

2) politifebe — polityk t.j. lubicy przy szklan-
ce o polityce rozprawia.

Äannengiefjerei, f. (bie) politifebe — gadanina o
polityce.

Äannengiefj em fam. politykowa.
Äannenfvaut, n. f. Sltferfdbaftheu cf. przeslka, L.;

cf. ©djachtelbalm koski ogon strzpka, KI.

tinb nad) anbern kocie ogonki , strzepeczka,

cbwoszczka.
Äannenplumpe, f. (Sat. nymphaea lutea) grzybie
óty.

Äannenroeife dzbanami, kuflami.

Äannenroifd), n. f. .freermooo.

Äanone, f. (bie) armata, dziao.
Äanonenbohrer, m [ber] wielosiek, g. u, L.

Äanonenboot, n. [baö] ód z dziaami.

Äanonenbürfre, f.' tbie) ki puszkarska, beffer

wiszor do wycierania dziaa po wystrzeleniu.

Äanonenbonner, m. (ber) huk dzia.

Äanonenfeuer, n. (bag) ogie armatni ob.

dziaowy.
Äanonenfampf, m. (ber) kanonowy bój Ca); beffer

dziaowy bój.

Äanonenfugei , f. (bie) kula armatna, — dziaowa.
Äanonenfdjuj), m. (ber) wystrza z armaty.

Äanoniren v. a. strzela z armat, bi z armaty.

Äanoniren, n. (baö) kanonada.

Ä an oni er er, m. (ber) kanonier, g. a, *puszkarz.

Äante, f. (bie) kant, g. u, brzeg, g. u, kraj, g.

ajui cf. 'krawd, g. edzi, bie fdjarfe Äante ; cf.

beffer B. krawd;
.Kanten, "|51 koronki, $1. 3. 25. zbkowate czyli

w zbki po krajach wyrabiane; cf. L. *forbot.

Äantbafen, m. (ber) hak do windowania ce-
browiny.

Äantig, adj. kanciasty, graniasty, weglowaty;
cf. B. krawedziasty. Fantige S3alfen belki kanta-

ki, 91S. Sierfantig czierokaciasty.

Äantfchu, m. (ber) kaczug.
Al a im c l

, f. (Me) ambona, kazalnica.

ÄanjelberebfamfeU, f. (bie) nad) Ptc, wymowa

kazalna; cf. ober wymowa kazalni, wymowa ka-
znodziejska.

Äangelgaben, Sßl. talent kaznodziejski.
Äaiijelei. f. (bie) kancelarya.
Äati5e!eibud)ftab, m. [ber] kancelaryjna litera.

Aaneieibiener, m. (ben su^a kancelaryjny.
Äanjeleib i rector, m. (ber) dyrektor kancelaryi.
Äaiijeleifchvift, f. (bie) kancelaryjne pismo; cf.

B. pismo fraktura.

ÄanjeleifthJ, m. (ber) styl kancellaryjny , styl
hiórowj-.

Aaiijellift, m. (ber) *kancelarysta; cf. bejfer kan-
celista.

Äa njeli ebner, m. (ber) kaznodzieja, mówca ka-
zalny, kocielny.

Äanjlei, f.
f. Ännjclei

Äanjler, m. (ber) kanclerz, g. a.

Äanjlermüvbe, f. (bie) kanclerstwo.
Äapaun, m. (ber) kapon, g. a.

Äapaunen, v. a. kaponi, wykapóni.
Äapaunen brühe, f. (bie) rosó z kapona ober

rosó kaponi.
Äa pell an, m. (ber) kapan; cf. L. kapelan, g. a.

Äapelle, f. (bie) kaplica.

Äaper, m. (ber) kaper.
Äa per, f. (bie) Äapern, %l. (Sat. capparis spinosa,

L.) kapary ober koparki, Pi. g. ów, Kl.5 cf. B.

kapara.
Äapern, v. a. chwyta, apa; cf. zacapi. Gj.
par milioników dobrze jest zacapi, Nieme.

Äaperniftanbe, f. (bie) ber Äapernftraud) drzewko
kaparowe

Äaperfcfjiff, n. (baö) okrt korsarski.
Ääppdjen, n. (baö) czapeczka, krymka.
Äapitel, n. f. Gapitel rozdzia, g. u.

Äappe, f. (bie) kapa, *kapica. 2) bie Äappe
Äutte kaptur, g. a. kapiszon, 3) gzwy, PI. bie

leberne Äappe am 35refd)flegel, L.
Äappen, v. a., abfdmeiben, abbauen, j. ©. ba8 TLn»

fei tau , ben ffliaft ci, spuci; z wierzchu
obcina , obci , odci ; cf. ogowienie,
Sylwan. 2) perfd)iieiben, fäftriren, fapauen kapo-
ni. 3) wenn ber 4pabn bie ^enne tritt ober be*

fruchtet depta; cf. $r.=$olu. trzebi.
Äappfenfter, n. (baö) baö ©acbfenfter okno da-
chowe, dymnik; okienko w dachu.

Äappbabn, m. (ber) kapo, g. a.

Äappbubn, n. (baö) pularda.

Äapplafen, n. (baQi baö ©elb roaö aufjer bem
graditgelbe fur ben Sd)iffer bebungen roirb podaru-
nek dla szypra oprócz frochtu lub ordynaryjnej
pacy; cf kontentneya.

Äappjaum, m. (ber) ein 3<ium mit einem Slafeu»

banbe anftatt eineö ©ebiffeö um baö SJtaul junger

Cßferbe 5U febonen uzdzienica , *kawecan
, g. u,

L.5 cf. aSaulfoib kaganiec: cf. B. dudki, letjtereÖ

ift eigentlid) bie $fet}Sange ober Sremfe.
Äaprifolium f. ©eiöblatt.

Äapfei, f. (bie) kapsuka, puszka, puzdro, pokro-
wiec; torebka (hot.); cf. zamknicie, klapka
(Sat. valvulai. Sj. portret w zamkniciu zo-
tym, Nieme. PP.

ÄapUje , f. (bie) *kapiea, 'czapka, kaptur.

Äarabiner, m. (bei) ein furjeö geuergeroebr bei ber

(Reiterei karabin, g. a.

ÄarabinerbaEen, m. (ber) kruczek, L; tok ober

hak do karabina, L.

Äarabiner, m. (ber) karabinier, g. a.

Äarut, n. (baö) ein fleineö ©elt>id)t, nad) meiern
tad ©olb unb bie gtelfteine gewogen »erben, korat,

g. u. (24ta cz grzywny Trój.)

Äaraufcbe, f. (bie) ein efjbarer gifcb, kara, g. ia.

Äarabane, f. (bie) ein Raufen Stetfenber in ben

9)}orgenlänbcrn karawan, g. u, Tr. unb Ross.;
cf, L. karawana , towarzystwo podrónych w
wschodnich krajach, dla wikszego drogi bez-

pieczestwa kupicych si} L.
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-ÄarBatfche, f. (bie) korbacz, g. a, kaczug, g. a,

nahaj, g. a, bicz, g. a; gandziara} FW.;
(fr. to ci natychmiast z góry twarda po-
czstuje gandziar, F.W.j cf. harapnik

, le^tereg

ift eig. bie .£>eCpeitfct)e.

Äarbaifchen v. a. kaczukowa.
Aar be

f. gelbfümmel I) kminek.
Äarbatfche, f. (bie) eine lange Surfie bon Sauborflen

bie sßferbe bainit ju reinigen, szczotka do koni; cf.

Striegel zgrzebo, cudzidto, drapaczka, *szropa,
czesadto; 2) -

, bie Äarbe, ber Sffiollfamm szczo-
tka, grepia; cf. Ärampel ober Ärampelfamm cf.

oset, Tech.
Äarbatfchen, v. a. czesa, cudzie, grplowa} cf.

czechra ober czochra wen, L.
Aar be, f. ober Äarbenbiftel, f. oset. g. ostu; cf. KI.
szcze wiksza (Sar. dipsacus fulanum),

f.

L. karta.

Ä'arfunfel, m. (ber) ber hochrothe Rubin karbunku,
g. u, iskrzyk kamie.

•Rarg, adj. skpy, a, e; adv. skpo. Sj. ein far*

ger ffiilj skpiec, *skpca, sknera, zmida, ku-
twa. @prid)ro. u skpego na kocu jzyka
siedzi; niemasz, (Sm. ^nbb.

Äargen, v. n. m. h. skpi.
Äargheit, f. (bie) *skepstwo, skpstwo.
Äärglich skpy, skpiuchny.
Äärglichfeit, f. (bie) skpo.
Äarl, m. Karol, g. a.

Aar l cf) en, n. Karolek, g. lka.
Äarlöbab Karowe wary, g. Karowych wa-
rów Ca).

Äai 18 3epter gnidosz bero, |). J., KI. } gnidosz
okazay, ^>g., (Sat. pedicularis sceptrum ca-
rolinum).

Äarniefj, n. (ba8) ber brüte Dbertheil eineö .giaupt*

geflmfeS karnis, Stuff, j cf. qSollI. kornesy, PI., L.;
gzemsy; cf. L. górnokryw , wierzchnia w-
ykowata cz gzemsu; L. essownik Aar»
nie filein.

Äarniefjhobel, m. (ber) hebel stolarski do la-

skowania, Tr.??5 cf. Stuff, karnizny strug, do-
ronik, hebel esowaty, Trój.

Caroline, f. Karolina.
Äarotte, f. (bie) marchew ogrodowa, KI., ka-

rota, Tchn.
Äarpathifd),e8 ©ebirge karpackie góry, cf. kre-
pak , karpak ober krapak ober ein Shell babön
Tatry.

Äarpe für Äarpfen.

Äarpfchen, n. (baö) karpik, g. a.

Äarpfen, m. (ber) karp', g. ia.

Äarpfenbrut, f. (bie) zarybek karpiów.
ÄarbfenlachS, m. (ber) wyrozb

, g. cba; kar-
piooso, L.

Äarpfenteich, m. (ber) staw karpiami narybiony;
staw na karpie.

Äarre, f. (bie> taczki, taradaja, kara, g. y, L.

Die Solhmiier fagen garra gum llnterfchiebe bon
kara bie ©träfe. I

Aar ren, v. n. mit ber .gianbfarre fairen taczkowa,
taczki pcha , w taczkach robi. — mit einer

jroeirabrigen Stofjfane karrowa, SSolb. garrowa.
— v. a. taczkami wozi co.

Äarren, m. f. Äarre; 2) ein guhrroerf auf aroei Sta*

bern wóz o dwu koach, kara, Tr. £)er ^ulber*

farren jaszczyk, g. a, Sßl. —i, (a) telega ein

Sauerroagen.

Äarrengaul, m. (ber) szkapa.
Äarrenfchieber, m. (ber) taczkarz, g. a.

Äarrenftrafe, f. (bie) taczki pi.

Äarre te, f. (bie) kareta.
Äarrner, m. (ber) karnik, L.; cf. Tr. karownjk, co
kara wozi.

Äarft, m. (ber) motyka; cf. L. graca.
Äarften, v. a. gracowa, motyka obrabia,
ekopywa.
Mrongoviu», Deutsch -Poln. Wörterbuch. L 3.LIef.

Äartätfche, f. (bie) eine mit Keinen Äugeln, -gefjatftem

Siei u. f. ro. gefüllte Patronen für Äanonen kar-
taez, g. a. gj. warcz miertelnych kartaczów
klekoty, Bard Polski.

Äaitatfcbenfeuer, n. (ba8) ogie kartaczowy.
Äartdtfchenfugel;, f. (bie) kula kartaczowa.
Aar te, f. (bie) karta, bilet. Äarten fielen w karty
sra. Gr fpielt Aorten , roae 3eug hält tnie w
karty wymienicie, L. 2) mapa. (Sanbfarte).

Äarten, $1. szcze, <£»., H. J. (Sar. dipsacus).
SBfilbfarten szczotka, |>gn., (Sat. dipsacus sylve-
stris)} cf. szcze wiksza, KI., Jndz. ((Sfltr

dipsacus fullonum). cf. Äarbe.
Äarten, cf. Äarbe v. a. kartowa , uoy co, ukarto
wa. 2) gra w karty.

Äartenblatt, n. (ba8) karta ober kartka.
Äartenbiftel, f. f. Äarten, SBalbfarten.

Äartengelb, n. (ba8) kartowe, g. ego. 2) stawka
($infa(3).

ÄartenhauS, n. (ba8) zamek z kartob. domek z kart.
Äartenfünfte, pi. sztuki kartami ob. z kart (po-
kazujce si); f. Äunftftücf.

Äartenmacher, m. (ber) kartownik, cf. karciarz,
g a, L.

Äartenpapier, n. (ba8) kartowy papier, papier
na karty, mapy.

Äartenfchlagen, n. (baS) ukadanie kabay, wró-
enie z kart.

Äartenfpiel, n. (ba§) gra w karty.
Äartenfpielev, m. (ber) kartownik ober karciarz;

cf. Szuler, L.
Äartenftamm, m. (ber) f. Ä— gelb.

Äartenftetnö!cl. m - (ber) stempel na kartach.
Äarthaune, f. (bie) kartan, g. a; armata wielka.
Äarthä ufer, m. (ber) kartuzyanin, kartuz, g. a.

Äarttjaufernelfe f. gelbnelfe.

Aar toff el, f. (bie) kartofel, g. fla; (ziemniak),
ziemlaki cf. *pantowka, *perka,

f. Srbäpfel; cf.

Äafchub. *bulwa.
Äartoffelacf ev , m. (ber) pole pod ziemniaki,

rola ziemniaczana,
Äartoffelbau, m. (bet) sadzenie kartofli.

Äartoffelbvanbnnin, m. (ber) wódka ziemnia-
czana ob. kartoflana.

Äartoffelgrube, f. (bie) dó na ziemniaki.
Äartoffelmehl, n. (baä) mka kartoflana ot>. zie-
mniaczana.

Äartoffelfraut, n. (ba8) na kartoflana (a), karto-
fliny pi.

Äa

6

beeren f. tthlfirfche.

Äafchau, n.; eine ©tabt in Ungarn Kaszów, g. a.

ÄäSctjen, n. (ba6) srek.
Ääfcher, m. (ber) kaszerz, g. a, koni; cf. wie«

cierz, g. a, ober wicciorek.

Äafchub e, m. (ber) kaszub, g. a, L.; cf. kaszu-
ba, g. y.
©ie nennen fleh kaszeba bon kouch ber Jklj,

ober bon bem im Sßoln. beralteten , aber im Sohm.
unb Stuff, noch übt. SBort koza baö gell, bie £aut;

beim an ber falten Oftfee roohnenb , tragen !fle lange

©chafpelje, Shierfelle; bie tiefer im Sanbe mohnenben

fingen an SudVöcfe ju tragen, kabat, baher mürben

fte Äabatfer genannt nnb nicht Ärabatfer. Saher ift

ber oermeintlich berbefferte ©rucffehler ber alten 2(u8*

gäbe nach biefer Slngabe ju rettificiren, SKrong.

Äa.fchuben, n., eine Sanbfchaft Kaszuby, Pi. g.

Kaszub.
Äafchubifch, adj. Kaszubski, adv. po kaszubsku.

Ääfe, m. (ber) ser, g. a; — fcfjlagen, machen sóry
robi, serki robi.

Äafebuüer, f. (bie) twaróg, g. u.'; $r.#ofn. glo-

mzda; bryndza.

Ääfeform, f. (bie) ber Äafenapf tworzydo, Eh. B,
forma do serów.

Äafehanbel, m. (ber) handel serami.

Ääfehanbler, m. (ber) sernik, g. a, KV. unb JRiiff.

allein sernik auch Ääfeforb, L.; cf. serownik,

28
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M. W.} przekupie ober kramarz serami han-

dlujcy.
Äafebnu6, n. (baö) sernik, g. a.

$äfel)ürbe, f. (bie) plecionka ober kratka na seiy,

sernik, L.

Ääfefammer, f. (bie) komora na sery, sernia.

Äöfeforb, m. (ber) kosz na sery, sernik, L., cf.

Lesica, L.

Ääfefud)en, m. (ber) placek z serem, cf. Ruff.

8erny piróg, koacz z serem.

Äöfelab, n. (ba6) podpuszczka, L.; nad) Gm. <§>nbb.

8erz3'sko, L; podpuszczadto.

Ääfemabe, f. (bie) serotoczekj robak w serze;

cf. L. serowiec (Ädfemilbe).

Ääfemarft, m. (ber) targ na sery.

Äofemalte, f. (bie) ein ©eroolbe unter bem £>otibt=

roalle kazamata, L. unb Sluff.; cf. kasamata, (a);

podwale, sklep skryty z dziurami do wystrze-
lania pod flankiem, Tr.; cf. sklepy wymurowa-
ne pod walami z których broni si rów forte-

czny, L. f.
Sflorbfeller.

Ääfemutter, f. (bie) przekupka serów, Tr. ; eig.

beffer im SRuff. sernica, kobieta na wsiach sery

robica.
Äa fen, y. n. m.

f.
ju Ääfe mevben, gerinnen zsia

si, zsiada si na ser, w twaróg sie obróci,

krzepn.
Äafenapf, m. (ber) f. Ääfefortn tworzydlo, forma

do robienia sera.

Äafepabpel f. ©änfebappel.

Ääfelbeile pi. czci serowe w czem.

Ääfid)t serowaty, serzysty, serowi podobny.

Ääfig serny, serowy, serzysty.

Aafimir, m., Kazimierz, Kazimir, g. a; 2) — , ein

3eug, kazimirek, kaszemirj fafimirne .§ofen spo-
dnie kazimirkowe.

ÄaSper, m. Kasper, g. pra, cf. Gaspary.
Äafje f. Gaffe.

Äaftanie, f. (bie) kasztan, g. u, L.j Grbfaftanie,

ßrbnufj, f. (bie) rzepnik, L.; milbe - kasztan
gorzki, Al., £g. kasztan dziki, Jndz. (Sat. aes-

culus hippocastanum). .

Äaftanienbaum, m. |ber] drzewo kasztanowe.
tfaftanienbraun kasztanowaty, gniady, j. 83. ko.
Ädftdjen, n. (ba8) skrzyneczka, cf. pudeko.
Äafte, f. (biel kasta.

Äaftelen, v. a. martwi, 3. 6. ciao ober trapi
ciao, L. '

Äafteiung, f. (bie) umartwienie ciaa.

Äaften, m. [ber] skrzynia, pudo, skrzynka; ber—9toe korab' g. ia; ber — eine© Schloffeg blaszka
nad spryn u zamku; — an einer Äutfche pu-
do» L.; cf. *zrb ober *wzrb,

Äaftenma eher, m. (ber) skrzynkarz, pudelkarz.
.Rafter, m. (ber) formierz, Techn.
Ääftlein, n. (ba8) skrzyneczka; <5r,. — bon Robr

plecianka z sitowia KV.
Äaftroll, n. (ba6) rdel, g. die.

katalog, m. (ber) katalog, g. u.

Äatarrl), m. (ber) katar, g. u.

JCatarrbalfieber, n. (bag) febra katarowa, cf. —
*kataralna.

Äatarrfjalifd), adj. kataralny beffer katarowy.
ÄataftroDbe, f. (bie) katastrofa , wypadek sta-

nowczy, rozstrzygnienie.
Äatechet, m. (ber) kalechista. SP., cf. »katecheta.
Äated)ifation, f. (bie) katechizacya.
Äatecbifiren, v. a. katechizowa, t. j. przez

pytania i odpowiedzi uczy.
Äated)i8mu8, m. < ber) katechizm, g. u.

Äated)i6mu6fd)üicr, m. (ber) katechumen, g. a.

Äategorie, f. (bie) kategorya.
Äategorifd) kategoryczny, adv.—, nie stanowczy
Trent.

Äater, m. (ber] kot. ®prid)lo. nid)t jeber Äater maufet
nie kady kot owny, Cni. £nbb. 6piid)ID. im
kot starszy, tm ogon twardszy.

Äatbavina, f. Katarzyna; Kasia.

Äatbarinenpflaume f. Svunelie.

Äathchen, n. Katarzynka, Kasia, kasiula.

Äatlje, f.
f.

Äötl)e chaupa, chata.

Äatheber, m. aud) n. katedra.

Äatljebrale, f. (bie) katedra.

Äathebvalfirdje, f. [bie] koclol katedralny.
•Katheter, m. (ber) rureczka nakrzywiona cyruli-

cka do wyprowadzenia uryny; aud) kateter,

Äatboüciemuö', m. (ber) katolicyzm.
Äatl)0lif, m. (ber) katolik (rzymski); cf. L. po-

wszechnik, o pp. poktnik.
Äatholifin, f. (bie) katoliczka.

Äatbolifd), adj. katolicki, a. ie, adv. po kato-
licku.

Äatoptlif, f. [bie] katoptryka, nauka o odbija
niu sio wiata.

Aattun, m. (ber) kartun, g. u; Hoss. wybyjka;
perkalik.

Äattliuen, adj. kartunowy, perkalowy.
Äattunmeber, m. (ber) tkacz kartunów.
Äattunmeberei, f. (bie) tkalnia kartunów; fa-

bryka.
Äatjbalgen, fid), v. rec. koty drze, bi si.
ftabbalgerei, f. (bie) szamotanie si z kim, bi-

jatyka.

Äätjdjen, n. (ba8) kotka, kotek, koci, g. ccia, PI.

eta, kocitko, kociteczko; 2) ba8 ÄäEd)en S
Sat. amentum, an ben Säumen — kotka, L.; cf.

Ruff. pczek: Bot.
— , baö Äablctn an ben 43Cifelfianben rzsa leszczj'-

nowa, KV.i kocianki, L.

Äafce, f. (bie) kotka, kot. g. a; <Die milbe — kot
leny, bik, g. a,

_
©piidjm. 3Mc Statye läfjt ba6

SKaufen nid)t co si yso urodzi, yso zginie.

©piichro. er gebt mie bie — urn ben beiden S3ici

koo potów chodzi, gin. «gmbb.,
f.

83rei. 2) <Die

©elbfalje trzos <na pienidze).
Äa^enauge, n. (baó) kocie oko.
Äatjenbalg, m. (ber) kocia skóra, ein Sßelj bon Ä—

bälgen koty, PI.; kocie futro.

Äatjenfell, n. (ba8) skóra z kota.

Ä,ancngefd)vci, n. (baö) miauk koci, miauczenie
kocie, koci krzyk.

Äafoengolb, n. (ba6) mika, SB}., koeie zoto (rodzaj
yszczaku) L.

Aalten jammer, m. (ber) niedomaganie po nocnej
pijatyce, cf. nudy, pi.

ÄaCenfäfe, m. f. ©anfcpabpel.

Äafcenflauc, f. (bie) pazur koci.

Äatjenflee, m. f. S3cruffiaut 1). 2) f. £afenfiifj.

Äutsenfopf, m. (ben kocia gowa.
Äatjenfßrbel, m. f. Mena u te.

Äafcenforn, n.
f. ©erfte, taube.

Äatjenfraut, n - (b6) kozek, kocie ziele, L.»
krzecina kocia mita, L.

.«alinilDd), n. (ba8) kocia dziura.
flatjenmaul, n. (ba8) badyl, koci pysk (Bot.)
Äafcenmünje, f., ober Äatjcnneffcl kocia mitkiew
zwyczajna, Kl.; krzecina kocia mita, Jndz,
(Sat. nepeta cataria).

Äoftenmufif, f. (bie) kocia muzyka, muzyka
przeraliwa, *szariwari

Äatjenpeterfilie, f. f. Grbfchierting, rieiner.

Äafienpfö|td)en, n. elg. kociaapka, Bot. kwiat ko-
canków (Sat. flores stoechados citrini, 3S ; cf.

owieczki, koteczki. ©elbeö -, f. 3üngliiig6blume.

Wotbeö, roeigeö — f. Sergruhifraut.

Äahenbfote, f. (bie) kocia lapa.

Äaöenfcbmanj, m. (ber) koci ogon; 2) f. Sldfer*

fdjaftljeu

Äa^enfilber, n. (ba8> kocie srebro, mika biaa.
Äaftnifprung, m. (ber) skok koci, sus kota.
Äafjenftein, m. (ber) wilczook (Sat. lycophthalmos).
Äa^enträubchen, n. f. SBlatfloS.

Äa|enmurjel f. Mugenmurjel 1).
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Äafeenjaljl, f. Sltferfcboffjett.

Äauberfoälfd), adj. nie zrozumiay, dziki, pstro-

katy (o mowie).
Äauberrocilfd), n. (bag) mowa cedzona; cf. L.

ciap! ciap! zepsua mowa, dyalekt gruby nie-

zrozumiay, cudzoziemczyzn zmieszany lub
*spchany, niepolerownyj cf B. mowa dziwna,
cygaska j — reben ciapa, sowa cedzi.

Äauen ober Ääuen, v. a. u, zwa; cf. dwiaga,
^r.=$0[n.; gry.

•Kauen, eine Stobt, Kowno.
Ä au ein, v. n. m. f)., ficb auf bie Werfen nieberlaffen,

auf ben gerfen fltjen przysi na pitach, ku-
czn, uczukna; w kuczki siedzie, kuczy.

Äauf, m. (ber) kupno, *kupia$ cf. SHuff. kupla nnb
pokupka. ©en — fteigern postpie wyej w ce-
nie. RS(. Seilten Äaufg baton foinmen zmaa
szkodauj.

Äaufbrief, m. (ber) bie Urfunbe über einen fcbriftlid)

gefcbloffenen Äauf kupny kontrakt ober kontrakt
kupna, nad) K. V. zapis kupna, komplanacya;
cf. tran8akeya ober akt tyczcy sie kupna.

Äaufbud), n. (baS) ksiga kupiecka.
Äaufbiener, m. (ber) ber ©efell kupczyk, pisarek

kupiecki, subjekt handlowy, SBj. , czeladnik;
Sßreufj.^oln. pachoek; cf. towarzysz

Äaufen, v. a m. h. kupowa, kupi. 6j. Äarten
faufen zbiera karty, dokupi kart, kupi.

Äätifer, m. (ber) kupujcy, nabywca, *kupiciel,
Doc; cf. kupiec ober *pokupiec; fcberjenb ku-
pniowski, L Sr. nabywca dóbr narodowych.
It. miedzy wacicielem lasów i nabywca drze-
wa zasza komplanacya, SRS.
— ober Slbnebmer, acquirent, nabywca ochotnik.

@j. na wielkie partye nie byo ochotników (a).

Ääuferin, f. (bie) kupujca.
Äatlffahrer, m. (ber) okrt kupiecki; 2) kapitan
okrtu kupieckiego.

Äauffnbrtbeiflotte, f. (bie) flota kupiecka.

Äauffabrteifdjiff, Äatifmannefd)iff, n. (ba8) okrt
kupiecki; nad) MW. towarowy okrt.

.Raufgelb, n. (ba8) $1. Äaufgelber cena kupna,
suma kupna,

f.
Äau fpretium, Äaufgelber, tyl. bie,

f. Äauffd)illing b. pienidze z kupna, pienidze
nalece si za kupno,

f. Äaufpretium.

Äaufbanbel, m. (ber) fobiet alg £anblung in ber

SMbel kupiectwo, handel, cf. kupczenie, B. han-
del za gotowe pienidze, Trój.

Äaufbaug, n. (baö)
_
ein &ur £anblung beftimmteg

4j)aug dom kupiecki, cf. *kupnica.

Ä auf b err, m. (ber) kupiec.

Äauflaben, m. (ber) kram, sklep kupiecki.
Äaufleute (tyl bon Kaufmann) kupcy.

Äa uf l id) kupny, a. e. — an fid) bringen sposobem
kupna naby; cf. L. kupnem czego dosta

f.

feil.

Äauflofe losy kupne pi. n.

Äaufluft, f. (bie) ochota do kupowania.
Äaufluft'8 ten co ma ochot do kupienia czego;

cf. Stuff, ochotnik do pokupki. 2) lubicy ku-
powa.

Kaufmann, m. (ber) kupiec, g. kupca, Pi. kupcy.
Äaufmannifd) kupiecki, a, ie.

Äaufmannfcbaft, f. (bie) fómmtlidje Äauf* unb ^>an=

belSleute eineg Drte8 stan kupiecki, kupcy pi. 2)

bag ©eroerbe mit Äaufen unb SSerfaufen, ber ^anbel,

ber Äaufbanbel , bie 4janblung kupiectwo , kan-
dlarslwo.

ÄaufmannSbiener f. Äaufbiener.

Äaufmanngfrau, f. (bie) kupcowa.
Äaufmannggefcbäft, n. (bag) interes kupiecki.

Äaufmannggeroölbe, n. (bag) ber ÄaufmannSlaben
sklep kupiecki, skad, cf. handel.

Äaufmannggut, n. (bag) towar kupiecki, dobro
kupieckie.

Äaufmannglebrüng, m. (ber) kupczyk, chopiec
terminujcy.

Äaufmanngftanb, m. (ber) stan kupiecki.

Kaufpreis, m. t ber) cena towarów.
Äaufpretium, n. (bag) pretinm kim*». 8»S.
Äauffd)illing, m. (ber)'

f. Äaufgelb pienidze za
kupno, ci', pienidze handlowe. 2) — , ba8 2fn»
qclb, Sltlfgelb zadatek na kupno.

Äauf= unb ^anbelgftabt, f. (bie) miasto han-
dlowe; miasto kupieckie.

Äaufbertrag, m. (ber) ugoda o kupno lub sprze-
da

ÄattlbarS, m. (ber) jazgarz, nad) Jarocki Sat.
aceiina, beim oku Sat. perca, Jarocki, ift ei<=

gentlicb: ber ©arg, S3ör8. cf. L. *kolperz.
Äaule, f. (bie) dó, *wadol, g. u; 2) -, niebv. eine

Äuget kula, gaka.
Äaulfrofd), m. (ber) kijanka = Sat. gyrinus aud)

grofdoPfcb ober Äüllpogge genannt.
Äaulid)t peen doów.
Äaum, adv. ledwie, ledwo, zaledwo. cf. L. *prze-

ledwie. 3d) fonnte mid) faum retten ledwom um-
kn, ledwiem ocala, ledwiem si uratowa.

Äa u tie, f. (bie) ein ä«fa'ntnengebref)teg SJunb geljechel*

ten glacbfeg, bie Änocfe wizko lnu czesanego,
Stuff., pczek lnu, b. toczek lnu, cf. kuka lnu,
Swiderski.

Äauj, m. (ber) ba8 Ääujd)en, bag Ädujlein, bie Ftettte

Slrt bon 9tad)teulen sowa puhacz, g. a, sówka,
puszczyk; ftg. oon SNenfcben czowieczyna, cze-
czyna, czowieczysko, stworzenie,
gin rounberlicber — cudak, dziwak, chimeryk. gin
reicher — bogacz wielki, *soko, B.

Äabiar, m. (ber) kawior, kawiar, g. u. cf. R o s s. ikva.
Äebgbirnc, f. (bie) naonica.
Äebgefye, f. (bie) (Eoncubinat naonictwo, cf. kiep

(Sat. pudenda muliebria), nielubne maestwo.
Äebgfinb, n. (ba8) dziecko z naonicy.
Äebgmann, m. (ber) naonik, g. aj nad) bem Stuff,

niezakonny ma.
Äebgloeib, n.g(bag) bie SSeifcbldferin, 3Jaitre(fe, Gon=

tubine naonica.
Äetif, adj. miay, zuchway, 2) adv. zuchwale,
na nic nie zwaajc, miao.

Äecfbeit, f. (bie) miao, zuchwao, zuchwal-
stwo.

Äectlid), adv. miao, zuchwale.
Äegel, m. (ber) ein unehelidjeg Äinb dzieci niepra-
wego oa, bkart, beralr.unb nur nod) in ber 8t§l.

Äinb unb Äegel caa rodzina wszyscy a wszy-
scy. 2) —

,
äu einem Spiele krgiel, g, krgla.

3) — , in ber dSeometrie (Sat. conus) ostrokrag, g.

egu, cf. $oln. unb Stuff, konus, cf. broek okr-
gy, stoek. 4) beim Scbriftgiefjer kwadracik po-
duny na którym literka stoi, Tr.
5) — bet ben Sßferben ber obere Sbeil beg SSorber*

fufjeg bark, g. u, cf. Stuff podpleczna ko. 6) —

,

bag Äorn au ben Äanonen cel, celik na strzelbie,

cf. mucha. 7) — ,_ber Äloppet ber Spitjenmacberin«

nett klocek do robienia koronek etc.

— fcbieben gra w krgle. B. u. L.

Äegelacbfe, f. (bie) o ostrokrgu (w jeometryi).

Äegelauffefeer, m. (ber) ten co krgle ustawia.
Äegelbaljn, f. (bie) krgielnia^
Äeg eiförmig, adj. konusowy, kreglowaty, ostro-

kregowy.
Äe gel gelb, n. (bag) opata od krgli.
Äegelgeftalt, f. (bie) ksztat krgla, stokowa-
to.

Äegeljunge, m. (ber) chopak, co krgle ustawia.
Äegelfugel, f. (bie) krgielna kula.

Äegeln, v. h. m. b. , Äegel fcbieben w krgle gra.
Äegelfcbieben, n. (bag) granie w krgle.
Äegelfdjnitt, m. (ber) przecicie ostrokrgu, prze-

cicie ostrokrgowe, ob. koniczne.
Äegelfd)ub, m. (ber) Äegelfpiel, n. (bag) grawkr-

gle, cf. rozrzucanie si w krgle.
Äeblaber, f. (bie) ya gardzielowa, ob/gardowa.

28*
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ÄC^I&o^rcr, m. (ber) widereczek do subtelnej i

lupistej rzeczy, Tr.
Sehlbraten, m. (ber) nodozorze, podgardek, L.

Sefylblichftctb , m. (ber) litera Ober goska gardowa.
Sefjlbecfel, m. (ber) czopek przy krtani, blonka

krtani gosowi suca. Tr. (Seit, epiglottis)

nakrywka krtaniowa.
Sehle, f. (bie) btc ©beife= unb Stiftror>re unb bie bor=

bern Sheile beö «g>alfe6 unter bem Sinne gardziel,

g. i. ober a, gardo. SDie unrechte — krta, Rnff.

gorta. ginem bie — abfchneiben gardo komu
podern.
2) — , eine Vertiefung, roelche burch jroei in einem

Sinfel jufammentreffeiibe glädjen herborgebrad)t roirb

kolano. 3) — , bei ben •panbnmfern jebeS bohle ob.

eingebogene ©lieb lobkowato, obek, laäkowa-
nie, wklso. 4) ber (Singeing ber befonbern ge»

ftungSroerfe szyja beluardu, Tr , cf. L. szyja w
forlyflkacyi, wchód do naronika.

Sehlen, v. a. m. h. laskowa, obkowa, wydr-a obkowato, lochowa. (Sinen gifd) — ry-
bie gardo wyrn, ryb zarn.

Sehlhobel, m. (ber) hebel stolarski do laskowa-
nia, hebelek do obkowania.

Sehlfobf, m. (ber) krta, grdyka.
Sei) Keifte, f. (bie) listwa laskowana, cf. Tr. ob-

czysto wntrzna, cf. IRuff. wygity obek
dla ozdoby, wyheblowany albo wyciesany pro-
mie, strefa na supacb, na belkach etc.

Sehlriemen, m. (ber) podgardle, g. a, L. rzemie
podgardowy.

SehlfuchJ, zapalenie garda, (f. Srtune) *skwi-
naneya, B., bei ben sterben zozy.

Sehljiegel, m. Cber) gsior, g. a, L.
SehrauS, n. (baS) ostatni taniec na poegnanie.
Sehrbefen, m. (ber) miota.
Sehrbürfte, f. (bie) mioteka do sukien, szczotka,

(do zmiatania).

Sehren, v. a., auSfegen wymiata, zamiata, za-
mie. 2) roenben, richten, brehen zwraca, zwró-
ci, obróci, gj. alles gum ©eften fehren, einer

Sache einen guten SiuSgang beschaffen, ober auf bie

befte Slrt auölegen ku dobremu zwraca, — wy-
kada, na dobre tumaczy, cf. Stuff, wszystko
ku lepszemu obróci, cf. B. na dobr stron
obróci, cf. L. zamówi, zamawia.
(Sr,. Paskie bdy kady zamawia, ubogiego
cnoty rzadko kto widzi, ©ich an etroaS fehren

b. i. 93eroegung§giünbe feines Verhaltens bon etroaS

hernehmen, fid) barnach ridjten sprawowa si, rz-
dzi si podug czego, dba o co, stosowa si
do czego, uda si za czm. ©ich an etroaS nicht

fehren nie dba o co, niezwaa na co. ©id)
nicht an folfdje SRebe fefjren mniej dba o faszy-
we pogoski. Cr fehrt fich nn niemanb on na ni-

kogo niezwaa ober — nieuwaa. ©ich nicht

mit bem -freien fehren nie przyoy serca do
czego, ©id) bom ©rimm fehren nie rozpala
gniew swój, KV. ©ich an feinen Ort fefjren wró-
ci si na miejsce swoje. Ginem btn ffliiefen feh=

ren obraca si tyem do kogo. ©id) jtt ©ott
fehren nawraca si do Boga. ©ich bom ©ebot
fehlen odwróci si od podanego rozkazania
witego, (bibl.) — feiten v. n. m. f.

obróci si, i
na powrót.

Sehrer, m. (ber) (nur in goml>oftti8 üblich) zamiatacz.
Sefyrgelb, n (baS) zapata od wymiatania.
Sebrherb, m. (ber) ptawnisko zamiatalne, L.
Sefjricht, n. (baS) miecie, PI. Nom., unb G. mieci,

ober PI. N. mieci, wymiotki, omieciny, wymi-
ci ny.

Äehrichthaufen', ra. (ber) miecisko.
Sebrichtroinfel, m. (ber) kt na miecie.
Sehrfeite, f. (bie) strona odwrotna.
Sebrroifch, m. (ber) pomioto, cf. B. szczotka do

obmiatania.

Äeforjerjent, m. (ber) dziesicina wytyczna, L.,
'

cf. Tr. snopy czynszowe, które Pan z lenno-
ci wybiera, wytyczne, wytycz, wytykanie.

deichen, v. n. m. I), f. feuchen ff-

Seifen, v. irr. n. m. i)., Imperf. ich—, er fiff, Conj.
ba& id) —, er fiffe, Part. Prt. gefiffen zrzdzi,
wadzi si, kóci si, koty drze, cf. B. aja,
cf. gdyra, gdera.

Seil, im (ber) klin, g. a. (Sr,, klin klinem wybi
einen Äcii mit bem anbern austreiben, äßj. opp. (Sin

Äeil treibt ben anbern klinem wbija si klina

Seild)en, n. (baS) klinik, g. a. kliniczek. 2)

brobinjiell f. Äloge kluski pi.

Seilen, v. a, mit -Seilen fbalten klinem upa, klin

wbija ober be|eftigen klini, zaklini, zagobi,
podklini. (Sinen — bi, okada kogo.

.Seiler, m. (ber) baS männliche unter ben roilben

Schweinen dziki kiernoz, odyniec, g. ca.
Seilfórmig, adj. klinowaty, kliniasty.

Sei If raut, n. (Sat. saxifraga granulata) omika*
mie ziarnowy, Bot.

Seilfdjrift, f. (bie) charaktery wiekowe, Tar-
nowski, (^ranj. cludiforme), pismo kliniaste

Trój
Seim, m. (ber) kie, g. kia, kieek; fig. zarodek,

zaród, g. u, zaplodek, zawizek, 'zakrzew, po-
cztkowy wzrost. (Sr. ben elften — ausreißen po-
cztkowy wzrost zego wykorzeni, (a); ben

S— ber Ijroietracht eifticfen zaród niezgody przy-
tumi (a). 'Der Seim beS SafteiS zakrzew nie-

cnoty, Sta sic— einer Sranfbeit zaród choroby DL).

Seimen, v. n. m. h. puszcza sie, wschodzi, ky
puszcza, ky wypuszcza rosn, wszczyna
si, sypa si; j S3. Wsik sypa mu si pod
nosem, Bhsz.5 cf krzewi, j 58. pkaj listki,

krzewi mode trawki, Krs. 111.

Sein, feiner, e, eS, adj. aden, adna, adne; cf. niczyj,

niczyja, niczyje. (I. ©am. 17, 32) niech niczyje
serce nieupada dla tego; Seiner für Sliemanb nikt.

2) — für nicht nie, 3. S. id) habe feinöelb bei mir
nie mam pienidzy pszy sobie.

Seinerlei adnoraki, cf. B. aden. Sluf feinerlei

äSeife adnym sposobem, adn miar, w aden
sposób.

SeinerfeitS adnej strony, adn miar.
SeineSroegcS na aden sposób, adn miar, by-

najmniej.

Seinmal nigdy, adn ra, ani razu.
Selch, m. (ber) kielich, g. a. Der — geroiffer ©e»

roctchfe czepek (Sot. calyptra), kielich okrywa-
jcy cz owocowania naksztat czapki, L.
Vermehrter Selrh kielich w kielichu, Bot. 2at. ca-

lix caliculatus).

Selchartig, —förmig kieliszkowaty.
Selchbecfel, m. (ber) nakrywka u kielicha.

SeldjglaS, n. (baS) kieliszek, g. szka.
Seile, f. (bie) ein breiter Soffcl mit ehtrm langen

©tiele warzchew, kuchenna czerpaczka. 2) —

,

ein SBerfjetig ber SRaurer, SRauerfefle kielnia (mu-
larska).

Seller, m. (ber) piwnica, sklep; *parsk, g. u, eig.

giuchtgeroolbe, Sartoffelgeroólbe dó do kartofli.

Seilerei, f. (bie) szynk, g. u. podczastwo, cze-
nikowstwo.

Sellergefchofj, n. (ba6) mieszkania piwniczne,
pi. sutereny.

SeKerhalS, m. (ber) szyja piwnicy. 2) ein Sraut
przelgwa, wilcze yko, f. Bergpfeffer.

Seller! od), n. (baS) otwór w piwnicy, luft.

Sellermeifter, m. tber) cf. ber Sellncr piwniczny,
przeoony nad piwnic, sprawca piwnicy, ka-
naparz.

Sellnern, v. a. do piwnicy spuszcza.
Sellerfchlüffel, m. (ber) klucz piwniczny.
Sellerthür, f. (bie) drzwi piwniczne.
Sellerrourm, m. Slffel (8at. oniscus) stonóg, g. a,

PI. i. (Sat millepedea), cf. L. skórek, watornik,
owieczki, .
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Ä eil ner f. Äellermeifter keiner.

Äellnerin, f. (bie) piwniczna, kelnerowa.
Äelter, f. (bie) prasa winniczna; (a), cf. prasa,

(do toczenia wina) Tch., tocznia, tokarnia, pra-

sarnia.

Äeltern, v. a. prasowa, prasa wyciska, toczy
np wino.

Äeltertreter, m. (ber) ber Weiterer prasownik, g.

a. tokarz
Äennbar, adj. znaczny atwy do poznania, cf.

rónicy si, rozróniony, B.

flennen", v. irr. a. m. I)., lmperf. id) — , er rannie,

Conj. bafj id) — , er fennete, Part. Praet. gerannt

zna, pozna. Gincn rennen lernen zabra z kim
znajomo pozna kogo. Sj. kto nie zna swój
wady, niech pyta miedzy sasiady, Grn. $bb. gig.

Sid) bor -^ochmuih nicht fennen nie posiada sie

z pychy.
.Kennen, n. [baS] znanie. Sj. nie czste wida-

nie, gotowe nieznanie, 6. £.
ÄennenSmerth godzien poznania.

Äentier, m. (ber) znawca; 'koneser, znajcy si.
*znajomiec ober 'znajomca. Gj;. ukoczy to

dzieo z pochwaa znajomców sztuki, (a).

Äennerauge, n (ba6) oko znawcy.
Äennerin, f. (bie) znawczyni.
.Kennermiene, f. (bie) mina znawcy.
.Rennerfchaft, f. (bie) znawstwo.
Äenntlid) znaczny, atwy do poznania, *znalny.

Äenntnifj, f. (bie) znajomo, j. S3, wasnego
jzyka, (a) i cf. biego w obcych, (a); cf. 6in=

ficht wiato, wiadomo, cf. 3Biffenfd)aft; cf. wie-
dza. 3n Äenntnifj feijen uwiadomi kogo. CrtroaS

jur Äenntnifj bringen poda co do wiadomoci.
JrtenntniQ bon etmaS nennen uwag zwróci na co,

wynotowa sobie.

Äenntnifjarm, Ä-reich ubogi — , obfitujcy w
nauk, wiadomoci.

Äennung, f. (bie) bie fdjroaren gierten an ben 3&V
nen ber Sßferbe, rooran man ihr Stlter erfetmt czerw',

g. wia, bob na zbach koskich, plama czarna
na zbach koskieh, z których si ich sta-
ro poznaje, Tr.

Äennjeichen, n. (bag) znak, g. u, znami, g. enia,

PI. ona, oznaka.
Äebern f. fobern.

Aerbe, f. (bie) karb, g. u, ciosna, narznicie, ro-
wek wykarbowany, rynienka, ób, obek, cf.

Ruff. zarubka.

Äerbel, m. f. Äßrbel trybula, trzebula (Sat scan-
dix cerefolium, L.), cf. nad) L. blekotek (Sat.

chaerophyllum); cf. czechrzyca, L.j cf. iglica,

grzebienica, L.

Äerbelfuppe, f. (bie) zupa z trzebulka.

Äerben, v. a. karbowa, narzyna; cf. Stuff, za-
rubki dzielc, karby robi w czem,

Äerbholj, n. (bag) ber flerbftort karbowa laska,

karb, g. u.

Äerfer, m. (ber) wizienie, taras, g. u, ciemnica.

Äerferhof, m. (ber) sie wizienia.
Äerfermeifter , m. (ber) dozorca wizienia, »ta-

rasowy, stró wizienia, przeoony wizienia;
Dniff- temnicznik.

Äerfern, v. a. wizi.
Äcrferftrafe, f. (bie) kara wizienia.
Äerl, m. (ber) chop, g. a, dat. u, czek, *otrok;

cf. B. *ajdak; cf. *chystek. Gin tüchtiger Äert

sprawny chop.
Äerlchen, n. (baS) czowieczek, g. czka, chopa-

czek.

ÄermeS, m cf. Scharlach; ber polnifche— czerwiec;
owad drobny ciemno czerwonawy w stanie po-
czwarki uyteczny do farbowania. Znajduje
si na korzonkach kosmyczka i biedrzeca, cf.

. stonka (Sat coccinella).

£ern, m. (ber) ziarno, jadro; cf. pestka eig. Obft*
fteinchen.

2) — , ba8 SDcarf beS «£>o(je§ rdze, *drdze, g.
ia.^ 3) — , einer geber dusza. 4) — , baS Sefte,

Äräftigfte eines 2)ingeS tre, wybór, g. u, ezoo,
kwiat, g. u, korona aud) jadro.

Äernbeifjer, ra. f. Äirfchfinf (Sat. loxia coccothrau-
stes) nad) Jrck grubodzlób, cf. *grabousk, g.
a, *klesk, g, a, L., *ziarnojad, g. a, L., ambeftetl
grubodziób, L

Äernen, v. a. =r in Äorner bertoanbeln ziarnowa,
w ziarka obróci. 2) -

, Äörner ausnehmen ziar-
ka wybiera.

Äernfrucht, f. (bie) owoc ziarnowy aud) owoc j-
drowy. Bot.

Äerngehäufe, n. (baS) komórka, torebka jdrowa,
orodek, rodek, g. dka, *ogryzek, eig. ein 5e=

nagteS ©tucfcben, f. SlbamSapfel.
_

Äerngefunb zdrowiutki, zdrowiuteki.
flernhaft, adj., bie heften Sheile eines SMngeS ent.

hattenb jdrny, wyborny, treciwy, *dobitny, mo-
cny, cf. fernig

Äcrnhoij, n. (baS) drzewo od rdzenia.
Äernfjouig, m. (ber) ziarnina, miód ziarnisty.

Ä einig, flerne habenb ziarnisty, jdrny. 2) f. tern«

haft jaderek ober pestek peen; cf. rdzenisty;
jdrny, lefctereS aud) fig.

-Semmel)!, n. (baö) czoo maki, przednia mka. B.
flernobft, n. (baS) Dbft mit roeichfchaligen Äernen o-
woc ziarnowy, Bot. owoc z pestkami.

Äernfchujj, m. (ber) strza dobrze wymierzony.
Äernfprud), m. (ber) treciwy wyrok, myl wy-

borna; treciwa przypowie, jdrne zdanie.
-R ernruppen, pi. wojsko dobrane, — wyborowe.
Äerje, f. (bie) ein SBachS» ober Salglicht wieca wo-
skowa, lub ojowa, gromnica, eig. eine geroeihte— cf. pochodnia, eig. bie gatfel.

2) (Sat. verbascum) dziewanna. SBeifjblumige —
f. <§>eibe 2), B.

Schtrarje — (Sat. verbascum nigrum) dziewanna
czarna. HJK. ©etoeihte— wicona gromnica. L.

Äerjengerabe prosty jak wieca.
Äerjentraut, n. knotnica, L., cf.

f.
SSrennfraut 1),

fchroaraeS —
f,

-Rerje, fchroarüe.

Aer^enm acher, m. (ber) woskownik (od gromnic),
Tr. ; wiecarz.

Äerjentrager, m (ber) wieconoszec, wiec ober

pochodnia nioscy, beffer wieconosz, g. a, SBj.

Äefcher f. tfdfcber.

Äeffel, m. (ber) kocio ober kocie, g. kota. 2)
eine fladje Vertiefung in ber Grbe dó wydrony
w ziemi, kotlina.

-Reffe lb lunie, f. f. Slrtergauchheil.

Ä.ef fei braun, n. (baS) miedziana maka, L. (co na
miedzi osiada).

Äef fei braun, adj. miedzianego koloru, czerwo-
nawy jak mied, B.

-fteffelchen, «• (baS) kocioek, g. ka.
Äeffeler, Äeflelfchlöger, m. (ber) kotlarz, g. a.

-Reffelfltrter, m. (ber) atacz kotów, naprawiacz
kotów, kocielnik, Cßr.=9ßoln.

-Reffelgeroolbe, n. (baS) sklepienie okrge, na
ksztat kota.

•fteffelhafen, m. (ber) hak kotowy, hak kuchenny,
do zawieszenia kota w kominie.

Äeffelfcbmieb, m. (ber) kotlarz.

Äeffer, m. f. Äafcher.

Äettchen, n. (baS) acuszek, g. szka.

Äette, f. (bie) acuch, g. a, cf. fig. pasmo. gj.

eine Äette bon (Sreigniffen pasmo wypadków. Sn
Äetten unü SSanben legen w kajdany oku, a-
cuchy, wizy.

flettel, f. (bie) eine «eine Äette bie Sfiür ju berfcblie*

fen wrzeciadz, acuszek, g. szka, acusze-
czek.

Äetten, v. a. acuchem zwiza, na acuchu u-

wiaza, fig. przywiza, przyku.
Äettenbrücfe, f. (bie) most na acuchach, zwie-

szony.
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Kettenbrucft, m. (ber) uamek acuchowy (w
arytm.)

.Kettenförmig, adj. acuchowy, ^lacuchowaty,
acuszkowy, acuszkowa ty.

Äettenglieb, n. Owo) ber Äettenring ;ogniwo ober

ogniwko.
Äettenhunb, m. (ber) pies na acuchu, acu-
chowy pies.

.Kettenfuget, f. (bie) kula acuchowa, Pi. acu-
chowe kule, kule dziaowe acuchem spite.

Äettenna&t, f. (bie) szew acuchowy, szydeko-
wa robota, B. cf. 9tuff. stroczka.

Äettenfechnung, f. (.bie) regua acuchowa, ra-

chunek acuchowy, cf. L. regua wizania.

Äettenfcblufj, m. (Der) wniosek acuchowy, sori-

tes; Syllogism podwójny, — potrójny, to jest,

z trzech propozycyl albo z kiku syllogismów

po sobie nastpujcych z/'ozony, Tr., |cf. SufT.

8oryt.

Äettenfrhmieb, m. (ber) kowal robicy acuchy.
Aettenftich, m. (ber) szydekowa robota, B., stro-

czka, Boss., cf. L. stroczki.

Äettler, m. (ber) acusznik.
Äetjer, m. tber) kacerz, ublicfjer heretyk, g. a, ró-

nowierca.
Äefcerei, f. (bie) herezya, kacerstwo.

Äe^ergericht, n. (ba6) sad kacerstwa, B„ cf. sad

na kacerzy, atu beften im Stuff, inkwizycya.

Äetjerin, f. (bie) kacerka.

Äetserifd) , adj. heretycki, kacerski.

Äeierrid)ter, m. (ber) sdzia inkwizycyi witej.
.Keuchen, v. n. m. h dycha, dysze, z trudno-

ci oddycha, sapa, pokaszliwa.
Äeucfjen, d. (ba6) dychanie, sapanie.

Äeurhenb, adj. zadyszony.
Äeucbfjuften, m. (ber) koklusz, kaszel garda. L.

kaszel kurczowy.
Äeule, f. (bie) maczuga, palka, cf. szlag, kula,

B. 2) — einer @an8 udo, udzie-.; Äalbe—
,
$am=

mel8— wier, wiartka, poladek.
Äeulen, v. a. palk okada.
Äeulenfürbie, m. (ber)

f.
glafd)enfürbie.

Äeulenträger, m. (ber) pakonosz, maczugonosz,

m-
.Keufch, adj. czysty, wstydliwy (eig. fdjamrjaft); cf.

przeczysty, powcigliwy, niepokalany, nieska-

ony, niezmazany, cf. Stuff, ceomudry* bie £er=

jen feufch machen oczyci serca; fleh feufd) galten

samego siebie czystym zachowa; feufdjer SSan«

bel czyste obcowanie, ycie wstydliwe.

Äeufchbautrt/in. (ber) wierzba woska, L, (Sat. vitex

agnus castus, Linne).
Äeufchfjeit, m. (ber) czysto, niepokalano, nie-

winno, cf. powcigliwo.
Äibifj, m (ber) czajka, ci'. L. dragan ober draga-

nek. (Sat. tringa ranellus Lin.
.Kibitjblume, f. (bie) korona szachownica, KI.

(Sat. fritillaria meleagris).

.Kibihei, n. (ba8) czajcze jaje.

Äirher ober Äichererbfe, f. (bie) cieciorka, cieciorka

ogrodna, groch woski (Sat. cicer, L.).

Äictjern cieciorka, KI., soczewka, gsia wyka,
Jqq

,
(Sat. cicer); Sßilbe — (Sat. astragalus cicer)

traganek pcberzysty, #g.; Jndz.
-Sichern, v. n. chechota mia si.
Äicfel facfel f. tiefe, facte.

|

Aicte, m. (ber) omyka w rzucaniu, — w po-
pchniciu, B. kiks.

•Riefe facfe ter fere, ter bzdere, L.
Äiebitj f. Äibifc

Äiebig f. Slcferfenf.

Äiefer, f. (bie) blejenige Wrt gidjten, too jtoei Kabeln
ouö einer Sdjeibc luacbfcn unb roelchc baö ineifte

.&arj geben, ber Äienbaum sosna; chojka
f.

gid)te,

gemeine. 2) — , ber Ainnbacfen szczka; cf. Stuff,

czelu. 3) — f. Jtfeme. bas gifdjohr, iiiebr. bie

Äiefe ober fttefer dychawka, cf. B. skrzela, eig.

S{5(. skrzele, *oskrzele finb eigentlid) bie .Kiefer»

beeret (Sat opercula) unb dychawka ber innere

Sheil ber Öftren.

Äiefem, adj. sosnowy, a, e.

Aiefernholj, n. (büß) sosnowe drzewo, sonina.
Riete rnroalb, m. (ber) bór, g. u, sosnowy las.

Äiefe, f.
f. ©iefe, bie geuerfiefe, bae geuerftübdjen fa-

jerka.

Kiel, m. (bei) bie 3roiebel einee 83lumengerold)fe8 ce-

bula kwiatowa.
2) — ber feftere unten hofjle Sbeil ber gebern an ben

Segeln unb bem geberoiebe, ber gebe iel pieniek
pióra, rurka, prcik, pióro rurkowate, *koduch,
g. a. *pipa.

3) -, ber unterfte lange ©runbbalfen eineö <Scf)iffe6,

in roeldjen bie untern shcile beö Sd)iff8gebäubee ein»

gejapft roerben tram spodni w okrcie; cf. L.

stpka, (która na dugo cay statek utrzy-

muje), cf. wrga, Vol. urega, t. j. drewno cakiem
dno statku utrzymujce, a kwarek, kióren cia-
n utrzymuje. 4) fig. okrt, dno okrtowe,
oud) kil.

.Kielen, v. n. m. I)., bon Sögein, Äiele 5U grö9ern

gebern befommen pierzy sie, pierze dostawa
2) -, mit Stiicfen bon ^eberfielen berfehen, j. SJ.

einen glftget befielen napier/.y, pióra nada. 3)
— , ein Schiff mit einem neuen Äiele bevfefjen okrt
nowym tramem opatrzy, cf. dno okrtowe na-
prawia, cf. Stuff, nowy kil w okrt wprawi,
okrt kilowa

Äielhölen, v. a. okrt na bok pooy i dno na-
prawia. 2) pod okrtem przeciga (za kar).

.Kielfchroein, n. (baö) bie Aielfchroinne stpka, cf.

Tr. belka wewntrz okrtu na której maszt
stoi.

Äie In) affer, n. (ba8) nurt albo droga któr okrt
pync po wodzie naznacza, lad okrtowy, cf.

Stuff, kilwater.

.Kieme, f. f. Jtiefer 3), dychawka, (u ryby).

tiemenbetfel, m. (ber) skrzele.

Äien, m. (ber) uczywo, smolaczki, P. Jan., cf.

drzazga, trzaska, eig. Splitter.

Äienapfel, m. (ber) szyszak.
Äienarttg uczywiasty, L.

Äienboum, m.
f. gicijte, gemeine; sosna, chojka.

Jtienbranb, m. (ber) smolna gownia, smolnia, L.

Äienfotfel, f. [bie
1
pochodnia z uczywa.

Äienbarj, n [baó] ywica sosnowa.
Äienholä, n. (bo) uczywko , drzazga, PI. i,

smolne drzewo.
Äienöl, n. fbaöl olej smolny, B., cf. Srcufj.=$oln.
wódka drzadgowa, cf. roztworzec drzazgo-
wy, nad) Kalkstein.

Älen po ft, Äienroft f. ©ninje 2).

Äienraud), m. (ber) kope z ywicznego drzewa,
dym gruby tusty.

Äienrufj, m. (ber) sadze z sosnowego drzewa.
Äiepe, f. (bie) ein Äobcr auf bem Stücfen jti tragen

kosz, g. a, cf. *klpa, opaka.
Äieper, m. f. Ät'tfer, Äüper.

ÄieS, m. (ber) grober Sanb gruby piasek, dziarstwo,
wir, g. u, cf. L. zwir.

Äieöartig, adj., 'fiefid)t dziarstwisty, gtazowaty,
beffer wirowaty, SBj.

Äiefel, Äiefelftein, m., ein fleinee ©tücf Äie6 gaz, g.

u, krzemie, g. nia» cf. gazik, g. a, kiz, g. (u.

unb a, L, kize, g. za, Tc lin., cf. biay kiz=
zanokeica, L.

Ätefelboben, m. (ber) krzemienica, grunt krze-
mienisty, L.

Kiefclerbe, f. (bie) krzemionka, ziemia gfazowata,

L., cf. — *dziarstwista, cf. *szczerk.

Äiefelhart twardy jak krzemie.
Äiefelfanb, m. (bei) piasek krzemienisty.

Äi efetfteincfjen , n. (baß) krzemyk, krzemyczek,
g. czka.

liefen, v. a. wybiera, wybór czyni.
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.St ie8 grube, f. [bie] dóf, gdzie wir kopi.
Äiefid)t wirowaty, *dziarstwisty, L., kamie-

nisty, grubopiasczysty, cf. gazowaty.
Äiefig wirowy.
ÄieSfanb f. Äie8.

Äifelfafet, n. terefere, paplotanie niedorzeczne.
Äie^C, f. (Me) *kieca, g. i, kotka, kotu.
.Kimme, f. (bie) eine fd)arfe Vertiefung nakarbowa-

nie, narzniecie, cf. ciosna nakrz3'wiona, naci-
cie okrgawe. 2) S3ei ben S3ottd)eni ein fcharfer

Stanb, bie 3orge wtor, g, u, (u beczki).

Aim men, v. a. nacina, narzyna do wfugowania,
Tr., cf. Stuff, utoryt, niby wtorzy; obko-
wa; wator robi.

Ainb, n. (bao) dziecko, dzieci, g cia, PI. dzieci.

Sr baS Hebe Äinb dziecina. (Sin — beö SobeS
straceniec, g. ca, L. Sin angenommenes — wy-
chowaniec. Flod) 018 — jeszcze dzieckiem
bdc.

Äinber, pi. dziatwa f., Äinberchen dziatki.

Äinbbett, n. (baöj potóg, g. u, eig. oe dla po-
onicy.

Äinbbetterin, f. (bie) poonica, sjkeufj» unb alt«

spoln. szeniedzialka.
.ffinbelbier, n. (ba&) chrzciny, PI. g. chrzcin.

Äinber&Inttern
, qSl. (bie) ospa, Äafchub. gocieje,

^reufj.=$oln. opice, PI.

Äinberbrei, m. (ber) papka (do karmienia dzieci).

Äinberei, f., finbifcheS ©etrogen dziecistwo, dzie-
cinne sprawy, dziecinada.

Äinbererjieftung, f. |bie] wychowanie dzieci, e-

dokacya dzieci.

Äinberfrau, f. (bie) bie Äinberroärterin niaka, pia-

stunka.

Äinberfreunb, m. (bfr) przyjaciel dzieci, cf. dzie-

ciolubnik.

Äinberfreunbin, f. (bie) przyjacióka dzieci.

Äiilbergelber
,

pi. pienidze maoletnich, — pu-
pilarne.

Ainbergeffhrei, n. (ba8) wrzask ob. krzyk dzieci.

Äinberhaft dziecinny.

Äinberhaiibe, f. (bie) czapeczka dzieciny.

Äinberi)ati&, n. (bci6) dom sierot, cf. szpital dzie-

citka Jezus; cf. dom podrzutków, ©5.
Äinberhemb, n. (baS) koszulka.

Äinbertahre, pi. lata dziecinne.

Äinberflapper, f. (bie) grzechotka dla dzieci.

Äinberfranfheit, f. [bie| choroba dzieci.

Äinberlehre, f. (bie) nauka chrzeciaska, kate-
chizm, g. u (dzieciom wykadany).

Äinberlehrer, m. (ber) katechista, g. y, nauczy-
ciel dzieci.

Ainberleicftt bardzo atwy, tak atwe, e to dzie-

ci zrobi; tak letkie, e to dzieci podniesie.

Äinberliebe, f. (bie) mio dzieci.

ÄinberloS bezdzietny, a, e.

Äinberlofigfeit, f. (bie) bezdzietno.
Äinbermäbd)en, n. (ba8) dziewczyna do dzieci,

piastunka.

Ainbermahrchen, n. (ba8) powiastka dla dzieci,

bajka.

Äinbermorb, m. (ber) dzieciobójstwo.

Äinbermörber, m. (ber) dzieciobójca, g. y.

Äinbermorberin, f. (bie) dzieciobójczyni (a).

Äinbermutter, f. (bie) eine Hebamme akuszerka,
cf. baba ober babica, cf. baba do odbierania

dzieci, gröbliche _ (Sßf. 113, 9) matka weselca
si z dziatek.

Äinbern, v. p. m. ft., in8 Äinbbette fommen czsto
dzieci rodzi. 2) tänbeln dziecistwa robi,
bra si po dziecinnemu.

Ainbernarr, m. (ber) zakochany nierozsdnie w
dzieciach.

Äinberp offen, $[. f. Äinberei zabawy dziecinne,
cf. dziecistwo.

Ainberraub, m. |ber] porwanie dziecka lub dzieci.

Äinberrocf, m. (ber) sukienka dzieciny.

Äinberfdjuft, m. (ber) trzewik dziecinny. Die
-fcftube' ablegen wyj z dziecistwa ober z lat

dziecinnych.

Äinberfcftule, f. (bie) szkoa dla dzieci, szkóka,
szkoa elementarna.

Äinberfpiel, n. (bao) zabawka dla dzieci, gra ob*
igraszka dzieci; fig fraszka.

Äinberfbieläetig, n. (ba8) zabawki ob. bawideka
dla dzieci; cacka.

Äinberfbott, m. (ber) pomiewisko dzieci.

&inberfpracf)e, f. [bie] jeyk dziecicy.
Äinberfrube, f. (bie) izba dzieci ober dla dzieci.

Ainberioarterin, f. (bie) piastunka, niaka.
•Kindertag, .m., unfdjulbiger — modzianki, L.,
Avito modzianków, dzie modziankowy, L.

Äinbertaufe, f. (bie) chrzest maych dzieci.

Jtinberrortfcbe, f. [bie] bielizna dzieci.

& in bestreit, f. [bie] wiat dziecinny; dzieci.

•Rinberroerf, n. (ba&) zabawy dziecinne.
.Stinb erzeug, n. (bas) powicie; bielizna dzieci.

Äinberjucht, f (bie) wiczenia dziatek, karno
Ober wychowanie dzieci, edukacya.

ÄinbeSalter, n. (ba8) wiek dziecinny.
Äinbeäbeine, $1. nogi dziecice, Sj. bon Äinbe8»

binen an od dziecinnych lat, z maego dzieci-
cia, z samego dziecistwa, od samej kolebki.

Äinbeefinb, n. (ba8) ein Enfel, aucf) überhaupt SRadfj=

fommen wnuk, wnuczka, syny z synów, dzieci

z dzieci; cf. potomek, potomki, potomstwo.
Kinbe8finb8finb, n (basi) praprawnuk, m, pra-
prawnuczka, B.

ÄinbeSfopf, m. [ber| gowa dziecica.
&inbe§iiotf) , f [bie] porodzenia praca, boleci
rodzcej, boleci poogu (a); cf. B. bóle w po-
rodzeniu. Sn JUnbeSnötben liegen w boleciach
porodu ober — porodnych; cf. SRuff. mki —

,

w rodach lee, S35hm., cf. id. pracowa ku
porodu.

JUnbeSpflicht, f. (bie) powinno synowska, po-
winno córki, — dziecka wzgldem rodziców.

Äinbeöftatt, f. [bie]_ an ßinbeSftatt annehmen za
dzieci przysposobi ober — przyj.

ÄinbeStheil, ra. (ber) cz na dziecko przypa-
dajca, scheda, dzia majtku z zapisu.

Äinbheit, f. [bie] dziecinny wiek, dziecistwo.
Srfte .Rinbheit niemowlstwo. Sj wiemy z do-
wadczenia, jak wiele dzieci chopskich w nie-

mowlestwie umiera, P. P. Krk.
Äinbifd) dzieciski ober dziecinny; finbifcr* tfiun

dzieci udawa, pieci sie. Slbthun ma8 finbifd)

ift zaniecha rzeczy dzieciskich. — roerben

zdziecinnie, dziecinnie; tinbifcfte Slnfcblige ftabeit

rozmyla jako dzieci, dzieciskie zamysy
mie, Sm. |>nbb.

Äinblein, n. (ba8) dziecitko; pi. dziatki.

•Kinblid) dziecicy, cf. synowski; finblicher ®eift

duch przysposobienia dziecinnego Ober synow-
skiego.

JUnblicfjfeit, f. (bie) dziecico, cf. naiwno.
Äinbfcftaft, f. (bie) dziectwo, Bhsz., synowstwo;

przysposobienie .za swoje dziecko; cf. ©OtteS»

tinbfd)Oft bogodzietno, L.
Äinbtaufe, f. (bie) chrzest dziecicia. 2) get». ba8

Äinbtaufen, Äinbelbier chrzciny, PI. g. chrzcin.

Äinbtauffcbmau§, m. [ber] chrzciny.

ÄinbtaufSbater, m. [ber] ojciec chrzciny wypra-
wiajcy.

.Ring er ten f. Hartriegel 1).

JCinn, n. (ba%) im Rnff. unb sjSoIn. podbródek, cf.

broda.

Äinnbadfen, m. [ber] szczka, cf. Staff, aucft bei

einigen sßolen *czelu, $ 58. L. *czelu wysza
unb ^czelu nisza ber obere unb untere — » u-
chwa, Trój.

Äinnfette, f. (bie) acuszek u uzdeczki, Tr,, u
munsztuka, Ruff. » cf. L. podbródek.

Ä inni a be f. Äinnbadfen.
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Äipfe, f. (bie) MM. für ©ipfel wierzchoek.

ÄiDpe, f. (bie) ber 3uftanb, ba ein Äörper baö lieber»

gereicht au befommcii uno ju fallen in ©efahr ift,

szwank, stan rzeczy bliskiej upadku, potoczy-

sto, chwianie si. 2) — , bie (Scfe, ber 8tanb

brzeg, krawd, g." dzi. Sltlf ber — flehen by
w niebezpieczestwie, wisie, tylko co nieu-

pa, *- nie zlecie.

ÄipDen, v. n. m. h. przechyli si, przegina si,

zachwia si, obali si, przewaa si.

2) — , v. a. auf bie Gcfe fjeben, umfippen na kra-

wd obróci, przewróci. 3) kupczy faszy-

wa moneta; cf. SBippcrei; monet obrzyna.
Äipper unb SSippcr , im 30jäbngen Äiiege: Seilte, bie

bie befferen äHünjforten au&fuchen unb eiiijogen fa-

szerz monety; ten co faszywe, podejrzane i

•wywoane pienidze skupuje i wydaje.

Äipperei, f. (Die) sfaszowanie monety.

Äirafj f. Äüra§.

Äirchborf, n. (ba8) wie kocielna; cf. B. wie
parafialna.

Äirche, f. bie) koció, g. a, loc. w kociele; cf.

fóuff. unb Söhnt. cerkiew', g. kwi, b. i gviedjifcrje

Äircije. 2) naboestwo.
Äirdjenagenbe, f. (bie) f. Stgenbe cf. liturgia,

f.

Äirchenorbuung.

Äirchenaltefter, m. (ber) Starszy kocielny.
Äirchenamt, n. (ba8) urzd kocielny.

Äirchenbann, m. (ber) kltwa kocielna; cf. L. in-

terdykt, g. u; cf. exkomunika, SBj.

Äirchenbefud), m. (ber) uczszczanie do kocioa;
zwiedzenie kocioów.

JUrcfyenbraucr), m. ibev) zwyczaj ober obrzd ko-
cielny, obrzdek kocielny.

. Äirchenbuch, n/(ba8) ksiga kocielna, nad) Bw.
metryka kocielna.

Äirthenbüchfe, f. (bie) karbona kocielna.
Äirchenbufje, f. [bie] pokuta kocielna.
•Äirdjenbieb, m. (ber) witokradzca.
Äird)enbiebftahl, "». (ber) witokradztwo, kra-
dzie kocielna.

Äirchenbiener, m. [ber] suga kocielny.
Äircrjenbienft, m. (ber) suba kocielna, usuga
wita.

Äirchengang, m.(ber) droga kocielna. 2) f. Äirtb«

gang einer SBoduierin wywodziny kocielne, Pi.,

wywód, Dziark.
Äirdjengänger, m. (ber) parafianin, ten co chodzi

do kocioa.
Äirchenge6et, n. (ba§) modlitwa kocielna.
Äircfrengebraucb, m. (ber) zwyczaj kocielny,
obrzdek kocielny.

Äircbengeräth, n. (ba8) naczynia kocielne, sprzty
kocielne.

Äira)engefd)i_cf)te, f. (bie) historya kocielna,
dzieje kocioa.

Äirctjengefetj, n. (baö) ustawa kocielna, kanon.
Äirchengut, n. (baö) ber Äird)engruub powitne, g.

ego, nadania kocielne, L.; cf. grunt kocielny.
Äirchenjahr, n. [ba6] rok kocielny.
Aircbcnfaffe, f. (bie) kasa kocielna.
Äirdjenfnecht, ra. (ber) niszy suga kocielny.
Äirchenlatein, n. (baö) acina kocielna.
Ä i r d) e n l e f) r e r, m. (ber) nauczyciel kocioa, ojciec
wity kocioa.

Äirchenlteb, n. (ba6) ber Äiid)engefang pie ko-
cielna.

Äirchenmaue, f. (bie) mysz kocielna; Spridjro.

©o arm roie eine Ä- goy jak turecki wity.
Stirrfjenmufir, f. (bie) muzyka kocielna.
Äirchenpatron, m. kolator, SBj., patron kocioa.
Äirchenorbnung, f. (bie) U9tawa kocielna, rytua,
obrzdek kocielny, liturgia.

Äird)enrath, m. (ber) radzca kocielny, 92,).,

radzca konsystorski duchowny. 2) — ein 9iath6=
rollegium in firchlidjen Sad)en konsystorz, g. a,

rada kocielna.

Äirdjenraub, m. (ber) witokradztwo.
Äirchemäuber, m. (ber) witokradzca.
Äirchenrauberifrh witokradzki.

_

Äird)enrecht, n. (ba8) prawo kocielne, — kano-
niczne.

Äirchenf chmucT, m. (ber) ozdoba kocielna, apa-

rat kocielny; cf apparaty kocielne, B., strój

kocielny.
Äird)enfchriftfteller, m. (ber) pisarz kocielny.
Äird)enfiegel, n. (baö) piecz kocielna.
Äirdjenftaat, m. [ber] pastwo kocielne, pastwo

papieskie.

Äirchcnftrafe, f. (bie) kara kocielna.
Äirthenftuhl, m. (ber) awka ob. krzeso kocielne,
B ; solium, miejsce do siedzenia w kociele
(ber Ähchenftanb).

•Rirchenoater, m. (ber) nauczyciel kocioa, ojciec

wity kocioa, B.; kocielny ober ojciec ko-
cielny; cf. L. *wytrykus, eig. Äird)enborfteher.

Äircbenoerfammlung, f. (bie) zbór kocielny, so-

bór, zgromadzenie kocielne.
Äirchenoorfteher, m. (ber) starszy kocielny, pro-
wizor kocioa; cf. opiekun kocielny, pod-
skarbi kocielny; cf, L. *wytrykus ober *wy-
trykuszi am fdjicflichfteil starosta kocielny fo

lüte bie Muffen ihn nennen unb bie Äafcbuben ihren

Starosta wesela.
.Kirchen borfteheramt , n. (ba8) urzd starszego
kocielnego ober urzd starszych kocielnych.

Äirthenjettel, ra . (ber)" kartka kocielna wyka-
zujca porzdek naboestwa odby si ma-
jcego.

Äirdjenjierctt!), m. (ber) ozdoba kocielna.
ÄircfjenjucM f. (bie) karno duchowna, B.; kar-
no kocielna.

Äird)fahrt, f. (bie) processya (do kocioa).
Älrchgang, m. (ber) ein©ang aurÄirche bei feierlidjen

S3egebenheiten
f. ßirdjfahrt; — einer Sed)6roöchneriu

wywodziny kocielne; cf. DD. wywód. 2) —

,

ber 9Beg nad) ber Äird)e droga do kocioa.
Äird)l)of, ra. iber) cmtarz, g. a, litth. mogiki pi.

Äirchlid), adj. kocielny, a, e.

Äirchtneffe, f. [bie] bie Äirchmeihe, ba6 Äirchfoeif)feft,

bie Äirmfe kiermasz, g. u, L.; odpust, g. u, na-
boestwo i ochota w doroczny dzie powi-
cania kocioa.

Äircfyner, m. (ber) zakrystyan; cf. 'kocielnik,
beffer kocielny.

Äird)fpie(, n. (bag) parafija, cf. fara.

Äird)fprengel, m. (ber) dyecezya, powiat ducho-
wny biskupstwa.

Aird)t[)Uim, m. (ber) wiea kocielna.
Äird)roeihe, f. (bie) f. &irchmeffe powicanie ko-
cioa, powicenie —

.

Äirchroeihefeft, n. (ba8) *pranik, L.; kiermasz.
Äireh ober Äiree, m. (ber) ein Sßeljmanlel beß mann»

lid)en ©efd)ted)t8 kireja, futro.

Äirre oswojony, 'okrócony, askawy; cf. pokorny,
raelcheS letztere mit firr bon bemfelben Stamme ift,

baher auch kara bie Strafe; bie Äafcfiubeu nennen

btn SBolf niekara gleid)fam ber Unbänbige, §Rid)t«

jahme (Sat. Sat. cicur); fine machen upokorzy.
Äirven, v. a. oswoi, obaskawi, *okróci; wa-
bi, cacka, cecka, ucecka, nci.

Äirfdjbaum, m. [ber) winia, drzewo winiowe.
Äirfchbeijjer, m. (ber) ber Äirfchfinf, f. Äernbeifjer

(Sat. loxia coccothraustes) eig. nad) Jar. gtu-
bodziÓD.

Äirfchbranntmein, m. (ber) ratafija winiowa,
wódka z pestek winiowych.

Äirfcbbratin ciemnowiniowy.
Äirfche, f. (bie) winia, cf. czerenia, trzenia.

©prichri). mit grofjcu Ferren ift e8 fchlimm Äirfchen

DU offen nie dobra rzecz jest sudze z panem
jada winie, pan dojrzae wybierze, sudze
kwane cinie, L.

tfirfd)farbig winiowy, winiowego koloru.
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Äirfchharä, n. (ba8) ywica z winiowego drzewa.
Äirfdjfern, m. (brr) pestka z wini.
Äirfcbfreibt, f. (bie) powida winiowe, Pi g. po-
wide winiowych.

Äirfcbfucben, m. (ber) placek winiowy, — z wi-
niami.

Äirfchlorbeerbaum, ni. (ber) (2at. laurocerasus)

wawrzynowinia.
Äirfcbfaft, m. (ber) sok winiowy.
Äirfchroein, m. (ber) winiak winny.
Äirfei, m. imb n., eine li geroirften mollenen 3e«8£8
karazyja, L.; gatunek pótna przejrzystego do
szpalerów albo obicia, Tr.

Äiffen, n. (ba8) poduszka, wezgowek.
X>a8 Äijjcben poduszeczka.

Aiftcben, n. (ba8) skrzyneczka, pudeko.
Äifte, f. (bie) 6krzynia, pudo, paka.
Äitt, m. (ber) kit, g. u.

Äittei, m. (ber) ein fcblcchteS Dberfleib kitel, g. tia,

parciak, g. a; bergl. siermiga, eig. ein gro6er

Sauerfittel, bgl. granj. souquenille = oln. su-
knia, sukmana.

Äitten, v. a. kitowa; lutowa.
Äitoel, m. (ber) echtanie, oskotanie, askotka,
wierzbienie, eig- 3u(fen; cf. chtka.

Äiijelig, adj. askotliwy, askotny, echciwy; fig.

eine fitjelige ©ache trudna rzecz, delikatna rzecz;
cf. przytrudny, liski, draliwy.

Äifteln, v. n. m. b. echta, askota.
Älabbt, f. (bie) f. Älecfbucb notularz, g. a, raptu-

larz; brulion, t. j. ksika do zapisywania na
prcdce.

Älaffen, v n. m. b. mii einem getniffen Schalle auf»

fpringen; ingl. fid) nicht gehörig fcbliefjen niby kla-
sn, pkn, rozpckn si, rozpa si; cf.

Tr. rozdziawia si, rozsXi)owasi. 2) beralt.

fcbroctijen papla, baja, klekota, szczebiota.
Äläffen, v. n m. b. bellen *brzechota, szczeka.
Älaffer, m. (ber)

f. ©litfch.

Alffer, m (ber) piesek ustawicznie szczekajcy,
szczekacz.

Alafter, f. (bie) se, g. sni tmb snia, sig,
g. sigu, L.

Älafterholj, n. (ba8) drwa mierzone, drwa w
snie uoone.

Älaftermafj, n. |ba6] miara sniowa.
Älaftern, v. a., nur in Sufammenfefcungen, 3. S3, um«

flnftem rozszerzonemi rkoma obj; 2) — =
in Älafter feften w snie ukada

Älctgbnr, adj. fo befcboffen, bafj bnruber bor ©ericht

gefragt roerben faun sposobicy si do oskarenia,
o co sie skary mona. 2) —, bor ©ericbt fla*

gen skarcy; tlagbar roerben roegen etroaS skary
wnie skarg o co. 3) §118 Älage angebracht

skarg objty, czekajcy wyroku.
Älage, f. (bie) bie — bor einem Sticbter skarga, a-
oba; 2) —, ba8 Älagen narzekanie, wyrzekanie,
Sj. Tetis syszaa— syna wyrzekanie, Staszc.
Homer; al, g. u, lament, g. u.

Älcigen über etroaS zaalenia o co.

Älagefrau, f. (bie) ba8 Älageroeib paczka, Tr.

Älagegebicht, n (ba8) bie tlegie duma, tren.

Alagegefcbrei , n. (ba8) krzyk paczliwy, pacz,
krzyk aosny, skwierczenie. (Sin— atiftimmen

narzekanie z krzykiem rozwodzi. \
Älagelieb, n. [ba8] pie aosna, duma, treny,

bibl. sowa narzekania, pie lamentujca.
Älagelieber anftimmen rozwodzi ale.

Älagen, v. n. m. b. narzeka, skary si, ali
si, utyskiwa; bor ©ericht skary; *obaowa,
obwinia, ginem ehnaS fingen przed kim na co
skary ober ali si.

(Cod. Nap. §.186 — niemog by przypu-
szczeni do czynienia przeciw wanoci ma-
estwa; fönnen mit berÄlage jur SInnullirung. nicht

gehört roerben cf. moe czyni o niewano
maestwa §. 188, fann flogen (%. demander).

Alagenber, m. (ein) skarcy, aujcy, powodo-
wa strona, JRS.

Älagenfurt, eine Stabt Celowice, g. Celowic (w
Karyntyi.)

Älagepunft, m. (ber) punkt skargi.

Äläger, m. (ber) skarycie!, powód, Bhsz. (§ranj.

demandeur), cf. *aktór.

Äläger, Slppellant, m. powód z odwoania, Doc.
©pricbm.

_
roo fein Äläger ift , jft auch fein SRidjter

gdzie niema skargi, tam niema i sdu, Cßoln.

äRaäepa.

Älfigerin, f. (bie) skarycielka, 'skarca, cf. po-
wódka, R@.

Älagefad)e, f. (bie) skarga, sprawa.
Älagefcbrift, f. (bie) skarga na pimie, *obao-
wanie.

Ä lag ton, m. (ber) paczliwy, ton, B., cf. ao-
sny gos.

Älageroeib, n. (ba8) narzekalnica, paczka, L.,

paczennica.
Äläglid) aosny, paczliwy; 2) ndzny, opakany.
Älamm, adj., enge (im SRieberfabf.) ciasny, wski}

2) beflommen ciniony; cf. adv. tskno. 3) berb,

feft ciniojiy, tgi, mocny. 4) fcbmer ju befom«

men, fnapp rzadki, trudno o co. 5) fiebrig; cf.

Sßr.^ßoln. feucht wilgotny.

Älammer, f. (bie) klamra, g. y, *klamer, g. mru,
L, z wora; nawias al8 Schriftjeicben.

Älammern, v. a. unb n., mit ben ^dnben fefthalten

uchwyci, rkami ober pazurami zaczepi.
2) flemme klamrowa, sklamrowa, klamra-

mi spaja.
Älampe, f. (bie) wizado t. j. belka lub drzewo
wyrzynane do spojenia i cinienia.

Älang, m. (ber) brzmienie, dwik, gos, brzk.
Sinen — bon fich geben dwik wydawa.

Alangboll peen dwiku.
Älapf, m. (ber) sztuk, puk, klap, szczk; cf. klask,

plask.

Älapp, interj. klap! klap! klask! plask! odgos
uderzenia, L.

Älappe, f. (bie) klapa, klapka. — in ber äRüfjle,

bie an ben Stumpf fd)lägt przesiewacz, ; cf.

gruchotka w mynie, Tr. — am Äleibe wyoga,
wyoka, L., cf. przykrywka.

Älappen f. ftrofcblöffel.

Älappen, v. n. m. h., einen bem SBorte Älapp ahn*

liehen ©chall bon fich geben klapn, klapsn, kla-

pa, kapa, upa z trzaskiem, L. 2) — , einen

foleben Schau berborbringen, al8 v. a. szczkn,
mit ben 3«hnen flappein szczka ober dzwoni
zbami, cf. zgrzyta fnirfcben — . SSenn e8 gum
flappetl fommt kiedy przyjdzie do rozprawy; cf.

— do harapu; kiedy przyjdzie orzech zgry.
2Me SSerfe Happen nid)t wiersze niegadkie, chro-

powate, nieskadne. 3)a8 flappt nicht to nieska-
dno, to si niechce klei, nie klei si.

Alapper. f. (bie) grzechotka, klechotka, *gru-
chotka, koatka.

2) —, eine ^flange szelek, AI., <ö<}.; szel-
nik, Jdz., ^»g.; gnidosz, ^>g. (Sat. rhinanthus).

Älapperbürr wychudy (tak e bokami dzwoni)
kostu.

Älabperfraut, n. f. ©litfd).

Älappermaul, n. (bag) wyparzona gba, szcze-
biotka, wiegotka, plotka, cf. Papliski.

Äla^permühle, f. (bie) myn stukajcy, — koa-
tajcy, gruchotka w mynie, cf. B. grzechotka,
mynek wiatraczek.

Älappern, v. n. m. f> kapa;; stuka, koata,
klekota, gruchota, grzechota. (£$. mit ben

3abnen flabbern zbami dzwoni, L.

Älappernufj, f. (bie) kokocina lena, L. (2at.

staphylea pinnata, inn.) kokoczka," Stuff, ko-
cica; pistacya.

Alaplmrpfe/ f. (bie) <$ti. papaver rhoeas, ,
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mak polny, Al.; mak obdny, wilczy mak, L. f.

gelbmobn maczek.
Alapperfd)lange, f. (bie) wa grzechotnik, w
dzwonicy (Sat. crotalus, L.).

Alapperftein, m. (ber) orli kamie, L.

Alapphanbfchuh, m. tber) rkawiczka bez palców,
rkawice niepalczate, Tr.

Alappholj, n. (baö) klepka, drzewo klepkowe.
Älapphut, m. (ber) kapelusz skadany.
Älappfraut, n f. grofchlóffel.

ÄlappB, m. (ber) plask, klask.

Alappfen, v. a. klaska, klapsn, uderzy rk.
Alapptifd), m. (beri stó skadany, stolik z kla-

pami, stó do skadania; cf. SRu]). skadny roz-
jemny stó z potami.

Alar, adj. jasny, czysty, klarowny, ber flare 4jim=

mel niebo jasne wypogodzone i flar unb beutlid)

janie i wyranie Ober nad) KV. znacznie i ja-
nie; flar roie Artyftall jasny jako kryszta; flare

83äd)e przezroczysie strugi, PK. 3S7. AlareS Pom
gi biako. 3nö Alare fortune mit ob

;
über ettuaS

wyjani sobie co, poj, wyrozumie dobrze;
fam. mit etmafc flar fein by* gotowym, skoczy.

Äläre, f. (bie) f. Älarbeit.

Älären, v. a, flar machen klarowa; flar loerben

wyklarowa 6ie, wypogadza si.
Älarheit, f. (bie) jasno, cf. klarowno, f.,

chwaa.
*Älaritl, n. (ba6) puzan, trbka krzykliwa, Tr.

Älärfeffel, m. (ber) panew w któr przeczy-
szczony cukier cedz, Tchn.

Alärlid), adv. janie, jasno, wyranie.
Älaffe, f. (bie) f. Glaffe klassa, cf. rejestr, m. g. u,

f. SRubrif.

Alatfcb, m. (ber) klask, plask, trzask; einen — ge*

ben klasn.
Alatfd)büd)fe, f. (bie) pukawka, pukadio.

Älatfche, f. (bie) f gliegenflatfche, gliegenflappe pla-

cka. 2) bie Älcitfcheiin zauszniczka, plotka,

pleciuch.

Alatfchen, v. n. m. r). klaska, trzaska; cf. B.

klepa, klapn, wyci. Sftit ben ^Silben, mit

ber $eitfche flatfcfjen rkoma, biczem klaska. Sn
bie ^(änbe flatfdjen klaska w donie.

Gj. wybiega starszy brat, rado na licach

ponie, skacze i klaszcze w donie ,,Ty mo-
ja, mój ty kwiat, Mick., in ber Baliabe Lilie.

.<Sj. fie flatfdje mit ber|>anb wycia rk, (H>01).

2) fig. aud) al8 v. a. sia plotki, ple, baja,
gada, klekota. Gj. flalfche nid)t über ihn nie

no go po kolendzie, Dmbr. 102.

Alcttfcher, m.(ber) plotkarz, klekot, g. a, pleciuch.

Alätfcherei, f. (bie) plotki, pi. trzsienie ober

rozsiewanie plotek , — wieci. <Sprid)lt>. od
rozsiewania wieci cierpi gba boleci.

Alatfcherin f. Älatfdje 2).

Alatfchhaft, adj. lubicy plotki ober wieci roz-
nosi; gadatliwy.

Alatfcfjfjaftigfeit, f. (bie) plotkarstwo,

Ala t f d) f raut, n. f. Sehen, tocifjer.

Alatfcbmohn, m.~\
f
adb ,rDFm

Älatfchrofe, f. J '' »elDmob »-

Alatte, f. (bie) kuda, g. y, Pi kudy, *kudaciny;
cf. kaki? cf. in Gängig: äJcaarflatte ober 2Beichfel=

jopf kottun, g. a.

Älauben, v. a. duba, gmera, grzeba, szpera,
cf. obiera, rozbiera, palcami obdtubywa.

Alauber, m.(ber) gmerek, g. rka, szperacz, *szy-
placz, g. a.

Alauberei, f. [bie) dubanina, mudna robota.
ftlauberig, adj. trudny do obrania, mudny.
Alaue, f. (bie) kopyto, kopytko. 2) niebr. pazur,

szpon, paznokcie; gcfpaltene — be« 9tinbe8, ber

ber Schaafe K racica, raciczka, L.
Alauenfett, n. (ba8) tuszcz z wygotowanych ra-

cic bydlcych.

Alauengelb, n. (bab) bie Alauenfteuer kopytne, ko-
pytkowe (podatek od byda).

Alaufe, f. (bie) bie 3^tle etneö SERöncrjeö cela, *kluza,

*koza, ciupa; cf. B. ciupka; 2) ein enger Sßafj

wska droga w górze, wwóz, PI. y.

Alaufner, m., o6erb. f Ginfebler, pustelnik; cf. B.

zakonnik za klauzur.
Älabier, n. (baß) f Glabier.

A leb en, v. a. lepi, klei. 2) —, v. n. tri. I). han=

gen bleiben przylgn, lgn, ulgn, uwizn,
lepi si, przyczepi si, cf. ^5r.«$0lll. przyln,
przylina, mocno trzyma si czego.

Aleben, n. (bab) lepienie, Ignienie, *przylinanie,

cf. przyleganie, SBj.

Aleberig, adj. lepisiy, lipki, lgncy, lepicy si,
klejowaty; cf. B. kleisty,

Aleberig feit, f. (biet lipko.
Älebfraut, n. (bab) przytuli lepczyca, AI., «ö g lt. ;

przytuli ostrzyca, J dz. (Sat. galium aparine).

Blaueö - ostre ziele lece, AI, ^g.i lepczyca
leca, Jdz., 4J9- (Sat. asperugo procurnbens).

Älebnelfe, f. ibie) firietka smóka (Sot.) (Sat.

lychnis viscaria), H. J.K.
Alebrici), m.

f.
Älebfraut.

Alebrigfeit, f (bie) lipko, kleisto, cf. bot.

klejko s: Sat. mucilago b. ©chleim.

Alecf, m. (ber) kleks, yd, *kawka, wrona w pi-

mie, plama, L.; kropla z pióra upuszczona,
Tr.; nad) KV. zmaza, mak ufa, skaza.

Alecfbud), n. (bab) raptularz, g. a,
f. Alabbe.

Alecfen, v. n. m. 1)
plamy robi, np. piórem, za-

lewa, ydy robi, splami, bazgra, kleksów
narobi, namaza.

2) einbringen, helfen dostarcza, dostawa,
f. er»

ftedlid).

Alecf er, m. (ber) bazgracz; cf. B. malarz niezgra-
bny, bohomaz, g. a, L.

Alecfcrei, f. (bie) bazgranina, mazanie niezgrabne,
gryzmolenie.

AiecfS, m. (ber) kleks, cf. kaczek, j. S gnoju.

Alecffig poplamiony.
Alee, m. iber) koniczyna (Sat. trifolium) cf. Cßr.=

Sßoln. konikowie, g. ia, konicz, g. y. 8angblät=

triger — f. Saftarbflee. SScifjer — f. SSienenflee.

Mother — f. Serggeiöflee getter, geinciner, rother,

brauner, ^otlinbifctjcr, Spanifd)er, Sßiefenflee koni-
czyna kowa, Al., Jdz.; — czerwona konicz,

«Öfltt. (Sat. trifolium pratense). ©olbfarbener,

gelber — koniczyna óta (Sat. — agrarium).
Brauner, fafranienbratiner — koniczyna brunatna,
Al., Jndz. (Sat. — spadiceum). Siegenber — f.

Aopfenflee, Heiner.

Aleebau, m. (ber) siejba ober krzewienie koni-
czyny.

Aleeblatt, n. (ba8) listek koniczyny (trojlistny

nad) Grn. .£>bb.), szczawik trojlistny. 2) troje,

g. trojga, trójka, g. i. (t. j. co si dobrali do
siebie).

Aleefalj, n. (ba8) sól szczawikowa.
Alei, m. (ber) eine fette ftäfje Grbe lipka ziemia,

biaa glina, i, g u; i»

3

ll ft39- iowaty, gliniasty.

Aleiben, v. a., ft. flebeu inadjeu lepi, klei.

Äleibelrjerf, n. (ba§) lepianka.

Aleib, n. <ba8) suknia, cf. im höhern Sfbl szata,

odzie; odzienie, ubiór, strój, habit, Dmbr.21S.219.

©pridjro. Äleiber machen Seute jak ci widz,
tak ci pisz, cf. suknia grunt; cf. jakie odzie-

nie, takie raczenie, f. Aleibung.

Gin Jrauerfteib szata aobna; fóftlidje Aleibtr

szaty kosztowne. Äleiber anziehen suknie wdzie-
wa, oblec si w szaty.

Äleiber ausgehen zdj sukni, zewlec szaty.

©eftiefte Äleiber haftowane szaty. SUte abgetragene

Äleiber suknie state znoszone. 3fniffene —
suknie podarte. 35ie — befubeln *pokalaó ober

splami suknie. [ffllit roeiften Aleibern angehan o-

Meczony w szaty biae.
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Äleibetl, v. a. odzia, odziewa, przyodzia, przy-
odziewa, ubra, ubiera, okry, okrywa.
©id) fleiben ubiera sie, nosi si. Gr flfibtt fid)

polnifch ob. gfht polnifch gefleibet chodzi po Polsku.

2) flehen zdobi, przysta ober przystoje; cf.

lee dobrze, do twarzy by.
6r. ben bie grommigfeit fchon fleibete ma s-

dziwy któremu wielka pobono przystaa,
PK. 405.

Äleibdfjen, n (ba6) sukienka.
Äleiberbürfte, f. (bie) szczotka do sukien ober od

sukien, cf. szczotka, mioteka.
Äleiberhanbel, m. (ber) handel sukniami; skad

ubiorów; cf. tandeta.

Äleiberhänblcr , m. (ber) kupiec handlujcy su-
kniami.

Alf iberfammer, f. (bif) garderoba, szatnia.

Äle i ber ma eher, m, (ber) ber&leibner, ©chneiber kra-

wiec, g. wca.
Äleibermotte, f. (bie) mól w sukniach.

ftletbernarr, m. (ber) strojni, g. ia.

Älciberorbnuug. f (bie) ustawa o sukniach, o

szatach, o strojeniu si; cf. B. porzdek w no
:

ezeniu sukien, prawa szaine, L.

Äleiberpracht, f. (bie) zbytek w sukniach, prze-
pych w strojach.

Äleibevfcbranf, m. (ber) szafa na suknie, nad)

Gm. ^)Ubb. *szatnica, *szatownlca.
Äletbertracht, f. (bie) ubiór, g u, moda.
Äleibung, . (bie) odzie, g. y, ubiór; cf. przy-

odziewek; cf. strój; cf. ubranie; cf. przyodzia-
nie ober przyodziewanie (— si w co, — si
czem). G$ lisie pomknij si, kuno przed stó,
sobolu za stó, baranie za piec, Gin. §

Ä l c i b u.n g 8 ft ii cf, n. (ba§) cz odziey, suknia;
pi. ubranie, ©rofjpoln. rzeczy.

Äleie, f. (bie) otrby, g. ów unb otrb.
fiUienbrot, n. (ba6) chleb z otrbami.
Äleienmehl, n. (ba8) mka razowa, B.

Aleig otrbiasty, otrebisty, otrhiany, SBfl.

Älein, adj. may, Heiner mniejszy, flfinfte najmniej-

szy, maleki, niewielki, szczupy, drobny;
Hein roenig troch, troszk, bad Heine maa po-
sta, co maego j im fleinen w maym, w maym
mlerzydle, na matem, czstkowo; Heiner «£)Cmbel

ober im fleinen drobny handel (a), handel cz-
stkowy.

Gj- moneta zdawkowa do zdawania i dopa-
cania mianowicie w drobnym handlu (a).

Älfin, adv. mao; Hein machen podrobi* na drobne
kawaki potuc, porba, pokraja, .ftolj

drew uci, urba drew; Hein toerben male.
Äleinaften Azya mniejsza; cf. Natolia.

Äleindugig maooki, a, ie.

Äleinbauer, m. (ber) pókmie.
Äleinblumengras, n.

f. Slcfernelfen.

Äleine, m. (ber) malec, g. malca.

Äleingeift, m. (ber) czowiek miakiego rozumu.
— blahomylny; cf. mikrolog, drobnostkarz, g. a,

Äleingelb, n. (tad) zdawkowa moneta.
Äleingeroehrfener, n. (ba8) ogie z rcznej

broni.

Äleinglaubig raaowierny, niedowiarek, niedo-
wierzajcy.

Äletnglctubigfeü, f. (bie) niedowierzanie, niedo-
wiarstwo; tchórzliwo.

Äleinhanbef, m. (ber) handel czstkowy.
Äleinjjänbler, m. (ber) kupiec przedawajcy cz-
stkowo (a); cf. B. kupiec przedawajcy na
funty, — na okcie.

Äleinheit, f. (bie) mao, maleko, f.

Älein$erjig bez odwagi, bez serca, niemiay,
trwoliwy.

Älfinigfetr, f. (bie) fraszka, bagatela, maa rzecz
drobnostka; cf. L. *furda. Gg. auch eine fileinig»

feit faun einem gu Statten fommen dobra psu i

mucha. Sr,, z drobnych rzeczy wielkiej szkody

pocztek bywa (a), auö einer — entfteht oft ein

größte Unheil.^

Äkinigfeiteframer, m. (ber) drobnostkarz; czo-
wiek zajmujcy si fraszkami; w drobnostki
wchodzi lubicy.

Äleinförnig drobnoziarnisty.

Äleinlaut, adj., einen fleinen, b. i. fchroadjen Saut

bon fich gebenb (nur in fig. S3ebeutung), nieberge=

fchlagen tchórzliwy, struchlay, zgapialy, cichu-
teki, ucichy, pokorny, upokorzony, uciszony,
któremu serce upado, który serce straci, —
zwtpi o sobie; cf. B. zafukany, zahukany,
bojaliwy, fleinlaut Inerben spuci z tonu, *zno-
towa.

G$. jego ton w pomylnoci gony i wy-
soki okaza si od owej pory czasu spnszczony
i skromny, Kons. 3.

Äleinlid) drobny, malutki, maciupki; gem. fig.

nikczemny, drobnoslkow3', g. S3, drobnostkowa
uraliwo, Dant.; Heinliche Gmpfinblichfeit; cf.

drobnostkowa nauka slow etc. S.P.j fleinlid)

drobiazgowy, 5. S3, drobiazgowa surowo, S.P.

Äleinlichf eit, f. (bie) drobiazgowo, mao,
nikczemno. 65. nasza wielka sprawa naro-
dowa wysza jest nad wszystkie maoci i

chv.de widoki przewrotnych (a).

Äleinmuth, m. (ber) nieufno, maowierno, nie-
miao, trwoliwo, utracenie serca, zwt-
pienie o sobie.

Äleinmüthig nieufny, zwtpiay, maowierny,
bojaliwy, lkliwy; ef. skoatany na umyle,
strwoony; upady na duchu (a); fleinmtithig mer«
ben truchle, Gr. Die Heinmüthigen richtete er auf
wtpliwe twierdzi, PK. 58ö.

Äleinmüthigfeit, f (bie) nieufno, zwtpienie,
skoatanie na umyle eig. jeriuttet.

Äleinob, n. (ba8) befonberß Gbeifteine unb barauS
berfertigter ©chmticf klejnot, g u, klejnocik, g. a
unb u, kosztowna rzecz, *ochdostwo (ültpoln.

ber ©chmucf) kosztowne bd z kruszców bd
z drogich kamieni.

Äleinfchmib, m.
f. ©chlöffer lósarz, g. a; cf. B.

kowal drobnych rzeczy.
Äleinftäbter, m. (ber) mieszczanin z maego mia-

sta; 2) fig. parafianin

Äleinftabtifd), adj. maomiejski, kupczykowaty,
L.; cf. *thopskie obyczaje, eig. bauerifrhe ©it*
ten; —e8 SBefen paratiaszczyzna.

Äleifter, m. (ber) klajster, g. stru.
Älei ft ein, v. a. Majstrowa.
Älemme, f. (bie) ein SEBerfjcug sum Älemmen kluba;

kleszcze, Pi. 2) ein enger Ort — cianina, cia-
nina, cie, f., ciasnota, ciasno; cf, ciasne
pooenie, Niemcewicz.

gig. Verlegenheit trudno, toni, matnia, kopot.
3) ein Ärampf ber Äinnbadten, äRaulfperre kurcz

w szczkach; in bie — gerathen znajdowa si
w zym razie ob. midzy motem i kowadem.

Älemmen, v. a. fehr brücfen cisn, ciska, przy-
skrzyn, wkleszczy, cf. B. *zaklsa si,
opiera si; ben gu$ Hemmen przyprze nog
czem, toczy co 5 3(emanb an bie SSanb Hemmen
przyprze kogo do ciany, Eh.

Klempner, hi. (ber) blacharz, g. a.

Älempnerarbeit, f. (bie) blacharska robota, bla-
cha rszczyzna.

Älempnergefell, m. (ber) czeladnik blacharski.
Ätempnerrjanbroerf, n. (bag) blacharstwo.
Älempnerlehrling, m. (ber) blacharczyk.
Älepper, m. (ber) ein Reirpferb, befonberS jam Saufen

podjezdek, g. dka, L.; kusak, eig. ein Araber;
^od)traber stpak; cf. jednochodnik, eig. &IU
ganger, ^afjganger; cf. rumak, eigentl. ein treffliches

tnrfifdheS Rofj; zmudzinek, eig. ein fleineg famogiti*

fcheS $ferb, cf. czapak (ko wierzchowy), Trój.
Älette, f. (bie) opian (Sat aretium) ©emelne, grojje— opian pospolity, ÄI.

;
Jndz.j opucha, opuch
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pospolity wielki, ,£>g. (Sat. arctlum lappa); cf.

f. ftiettenrourjeU fleine —
f. S3ettlerlciufe. 2) ein fid)

anhängenbed Ding haczyk, kolec, g. lea.

ftlettenförbel, in. trybula dzika, ftl. (Sat. scan-
dix anihriscus, L.)

f. (ffclöförbel; cf. L. pietra-

sznik ob. pietroznik. 2) —
f. 'tfcferflette.

Älctt enfrnut, n. f. «gmiibejunge, fleine.

ftlettenroeibe
f. ^aarroeibe, fleine.

ftlettenrourjel, f. (Sat. arctium bardana) opian,
P. A.

ftletterer, ra. (ber) ten co lazi ober drapie si po
drzewach, skatach.

ftiettem, v. n m. f.
le, azi (wgór), wdrapa,

si, wle, wazi, cf. drapa sie. §r. po ska-
listych cieszkach, S.Pp. lieber ben 3auu flettern

przele przez pot.
Äle ber f. Älee.

ft l et; f. fllei.

ftletermufj f. ftlunfermujj zacierki, Pi. ob. ftlümper.

Äl ima, n. (ba6) kliraa, g. atu, auch klimat.

ftlimmen, v. n. reg. unb irr., Imperf. ich —, er

flomm, Part Prt. geflommen, m. f. (im höhern Stl)l),

für flettern laz, laz, le ober le, wazi,
wdrapa si, pia si.

ftlimmenb wspinajcy si =: 8at. scandens, Bot.
ftlimperer, m. (ber) brzdkacz, ladajako grajcy

na fortepianie lub gitarze

ftlimpern, v. n. m. h.
,

fchledjt fpielen rzpoli,
brzka.

ftlingbeutel, m. (ber) dzwonek kocielny, beffer

woreczek kocielny, 9Bj.

ftlinge, f (bie) klinga, 3- $• ; gownia, ele, f.}

cf. 'brzeszczot, g. a, eig. SJJefferflinge, 4?irfd)fin*

gerflinge. lieber bie — fpringen laffen w pie wy-
ci. (?£. wszystkich co ich jest puszcz na
rnkcz goy, P.K. 28. Sion ber — abfpringen f. afc

fchroeifen.

fttingel, f. (bie) dzwonek, g. nka.

ftlingelbeutel, m. (ber) dzwonek kocielny; wo-
reczek kocielny, dzwonek z tor«:bk, SBarfd).

ft ling ein, v. n. in. h., ein Steratib unb Deminutio
dzwoni, brzka.

ftlingeln, n. (ba6) dzwonienie.

ftiingelfdjlitten, m. (ber) sanki z dzwonkami unb
nicht *z cymbaami.

ftlingelftocf, m. |ber| brzkalc, g. lea, fehlt L.;

allein in $reufj stolen toirb ber ftlingelftort ber .£>irs .

ten fo genannt, roomit fie bab S3ieh fdjeuchen.

ftlingen, v. n. m. h., Imperf id) flang, Conj. bafj— flange, Part. Praet. geflungen brzmie, dzwo-
ni, brzka. Die Dhren flingen mir dzwoni mi
ober szumi mi w uszach. Die Dhren roerben ihm

flingen zabrzmi mu w uszach jego, Serem. 19, 3.

ftlingenb dzwonicy, brzkajcy, brzczcy. Sn
flingenber SDlünje w gotowej brzk majcej mo-
necie (a).

ft ling flang, m. [ber] brzk; fig. dwik sów
bez myli.

ftlinif, f. (bie) klinika.

ft I Inf e, f (bie) klamka, zapadka (u zamku).
ftlinfi)afen,m. (ber) kluczka, L. skobel.

ftlinfe, f. (bie) rozpadlina, szpara.

ftlippe, f. (Die) ein fchroffer gelfen auf bem feften

Sanbe ober im SJleere skaa, szkopu, (Sr,, wielu
mioników filozofii rozbio si o ten szkopu,
Do wg., cf. hak, g. u. eig. Sanbbanf.

ftlippfifd), m. (ber) auf ftlippen gebönter ftabeljau

sztokfisz, kablion ob. kablon.

ftlippig skalisty, peen ska.
ftlippfram, m. (ber) drobiazgi, drobne towary
mosine, elazne; handel towarami drobnemi,
mosinemi, elaznemi, miedzianemi, Tr.; kro-
beczkowy handel, P. Jan.

ftlippfrämer, m. (ber) drobnemi towarami han-
dlujcy.

*ftlippfd)Ule, f. (bie) szkoa elementarna, f. ftin=

berfdjule,

ftlipproerf, n. f ftlippfram.

ft lir ren, v. n. m. h. brzka, szczka, chrz-
szcze; cf brzcze.

ftlirren, n. (baS) brzk, g. u, szczk.
ftlirrenb brzczuy, L, brzczcy, *SBj.

ft li tf eh, m. (ber) klask, *mlesk, g. u. fig. kawat
liskiej — lipkiej massy jako ciasto.

ftlitfchen, v. n. m. I), klaska, plaska, plsa, cf.

"mlaska.
ftlitfchig, adj. lipki, niewypieczony, kleisty,

ciastowaty, klóskowaty, zakalcowaly
, j. S3,

chleb, SBj.

ft litt er, m. (ber) kleks, yd, plama, bazgranina.
ftlitterbud), n. (baö) raptularz, g. a.

ftloben, m. ein Raufen gefdmiteneS ©etreibe pk—,
kupa zboa tego, gin — glad)8 kuka lnu,

Deutfch: ftaute, pk lnu, L. 2) — ein SBerfjeug

jum galten kluba; kleszcze, szczypce, cf. *kle-
szczotka. 3) — bie Scheere beim SBagebalfen
kluba u wagi, — u szal. L. 4) eine Stolle im
glafcbeiljuge kluba, blok, krek w silniach win-
dujcych majcy na oko okrgu rowek wy-
drony na lin, i sworze elazny przecho-
dzcy przez rodek, L.; kóko obkowate na
obwodzie, aby si z niego lina nie zmyka-
a; cf. ber SBinbefloben lada lewarowa; — ^>olj

szczapa, (a), klufta, L. ; cf. polano drzewa.
ftlobenfjolj, n. [ba6j drzewo kluftowe, w pola-

nach.

ftlopfe, f. (bie) bie ftloppe, bei ben Sabem ein fchma»
lee Sineal, mit biele binnen, bermittelft beffelben bie

etecfnabein in ©riefe eiujuftccfen linia do wtyka-
nia szpilek w papier, wpychado.
2) uneig. niebr.; bie tnge ciasnota, ciasny kt,
cianina; 3. S3, einen in bie ftlopfe friegen przy-
prze kogo w ciasny kt, da si komu w
znaki, zbi kogo na miazg.

ftlöpfel, m. [ber] geroöhnl. ftlöppel, ein SBerfjeug aum
ftlopfen ober jum ©d)!agen, ein furjer biefer ftnüttel;

bef. ber eifeme (Schlägel in einer ©loefe motek, kle-
padlo, serce (u dzwona), cf. knebel, knutel,
krótki gruby kij, kijanka. 2) ber Spitjenflöpfel

klocek do robienia koronek L. gett), ftlöppel.

ftföpfelarbeit, f. (bie) dziergana robota na w-
zeki ober kluczki pleciona, L.

ftlöpfeln ober flöppeln, v. a. koronki robi, dzier-
ga, *kneplowa, koronki wiza, wiza na
kluczki, ple na wzeki, — na kluczki.

ftlöpfelfiffen, n (bad) poduszka do robienia ko-
ronek, B.) poduszeczka do dziergania, — od
'forbotów, — koronek.

ftlopfen, v. a. unb n. m. h. koata, puka, stu-
ka, gr, ein $ferb flopfen, if)in bie .froben jerqued
fchen kleci, kleni (kleszczy); waaszy ko-
nia przekrcajc nu muda ober gnieceniem j-
der. glad)8 _, klepa, tuc. ftleiber — , trze-
pa. S3reit flopfen rozklepa. Da8 ^»erj flopft mir
serce we mnie puka, mocno bije.

ftlopfen, n. (bao) koatanie, stukanie, stuk.

ftlopfcr, m. (ber) motek, g. tka, koatka, koa-
ta/,, L.

ftlopffed)ter, m. (ber) einer ber für ©elb mit allerlei

Slrten be8 ©eroehre ficht, fig. ein jum ©treit alljeit

fertiger Schriftfteller szermierz; napastnik, zapa-
nik, siepacz, wbijak, *wysiekacz, L.j junak
na kuaki, (a). Sr. Belcher sawny junak na
kuaki, (a) eig. ein Sorer.

ftlopffed)terei. f, (bie) szermierstwo; zwadliwo.
ftlopfóengft, m (ber) wnter, Grodzicj ogier

gnieciony? waach g a. 830hm.; kleniony ko.
ftlopfholj, n. (baö) klepado, klepaczka; cf. $r.

unb S3ot)in. klepacz, g. a. kijanka, eig. ein

SBafdjholä, ein SBafchbläuel, cf. Muff cepa.
ftlopfjagen, n. (ba6) wystraszanie dziczyzny
erdziami po krzakach bijc.

ftlöp;pein
f. flöpfeln; (Sir. einen #unb flöppeln knebel

pH u przywiza
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Äl'oppe f. Älopfe.

Alöpplerin, f. (bie) koronkarka; trudnica si
klockowa robot.

ÄlOp,p8, m. (ber) zrazy, PI.

Äloppöf teifcf), n. (bab) miso na zrazy, cf. klopsy,
(a) 35. siekanina.

Alofj, m. (ber) bryla, powaka, L.; cf. bawan. 2)

bie Äeuldje klusek, kluska.
Älöfjchen, n. (ba6) kluseczka.
Al fig brylasty, kluskowaty, kleisty.

Älofter, n. (baö) klasztor, g. u, aber aud) nod) üblich g.

a. Aufhebung bei• Älofter suppresy a klasztorów SP.

©£. po niejednego zaktach klasztora ci bogo-
sawi a ci kina autora, Krs. Tom. 1. S. 140.

Alofer beere f. (Shriftbeere.

Älofterbruber, m. (bei) berjenige bev im ©(oncheflo*

fter bie männlichen Slrbeiteu »errichtet laik klasztor-
ny. B.; braciszek, osiel domowy.

Älofterfrau, f. (bie) zakonnica, mniszka.
Älofter'gan'g, m. (ber) korytarz klasztorny.
Äloftergarten, m. (ber) ogród klasztorny.
Äloftergeifiliche, m. (ber) zakonnik, g. a.

Äloftergelübbe, n. <ba8) lub zakonny.
.Rloftergut, n. (ba6) majtek klasztorny, dobra

do klasztoru nalece.
Äloft erj u ngfer, f. (bie) panna klasztorna.
Alofterleben, n. (ba8) ycie zakonne, ycic w

klasztorze, ycie klasztorne, zakonnictwo, L.

Alöfteiiid) klasztorny, zakonniczy.
Äloftermauer, f. (bie) mur na okoo klasztoru,
mur klasztorny.

Alofterorbnunjg, f. (bie) ber Älofterbrauch regua
klasztorna, zwyczaj klasztorny.

Ä.l öfter pfortc, f. (bie) furtka klasztorna.
Alofterftrafe, f. (bie) kara zakonna.
Älofterfd)hnfter, f. (bie) zakonnica, mniszka u-
sugujca.

Alofterflucht, f. (bie) karno zakonna.
Älotj, m. (ber) kloc, g. a, pie, g. pnia, pniak, g

a; cf. koda, fig. ein grober unb untätiger gjlenfch

czowiek niezgrabny, drgal, bawan, g. a, gap',

g. ia; cf. czop.

Älofcdjen, n. (bat) klocek.
Älotjig niezgrabny, grubijaski.
Alotjfopfig, adj. twardej gowy.
Älubb, m. (ber) schadzka, klub.

Älu ft, f. (bie) eine tiefe Spalte in SSergen unb Reifen

rozpadlina^ cf. przerwa; rozerwisko; cf. Cßreufj'

Sßoln. skaa, rysa, szczelina szpara; bibl. otcha,
jama, jaskinia; fig. Cr,, oba zostawili midzy
sob, a poprzednikami swojemi wielki prze-
stwór L. im Gr.

2) —, ein grofjeS ^oljfdbeit szczapa, f. Aloben.

Ä lüftig, adj., ©palten habenb szczelisty. Hoss.,
rozpadlisty, popkany cf. *ßr.4ßoln. skalisty. 2)
— berb nur in einigen Sßrosinjen krzepki, mocny,
tgi-

Alug, adj. mdry, roztropny, cf. Stuff bagoro-
zumny. 6r. mdra gowa niedba na gupie
sowa. 2) — , adv. mdrze.
(Sin aJenfch ber nicht recht flug ift *wla, L., cf. nie
dobrze ma w gowie uoono; $r.=9ßoln. czo-
wiek nie wszego rozumu, przygupek, g. pka.
3d) fann barauS nid)t Flug treiben nie mog si z
tego zmdrzy, nie pojmuj tego.

Alügelei, f. (bie) mdrkowanie, rozumkowanie,
szperanie.

Älügeln, v. n. m. f). mdrkowa, rozumkowa,
subtylizowa, eig. fpitjfihbig fein.

Ältjgheit, f. (bie) roztropno, mdro.
Älügler, m. (ber) f. Älügling mdrek, g. drka, wy-
mylacz, g. a.

Älüglid), adv. roztropnie, mdrze.
Älügling, m. (ber) mdrek, *saperda, L.; cf. m-

drela, alt. Slut.; mdrala, jr.*$0ln.
Älümpchen, n. (bag) bryka; cf. . gruzelek ober

gruze, cf, zacierka.

Ältl mb en, m. (ber) brya, bawan, g. a, kawa, g.

a, gruze; kupa; Stuff, gruda, sztuka; powaka,
zacierka.

Älümperig, adj. gruzowaty, brylasty, gruzowy.
Al lim pern, fid), v. rec. m. b. krupi si, kruszy

sic, rozsypywa si.

Älumpfifd), m. (ber) paskosz, (ryba.) (2at. tetro-

don mola).

Alumpfufj, m. (ber) noga nie ksztatna, skrzy-
wiona.

Älump Weife, flumpenrocife bryami, kawaami.
Älu nt er, f. (bie) eine heraMiängenbe fleine Sftaffe su-

sfaek, szuszfa, pi. szuszfalki, L.; kak, £. u,

PI. klaki; $r.=Cßoltl. klunkry, przyczepka, przy-
lepka, lep, g. u, PI. lepy. @g. bota, kasztanki

pod brzuchem krów; cf. frenzle; cf. gruza.
Älunferig zaszargany, zbocony.
Älunfermufj, n. (ba8) zacierki, Dom Sing, zacierka.

Älnppe, f. (bie) Äloben, Äluba. einen in feine— be«

fommen dosta Aogo w swoje pazury.

Älüfe, f. (bie) Äluza t. j. dzinry po burtach okr-
towych do przewleczenia liny Aotwicznej.

Älbftier, n. (ba6) enema, L. lawatywa; Jabafgfll)*

ftier feijen dawanie enem dymnych z tytuniu,

DD., da enem (flbfticren), klister L.

Älbftierfpritje, f. (bie) szpryca od enemy, serynga,

g. i, B.; cf. DD. /tanka Atórej si do dawania
enemow uywa.

Änäbchen, n. [baö] chopaczek, hßft., chopczyc, g.

a, chopczyna, modzieniaszek.
Änabe, 111. (ber) malec, g. malca, malczyÄ, cho-

piec, chopczyc, chopi, g. ecia, PI. chopita,
pachol, g ca, PI. ta; cf. wyrosteÄ, g. stka;

gjc. bu bift nod) ein Änabe bo jest dziecin,
1. Sam. 17, 33.

Änabenalfer, n. (baS) *chopictwo, beffer wleS
chopicy, — pacholcy.

Änabenart, f. (bie) sposób chopicy, dziecicy.
Änabenhaft dziecinny, adv. po chopicemu, ja
maemu chyba chopcu przystoi.

Änabenfraut, n. storczyk samicowy, KI.; Hg.j
storczyk wsSolici, Jndz. (Sat. orchis usi ula-

ta). SprenflicheS f. |>eiratb6bluine. 2i dwulistni£,

KI., dwójlist, Jnd. (gat. ophrys). @infnollige§ —
dwulistniA pachncy, K. ; dwójlist pachncy,
Jndz. (Cat. ophrys monorchis). §liegenartige& —
f. gliegenblume.

Änabenmännlein, n. storczyk samcowy, Kl., Hg.,— samczy, Jd. Sat. orchis mascula).
Änabenmä&ig f. fnabenhaft.

Änabenfchanber, m. (ber) samcoonia, sodomczyÄ,
pederasta.

Änabenfchfinberei, f. (bie) samcoostwo.
Änabenfrbule, f. (bie) szkoa dla chopców.
Anabenftreich, m. (ber) figiel; postpek dzie-

cinny.

Anäblein, n. (ba8) chlopito, *otrocztao, chop-
czyna, chopaczek, m. g czia.

Änaci, m. (ber) trzeszczenie, oskot, omot rzeczy
w amaniu, *trzesÄot, trzask.

AnacfS, interj- knak, trarara, tyr, dyr.

Änacfen, v. n m. h. trzeszcze, pAn; 2) al8

v. a. zgry, paznokciem zgnie. (Slilffe —
orzechy rozgryza.

Ä naci man bel, f. f. Aracfmanbel migda nieobierany
ober — w skorupie.

Änarfrourft, f. (bie) eine geräucherte bünne SöBurft bon
©chmeinefleifd) kiebasa wdzona, kiebasa sucha;
cf B. na pó wdzona kiebaska, sardelka.

Anacfroeibe f. Sutterroeibe 2).

Äna'gge, f., ber Anaggen koek.
Anall, m. (ber) cf. 9tapp8 huk, oskot, puk, omot«

Sr,, ber bat einen — dziur ma w gowie ober—
postrzelony; paliwoda. Anall unb jCafl, plötjlich,

unoermuthet (fagt Slblng ) (fle follen fein ©lieb met)r

jucfen) za jednym wystrzaem; na eb na szyj,
raptownie.
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Anallbficfife, f. (bie) pukawka.
Anallen, v. n. in.

fi. puka, pka, pkn, trza-
ska, 3. 33. biczem, B.; klaska. Gj. rzsiste
klaskanie biczem, zapowiadao z daleka przy-
bycie Pana Fadowicza, LSB.

Anallgolb, n. (ba6) zoto piorunujce
Änallfugel, f (bie) kula (szklana na ogniu) trza-

skajca.
Änallpulöer, n. (bab) proszek piorunujcy, deto-

nujcy, Tchn.
Änallfilber, n. (ba6) srebro piorunujce. B.

niedokwas srebra amoniakalny. Trój.
Anapp cisy, ciasny, wski, skpy, szczupy;

fnapp tfbcn skpo y. *
©id) — beficlfen skpo

si obchodzi, ogranicza swe potrzeby. 6jr.

dla wielkoci szaraczy byl ten rok bardzo
cisy, L.

Anappe, m. (ber) ucze sztuki rycerskiej, gier-

mek, wyrostek, cf. B. cblopak, chopiec, cze-
ladnik f SSergfnappe.

Anappen, v. a. unb n. m. h. skpi, oszczdza.
Anappfacf, m. f. ©cbnappfatf torba, sakwy," PI. g.

sakiew, eig. ber Querfatf.

Anarpeln, v. n. m. h. chrupa, gry, goda,
Ross.

Anarre, f.
f.

Schnarre grzechotka.
Anarren, v. n. in. fi. skrzypie, skrzypa, chro-

bota.
Anarren, 'n. (ba8) skrzyp, g. u, skrzypienie,

skrzypanie.
Ananenb skrzypicy, skrzypliwy.
Anafter, m. <ber) knaster, g stru (tytu). gin

alter —bart bzdyk, L.i *kulfan, L. stary gdera.

Anaftem, v. n. m. fi.
trzeszcze, chrobota, gru-

chota.
An a ten f. Aneten.

Anattern f. Anaftern.

Änauel, m.(ber) czerwiec, HJK. (8ar. scleranthus).

3äl)riger — f.
©rabfnötterid); anöbauernber — f.

Slutfraut (2at. scleranthus perennis).

Änauel, m. (ber) kb, g. bu. kbek, g. bka.

Änäulchen, n. (ba8) kbeczek.
Äna u elf or mig kbowaty.
Aimuf, m. (ber) oberb. f. Anopf guzik — an einem

(Btocfe inakowica, gówka, gaka, cf. gnz. ©F.

kosztowny guz dyamentowy do kopaka przy-
pity, Skarbek. — einer ©aule kapitel u

stupa.

Anaulampfer, m. f. ©rinbrourg Keine.

Anaulgrab f. Slcfergrab.

Änaupeln, v. n. m. fi. chrupa, odubywa, ogry-
za, ogry, *goda.

Anaufer, m. (Per) sknera, mida, kutwa, skpiec,

g. pca; cf. ma wa w kieszeni, liczykrupa,

f- m-
Anauferei, f. (bie) skpstwo, kutwiarstwo, skner-

stwo, sknerowato.
Anauferig, adj. skpy, sknerowaty; cf. ciasno-

doni, ia, ie, L.

Änaufern, v. n. in. fi. skpi, kutwi, zbija, 3.

33 grosze.

Anebel, m. (ber) knebel, g. bla, krpulec, g. Ica.

2) Anebel f. «IcTerfparf.

Anebelbart, m. (ber) ws, g. a, ober $(. wsy.
Änebeln, v. a. m. fi. kneblowa, skrpowa.
Anebelfpiefj, m. (ber) oszczep, g. u.

Anecht, ni. (ber) parobek, pachoek, bibl. suga,
3. ». ein — ©otte« suga Boy, cf. ber ^ferbe=

fnccht auf bem 8anbe fornal, I,, er,, einen — tnie*

tfictl parobka urzdzi, 6. 1q., beffer naj. 2)

niewolnik, sualec.
Anechten, v. a. ujarzmi, gnbi.
Anechtiftft niewolniczy, sluebnlczy; cf. B. su-
alczy. Cin fnerfittfcfieb 3och jarzmo niewoli;
rned)tlfd)er ©eift duch niewoli, duch niewolniczy,
adv. niewolniczo.

Anechtlid) parobczy, sualczy, B.

Anecfitbarbeit, f. (bie) robota niewolnicza, pa-
robcza.

Änecfitfd)aft , f. (bie) niewola.
Änecfitöbienft, m. (ber) suba parobczaj cf. B.
usuga suebna, posuga.

Anerfitbgeftalt annehmen, bibl. ksztat suebniczy
na si przyj. Dambr. 157.

Äneif, m. (ber) gnyp ober gnip, g. a; cf. krawacz,
L., ein ©djuftermeif.

Äneifen, v. irr. a. in. fi., Imperf. id) — , tr fniff,

Conj. baj) id) — , ev Fniffe, Part Praet. gefniffcn

(ober fneipen , v. a.) szczypa, Praes. szczypi;
uszczypn.

Aneipe, f. ("bie) eine Älemme, ein äßerfjeug 311m fnei*

pen obcgi ober kleszcze. 2) bie ©djeilfe kar-
czmisko, B. szynkownia.

Äneipen, v. a. szczypa, szczypn.
Äneipen, n. (bab) szczypanie, dr.'baö — im Seibe

rznicie w odku.
Änciper, m. (ber) szczypicy.
Äncipfcfienfe f. (bie) karczmisko, szynkownia,

licha karczma, kabak, g a unb u.

Äneip3ange, f. (bie) kleszcze, PI. g. ów.
Änelter, m. (ber) lichy tytu.
Aneten, v. a. gnie. Präs. gniot, Prät. gniót,

miesi (glin), mitosi, Sßr. «Sßöln. zaczynia,
przyczynia mk.

Aneten, n. (bab) gniecenie, ugniecenie, misienle.
Aneftrog, m. (ber) dziea, cf. koryto.
Ani cf, interj. knik, ter, trzut.

Anitf, m. (ber) nadom czego, nadamanie.
Anicfen, v. n. m. fi, ben ©chali fnicf bon fid) geben

trzeszcze.
2) 3m ©ejen utyka , zgina kolana, zapada
na kolana. 3) tnicfern, fnaufern skpi; II) alb

v. a. seibrecben stuc, bom Praes. tuk, Praet.

tuk, zama, przeama, nadama.
Anicfer, m. (ber) sknera, *zmida, 'zmidak, ku-

twa, skpiec, g. pca, skpigrosz, wedzigrosz.
Anitferei, f. (bie) sknerstwo, skpstwo.
Anlcferig sknerowaty.
Anicfern, v. n. m fi- skpi, f. fnaufern.

Anicfb, m. (ber) nadom, pknienie; 2) — , bie 83eu-

gung ber Anie ukon, g. u, dyg, dygnienie, L.j
cf. fluff. unb 5r.=$oln. kniks. einen — machen
zrobi dyga, Pasztet, gem. dygn.

Anicffen, v. n. m. fi. dyga.
Anie, n. (bab) (berroanbt mit bem SBenbifcfien ob. $o(n.
gn id) biege) kolano, kolanko. 6r. 9Jit einem

fibers — gefpannt feiti uj si z Äim w kluby.
©id) auf bie Anie nieberlajfen uklkn.

Äntebanb, n. (bab) podwizka.
Aniebanf, f. (bie) kleczalnik

Äniebeuge, f. (bie) ber Aniebug, bie — fefile podko-
lanek, zakolanek, «• nka.

Aniebeugung, f. (bie) klknienie, zgicie kolan,
upadnieuie na kolana, klkanie, przyklkanie,
kolan zginanie.

Aniebfigel, m. (ber) nakolannik, g. nika, cf. id. bie

Aniefappe cholewa nakolanna, Tr.
Anieen, v. n. m. f. unb fi., 1) m. f. fleh auf bie Änie

nieberlaffen klkn, klka, uklkn. 2) — m. fi.

auf ben Änieen liegen klcze.
Anteenb, Part. klczcy, na klczkach, klczkiem,

na kolanach.

Äniefall, m. (ber) ukleknienie, einen — bor 3e»
manb. tfiun pa na kolana przed kim.

Aniefórmig, kolankowaty.
Äniegelenf, n. (bab) staw goleniowy.
ÄnieQÖIger, Cl. wrga, L.; kwarki, krzywulec, g.

Ica, Arzywuta, L. (u dna okrtu).
Äniefeble, f. (bie) podkolanek, "g. nka. -

Äniepolfter, m. unb n. 'faldysztor, L., au6 bem
Stalienifchen; poduszka ober wezgowie do kl-
czenia, — pod kolana.

Änier innen, m. unb n., pocigiel, g. gla, .
Auicfd)eibc, f. (bie) jabko w kolanie, SBj., cza-
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szAa goleniowa ober bielmeljr Aula w Aolanie, na
Atórej czaszAa biega, L.; czaszAa u Solana; cf.

L. n.iAolaneÄ, nadAolaneA j cf. B. jablAo na do-

lanie.

Äniefchnalle, f. (bie) sprzczAa mala do spodni,

B. — pod Aolana.

An

t

eflreid) en. n. (bag) grplowanie ostrone grze-
bieniem, Techn.

Änieftücf, n. (baö) Aolano, naAolaneA. 2) malowa-
nie po Aolana, B.

Aniff, m. (ber) ba6 Aneifen_ unb ber baburcf) entfran«

bene glecT zaszczypnienie , uszczypnienie , u-
szczypeA, znaA zaszezypania; cf. Stuff, szczypka,
cf. siniaA ein blauer %kä 2) zagicie; cf. fada?
Stuff. sAradAa, 3 *. w papierze; 3) —, ein Aunft»

griff obrót, g. u, befonberg im Sßl. obroty, fortel,

g. u, *cherchel, g. u, wyAret, g. u. wybieg, g.

u, sztuAa, cf, matactwo, AawaeA, podstp, g.

u, zdrada, zla robotna.

An i bp, m. f Äniff 1) -2) — , bag Anippchen ober

Änipbgcbcn prztyczeA, ein ©djneller mit ben gin=

gern AlasA palcami, szczutek, g. (Äa, * szczu-
dteA, g. dlAa; cf. Cßr.^oln *berda ein Slafenfjtü«

ber.

©prichro. id) fdjtug meinem ^»errn ein Anippgchen,

t>atte aber bie ^>anb in ber Safche (gopp) pokaza-
em Panu memu fig, lecz miaem rAe w bie-

szeni.

Ällippg, AllirpS, m. (ber) nizioeA, g JAa, bbe-
nek, cf. *Aurdupe, pienieA, g. liAa, podnoseA,
Aarze, fomfel, 'matolAa, guz, pcherz, czteA

may. NB. kurdupel im Tr. unb Sßr^ßoln.

Anirren, v. n. m h. cf. fnarren, einen aitteinben

©chad bon fid) geben trzeszcze, sArzypie,
sAwiercze 6j. ber gefrorene ©chnee fnirrt roenn

man barauf gebt sniesr zmarzy trzeszczy. X>ie

ungefcbmierten SBagenräber fnirren niesmarowne Aoa
u woza sArzypi.

Anirfchen, v. n. m. h., einen germffen jifchenben mit

Anirren berbunbenen Schall bon ftcb geben ober her*

borbringen trzeszcze;
2)

b
— zsrzyta. 3) — , v. a. mit biefem <Sd)Cill jer=

brücfen wetrze, zgruchoia, zgnie np. siemi.
Aniftergolb, n. (granj clinquanti ju bunnen $5\aiu

then gefd)lageneg äfteffing, f. Älittergolb blaszAa mo-
sina, cf. lolia, f. ober folga, 3Bj., drót mosi-
dzowy spaszczony, cf. ndza.

Aniftern, v. n. m. h. trzeszcze. Aniftern beg gun*
feng parsA isAry, Poj ta.

Anittern, v. n. m. F). trzeszcze, oskota, trza-

ska; v. a. mi, zmi, gnie.
Anitterig zmity, pomity.
Anir,, fniien, f.

Anicfg, fnicffen.

An 6 bel, m. tber) kykie, g. kykcia.
Anobelfraut f. Slutfraut.

Anoblaurh, m (Sat. allium sativum, L.) czosnek,

g. nku. SBilber — f. Sltferaroiebel cf. wayniec,
czosnek polny, L.

Stunber — (Sat. allium rotundum, Jndz.) czo-
snek polny, Hg. — adj. czosnkowy, a. e.

Anoblauch'ganranber, m. (ber) ozanka czosnak,
KI., — czosnkowa, Jndz.,Hgn., (Sat. teucrium)
scordium) czosnkowe ziele, $ßof. Slj50tf>.

Anoblauchgfraut, n. f. ^eberich, tnoblauchartiger.

Anöchel, m. (ber) kostka (cf. staw, przegub eig.

©elenfe,) - an ben güfjen kostka. — an ben gin=

gem kykie.
An6(held)en, n. Cia^) kosteczka.
Anod) ein, v. n. m. b. w kostki gra.
Anod)en, m. (ber) ko, g. i, cf. sjk.=Cßom. unb alt

gnat, g. a.

Anochenartig, adj. kocisty, a. e, kostny.
Anochenaugrouchg, m. (ber) narol kostna.
Anodbenbau, m. (ber) kostna budowa, Dzrk.
Anochenbrud), m. (ber) kocioom, g. u. L. za-
manie koci.

Anodjenfrajj f. Seinfrafj.

A

nochengefdjroulft, f. (bie) ustrzat

norbengertppe, n. (ba6) f. ©erippe.

nochenhaug, n. (bag) konica, kostnica.

nodjenlehre, f. (bie) oetoologia, nauka o ko-
ciach.
nochenmarf, n. (bag) szpik, tuk.

nodjenfplitter, m. (ber) trzaska od koci.
nöd)ern, adj. augÄnochen bereitet kociany, *gna-
ciany.

nod)ig, adj. Anocheu entf)Oltenb koci w sobie
zawierajcy, kocisty.
nocfe, f. 3. S3. glad)g, |>anf kuka lnu, konopi.
noll6 1 um e f. Dotterblume.

nollbiftel, I. drapacz kowy, Hg. (Sat. cnicus
tuberosus, Hg., cf. Carduus tuberosus. Linn.)

noUen, m. [ber] eine fefte (frl)öf)ting , eine gro&e

Söeule, ein harteg ©efcbmür guz, g. a, cf. ?? gb
eig. ber Shunt, kb, g. bu, gbek, B., cf. ko-
lanko, gówka, bryla, bawan. Gin — S3rot

*gleii chleba, auch *glon chleba; sztuk Ober
partyka chleba, cf. Anorren sk.
2) f. grbapfei.

nollengeroächg, n. (bag) rolina gówkowata.
nollerbe f. §3ergerbfe.

nollig gówkowy, kolankowaty, cebulowaty, cf.

? gbiasty.
(Sr,, korze gówkowy = Sat. radix tuberosa,
Bot.
nolllilie f. 33ergli(ie.

nopf, m. (ber) guzik, g. a, guz, cf. Anauf gaka,
eig. ein Aügelchen ober Anopf am Degengefäße, Äira>
t()urm, Stuff, pugowic»; sßoln. ein leberner — p-
gwica, L. Sj. kosztowny guz dyamentowy do
kopaka przypity, Skarbek.
nöpfchen, n. (bag) guziczek, g. czka.

nopfbinfe, f. (bie) sit skupiony, H.J.K., sit

gadki mniejszy, gówkowy, Hg. (Sat juncus
conglomeratus).

nöpf ein f. flöpfeln.

nopfgiefjer, m. (ber) guzikarz, g. a.

nopfgrag, n.tbag) (Sat. schoenus) marzyca. ®ro»
fjeg — f. ©alganb, beutfdjer. SBeifjeg — marzyca
biaa, KI., Jdz. (Sat. — albus).

nopffraut, n. f. glocfenblume, rigbenformlge.

nopffrötengrag, n. f. Anopfbinfe.

nopflod), n (bag) dziurka guzikowa, L., dziurka
na guzik, B.

nopfmather, m. (ber) guzikarz, g. a. szmuklerz,
g- »• "

'-
.

nopfnelte, f. (bie) (Cat. dianthus prolifer) gwo-
dzik gówkowy, KI. Jdz.
nopfrapuljel, f. rapunku dziki okrgy, KI,
zerwa gówkowa, Jndz. (Sat. phyteuma orbicu-
lar«)

nopffimfe f. Anopfbinfe.

norpel, m. (ber) eine beinartige SJcaffe im t^ierifchen

Aorper chrzstka, feltener chrzstka. 2] — roz-
chodnik szerzedny, K. , Jndz. (Sat. sedunt
sexangulare).

norJ)füg chrzstkowaty, chrzstkowy.
norren, m. (ber) ein rnnblicher Ijnrter Aorper guzT

g. a, guzio, kolanko, sk, cf. Kliff, wypuko,
garbek, sk (u drzewa).
nörrich f." ©ragfnötrid). S31auer — ober rotheg1

Sanbfraut piaskowe ziele czerwone, Kl , piasko-
wiec czerwony, Jndz. (Sat. arenaria rubra).
norrig sekowaty ober skaty, guzowaty.
nogpe, f. (bie) bie runbfldjen Anöpfe, roorin bie im*
gen SSldtter unb S3lumen berfchloffen liegen pczek,
g. czka, *pkowie, g. ia, in bcr Sotanit oud)
oczko Sat. gemma, Suckow.
Anogpen geroinnen paczki wypuszcza, B., cf.

*pkowie beffer pczki puszcza.
nogpengrag f. Segentraut.

nogpid)t pczkoway.
nogpig pczki majcy na sobie.
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Änötdjen, n. (bae) wzeek, — an Sßflanjen ko-
lanko, pczek.

Änotcn, m. (ber) wze, g. za, szype, g. pa,
sk, g. a; fig. till «jjinbemifj trudno,

^
zawada,

cf. iniryjja, cf. guz, (im menfd)lid)en Äorper).

Änotcn ober oberb.Änötlein ami saline kolanko, knod,
knodyszek , L. 25er Änoteit zawizanie, atld)

Schulung beö ßnotenB cf. rozwizanie Sluflofung

be6 — L. im Gr. cf. zawiklanie.
Gg. same s w niej rozmowy, niemasz zawi-
ktania rzeczy, niemasz trudnoci, nu masz roz-
wizania, Dm. 4S, eP ift bon Odprawa Posów
Greckich bie Siebe.

Gin unauflöslicher — wze niewywikany, Sm.
4j. ?luffeigenber. — bee" 3)conbe8 wze wstpu-
jcy-

ÄnotengraS
f.

©emeingraS.
Än.otenmoo6, n. (bao) knotnik, L. Cmech).
Änotenj) erücle, f. (bie) peruka z wzekami, —
wzowata.

Änotenfparf m. sporek knotowy, KI., — kolan-
kowaty, Jndz. (Cat. spergula nodosa).

Änotetlftorf, m. (ber) kulas, g. a, kyjskaty.
Anotenrours f. SSrauiirourj, gemeine.

Änoterid), m. rdest (Sat. polygonum). Scharfer —
f. ©itrerling.

©emeiner — f.
glöhfraut 1.) @fjbaren _ f. S3ud)lüei»

jen. SSinbenber. — f. Suajroinbe. — SBeifjer — f.

Slcferfparf.

Ä notig, skowaty, wzowaty, guzowaty, w-
li8ty = Sat. nodosus, Bot.

Äno tein, v. a. imSahen fieine Änoteu machen szy-
jc wzeki robi, wiza na kluczki, ple na
wzeki, dzierga.

An ot te in am Äalme kolanko.

Änuff, m. (ber) kuak.
Antillen Ober fnollen v. a. gnie, Präs. gniot,
zmietosi, mitosi, j. 83. papier, zgmatwa; cf.

mi, zmi f. fnittem.

Änüpfen, v. a. dzierga ober $r. = $oln. dzierzga,
wiza, cf. B. zadzierzgn, zacisn, j, 33.

wze; Gg. zamiar (bn6 83anb ber greunbfcrjaft fe*

fter jtl — ) mocniejszego zacinienia wza przy-
jani Francyi z Angli (a). — an etlDaB przy-
wiza do czego poczy co z czem. lin bieie

SBürbe tnüpfen fid) grofje S3orred)te z t godnoci
wielkie cz si prawa, cf. kojarzy.

Änüppel, anftanbiger Änüttel, m. (ber) kij, g. kija

ober knutel, g. ta, L. cf Huff. palka, vulgo Sßr.»

$oln. knepel, drg.
Änüppelbrütfe, f. (bie) most z drgów skadany.
JCnurren, v. n. m. h., warcze, krucze, fig. gdy-
ra, *momota, mrucze. <Da8 — im S3aud)t bur-

czenie, churkotanie po brzuchu, L., cf. krucze-
nie w brzuchu.

An ute, f. (bie) =: eine Cßeitfche mit bünnen fnotigen

Striaen knut, m. g. o.

Änütchen, n. jba8) Inianka wiechowa, H. K. J.

smagliczka wiechowa, Hg. (Sat alyssum pani-

culatum, Hg., cf. myagrum paniculatum, Linn.)

Änüttel, m. (ber) kij, g. kija, *knutel, paka.
Änüttelfyolj, n. (bae) drzewo gazkowe.
Änütteloere, m. (ber) ein 9tame furjjeiliger öerfe,

roelche ohne bid)terifd)e Schönheit atiö platter gereim*

ter *irofa beftanbens jefct ein jebcö folcbeS fchledjte

©ebicht wiersz sklecony , wiersz niezgrabny,
rym ladajakl, czstochowski, cf. ramota.

Äobalt, m. (ber) ei 4palbmcta(l, roorauö bie Scbmalte
ober blaue garbe bereitet roirb kobalt, 3£- i cf. *ko-
bolt, g. u, za pótmetal, od niektórych za zie-

mi metalow poczytany, koloru bladego, KI.

©eftricfter — siatkokrusz, L. — 2) unb 3) mehrere

ftrten bon Sßrobuften beo 9Jcineralreich8 wilk kru-
szcowy, minera naksztalt galmany tylko e ja-

dowity i inne kruszce wyjada; galman. 4) tu-

oya, mosine odmioty; odchodki.
Kobaltblume, f. (bie) wywietrzaleo, L.

Äobalterj, n. (baS) ruda kobalt mieszczca w
sobie.

Äobaltglanj, m. (ber) kobaltokrusz, g. u.

Äobalthaltig mieszczcy w sobie kobalt.

Äoben, m. (ber) ein Sdjröeineftatl ober Äalberftafi

chlew, *winiak.
Äober, m. (ber) ein bon Saft, gehaltenen SRuthen ob.

Spänen gefIod)tene6 öehältnifj mit einem Derfel, roel=

eher mit bcmfelben bermittelft eineö StrirfeS }ufam>
menhängt kobiaka, koszaka (Ietjtere8 ift ohne

Derfel mit jroei Ohren bie tfrme burchjufterfen).

Äobolb, ra. f. Äobalt; 2) — ein Suräelbaum. inblat»

ter Daujiger SJcunbart 4jeifterfopf kozioek prze-
wrócony, upadnienie nogami do góry. 3) ber

Äobolb, eine *Slvt bienftfertiger SJlittelgeifter, roeldje

ohne uorhergegaugene Söeleibigung niemanben Scba»

ben jufugen, $r.=$oln. kolbuk; cf. L gospodar-
czyk, djabeek.
äßie ein — ladjen, mia si do rozpnku.

Äod), m. (ber) kucharz, g. a. Gg. kucharza rad
wic winuje, kto gocie swe le czstuje, Gm.
Sjbb.; kucharz smakowi paskiemu ma dogadza
nie swojemu, Gm. <£>&&• Den — mad)en kucha-
rzy aud) kucharzowa, Sßj.

Äochbud), n. (fca8) ksika kucharska, cf. JRuff.

powarennaja kniga.

Äochen, v. a. gotowa, warzy; biel — nagoto-
wa. 2) al8 v. n. gotowa si, warzy si;
wrze.

Äod)en, n. (ba8) gotowanie, warzenie, wrzenie,

J. S. kiedy woda wre, SEj.

Äodicr, m. (ber) koczan, g. a, cf. sajdak, g. a,

letjtcreS ift ein Satarifdjer §Ju8brurf unb begreift in

fid) alles, uämlid) ben Sogen, bie Senne, ben Äöd)er

unb ben Cfeil; cf L. ubie._ W einem Äödjer ber=

fel)ensajdaczny, a. e. Gj. Armida sajdaczna PK. 480.

Äod)erei, f. (bie) gotowanina, warzenie.
Äod) in, f. (bie) kucharka.

Äod)funft, f. (bie) sztuka kucharska, kucharstwo.
Äodjlöffel, m. (ber) warzchew', g. — chwi, wa-
rzcha.

Äod)inafd)ine, f. (bie) maszynka do gotowania.
Äodjfalj, n. (ba6) sól warzonka, warzczka, Aut.;

cf. sól kuchenna, 3^- ©emeineS — zapiekan-
ka. L.

Äochtopf, m. (ber) garnek kuchenny.
Äochtoein, m.(ber) wino do potraw.

Äorfellidjt, n. (ba6) ein fchled)te8 Sid)t bon fdjraarjem

Salge smarkatka, Eh., wieca z podego czarnego
oju.

*Äober, n. unb $1. Äobern szmata, cf. patek, ga-
gan, g. a, PI. y. ©prichro. fobrig unb luftig cho-
cia bieda to choc, L.

Äoberchen, n. (ba) pócienko, gaganek.
Äöber, m., eine Sorffpeife bei ben %aQtxn unbgifchem

neta, ponta, przyluda.

Äöbern, v. a., mit bem Äöber lorfen, fornen nci,
Präs. nc, wabi.

Äofent, in." ein geringe« fd)lrad)e8 Sier piwo szla-

checkie, podpiwek, g. wku, blelleicht $r. »Coin.

;

cf. L. pópiwko.
Äoffee, m. (ber) kawa f. Äaffee.

Äoffer, m. (ber) kufer, g. fra, kuferek, g. rka; cf.

"sepet, g. u; cf. skrzynia, eig. ein aftenj cf.

»(uff. sunduk.
Äofferchen, n. [ba8] kuferek, g. rka.

Ä offermadjer, m. (ber) kufernik, g. a.

Äof)l, m. (ber) jarmu, g. u, czarna kapusta, cf.

zielenina; $r.>$oln. kó, g. u; cf. kapusta ku-
chenna, KI. Hgn. ;

— ogrodowa, Jndz. (Sat.

brassica oleracca). SBilber — f Sergfreffe; 2)

f. ^afenfohl.

ÄoI)lamaranth, m. (ber)
f. Blutfraut (Sat. amaran-

thUS tili(uin).

Äohle, f. (bie) wgiel, g. gla. ^oljrohlen wgle z
drzewa, 31. Stcinfohlcn wgle kamienne, 3^-



Äo&lettatttg— ßolbe. 449 Äol&ett— Somet.

Sine feurige — rozpalony wgie, ©lüfjenbe Äob»

len wgle rozarzone.
Äohletnutig, wglisty, g. S3, gaz wodorodny w-

glisty, Bystrz.
tfol)lcnbetfen, n. (i>m bie Äoblenpfanne, ber Äo&*

lentopf fajerka.

Äobjenbergroerf, n. [bau] kopalnia wgli.
Äoblenbrenner, m. (ber) wglarz, g. a.

Äol)lenbrennerei, f. (bie) — weglarnia; als ®e=

fd)äft weglartwo.
Äorjlenbampf, m. (ber) zaduch od wgli, czad,

g. u, cf. swad, g. swdu, SBg.

fiobtenfeuer, Äoljlfeuer, n. [ba8| wgle rozpalone,

zarzewie; wgle naoone, bibl. Sol). 21, 9 in aU

len Bibeltl^cf. wgle ywe.
Äoblengeftübe , n. (ba8) okruszki wglane pi.

ÄobtenglutI), f. (bie) zarzewie, ar wgli.
Äofjlenbanbel, m. (ber) handel wglami.
Äol)lenf)änbler, m. (ber) handlarz wgli.
Äoblentjänblerin, f. (bie) kobieta przedawajca
wgle.

Ä o I) I en f amm er, f. (bie) komórka ober skad na
wgle.

Äoblenforb, m. (ber) kosz do wgli, cf. *\volwas,

g. u, L.

Aorjleninaafj, n. (ba6) miara do wgli.
Äol)lenmeiler, m. (ber) f. Sfteiler.

Äotjlcnpfanne f. Äoblenbetfcn.

Äot)lenpulber, n. (ba6) proszek wglany, — z

wgli.
Äof)lenfad, m. (ber) worek do ob. od wgli.
ÄoI)lenfaure8 ©a6, n. wglik.
Äoblenfauerfalg, n. (ba8) wglan, g. u, L.

Ä ol)t eiifóur e, f. (bie) am beften kwas wglowy,
nad) SBg. unb Byst., kwas palnika, L.

Äob.lenfrbaufel, f. (bie) szufla do wgli.
Äo()lenfcbiff, n. (baft) statek do wgli, — wglami
adowny.

Äof)l enfebroarg czarny jak wgiel.
Äo f)tenjrätte, f. (bie) wglowisko, Tchn.
Äo blenftaub, m. (ber) kurz wgli, Osiski)

sadze, PI. proch wglany.
Äobleuftoff, m. (ber) *palnik g. a, cf. r,. wglik,

«• a -

&of)lentobf, m. [ber] fajerka, garnek z wglami
arzystemi, trzop.

Äofylengange, f. (bie) obcgi do wgli.
Äöfyler, m. (ber) wglarz, g. a.

ÄÖf)lerin, f. (bie) wglarka.
Äöblerglaube, m. (ber) ein auf 6lo§e9 3eugnifj an=

berer gegrtinbeter ©taube wiara jak u prostego
wglarza, lepa wiara.

Äoblerbütte, f. (bie) chata wglarska.
Äoblgarten, m. (ber) ogród jarzynny, ogród wa-
rzywny.

ÄObJfopf. m. (ber) gowa kapusty.
Äorjlmarft, m. (ber) rynek jarzynny.
Aobjmeife, f. (8at. parus major, Klein) sikora, L.

Äotjlpfanne, f. (bie) fajerka.

Äoblpflange, f. (bie) rozsada.

Aotjlrabi, m. f. Äo!)trübe C8at. brassica gangylo-
des) (kapusta) kalarapa, L. kalarepa.

Aoljlraupe. f. (bie) gsienica, liszka kapuciana,
B ., wsika.

Äof)i.rübe,"f. (bie) (kapusta) kalarepa, eig. bru-
kiew, g. kwi.

Äohjfdjmetterling, m. (ber) kapucianek, L.
Äof)lfd)roarg czarny jak wgiel:
•Kojjlfbroffe, f. (bie) wysadka, g. dki, podczos.
floblftdngel, m. (ber) ber Äohlftrunf gb, g. gba

unb gleba ober gbik, g. a.

Äoje, f. (bie) budka.
Äolbe, f. (bie) ber Äolben, ein btdTeS runblicbeS ©tücF

foroobl allein für ficf> aI8 aud) an einem anbern Äor*
per kolba, g. ss. ber bitfe unterfte 2t>eil eines ©djiefj»

geroetjr« kolba, przykad, L.j ein glatter gefdjorner

Äobf czupryna, guz, strzyona goa fgowa;
Mrongovins, Dentsch-Poln, Wörterbuch. 1. 2. Stef.

3. S3, gówka jak makókwa: — eineS <&irfd)e8

guz, z którego róg wyrasta.

2) — , ein mit einem foldjen bieten runben Gnbe
rjerfef)ene5 25ing, 3. S3 eine Äeute paka, maczuga,
kolba; cf. rozmaite rzeczy grubo okrgawo
zakoczone.

3) 33ie ©amenfotbe paka. Die bufebige — pie-

rzysko, L. 4) in ber Sternie ein ©efäfj mit einem

runben SBaudje unb engen ,£>alfe retorta, kolba, a-

lembik, bania od przepalania wódek. 23ei einem

.Curfd) sua u jelenia z którego rogi wyrastaj,
ginem Starren bie — laufen da komu po czupry-
nie, w eb, w czub; wyaja kogo.

Äolben, v. a., g. 93. bie .£>irfe folben, ir)re reifen

Siebren abfdjneiben obrzyna siemienne gówki u
prosa. 2) — , glatten gadzi. §118 v. n. m. b. bom
<£)ilfd)C roków dostawa.

Äolbenbaefe, f. (bie) przykad, Off., cf. wypuko
na boku kolby.

Äolbenbled), n. [ba8] kapturek, okucie na spodzie
kolby.

Ä0lbenf)a(8, m. (ber) ujcie, Off; szyja u kolby.
Äolbe ni) irfd) , m. (ber) jele gomoy, jele bez,
rogów, cf. piczak.

Äotbenfjirfe, f.
f.

gend)gra8.

Äolbenrecht, n. (ba8) prawo przemocy, f. gauft»

red)t. 2) — , ba8 Äambfred)t, ba8 9Jed)t feine lin*

fcbulb burd) einen 3roeifambf gu beroeifen prawo do-
wodzenia niewinnoci przez pojedynek.

Aolbicbt kolbiasty, palkowaty, kitkowaty, B.;
krótko a grubo okrgawy. (Sine folbicbte Surget
b. wrzecionowaty korze, cf. Ruff. szyszkowaty.

Äolibri, in. (ber) kolibryk, g. a.

Äolif, f. (bie) ein f)o!)er ©rab bon SSaucfjfdjmergen

kolka ober Sßl. kolki, parcie, L., aud) kócie,
morzysko.

Äoller, n. (ba8) eine S3efleibung be8 £alfe6, ber fra-
gen konierz, g. a; cf. ein— am .fremfce $ßr.=$ßoln.

orzedln, g a, cf. L. orzedle; 8iuff. oerele;
cf B. kolet.

2) ber — , m. bie ©eraubung ber ©inne bet ben
£f)ieren, bie SButr), ein l)of)er ©rab be8 3orne8, g. S3,

ber CjSferbe zawrót, zakoowrócenie konia; tetry-

ctwo, krnbrno, upór, gniew prtki; cf. Stuff.

bieszestwo, jaro; cf. sza, szalefistwo, be-
stwienie si; cf gies, eig. ber 33ifjermirm Siu
$ferb, ba6 ben Äoller fjat narowista szkapa, L.

Äotlerig zakolowrócony , cf. B zawrót gowy
cierpicy, ko, cf. rozhukany, krnbrny; g. S3,

ko, co wzi na kie, zaci si, b. narowny
ko, aud) SRuff.

Äollern, v. a. u. n., futtern, rotten kula, tacza, to-

czy; 2) bon ben Äurrbahnen, roeiw fie febreien

golgota; cf, B. fig. glegota, *belbota, beko-
ta; 3) ben Äoller baben dosta zawrotu, zakoo-
wroci si, Tr. ; szale, bestwi si, zbestwi
sie, gzi si, *gdzi si. J)a8 totlernbe sßferb

f. foßeiig.

Äolti, n. tbaS) paka.

Äöln (eine ©tabt), Kolonia (miasto).

Äßlner, m. (ber) in $ßr.=SßoIen ein abeticfjer ©ut8*
befi^er bon ber geringften tlaffe, ein Äölmer zie-
mianin, g. a, 2) Koloczyk.

Äötnifd) Koloski.
Äoton, n. (bag) ber DobpetbunFt kolon, dwukropek,

g. pka.

Äotoquintbe, f. (bie) kolokwintyda, L. unb 32:.;
korb leny, oli ogórek, bania zamorska, L.

Äolofj, m. (ber) kolos, g. u, sup wysoki kamien-
ny; posg wysokoci przechodzcy wzrost
przyrodzony, Krsk.

Äoloffat kolosalny, olbrzymi.
hotter, m. (ber) bie Detfe kodra; 2) — al8 n. ba8

sßftugmeffer krój, g. kroju.
Äomegge, f. [bie] komiega.
Äomet, m. (ber) kometa, m., cf. miota niebieska,

*pogonia.
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Somit — kommen. 450 Sommcttb — Sonnen.

Äomif, f. (bie) komika; ber Äomifer komik (poeta

i aktor).

ffomtfd) komiczny, 'mieszny, *miesznozaba-
yny, L. Sine fomifche Dper komedyo-opera,
ókowski; Da8 Äomifche komiczno.

Äomma, n (bab) koma, przecinek, g. nku, L.

Äommen, v. irr. n. m.)., Prs. id) fomme, bu fommft,

er fommt, Imperf. id) — , er fam, Conj. Dafj id)—,
er fame, Imperat. fomm, Part. Praet. gefommen
przyby", i, przyj, przychodzi, nadej,
nadchodzi; cf. dosta si.

Gj. fie roerb'en foinmen, eintreffen stan. Gr. do
adowania statków wszyscy stan na dzie
24 Marca 1829 do Uciiuga, Conti-. ©efahren
fommen jecha, przyjecha, ©egangen ober ju

gufj fommen (piechoto), przyj.
lleberhaupt: fommen, oI)iie su beftimmen, ob c8 311

gufj ober auf bem SSagen geflieht przyby. <Da

fommt unfer greunb oto idzie nasz przyjaciel.

grub fommen porani si, $r.=$olu. 3" flehen

fommen, foften kosztowa, cf. ^r.^oln. stoje.
Sn ©efabr fommen popa ober przyj w nie-

bezpieczestwo. Sn Sehroeifj fommen poci si,
potnie, zapoci si. Daoon fommen salwowa
si, uciec, ocale ob. ocali si, wybrn z toni.

Sluö ber ©eroo()nheit fommen odzwyczai si, od-
wykn. Siud ber 93tobe fommen z mody wyj.
§Iu6 ben Stugen fommen zgubi, straci, spuci
z oka. Sprichm. fommft mir auS ben Slugen, fommft

mir au8 bem ©inn byle z oczu, to i z myli, —
z pamici wyjdzie. Slufjer fi eh fommen odej od
siebie, nieposiada si, 3. S3, bor SButh ze zoci.
SDajlrifcheu fommen nadarzy si, przypa. $m=
ter etoao fommen dowiedzie si czego. Stuf Die

Sößelt fommen przyj na wiat, urodzi si.
Stuf einen fommen doj kogo. Gr. Lizyasz któ-

rego doszo nas mów kilka, S.P. 3fch fann nicht

auf feinen Stamen fommen nie mog sobie przy-
pomnie jego nazwiska. §(nö Sicht fommen
wyj na jaw, wyda si. (SBeit) fommen po-
stpi, posun si, zaj daleko. SBie fommt
er auf ben Slbothefer? zkd mu aptekarz? Sdy
u Wójta.
Um etnaS fommen straci co. 3u ©chaben fom=

men ponie szkod, przyj do szkody. 9tid)t

gefchroinbf genug fommen nie zdy, nie *wypie-
szy beffer popieszy. Gdybym sam na wymie-
niony termin powróci nie *wypieszy beffer

popieszy, SB3 , ober nie zdy, Doc. Sn ben

äßeg fommen zachodzi komu w drog, le ko-

mu w drog, zawadza komu, przeszkadza
komu. SBorauf fommen wpa na co, przypa
na co, przypomnie sobie co. 3U flrf) felbft tom-

men przychodzi do siebie. 3d) bin nod) nid)t

ganj ju mir gefommen caym jeszcze nie swój,
L.

;
jeszczem niezupenie przyszed do siebie,

. 93eifb. SBie fommto? czeme si to dzieje;

zkde to pochodzi? jake to? KV. 3d) roeijj

nicht, roie er baju gefommen ift k. nie wiem zkd
mu si wzio by ze mn zazdrosnym? cf.

zkde si wzio owo straszydo? Sdy u
Wójta.

Gö ttmb Dahin fommen przyjdzie na to. Siebe

fommt bon Siebe mio z mioci si rodzi,

Gm. .&. Go fommt ein ftarfer SBinb wiatr wielki
powstaje. G6 mag fommen trie eö roili niech b-
dzie co chce. Heber etroaö fommen nachodzi na
co. hinter etroaö fommen dociec czego, doj
czego. G6 fommt mir recht roohl *przygodzi mi
si to, KV., beffer suy mi to, SBj.

Gg. ©orö ©eiicht fommen i z kim w prawo.
Äommen laffen kaza przyj, sprowadzi, 3. S3,

äßaaren; Gr,. sprowadzilimy ksidza Komen-
darza —, P. Jan. i cf. przywie co na kogo.
3u etmaö fommen dorobi si czego, naby.

Äommen, n. Lba8] przyjcie, przybycie, przy-
jazd, g. u.

Äommenb, spart, idc: przyszy, eig. 3ttfünfiig,

beffer nadchodzcy, SSj. Äommenbe SBoche w
przyszym tygodniu.

Ä om met, n. f. Äummet ber Sßferbe chomto.
Äomoöiant, m. (ber) komedyant, aktor*, g. a.

Äomöbiantin, f. (Die) komedyantka.
Äomöbie, f. (Die) komedya.
ÄomöbienbauS, n. (Da8) *komedyalnia , beffer

teatr, SÖB3.

Äomöbietijettel, m. (ber) afisz, g. u, doniesienie.
Äomban, m. (ber) ein ©efährte towarzysz, kompan,

g. a, kolega, szwagierek, g. rka, SBarfd).

Äomft, m. (ber) Äohlhöupter kapusta. 2) eine ge=

labte biete SJJilch zsiade ober kwane mleko; cf.

*kampust.
Äomftfiippe, f. (bie)kapustniak; g. u, SB. Gj. kapu-

stniaku jak si napi, zaraz mu byo lepiej.

Äonig, m. Cber) Król, «. a, PI. Królowie; cf. Stuff.

Car, g. a; 83öhm. Kral. — oller Äönige Król
Królów. Gr,. burch mich regieren Die Äönige prze-
eranie Królowie króluj.

.Königin, f. (Die) Królowa, g. PI. Królowow
nach SP.

Äönigifcher, m. (ber) dworzanin królewski.
Äöniglicf), adj. królewski, a. ie} a.dv. po kró-

lewsku. Gin ÄÖniglicbgefinnter królewski, z kró-
lewskiej strony, lojalista. Der fóniglkbe Stul)!

stolica królewska. Gin föniglid)cö *jriefterthum

królewskie kapastwo. Gin foniglidjer ^0113
Królewicz, g. a. Gin fönigliche Sßrinjeffin Króle-
wna. 3)ie fönigliche SMrbe godno królewska.
königliche ^oheil Jego ober Jej Królewiczowska,
Mo.

Äönigreid), n. (ba8) królestwo.
Äönig6abfel, m. (ber) ananas.
Äonigöberg, n. Królewiec, g. wca.
Äonig8berger, m. (Der) Królewieczanin, g. a.

ÄöuigSbergerin, f. (Die) Królewieczanka.
ÄßnigSbergifd) Królewiecki, a, ie.

Äönig6binbe, f. (Die) opaska okoo gowy kró-
lewskiej; dyadem.

Äönigebinbe, f. f. örennfrauf 1)j cf. knotnica, L.;
cf. 3$- dziewanna, L. (Sat. verbascum, 3$-);
fleinc — f. vgieibe; fdjroarse — f. Äer3e, fdjroarse.

ÄönigSfraut, n.
f. Slgiimonien.

Äönig6frone, f. (bie) korona królewska.
Äönigömantel, m. (ber) paszcz króleski.

Äönigömovo, m. (ber) królobójsiwo.
Äönigömörber, ni. (ber) królobójca.

Äönigsmßrberifd), adj. królobójczy.
Äonigöpurpur, m. (ber) purpura królewska.
Äönigöfd)iefjen, n. (ba8) strzelanie na króla (za-

bawa strzelecka, przy której temu, co najlepszy
strza zrobi, tytu królewski, si przyznaje.

Äönig6fd)(ange, f. (bie) in bem Stuffifdjcn puan
roie Slnbreao SMatforoefi ei'3äf)lte au8 ber Gubanfd)cn
©teppe.

ÄönigSfoIjn, m. (ber) Królewicz.
Äönigöftrafje, f. (Die) królewska ulica.

ÄÖnigötod)ter, f. (bie) królewna, córa królewska.
Äöuigöfitel, m. (ber) tytu królewski.
Äönigöroaffer, n. (ba6) woda królewska, L. (Sflt.

aqua regia, Tchn.); kwas saletrorodny, beffer

saletrosolny, L.

Äon ige IDÜr be, f. (bie) godno królewska.
ÄÖnig63UCfer, m. (ber) cukier królewski, Tckn.
ÄÖnigthum, n. (Da8) królewstwo, królestwo.
Äouit}, n., ein Stóbthen Chojnice, PI. g. Chojnic.

Äonjunfturen, Sßl. zbieg okolicznoci, 8tS.

Äönncn, v. irr. n. m. 1)., Pracs. id) fann, bu fannft,

er fann, Imperf. id) — , er fonntc, Conj. bafj ich—,
er fönnte, Part. Praet. gefonnt mog, móg, móc
ober inodz Ober umie, zdoa, potrafi, sprosta.

ÄönnenSie polnifch? Umiesz Pan po polsku? Gr

fann roeber fdjreiben nod) lefen nie umie ani czy-

ta ani pisa. ÜDIan fann mona, man foniitr mo-
na byo. ffltan fann nd)t fagen, ba§ er habfüchtig
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lüäve szkoda mówi, eby ou by chciwy, Teatr,

gg fann fein moe to by. Scb fann nicht bafür

ja lemu nie winien; cf. Sßr.«Sßoln. ja to nie mo-

g, ober ja nie mog za to. 3d) fann nicht umhin

nie mog tego przewie na sobie, nie mog
nie (ju ermähnen) nadmieni.

Äonrctb, in. Konrad, g. a.

ÄonrciböEraur, n.
f.

|>avrbeu, bierfantigeg.

Äontraft, m. (ber) kontrast, g. u, cf. spór g. u.

g. Malujc umiesz cienie udawa i na swoim
waciwym ka miejscu , aby przez spór

ciemne janiejszym dodaway wietnoci, L.

Äontufion, f- (bie) kontuzya ober odbicie kuli,

Potoc; przycinicie (Quetfcbung) DD.
Äonballie, f. (bie) (Sat. convallaria) konwalia.

©emeine — (Sat. convallaria majalis) konwalia
lanuszka, Sil., Jndz. ; lanuszka lilia padolna,

gadysz, ^>g. Quirlblättrige — (Sat. convallaria

verticillata) konwalia okrkowa, Sil., — okr-
gowa, Jndz. SJielblumige

f.
©elenFrourj.

Äopal, m., eine Slrt ©ummi, eine Slrt grbhaij, bem
Sernfrein ähnlich kopal, g. u, kopal ziemna y-
wica ótego koloru bardzo podobna do bur-

sztynu, Al.

Äcpefe, f. (bie) kopejka, kopiejka.

Äöper, m. (ber) eine Slrt ju roeben, roo ber Sintrag

über einigen gäben beS MufjugeS liegt sposób tka-

nia w którym wtek na niektórych niciach o-

8nowy ley; aud) keper ober cenowata robota,

SBj.i baber topem, v. a., ein folcheS ©eroebe machen

takow tkank robi, w krzyyki ob. w prki
tka; gefoperte ganebafj dyma sekieska , L.;

f. Aeper, gefoperte obsr gebilbete SBolljeuge kipro-

wane materye weniane, Techn., kiprowa.
Äopf, m. (ber) gowa, peracbtl. unb bon Sbieren —
eb, G. ba, D. bu; cf. czupryna.

2) Sßerfon, Mann osoba, chop; gj. Te gowy
do pozoty (roie Äaminftücfe) wybesztam, wyaje,
Tr beck i; Pobiel Äopfe, fobiel ©inne co gowa
to rozum; cf. Ile gów, tyle rozumów; kada
gowa ma swoje czapk; ile gów tyle sposo-

bów mylenia, fcrs. Myszeis 50. Den — roarin

madjen gry ober suszy gow ob. kóci go-
w, L. — fcblitteln trzsa gow, chwia
gow; Spafj eines luftigen —cg igraszka weso-
ego umysu (a); nicht richtig im lopfe fein cho-

rowa na gow; cf. przewrócio mu si w
gowie, pomieszanym by w gowie; cf. nie

spena rozumu; pitej klepki mu braknie. DaS
Uebel auf ben — oergelten zo obróci na gow
czyj, KV.

_
(Sr ift hiebt auf ben — gefallen nie w

ciemi go bito, cf. ma kielbie webie. Den —
abbauen uci ober ci gow, Tremb.; cf.

cina czupryny pasztetom, Nine. Seinen —
ju 9Jathe giehen sign ober skoczy do gowy
po rozum. Den — abhauen podnie gow,
dwign gow do góry. Den — fahl machen
oysi gow.

_
gr foli fiel) roobl in ben — fragen

— dwa razy si po czuprynie poskrobie, ni-

eli si raz do mojej zerwie, L. Den — hangen
zwiesi gow, ©en — roorauf fernen ober auf*

feljen usadzi si na co, uwzi si na co, u-
piera si na co, wzi na kie; we gow
na krgi, jakoby mia jaki stos, a uderzenie
gow" uczyni, Mcz. (Seinem eigenen, — folgen

jecha swoj gow, trzyma si swojej gowy,
L.; trzyma si wasnego zdania; wedug wa-
snej fantazyi ob. wasnego domysu postpowa.
Sich an bie Äopfe friegen za by si pobra, na
udry ober za eb z kim i, L. Sen — jer«

fchmettem zgruchota komu gow ober nach KV.
potrze beffer zetrze, gig. fid? ben — jerbreeben

suszy sobie mózg. Siu eiggrauer — siwizna
ober bibl. poczesna sdziwo. g§ nimmt ben —
ein zawraca gow. Den — bollfcbreien na-
bechta komu ober toortl. nnkrzycze komu go-
w, KV. gg roili ihm nicht in ben — niechce mu

to le w gow, niechce mu si to pomieci
w gowie. Den — (<&alg) berlieren o gardo by
przyprawionym, fig. zapomnie si. gg. serce
dobre a gowa bez rozsdku, Jezierski.

fopfaber, f. (bie) ya gówna.
topfarbeit, f. (bie) praca umysowa, praca gow,— gowy, B.; pracowanie gow.
ropfbinbe, f. (bie) binda koo gowy, opaska go-
wy, czóko, eig. Stimbinbe; zawizanie gowy.

topfbrechen, n. (bag) amanie sobie gowy, su-
szenie sobie gowy, — mózgu.

Jopfbrecheno trudny, zawikany.
copfbrett, n. (bag) gowy, PI.; deszczka w
gowach.

Jobfburfte, f. (bie) szczotka do gowy.
topf eben, n. (bag) gówka.
topfen, v. a. gow ci, cina, mieczem tra-

ci; bie SBeiben topfen wierzcholi drzewa, —
wierzby; cf. ogowienie im Sylwan, folg. ogo-
wi. 2) —, v. n. gówki dostawa, j. S3, bom
topfen. 3) — = Schröpfföpfe fetjen baki sta-
wia.

?opfgelb, n. (bag) bie Äopffteuer pogówne, g. ego;
cf. pogowny podatek, *pogowczyzna, L.

?opfgicht, f. (bie) migrena.
?opfgrinb, m. (ber) parch na gowie, zlanie si
gowy.

i? o pf häng er, m. (ber) krzywigówek, g. wka ob.

krzywiszyjek, L.; poboniczek, witoszek;
liziobrazek; cf. B. co gow spuszcza, czowiek
ponury, skromni.

Sopfhängerei, f.(bie) obudna witobliwo, eig.

zwieszanie gowy.
Kopfhaut, f. (bie) skóra nagtoAvna, cf. skóra go-
wi, Wolf.

Söpfig, ad., nur in 3ufammenfe£ungen gowiasty,
j. S3, jroeifopfig o dwóch gowach.

Kopffiffen, n. LbaöJ poduszka, *zagowek, beffer
podgowek; cf. B. wezgowie.

itopffohl, m. (ber) kapusta gowiasta.
Stopffümmel, m. (Sat. cuminum cyminum) kmin
woski, Al.; kminek.

Sopflauö, f. (bie) wesz z gowy.
KopfloS, ad. bez mózgu, bezgowy} bezrozumny.
Sopfnidfen, n. [ba@J kiwanie gow, kiwniecie.
Kopfuufj, f. (bie) guz nagowi od uderzenia;
uderzenie w gow; eine — geben da po bie.

Ropfpufe, m. (ber) strój na gow, stroik, cf.

opicie.

Kopf fa tar, m. (ber) saata gowiasta.
ffopffcheu, adj. bon Jhieren, bie fieb nicht an ben
Äopf greifen I äffen o koniach kiedy si za gow
wzi nie daj, komoliwy, dziki, pochy. 2)
geroitjigt, burd) Sd)aben tlug geroorbm ostrony,
mdry po szkodzie.

Stopffcbmerj, m. (ber) bag Äopfroeh ból gowy,
J. S3. — cierpie; cf. doznawa gowy bólów, DD.

Äopffteuer, f.
f. Äopfgelb.

Äopfftücf, n. (ba§) einStücf bon einem Äopfe kawa
gowy, gowizna. 2) eine Silbermünje jroifchen

4 unb 6 ©rofeben dwudziestokrajcarówka.
Äopftud), n. [basj chustka na gow.
Äopfüber, Äopfunter to do góry gow to na dó.
Sopfroafferfucht, f. (bie) puchlina w gowie, Tr.;

puchlina wodna w gowie.
Äopfroeb, n [bag] ból gowy, bolenie gowy,

j. S3, cierpie, L.
Äopfroeibe f. Stlleeroeibe.

Äopfrounbe, f. (bie) rana gowy ober— wgowie.
Äopfrourj

f.
S3raunrourj, gemeine.

Äopfjeug, n. (bag) stroik, strój, na gow; cf.

kornet, g. a, L.

Koppe, f. (bie) ber ntnbliche ©ipfel einegDingeg, auch
bie Äuppe wierzch, g. u, wierzchoek, g. ka,
koniec, *chocho, brzusiec. Die Scfmeefoppe
czub góry.

Äoppel, f. (bie) ein Sani) (Degenfoppel np. pendent

29*
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Ober kutas jedwabny do szpady), sznur, pto,
sfora, zwora, zczka; 2) mehrere mit ber Äoppel

terbunbene 2Mnge, 3 33. eine — .ipunbe smycz, f.

g. y, kupa, siado, trzoda. 3) ein 9fcbier, ntl trel'

d>ein mehrere ^erfonen gleiches Stecht haben, befon=

ber ju jagen, ju fifchen nnb SSich ju roeiben; cf.

Sßcixt knieja, pastwisko, wygon. 4) ein eingefric*

bigteö Stlicf gelb zagroda, *grod, f., *grodza?
cf. pastewniki cf. *obla\va.

ftobbelgerechtigfcit , f. (bie) prawa wspólnego
pastwiska. — wygonu.

ftobbelhut, f. (bie) f. ftobbelmeibe.

ftobi'eljagb, f. [bie] polowanie, wspólne.

ftobbeln, v. a., mit einem S3anbe befeftigen, 3. 58.

sjjferbe pta, spta, uneig. berbinben
f. fupbeln

zesforowa, poczy.
2) mit einem 3<ume umgeben ogrodzi, oparkani.

ftobbelbferbe ,
4>l. kilka koni co razem id na

jednym lejcu, B., cf. cug koni.

ftobpelriemen, m. (ber) sfora, rzemie którym
psy zwizuj; smycz.

ftobbeltrifft, l f. -roeibe.

ftoppelroeibe, f. (bie) pastwisko wspólne, pasza
wspólna. 2) — f. Chbweibe, friechenbe.

ftobpelroirthfdjafr, f. (bie) gospodarstwo wielo-

polowe, ptodozmienne, Trój.
ftobben, v.a.

f.
föbfen wierzcholi, ogowi drze-

wo. 2) v. n. m. i)., laut aufftofjeu au6 bem SRagen

rzj-ga; odbija si komu. 3) o koniach: y-
gawie, o ób zbami si opiera.

ftoralle, f. (bie) koral, g. u, paciorki, Pi.

ftorallcuarbeit, f. (bie) robota koralowa.
ftorallenbaum, m. (ber) drzewo koralowe.
ftorallcnfaibig , —roth koralowy, koralowego

koloru.

ftoralienfang, m. (ber) f. ft— fjfcherei.

ftorallenfifdjer , m. (ber) rybak, co korale w
morzu owi, koraloów, T r.

ftorallenfifdjerei, f. (bie) poów korali.

ftorallenfraut, n. (Sat asparagus officinalis) gro-

mowy korze szparag, Al., <&gn. szparag po-

spolity, J ndz.
ftorallenlibben, pi. usta koralowe.
ftorallenmooe, n. (ba) mech koralowy.
ftorallencflanje, f. (bie) koralina, Bot.

ftorallenfdjnur, f. (bie) sznurek korali.

ftorallenfthroamm, m. (ber) smardz koralowy,.

ftorallenti)ierd)en, n. (bnü') robaczek koralowy,
t. j. w koralu yjcy.

ftorallenroeibe , t. (bie) (Sat. salix purpurea)
wierzba ezerwona, Bot.

ft or a Men roar gel, f. f. ftahniibbe; 2) f. Saumfann.
ftoran, m. (ber) koran, alkoran.

ftorangen, v.a., auch faran3en, furansen, brügeln wy-
trzepa skór, obi.

ftorb, ni. (ber) kosz, g. a, koszyk, g. a, opaka,
cif], guttcrfcijroinge. — ciuce ffiagene pólkoszki pi.

fig. abfd)lagiger Siefdieib odmówienie, odmowna
odpowied, odprawa. 6incn — befommen na ko-
szu zosta, L., cf. odprawk dosta, Skarbek
Ruszczy; SRuff- odka pouczyt; nic nie

wskura, nie uprosi, odnie wstrt; cf. z
kwitkiem odej, zosta si z grochowym
wiecem, L.: wzi odmówion, KV. (Sinen —
geben *koszyk da, B.; beff odmówi komu co,

odrzuci propozycy czjg, cf. rekuza (aa).

.tor barb cit, f. (bie) robota koszykowa, B.

ft or bd) en, n. (bao) koszyk, g. a, koszyczek.
ftörbel, m. (ber) (Sat. scandix) trybula, Jndz.

SBllber — f. ftälberfrobf, gemeiner.

ftörbelfraut, n. (ba6) trzebula.

ftorbflechter , ftorbmacher, m. (ber) koszykarz,
koszownik, g. a, L.

ft o vbm ache rei, f- (bie) koszyk arstwo.
ft orb träger, m. (ber) koszonosz, g. a, L.
ftorb ro a gen, m. (ber) wasg, g. a, wóz z polko-

szkami.

ftorbroeibe, f. (bie) witwa,
f. Sanbroeibe.

ftorblueife, adv. koszami, na koszy.
ftorbuan, m. (ber) *kordyban ober korduan, kor-
dwan, g. u.

ftorianber, m. (Sat. coriandrum) koryander ober
kolender ober koledra.

ftorinth, eine ©tnbt Korynt, g. u.

ftorinthc, f. (bie) maty ober drobny rozynek, %{.
ftorintl)en koryntki t. j. rodzaj drobniutkich ro-
zynków z Koryntu (a).

SBilbe — , ftorinthenftrauch, m. f.83ergfrau6beere.

ftorinthcr, m. (ber) Koryntczyk. Der ©rief an bie

— list do Koryntów in ber ebangelifchcn Sibel;
aber in ber fatholifchen — do Koryntyan.

ftorinti)ifd) korj'ncki, adv. po koryncku.
ftorf, m. (ber) bie meid)e Sfjinbe beb 98antoffelhol3*

baumco, ingteichen ein ©töbfel bon ftorf (Sat. querens
snber) korek; drzewo korkodb, g. dbu (ber

ftorfbaum, bie — eidie).

ftorfrtifter, f. (bie) (Sat. ulraus suberosa) ilm wo-
dny, £gn.

ftorf|of)(e, f. (bie) podeszwa korkowa.
ftorfftobfel, m. (ber) korek, g. rka, zatyczka

do flasz.

. ftorfgiefjer, m. (ber) *trebuszonek, grajcarek; cf.

wyrwicz, g. a, L.

ftorn, n. (bao) ©etreibe, bezüglich ber Roggen yto;
zboe 5 2) ein ©amenforn nasiono, ziarno, ziarko,
jdro. amenforn nasiono (biftributib bon einem

einzelnen), nasienie (colleftioe bon einer üftenge).

3) — an ben Sd)iefjgeruehren unb ftanonen cel,

celik, celownik. (StroaS auf bem — haben mie
co na oku, w myli i cf. aufe — faffen,

— nehmen
wzi na cel, zmierzy kogo, L.

4) — , bei ben 93Jttnjeii ber Snljalt liga monety,
Avalor monety wedug ordynacyi mennicznej,
próba; cze droszego metalu znajdujcego
si w pienidzach, Tchn.; unb überhaupt jeber

fleine runblicfie harte ftorber ziarno, ziarko ; fig.

ein wenig odrobinka, troszka.

egl;btifd)e§, roa(tachifd)eS — f. <Dabib§gerfte.

ftornatfer, m. (ber) bao ftornfelb pole' ytem za-
siane ober PI. yta, ozimina, ytnisko, L.

ft or nähre, f. (bie) kos—, klosekytny; bie oberfte

<5bil?c an ber — puyna, L.
ftornblume, f. (bie) kwiat chabru (Sat. flores

cjani, 3 J-); bawatek, mod rak, modrzeniec,
chnbr , chabrek (Sat. centaurea cyanus, L.,

grang. le bluet ober casselu nette) f. glodfen*

biumc, blaue.

ftomboben, m. (ber) pitro na yto, szpichlcrz
ytny, poddasze do yta, cf. B. gumno.

2) grunt ytny.
ftornbranb, m. (ber) nie, g. i, cf. rdza, eig. 9toft.

ftornbranntlrein, m. (ber) wódka z yta palona,

wódka prosta, gorzaka, cf. przepalanka) cf.

CJSr.
:,poln. kornus, g. u.

ftörnd)cn, n (ba6) ziarnko.
ftornelbaum, m. (ber) dereniowe drzewo f. 8ein=

1)013 l').

.Kornelie, f. (Sat. cornus mascula) dere wi-
dwa, Jndz.

ftomeltirfche, f. (bie) derdniowa jagodo.

ftörnen, v.a., in ftorner berroanbeln ziarnkowa,
w ziarna obrócij cf. v. rec. fiel) förnen ziarnic

si, obróci si w ziarka. 2) anlocfen, anfoinen

nci. 3) alS v. n. m h. wyrasta w nasienie,
— ziarnka, wydawa wiele ziarn. 4)al6Subst.
verb, ziarnkowanie, granulacya.

Äörn er abgäbe, f. (bie) ber ftörnersehent sep, g. u,

L., beffer osep W.
ftornernte, f. (bie) niwo ytne, zbiór yta.
Äönerfreffenb ziarnoerny, Aut.
ftomfege, f. f. gege, ^»arfc czycidlo zboowe,

aria, harfa, cf. mynek, cf. Stuff, rzeszoto,

przetak.

ftornfelb, n. [ba6] pole zboowe. Cj. bat fit»
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treten ber Äornfelber ift berboten stratowanie pol

zboem zasianych jest zakazane.
Äornhanbet, m. (ber) handel zboowy? handel

ytem.
Äornhänbler, m. (ber) kupiec zboowy, ytem

handlujcy.
ÄornhciUfen, ni. (ber) kupa yta, cf. sterta, styrta.

AornhauS, n. fba§] szpichlerz, g. a, cf. szpichrz, B.

Äörnid)t, fornähnlid), adj ziarnisty, ziarnoway.
Aórnig, adj. Aorner babenb ziarnisty, cf fig. f.

fernig jdrny. SSom Vortrage fura unb nadjbrüdlid)

wzowaty, zwizy, dobitny.

Äorfljube, m. (ber) szachraj, g. aja, yd zboem
handlujcy z lichwa

Aornfaffee, m. (ben kawa zylnia.

Aorn fani mer, f- (bie) zboownia, szpichlerz.

Äornlanb, n (bafi) kraj obfitujcy w zboe.
Aornmagajin, n. <ba8) magazyn zboowy.
Aornmangel, m. (ber) niedostatek zboa ob. nie-

dostatek yta.
Aornmarft, m. (ber) targ zboowy; targowisko
zboowe.

Äommafj, n. (baö) miara do zboa.
Äornmeffer, m. (ber) miernik zboowy.
Aornmünae f. Slcfenniiiije.

Äornbreiö, m. (ber) cena zboa ober yta.
.ffornraben, m. (ber) kkolnica czarnucha ytna,

Al., <£)g., kkolnica pospolita, Jndz. (Sat. agro-
stemroa gitbago).

Aornraube, f. (bie) f Aornmunn.
Aornreid) obfity w zboe.
Äornroöcben, n. f. Aomraben.
Aornrofen f. gelbmofm.
Aornfchaufel , f. (bie) szufla do przewracania
zboa, B., cf. szufla ytna, szufla zboowa.

Aornfcbreiber , m. (ber) ein Sluffcher über Scheuern

unb Speicher pisarz prowentowy, B.

Aornfchroinge, f. (bie) opatka do czyszczenia
zboa.

Aomfieb, n. (ba§) przetak, g. a.

Aornfbeicher, m. [ber] szpichlerz na zboe, szpi-

chlerz, skad na yto, *ytnica.
Aornung f. fioeffpeife neta. 2) ba8 Aörnen ziarnko-

wanie.
Aornroage, f. (bie) waga na zboe.
Aornroerfer, m. [ber] przewracajcy zboe, wie-

jacz, L., szuflarz, co zboe szufl przewraca;
Tr. 2) in SDanjig bebeutet ee benSluffeher über bie

Searbeitung beS gesicherten ©etreibe8 dozorca nad
zboem lub nad przerabianiem zboa.

Aomroidfe, f. (bie) wika w zbou, rodzaj dzi-
kiego groszku.

Aornroinbe f. tfcfcrroinbe.

Aornroucber, m. (ber) szachrajstwo, dzierstwo
na przeday zboa.

Aornroucherer , m. (ber) lichwiarz zboowy, li-

chw zarabiajcy na handlu zboowym.
Aorntourm, m. (ber) (Sat. curculio granarius, L.)

czerw ytny, woek, B.5 robak w zbou, y-
tnik, Al 2) robak czarny w ycie (Sat pha-
laena tinea granella, Al.).

Aornrotith f. Sldterglieb.

AornjinS, m. (ber) czynsz zboem opacamy;
osep.

Aornaroiebeln f. Sitferfnoblaud).

Aórber, m. (ber) ein jebes burd) bie «Sinne erfennbare
3Mng; ber ganje Seib eines 3JJenfd)en ober £hiere8;
ciao; cf. ber SRumbf korpus, kadub, g. a, tuów
ober toub; cf SRuff. tulowiszcze. gin mathema»
tifber Aórber brya; cf. miszo, L.5 ein tobter

Aórper trup, g. a, fiöft ciao umarego i cf. 3tuff.
martwe, bezduszne ciao, nieywe ciao} cf.

budowa gj. mak szczególniej niedojrzay ma
wasno odurzajc i osabiajc ca budow
czowieka, P. Jan.

Aörb erbau, m. (ber) ciaoskad, g. u, L., budowa
ciaa.

Aórberbefchaffenheit, f. (bie) jako ciaa, kon-
stytucya.

Aorberbilbung, f. (bie) ksztat ciaa} uksztace-
nie ciua.

Äörberchen, n (ba8) ciako, ciaeczko.

Aorbertraft, f. (bie) sia (ciaa).

Aörperlehre, f. (bie) nauka o ciele.

Aorjjerlid), adj. cialny, fizyczny, cf. materyalny.

(Sj. powietrze jest istot materyaln, Osiski
Fiz. (Jj. powierzchowno cialna , DD. ©£.

pierwsza epoka rozwijania si i rozrastania

cialnego, DD.; beggleidjen cielesny, a, e, dineti

förderlichen Gib ablegen przysiga na ywot
swój. Aörberlidje Hebungen wiczenia ciaa.

Äörbeiiid)feit, f. (bie) cielesno, materyalno.
Aorj)erlo8 bez ciaa, bezcielesny.

Aöi'bermeffung , f. (bie) wymiar cia, solido-

metrya (Stereometrie).

Aörberfdjafr, f. (bie) korporacya, stan, grono
AOrjmroelt , f. (bie) wiat widzialny; cf. 9tuff.

cielesny wiat, wiat fizyczny, cf. materyalny,
cf. ciaowy, cialny wiat.

Aofaf, m. (ber) kozak, g. a. Die Aofafen kozacy,
kozactwo.

Aofafifd) kozacki; fofafifd)e ©)radK, <Sitfe koza-
czyzna} adv. po kozacku, z kozacka.

Aof cheniU e, f. [bie] koszenila, 3$>
Aofd)cr, adj. bei benSuben koszerny, czysty; opp.

trefny.

Aofen, v. n. m. h., fid) freunbfchaftlich unterreben

gwarzy, gawdzi; cf. liebfofen przymila si
komu, pochlebia.

Aomogonie, f. (bie) kosmogonia; podanie o po-
cztku wiata; foSmogonifch kosmogoniczny.

AoSmologie, f. [bie] kosmologia; nauka filozofi-

czna o stworzeniu; foSmologifd) kosmologiczny.
AoSmobolit, fo§mopolitifrh, -

• ti6mu8, f. SBeltbürger,

33- lich, äB-thum.
Aoffat, m. [ber] ber SSefi^er eines geringen |>aufe8

auf bem Satibe chaupnik, g. a.

A ft, f. (bie) pokarm, g. u, poywienie, strawne,

g. ego, strawa, wikt, ywno, jado, jedzenie,

stó, wyywienie, potrawa; cf. «{jauSmannSfofr

prosta potrawa; cf. Tr. stó gospodarski, gr,.

bei Semanben in ber Aoft fein mie stó u kogo,
by stoownikiem czyim, by na pensyi u kogo.
3n Aoft geben odda dzieci na stó i wycho-
wanie do NN. (a). Aoft befommen dostawa stó,
jedzenie, B.

Aoftbar, adj. kosztowny, szacowny, drogi; cf. B.

bogaty; 2) adv. kosztownie. ,-

Aoftbarfeit, f. [bie] kosztowno} rzecz koszto-

wna; cf. Stuff, drogocenno, drogo, *fant, g.

u, klejnot.

Aoftbarlich kosztownie.

Aoften, )J(. koszt, g. u, PI. koszta, expens, na-
kad, wydatek; flg. auf Aoften ber ©efunbbeit ko-
sztem zdrowia, z uszczerbkiem, ze szkod
zdrowia. Sj. kosztem drugich wywysza si.

®£. 2)ie grftattung unb Sragung ber Aoften zwrot
i ponoszenie kosztów, SR®.

Aoften, v. n. tu. b, Aoften berurfachen, erforbern ko-
sztowa, wartowa; cf. stoje, przypaci czem.
(Sj. Outer, bie 70 Millionen foften dobra 70 milio-

nów wartujce (a). 2)a8 bat ihm ob. ihn feine

©cfunbfjeit gefoftet przypaci on to zdrowiem,
yciem swojem. 2)er Htihm ift nicht roeit ber, ber

roenig foftet maa to sawa moja droga modzi,
która bez adnej przewagi przychodzi, PK. 255.

2) — . v. a. fdjmeefen smakowa, skosztowa.
Aoftenanfchlag, m. (ber) kosztorys, g. u.

Aoftenerfat}, m. (ber) zwrot kosztów.
Aoftenfrei bez kosztu, bezpatnie, wolny od
kosztów, bez wydatku, darmo, B.

Aoft en traut f.
gerfelfraut, gefledfteS.

Aoftenretbnung, f. (bie) obrachunek kosztów.
Aoftfrei bezpatny stó majcy; 2) — bochb. gafc



Äoftganflct — StadKtt. 454 StvarfKtil»—ra aftcht.

frei gocinny; (@ir. 31, 27) chlebodawca} 3) f.

foftenfrei.

Äoftgänger, m. Cber) pensyonarz, g. a, 3Sg.; sto-

lownik, konwiktor.
Äoftgängerin, f. (bie) pensjonarka, stoowniczka,
stoujca si.

Äoftgelb,n.[ba8) pensya, stoowe, strawne, pienidze
na straw ober za stó, pienidze za konwikt.
25aS Äoftgelb furo ©efinbe strawne pienidze, B li m 1.

3d) mufjte mehrere Sage ben Seilten Jtoftgelb bejah*

len przez kilkanacie dni musiaem ludziom
strawne opaca, 9t@.

Äofthalter, Äoftherr, m. (ber) ten, u którego si
storuj.

Äoftbciuö, n. (ba) pensya.

Ä 6 ft li et)
i
adj. f. foftbeu kosztowny, szacowny,

drogi ; wyborny; cf. smaczny.
&oftfd)Ule, f. (bie) pensya.

Äoftfd)üler, m. (ber) pensyonarz.

Äoftfchülcrin, f. (bie) pensyonarka.

Äoftfpielig kosztowny, drogi, a, ie; foftflelige 3ier=

gnügungen kosztowne uciechy; duo wydatków
wymagajce.

Ä oft be rad) ter, m. (ber) przebieracz, L.; wybry-
dnik ober przebierny, L.; cf. wybredny, wy-
mylny, *przebarszczajcy, L. ; et. *papinkarz,

*przekwintarz, Gra. .£>.
_
6r ift tein &oftbemd)ter

on wybaczy ze wszystkiem.
Seter, m. (ber) kundel, pies.

Äott), m. (ber) btoto; plugastwo; gnój, g. ojuj

gówno, eig. 2)retf, ajno, ka, g. u.

Äotf)bürfte, f. (bie) szczotka od bota.

ÄßtH f. (bie) ba6 Äoth, ein geringes fchlechtee Sjam,

befonbere nieberf. ein auernhau6_ chaupa, chata.

2) bie ©aljfothe warzelnia soli, SBj., cf. upa
solna, SBj., 'koktura, *koktura soli, #karbarya,
solna buta Ober huta solna.

Äöthe, f. (bie) an ben Sßferben baö. untevfte ©elcnf

am gufje groifeben bem <Sd)ienbeine unb bem J^tife

kut, kót, g. u unb a, ober 33öbm. kutek; cf. ko-
ci goleniowej dolna gowizna nad kopytem
koskim, Tr. ; ko pierwsza najwysza w
przyszwie lub przedniej czci nogi; cf. pecina.

Äothig, adj. = mit Äotf) befd)inui)t, z bocony," Äoth

enthaltene, Äoth berurfachenb botnisty, plugawy.
66 ift fothig jest wiele bota.

Äothffifer, m. (ber) f. ©reeffäfer krówka, uk, g.

a; fig. mierdziuch.
Äothflumben, m. (ber) (zaka, g. u, zakaa, f.),

brya bota.

Äothlacfte, f. (bie) *kauga, kaua, dó botnisty.

Aótfjer, m. (ber) ber Äotljfajj, ber Äoffat chaupnik
(grang. manant).

Äotje, f. (bie) eine jottige grobe J)eefe koc, g. a, gu-
nia, guka, kosmate weniane odzienie; cf.

Stuff, burka, siermiga.
Äo^en, v. n. m. h., fid) erbredjen, fid) übergeben,

fbeien rzyga, womitowa, zwraca, plwa; od-
da ift höflid), äßj.

Äoften, n. (baö) rzyganie, womitowanie, zwraca-
nie, l)ófl. wymioty, 3Sj.

Ärabbe, f. (bie) ber Safchenfrebö rak morski, ma-
leki rak morski, raczek, krahba, f., Jarocki.
2) — , ein flcineö Äinb kurdupel, g. pla, nizio-

lek, B.; mae dzieci, malczyk ober aba im
©cherg; bben.

Grabbeln, v. n. m. f., auf «franben unb ftiifjen im"tf>=

fam Iriedjen na rkach i nogach le, raczkiem
sie czoga, na bauku ober na czterakach cho-
dzi, SBj., azi. 2) — , v. a., mit ben ginger«

fpiijen gelinbe frahen gramoli, kocami palców
porusza, duba, gmera, czmera, I,.; cf.

maca, eig. fühlen.

Arad), m. (ber) oskot, omot, trzask, grom, huk,
puk, stuk, sztuk, g. u.

Arad) en, v. n. m. I)., trzeszcze, trzaska, o-
skota.

Äracbenb, Part. trzeszczcy, trzaskajcy, losko-
tny, oskotliwy.

Äradjen, n. (basi oskot, g. u, trzeszczenie; trzask,
trzaskawica, L.

Ärachmanbel, f. (bie) f. Änacfmanbel migda nie-
obierany, migda w skorupie.

Ärächjen, v. n. m. I) (Sftid). 4, 10) bibl. freifcheu

bole i jak rodzca stka, dysze, jcze;
2) — , bom ©efdjrci ber Stäben unb Amben kraka,
kracze

Äracbgen, n. (baö) krakanie, cf. jk.
Arade, f. (bie) (förang. criquet) szkapa, szkapsko,

szkapina, mudziak, marcha; cf. ajdaczyna, B.

2) — (Sat. vicia cracca) Avyka ptasia, Bot.
Sr ade el en f. frafeelcn.

Ar a et el er, m. [ber] wybrydny, burczymucha.
Sraft, f- (bie) moc, g.y, sil; silno, krzepko;

Vermögen, Slnlage wadza, zdolno, zdatno, cf.

tre; bie Äräfte beö äkrftanbeö zdolnoci rozu-
mu; cf. tego, energia; — beö Slttöbrurfö do-
bitno; — ber Slrjenei skuteczno; cf je-
drno; g. 33. nienawi bez mocy jest to sa-
mo co mio bez jedrnoci (a). ©eifteöfraft

umysowa wadza, Szan (a); cf. dzielno;
5. 58. lecz trawka, li zdeptany dzielnoci
tajemn i w kolor si wieo odradza
przyjemn, Szym. Die Ämft 5U benfen iC. moc
mylenia, wadza mylenia (a).

Slu6 Seibeöfraften na umór, L. 65. alle meine

Gräfte babe id) gemanbt, biefeó SScrf gu ©tanbe gu

bringen (fagt Jarocki) ca usilno moje zwró-
ciem na utworzenie tego dziea.
3n Ävaft treten sta si prawomocnym np. de-

kret. Da8 ©efetj tritt boii nun ab in Äraft ustawa
staje si odtd ohowizujc.

dj. uwaam sj'na mego fizycznie jako czo-
wieka; examinuje konstytucy zdrowia jego,
silno lub sabo; podug tych ukadam po-
rzdek nauk, applikacy myli, nakad pa-
mici , nawet 8ame zabawki modego, Krs.
pp." S. 25.

Äraft, Präp. traft meines 2ünte6 moc mego urz-
du; in Äraft beffeil K. na mocy tego etc.

Äraftaufmanb , m. (ber) usilno, przykadanie
ober natenie si, forsa.

ÄraftauSbrudf, m. (bei) wyraz dobitny, jdrny.
Äraftäufjerung, f (bie) objaw mocy, — siy.

Äraftbrühe, Ä'mftfuppe, f. (bie) rosó posilny; cf.

bulion, g. u; cf. Tr. polewka silna, rosó po-

silajcy.

Äraftfülle, f. (bie) peno — ; obfito si.

.3? raft genie, n. (baö) gowa tga, duch wielki, B.

Aiiftig mocny, silny; posilny, krzepki, skute-
czny, dzielny, jdrny. 6jc. dzielniejsze gu-
larsiwa zaczj'na, Krs. 6j. jdrne wyrazy,
Ptck.; tgi cl. krzeminy, L.; g. S3, modoci
krzemina, L.; adv. mocno, skutecznie, po-
tnie, monie; cf. gültig.

Äraftigen, v. a. umacnia, zmacnia, utwierdzi,
si doda.

•ftriftigfett, f. [bie] silno, moc, f. ©ültigfeit.

Äraftloö mdy, bezsilny, wty, zemdlay,
nietgi.

fiiaftfofigfeit, f. (bie) bezsilno, sabo, wto,
mdo, wycieczenie sil, sabo bezsilna.

ÄraftmeH n. (baS) krochmal, g. u, mczka; cf.

$r.=$oln. reydo
Äraftfubpe, f. (bie) rosó, g. u ober — posilny;

cf. bulion; rosó posilajcy.

ÄraftbOll silny, tgi, potny; dzielny.

Äraftroaffer, n. (baö) kordya, kordyak, g. n, B.

Äraftlüort, n. (baö) sowo wane, sowo dobitne,

dosadne.

Ära gen, m. (ber) konierz, g. a. 2) ber ^a(6

szyja. Der ^cmbcfiagcn orzedle, $r.:$o!n.

Äragftein, m. (bei) kroksztyn na belce z muru
wypuszczoney, Tr.; kamie z muru wycho-
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dzcyj cf. L. podstawka, podpórka, wystp
kamienny, Bsz.

Ärähe, f. (bie) wrona; fafebub. gapa. Sr,. Bedziesz-
ii midzy wrony, bdziesz kraka jako ony,
6rn. .£>bb.; ober $r.=$oln. kiedy przyjdziesz mi-
dzy wrony, musisz kraka jak i ony.

Äräfjen, v. a. uilb n. m. b. pia, Praes. pieje, Part.

pia, zapia
Äröhen, n. (ba8) pianie, pienie.

Ärdbenauge, n. (bag) wronie oko, 3$. (Sat. nu-
ces vomicae).

Arähenberre, f. (Sat. schollera oxycoccos, ^>g.;

cf vaccinium oxycoccos, Linn.) borówka ó-
rawina. Bot. 2) bagniówka, mapia jagoda, L.j

f. Slffenbeere.

Ärdhenfüfje, fig fct)led)te Schreibereien krukasy, ba-
zgrota, mazanina, bazgranina, cf. $ßr.=$oln. ku-
lasy; 2) f. j&ahnenfufj, fnotliger; 3) f. .gmfchborn 2).

Ärähenfufjroegetritt, m. f. .fjirfcbhoinfraut.

Ärab]n, m. (ber) ein ^ebejeug, grofje Saften ju heben
winda; kran. cf. kafar eigentl. ber Jcammblocf, bie

Staninie; cf. kierat, eigentlich,: .Riabnrab; cf. óraw,
'g. ia; 2) cf. 4?af)n cewka u beczki; kurek ober

czop u fas winnych etc; cf. kruczek j. 83. u
kalorymetru, (Fiz. Osiski pag. 60).

flrahnbalfen, m. (ber) belka u kranu, ostrew', LM.
Ärafau, n. eine Stabt Kraków, g. a.

Ärafauer, m. (ber) Krakowianin, Krakowczyk,
g. a. adj. krakowski.

Ävafauevin, f. (bie) Krakowianka.
Ärafauifd), adj. krakowski, a, ie.

Ärafeel, m. (ber) ein Ijeftiger 3ant tinb Streit wa,
f. g. i, zwada, kótnia.

Ärafeelen, v. n. m b., fracfeclen warcholi, haaso-
wa, breweryi narobi, wybredza, *vvymyla;
cf. gdyra fchelren, gnurren zrzdnym by, SBarfch.

Ärafeeler, in. (ber) zawadyak, L.; cf. *warcho,
któtnik, g. a, gderacz.

Aralie, f. (bie) pazur. g. a, szpona ober *spona.
Aralie n, v. a. z= mit ben Prallen bermunben po-
drapa.

.Krallig szponisty, pazury majcy, ze szponami.
Aram, m. (ber) kram, g. u, sklepik, g. u, *tasza,

ein Äramerjelt; cf. przeda na okcie, na funty.
1) towary, rzeczy, graty. pi.

Ärambube, f. (bie) ber Äramlaben *tasza, kram.
kramnica; cf. buda ki arena. Gin fleine —bnbe
kramik, stragan, g. a, straganek, eig. ein ©ci)ra=

gen, 23rotfchragen.

Äramen, v. n. m. f)., im kleinen banbeln kramarzy,
kupiectwa kramarskiego patrze , kram mie,
przekupywa. 2) Dinge bin tinb mieber fetjen ober
legen przerzuca, przebiera, rozrzuca rzeczy,
rusza, uprzta, krzta si.

Ärdmer, ebler: .Kramer, m. (ber)' kramarz, g. a? cf.

przekupie, eig. ber polt. Spricbh). jeber Ärämer
lobt feine SBaare kady Rusek swój dziegie
chwali; kada liszka swój ogon chwai.

Ärdmerbube, f. (bie) kram, buda kramarska.
Ärctmerei, f. (bie) cf. Ärambanbel handel kramarski;

cf. kramarstwo. Ärdtnerei treiben handel kra-
marski utrzymywa, (al; cf. kramarstwem si
trudni.

Ärümergeift, m. (ber) duch kramarski, chciwo
zysku.

Ar a merge roi cht, n. (bag) waga kramarska.
Ärämerin, f. (bie) kramarka.
Äramerroaare, f. (bie) kramarszczyzna. 3$-
Itrcunerjuiift, f. [biej cech kramarski, konfrater-

nia kramarzów.
Äramlaben, m. (ber) kramnica, *kramamia.
ÄrammetSftraud) f. Äabbig.
ÄrammetSbogel ober Ärammgbogel m. (Sat. turdus

pilaris, L.) Kwiczo, g. a.

Ärampe, f. (bie) ein gebogenes tifen mit groei Spieen
ober bag in bie Shürpfoften gefchlagene jfoeifchenflige

(Sifen rooran bag SSorlegefchlojj bangt *krempa, beffer

skobel, haczyk u drzwi na który wrzeciadz za-
kadaj?. 2) bie Älaufuren an ben ©fiebern klau-
zura u ksigi.

Ärdmpe, f. (bie) ber in bie .§ohe gebogene Sheil ei*

neö <£)ute8 krempa, L.; bok, L.; skrzydo u ka-
pelusza, brzeg zagity, brzeg stosowany.

Ärämbef, f. (bie) bie Äarbätfcbe ober ber SBoflfamm,
ber Ära^famm grpla, szczotka dróciana do cze-
sania weny.

trampeln, v. a. mit ber Ärdinfcet bearbeiten ober rei«

nigen grplowa. SDBoüe trampeln czechra ober
czochra wen, L.

Krampen, v. a. zagina, stosowa.
•Krampf, m. (ber) kurcz, g. u; cf. kurczowe cier-

pienia, DD. spazm. - beg männlichen ©liebeg ci-
gotki, Pi. (Sat. Priapismus). Sr leibet an Äram*
pfen spasmodycznym cierpieniom ulegy; kurcze
miewa. 25er Krampf ber Äinnlaben spasma szczk,
szczekociliwo, DD.

Ärampfabcr, f. (bie) bie iinnatülicbe bttreh eine ®e=
fcbroulft benirfaebte ßrtoeiterung einer Slutaber (Sat.

varix) cieciwna ya, L., ya nabrzmiaa, ya
ocieka nadta, L.; ocieklo.

Ar amp far tig spasmodyczny, spazmatyczny.
Arampfbifel, f. (bie) (Sat. onopordum acanthinm)

oset podwórzowy barszczowy, XL, —pospo-
lity, £g.; popoch oset podwórzowy, Jundz.

Äranipffifd), m. (ber) (Sat raja torpedo, L.) dr-
twik; strtwa, (ryba).

Äranipfbaft kurczowy, konwusyjny.
Ar amp' bu ft en, m. (ber) kaszel spasmodyczny,
kurczowy.

Ärampfig kurcz majcy, kurcz cierpicy; kur- -

czcy, amicy, drganie w czonkach czynicy}
cf. konwusyjny.

.Kiampfmittel, n. (bag) lekarstwo na kurcze.
Äramp'fftillenb umierzajcy kurcze.
Äi ampler, m. (ber) greplarz.
Ärämplerin, f. (bie) grplarka.
Ärainmöbogel, m. (ber) kwiczo.
Äramroaare, f. (bie) kramarszczyzna.
Äranicb, m. (ber) (Sat. ardea grus, L.) óraw', g.

ia; Dom Äranicb órawi, ia, ie. 2) f. Ärabn.

Äranichtraut, n. (bag) (Sat. lapsana pusilla, ^gn.j
cf. hyoseris minima, Linn.) winia saata naj-
mniejsza, Al., papawa najmniejsza, Jndz.

Äranicbfchnabet, m. (ber) f. §lcferfchnabcl.

.Kranicbftein, m. [ber] órawnik, g. a, L.
Äranf, adv. chory, saby. Ärailt fein chorowa,

3. SB. am lieber chorowa na febr; frant roerben

zachorowa, rozchorowa sie, zapa na zdro-
wiu, rozniemódz si (bibl.); 'ber djmerj machte

bag franfe <£)erj roiinb i ao serce zbolae kra-
jaa, PK. 101. 8icb frant lacben mia si do roz-
puku.

Aran te, m. [ber] unb f. (bie) chory, chora.

Äidnfeln, v. n. m. b. chorowitym by, kwka,
eig. quicmen cherla.

Ärdnf'en, v. a. §facf}tl)eil äiifügen krzywdzi, skrzyw-
dzi, ukrzywdzi, urazi kogo. Semanb franfen

krzywdzi kogo; martwi, zmartwi, umartwi,
zasmuci kogo, kopotu komu narobi; Seman*
beg <Sbre franfen ly saw czyja, ubliy komu,
szarpa saw, obelg czyni komu. 3d) jer«

ftrente biäroeilen ben Äonig unb ibr franfet ib.n, fagt

ber Bazen im Jan z Tczyna, Jan Króla [nie-

raz rozrywa, wycie go martwili, Nieme. v.

r. fich fronten gry si, martwi si.
Äranfenbefud), m. (ber) odwiedzenie chorych,
odwiedzanie chorego ober chorych.

Äranfenbert, Äranfenlager, n. (baS) oe chorego,
óko niemocy; auf ba§ Äranfenbert legen chorob
zesa na kogo.

Äranfenbaug, n. (bag) szpital dla chorych; laza-

ret, g. u.

Äranfenlager, n. (bag) oe chorego. 2) choroba.
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Ävan

f

enjjftegc, f. (bie) opatrowanie ob. doglda-
nia chorych.

Ärcnfenftube, f. tbie) Äronfenjimmer, n. (bag) izba

chorych, infirmerya', »chorownia, pokój dla

chorych, tu ben Äloftern infirmerya, »chó-

rów nia, Tj.

Äranfenroärter, m. [ber] dozorca chorych, cho-

rych pilnujcy, chorych dogldajcy; cf. bei ben

SDonchen infirmarz, g. a, unb bei ben Tonnen in-

fi nu ark a (bie Äranfenmärterin).

Äranfhaft chorobliwy, 5. S3, chorobliwy stan, (a).

Äranfhaftigfeit, f- (bie) chorobliwo.
Äranfbeit, f. (bie) choroba, g. y; Äranfheitöanfälle

cho-robne napady, DD.; anftecfenbe — — choroba

zaraliwa ober choroba uczestnictwo zarazy
majca, DD.; billige ostra choroba; bie —
greift an, tänbelt nicht choroba nie piastuje, L. ;

ber Sinne ergiebt firb nicht gleich jeber Äranfbeit, tnie

eS ber bornehme SSeichling thut Paska choroba,

ubogiego zdrowie.

ÄranfheitSftoff, m. (ber) materya chorowita, B;
cf. Dziark pierwiastki chorobliwe.

ÄranfheitSjuftanb, m. (ber) stan choroby.

Äränfler, m. (ber) cherlak, czowiek czsto w
chorob zapadajcy.

Äränflidj chorowity, a. e.

Äränflicbfeit, f. (bie) chorowito, f.

Äränfung, f. (bie) skrzywdzenie, zniewaga, uraza
krzywda, 2) kopot, zmartwienie.

Äranj, m. (ber) ein 9ting,8teif ober ähnliches freißför*

migeß 3)ing wieniec, g. wieca, wianek, g. wian-
ka; cf. Tr. brzeg u baldakinów, namiotków,
pospolicie frziami obszyty.

3n ber Saufunft ber obere Sheit eines .gwiptgcfimfcS

kornesy, gzemsy, $(., cf. kraniec, g. ca, ob-

wódka, korona; cf. girlanda. Tech n. 2) eine 3ierbe

bestaubtes, bie jungfräuliche Ghre wieniec, wianek.

Aranjchen, n. (baS) wianek, g. nka, wianeczek,

g. czka, koronka
2) eine freunbfchaftliche SSerfammlung wizyta ko-
lejna, schadzka, kompania. 3) bie jungfräuliche

gfjre wieniec.
_
25aS — ber Sttngferfchaft oerlieren,

5. S3, dafa sobie zabra paniestwa jagod, .
Äränjen, v. a. uwieczy, uwiecza, wieczy

2) — , bie SRinbe ber S3äume in einem Äreife um ben

Stamm abfd)älen oblupi kor drzew na okol,

na korze drzew krki wyryna.
Äranäförmig na ksztat wieca, wiecowaty.
Äranjjungfer , f. (bie) druchna.

Äranjleifte, f. (bie) obdaszek, g. szka.

Ärapf, m. (ber) ber Ärapfen, bas ÄräbpeJ, fleine ruube

Äud)en, bon aberfuchen faworki, krepel, Pi. kre-

pie, L.; ciasto smaone pczek.
Ärapp, m. (ber) kropa, reta; cf. marzana, Tchn.,

f.
gärberröthe. 6$. Kortum zajmowa si upra-w farbujcego zioa kropa (Sat. rubia tincto-

ria, (a) Sta ic.

Ärappbarre, f. (bie) suszarnia. Tch.
Ärater, m. ber) krater, otwór wulkanu.
Ära^beere, f. f. SSrombeere, ftraudjartige jeyna.
Ära^bürfie, f. (bie) skrobaczka dróciana, szczo-
ka dróciana do wycierania, wycieraczka, wy-
cierado.

Ärafcbiftel f. tfcTerbiftel, fleine.

Äraije, f. (bie) graca, L., grpla, B., Boss, cze-
satka; $r.=$olll. kracka, PI. kracki, im $1. am
üblichjlen meil immer jroei baju gehören.

_

Ärätje, f. (bie) Äwierzb, g. u, wierzbiczka.
Ärat$eifen, n. (baö) skrobaczka, skrobado (z e-

laza).

Ar a ft el beere, f. (bie)
f.

Brombeere, ftraudjartlgc.

S3laue —
f. Slcferbeere.

Äravjen, v. a. drapa, skroba, wyciera, graco-
wa, kracowa; SBolle — grplowa, strychowa.

Äräher, m. (ber) grajcar, g. a, wykrt, (u stpia)
2) liche wino.

Ärajjfujj, m. [ber] koperczak, f

g. a. L.; ukon,
pokon niezgrabny; $ßr..$oln. szarfus.

.Krähig wierzbowaty, wierzb majcy, parszy-
wy.

Ära ft traut, n. (2at. cnicus) drapacz, Bot. Sum«
pfjgefi — Sat. cnicus palustris «ftg., cf. Carduus
palustris, Linn.) oset botny, Äl. Jndz. Sanjetts

blättriges — (Sat. cnicus lanceolatus, £gn., cf.

Carduus lanceolatus, Linn.) oset dzidowy, Al.

.Ind.; oset wielki, drapacz dzidowy, lanceowa-
ty, £g.; fohlartigeS — f. ©elbbiftel, fiebriges — f.

gliegenbiftel; fnolligeS — f. Änollbiftel. StammlofeS
— (Sat. cnicus acaulis, ^)gn., cf. Carduus acau-
lis, Linn.) oset bezpretowy, Al. Jnd.

Äräftfalbe, f. (bie) ma na wierzb.
ÄratjlOOlle, f. (bie) wyczoski, PI. z weny.
Äräuel, m. [ber] eine ©abet mit gebogenen 3acfen wi-

delec z zakrzywionewi zbami; widy.
Ärauen, v. a., mit ben Äing'erfpiften gelinbe fraften

zwolna drapa, skroba.
Ära u 8, adj. mehrmals gefrümmt, bon jarten bünnen

ÄÖipcm, 3. SB. 4jaare, SBolle kdzierzawy; cf.

krty, strzpiasty fjg. in $reujjeh fW) roiehtig fteU

lenb imponujcy, marszczcy si, kwany, czu-
purny; frauS machen kdzierzawi. Sid) frattS

machen czuba podnie, podnosi/ szerzy si,
wsem potrzsa; fraufe £aare kdzierzawe
wosy; fraufe ocfen kdziory. Die fraufen SBel=

len marszczce si fale, Nieme. Sßr.=$oln. kru-
owaty.

ÄrauS beere, f. (Sat. ribes) porzeczka, ©emeine
—

f. SobanniSbeere, Schmarje — f. Slf)Ibeere, Stach»

lid) —
f.

GhriJbeere, haarige, ©rojje — f.
Ghrif>

beere

ÄrauS bib ein eil f. SMberneü, gemeine.

Ä rauSblätterig kdzierzawe licie majcy.
ÄrauS b i ft el f. Slcferbiftel, fleine.

Äraufe, f. (bie) bie fraufe S3efchaffenheit, gemeiniglich

Äräufe kdzierzawo. 2) ein fraufeS ÄleibungSftücf,

alS bie 4janbfraufe mankieta; bie -£>alßfraufe kryza;
Gr. wysoka kryza sztywna otaczaa szyj kró-

lowej, (Skarbek im Buszczyc S. 177);

cf. kreski, PI., kryzy, alsztuch kryzowany,
alsztuch marszczony, kdziorawe buchty; cf.

gors u koszuli, mankietki, L. , cf. *bryyk,
*brye, Pi., cf. strzpki, Krs. pp. 310; cf. freza,

Nieme. 3) sój, sojek.
Äraufelbeere f. hiiftbeere.

Äräufeleifen, n. (baS) elazko do przypiekania
wosów, B.

Äräufeln, v. a. m. h. kdzierzawi. Sich träufeln

trefi si; krci si.

Äraufemünje, f. (bie) mitkiew, g. tkwi, ober

mitka kdzierzawa, L.

ÄrauShaarig kdzierzawy.
ÄrauS fohl, m. (ber) kapusta kdzierzawa.
Äraußfopf, m. (ber) kdzierzawa gowa, kdziora,

fig. czupurny.
Äröußföpfig kdzierzaw gow majcy.
ÄrauS lid) kdzierowaty.
Ä t' a U SI cf ig "kdziory majcy.
ÄrauSpappel," f. (bie) laz kdzierzawy, (Sot.

iiialva crispa). Bot.

Ar aut, n. (baS) $1. Äräufcr ziele, rolina; zioo,

unniiheS — zielsko; mebijiniftfae Äräuter zioa,

zióka;- ©emfe zielenina; cf. kapusta; cf. na
warzywna, P. Jan.; ci'. 3ünbfraut proch gruby

do armat. Äraut unb ffitiben, alle© burd) einanber

groch w kotle.

Ärautacrer, in. (ber) rola pod kapust.
Ärautartig zielisty, kapuciany, naciowaty.

Ärautbirne, f. (bie) kapustnica (gruszka).

Äräutchen, n. (baS) oberb. Äräutlein rolinka, zióko.

<5j. ich fenne bid) Äräutdjen, bog bu eine S3renneffel

bift znam cie zióko, e pokrzywa.
Äraute, f. (bie) bie 2(u6gatung beS ©rafeS unbltnfratu

teS pielenie, wypielanie trawy i chwastu.
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Ärauten, v. a. traw ple; cf krudowa, Doc.

Äröuterbab, n. (baö) kpiel z zió, kpiel ró-
nemi ziótmi zaprawiona.

Äräuterbier, n. (bag) piwo zioami przyprawne.
Äräuterbud), n. (bau) zielnik, g. a. rolinopismo,

herbarz.

Äräutcrfrau, f. (bie) kobieta zioa zbierajca,
zielniczka.

Ärctuterig zielnisty, w zioa obfitujcy.

Ärautei fófe, m. (ber) ser zielony.

Äräuterfennev, m. (ber) botanik, g. a, znawca
ziót, zieloznawea, ziooznawca.

Äröuterfiffen f. Ä - fadfd>en

Äräuterfunfre, f. botanika, rolinopismo; znajo-

mo zió.

Äräuterlefe, f. (bie) zbieranie zió.

Äräutermaiin, m. (ber) zielnik, handlarz ziótmi.

Äräuterfätfchen, n. (baö) poduszeczka z zió.

Jtrüuterfalat, m. (ber) saata z zió.
flräuterfammlung, f. (bie), zbieranie zió; 2)

zbiór zió, kollekcya zió.

Äräuterfuppe, f. (bie) polewka z zió.
Ärautertbee, m. (ber) zióka (do picia).

Äräutertranf, m. (ber) trunek z zió, infuzya z
ziót.

Äräuteruinfchlag, m. (ber) obkadanie ober oka-
danie z zió, plastr z zió, plastr zmikczajcy
z zió, naparzanie, obwinienie ziótmi warzo-
nemi. cf. kataplazm.

Ärctuterroein, m. (ber) wino z zió, wino ziótmi
zaprawne.

Ärciutgarten, iii. (ber) ogród warzywny.
Ärautfyobel, m. (ber) szatkownik, B.; szatko-

wnlca, hebel kapuciany, L.

•Krautjunfer, m. (ber)paniczek;reczkosiej, Trój.
szlachcic zagrodnik nie obeznany z wielkim
wiatem.

Ärautfopf, m. (ber) gowa kapusty, SBj., kapu-
stna gowa. 6j. ich bin fein Ärautfopf nie ka-
pustna u mnie gowa, nie dla stroju gow no-
sz; gowa kapuciana.

Ärautraupe, f. (bie) mszyca.
Ärautfctlcit, m. iber) saata.

.»rautfproffe, f. (bie) podczos, g. u.

Ärautroeibe, braune f. (Srbroeibe.

Ärautjucfer, m., konserwa, cf. ßonferbe konfekt,

Äreatur, f. (bie) überhaupt jebeS gefcrjaffene SDing, be*

fonberS jebeS lebeubige ©efcböpf stworzenie, twór,

g. u. 2) t>eiäd)tlirf) für $rrfon czowieczysko;
3) befonberS eine folcbe ^Jerfon, roelcfye burch eine an=

bere ihr ©lud gemacht fyat unb beöroegen berfelbe er»

geben ift, f Slnfoang stronnik, kreatura, ogon, eig.

Schroanj; podnóek, g. ka, czereda.

Ärebö, ni. (bet) ein ungeflügelteS mit einer fchroctrjli*

chen ©chale bebedfteS SBafferinfeft rak, g. a. $r.=

$oln. rek. 2) — ein um fid) unb bis auf bie Äno=
eben freffenbeö ©efchroür ber thierifchen Äörper, ber

Ärebö am Seibe rak, kaneer, wrzód cialo wyja-
dajcy; szankier, B. 3) ein freffenber ©d)aben ber

©äume unb Sßflaiiäen rak. Sj. drzewa rak maj,
kiedy kora jak krostami obsypana bdzie, ze
to coraz dalej postpuje i drzewo gubi, Al.

(Sr. 3fvr SBort frifjt urn fid) rote ein Arebo mowa
ich szerzj- si jako kaneer, bibl. Slugejogen mit

bem ÄrebS ber ©erechtigfeit obleczony w pancerz
sprawiedliwoci.

ÄrebSartig, adj. rakowaty, do raka podobny. (5r.

ta choroba tworzy rakowate wrzody (a).

ÄrebSauge, n. (baS) oko rakowe, racz;
f. Ärebö*

ftein.

Ärebßbrfibe, f. (bie) zupa rakowa.
ÄrebSbutter, f. (bie) maso rakowe.
Äreböblftel

f. Ärampfbiftel.

Ärebfen, v. n. m. h. raki owi, raki apa.
Ärebfer, m. [ber] owicy raki, cf. rakoiowiec,

froatifch; *rakownik, rakarz, L.

Äreböfang, m. [ber] poów raków.

Ärebögang, m. (ber) raczy cbód, wsteczny chód,

wsteczno, kierunek na wstecz, opaczny chód.

Den — geben i rakiem, — raczkiem. 6j.

wszystko u nas wstecznym musiao i kro-
kiem (a); cf. Shift, zadem i. Seine ©achjen ge»

ben ben — sprawy jego id z pieca na eb,
B.: fvebögängifj etroaö machen zrobi eby si co
nieudalo, 15 wstecz cofa.

Ärebögefrhroür, n. (baö), ber —fchaben rak.

Ärebfidjt rakowaty ober kancerowaty, *kankro-
waiy.

Äreböfraut, n. f. ©lutfraut (8at. scleranthus per-

ennis) czerwiec trway.
Ä'reböfcheere, f. (bie) noyca racz, PI. noyce
rakowe, B.; cf. I > rakowe nogi, kleszcze, szczy-
pawki; 2) eine Sßflanje pióro wodne europejskie,

Al., -bg-; piórnik wodny, Jdz., osoka aloesowa.
JQQ., (Sat. straiiotes aloidesl.

ffreböftein, m. (ber) kamyczek rakowy, cf. ra-

kowy kamiuszczek,
f. Äreböauge.

ÄrebSfuppe, f- (bie) zupa rakowa.
Äreböroeibe f. >§aarroeibe, f leine.

Äreefen f ^aberfcftleben.

Äreen, m. (Sat. cochlearia annoracia) warzecha
chrzan, Bot. H. J. K.

ftreibe, f. (bie) *kreca, kreda, kredka; cf. Rufj.

met ober mie.
2) f. ättufj, ©alf, eingefottener Dbftfaft powida $1.
*rob, g. u.

treiben, v. a. mit Äreibe beftreieben ober auch an*

fchreiben kredowa, kred pobieli, natrze, —
napisa.

Äreibicht, adj. kredowaty, kredziasty, podobny
do kredy.

Äreibig, adj. kredowy.
JRreiS, m. (ber) eine frumme in fid) felbft jufammen*

laufenbe Sinie befonberS fofevn fie bie ©ren^e ober

Saufbahn einer 33eroegung ober SSevänberung ift koo,
»cyrku; cf. krg, obwód, eig. Umfang.
2i bie ©renjen einer befiimmten SSeränberung eines

©Ingeö kres, g. u. okrg, zakres cf. obk, eig.

Sogen. deinen — fd)liefjen uformowa si w ko-
o ober b. zrobi kolo. — cf obrb ober obrb,
eig. ber Ranb, ©aum, okolica, eig. ©egenb.
Den — feiner Äenntniffe erroeifern stara si o roz-

szerzenie obrbu znajomoci swoich, Ptck.
3) bie jit einem geroiffen Sebufe gemachte <Sintr)ei*

lung eines SanbeS ohne giürffttht ber gigur cyrku,
g. u.; cf. ©ebiet powiat, klucz. — ber SBelt okrg
wiata.
Der — ber Sobfbrficbe krno pochwa w któ-
rej niezabrato kadzida, (Orz. bia. tom. 3,

34). 25er ÄreiS ber greunbe grono przyjació.

ÄreiSamt, n. (baS) urzd cyrkuowy, — cyrku-
larny.

ÄreiSamtmann, m. (ber) Intendent cyrkuowy.
ÄreiSbafjn, f (bie) droga kolisia.

ÄreiSberoegung, f. (bie) obrót wirowy, obieg ko-
listy.

ÄreiSbote, m. (ber) wony powiatowy.
Äreifchen, v. n. m. b- vuigo frofdjen skwarzy 2)

einen heilen ©chrei tbun, mit einer betten, febneiben*

ben ©timme fd)reien zakrzykn, krzykn, krzy-
cze, skrzecze.

ÄreiSeinnehmer, m. (ber) poborca powiatowy.
Äreifdjen, n. (baS) skwarzenie. 2) skrzek.
Jtreifel, m. (ber) ein äBerfyeug, toelcheS firh im Äreife

berumberoegt, roenn eS in SSeroegung gefegt roirb, be»

fonberS alS ©pieljeug ber Äinber bk, cyga, fryga,
krglica, wartoka.

Äreifeln, v. n. m. f). krci si jak cyga, fryga.

Äreifen, v. n. m. b. obraca si w koo, naokoo
czego, f. freujen? snu si. Sr. Korsarze snuj
si przy brzegach (a).

ÄreiSförmig okrgy, kolisty, okólny.
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Äreiög triebt, n. (baö) sd powiatowy.
Ärciögefang f. SKunbgefang.

Äreiöhauptmann, m. (ber) cj-rkularny Kapitan,
L. cf. ß. Starosta cyrkuowy t. j. naczelnik
powiatu.

Äreiöfaffe, f. (bie) kasa powiatowa.
Äreiöfommiffariuö, in. (ber) komisarz obwo-
dowy.

Äreiölauf, m. (bei) bieg koowy, j. S3, wieczny
bieg koowy w organicznej naturze; cf. kre-
nie, cyrkulacya, obieg, g. u.

Äreiöfcforeiben, n. (ia&) okólnik (a), lisc okolnj,
cyrkularz, g. a.

ÄreiÖfdjreiber, m. (ber) sekretarz (pisarz) po-
wiatowy; obwodowy, — cyrkuowy.

Äreiöpht;fifuö, m. (ber) fizyk wydziaowy.
Ar eiffen, v. a. m. f). stka w porodzeniu, rodzi,

poójj odbywa, bole i stka jak rodzca.
Äreiöftabt, f. (tic) miasto powiatowe, — obwo-

dowe, — cyrkuowe.
Äreiefianb, in. (ber) pi. Ä— ftcinbe stany powia-

towe, pi

Äreiötog, m. (ber) sejmik (cyrkularny).

Ar ei5 Umlauf, m. (ber) bie« koowy, SBj., w ko-
owrót, g. u, obieg w koo, L.

Ärempe f. Äranipe.

Ärcml, m. kremlin, kreml.
Ärepiren, v. n. m. f. zdechn, zdycha.
Äreppflor, m. (ber) krepa.

Ä reffe, f. (bie) rzeucha, rzeucha, Stiltfenbe —
f. Bffenfraut i).

2) klebik, g. a. (ryba), B.

Äretjer, m. (ber) wykrt, g. u, cf. grajcar.

Ä reue l f. Ärauel.

Äreuj, n. (baß) krzy, g. a, krzye, PI. 83ibl. fig.

= cierpienia, strapienia. Sein — auf fid) nej«

meu krzy swój wzi na siebie. £RSl. 3u —
friechen upokorzy si; fam. spuci z kwinty,
— z tonu. <Daö ftreuj prebigen krucyat opo-
wiada. Sn9 — ober übevö — , na krzy. Sn8
Äreuj unb in bie Quere tam i sam, po rónych
kierunkach. ÜDtit bem - Shrifti Verfolgung leiben

dla krzya Chrystusowej przeladowanie cier-

pie. Sin baö — heften przybi do krzya.
Da6 — erbulben podj krzy. £>aö ^aufefreuj

krzy domowy. 2) ber untere Jheil beö 9tticfen8

krzye pi.

Äreiöabnehmung, f. (bie) zdjcie z krzya Pana
Jezusa (jako obraz).

Äreujbanb, n. (baö) krzyowa opaska (listów

etc); wizanie na krzy.
Äreujbaum, m. (ber) kieszczowina, L.

Äreujbeere, f. (biei szaklak, g.u; cf.
f. £irfd)born.

Äreujbled), n. (baö) blacha na krzy.
Äreujblume, f. f.

S3rnd)fnabenfraut; cf. krzyo-
wnica, L., Cf. L. rczki ober krystusowa do.
2) (Sat. polygala) kryewnica, Äl-5 mlecznica,

Jndz. SMttere — krzyownica gorzka, Sil., mle-

cznica gorzka, Jndz., indyczka, PA. (Sflt poly-

gala amara). ©emeine — f.
#errgottöbärtd)en.

Äreuäbod, m. (ber) kozy pi. do rznicia drzewa.
Jtreu jbogenftellung, f. (bie) ukowanie krzyowe

(na czterech supach oparte).

Äreujbrab b. i. feljr brab bardzo waleczny, epski,
dzielny cf. grackl.

Äreujbruber, m. (ber) ber Äreujfofjrer krzyak,
. krzyownik, g. a.

Äreujchen, n. (baö) krzyyk.
Areujborn, m. szakak, g. u, L., f. <£>ivfd)born. 2)

czop krzyowy (w zamku)
Äreu jen, v. n. m. I). (—, baö 3eichcn beö Äreujeö tno=

chen krzyykiem co znaczy, ©icf) freujen, v.

rec. krzyowa si, przeegna si krzyem
witym, cf. na krzy i.)
2) hin unb roieber fahren kry, tam i sam e-
glowa, «nu sie.

Arcujenjian, m. (ber) goryczka pucowa, L.,
f.

«£>eil aller Schaben.

Äreujer, m. (ber) okrt krcy. 2)—, eineSchei*
bemünje, krajcar, grajcar, g. a, (moneta), dwu-
groszniak.

Ä r e u j e r f i n b u n g / f. (bie) znalezie nie krzya wi-
tego

Äreujerhohung, f (bie) podniesienie krzya wi-
tego.

Äreuseöftamm, m. (ber) drzewo krzya wite-
go, cf. drzewo krzyowe

Äreujeotob, m. (ber) mier na krzyu.
Äreu.jfahrt, f. (bie) f Äreujjug krenie, krzyo-
wa wojna, wojna wita, krzyowa wyprawa,
cf. krucyata.

Äreujformig na krzy, krzyowaty.
Äretijfuchö, m. (ber) lis krzyak, 3£-; cf. krzy-
ak (lis), cf. krz3'owy lis.

Äreujgang, m. (bei) korytarz, g. a, kurytarz,
kruganek, *przechod/.iniec, g. ca; chodniki
na krzy przecinajce si.

Äreuggaffe, f. (bie) krzyowa ulica, poprzeczna
ulica, przecznica, ©3.

Äreuggeroölbe, n. (baö) sklepienie.

Äreu gfyerr, m. (ber) krzyak, g. a.

Äreughieb, m. jber] ciecie na krzy.
&reugholg, n. (bab) krzjownica, L.

f. .öirfchbom.

2) — im -guinbel bierfantige £ölger Don 1 biö b' 30U
im $>urd)fchnitt b. krzyaki, muraty.

Äieugigen, v. a. krzyowa; Cr,, freugigen fein

ftleifd) fammt
_
ben böfen Süften unb Segierben u-

krzyowa ciao swoje z namitnociami i po-
dliwociami. Sid) freudigen egna si.

Ärcugiger, m. [ber] krzyownik, g. a.

Äreugigung', f. (bie) ukrzyowanie.
Äreujfirche, f. (bie) koció krzyacki, — wi-

tego krzya.
Ärcugfraut, n. (fiat. senecio) starzec, ©emeineö
—

f. äkilbgreife. Älcbrigeö — (Sat. senecio viseo-

sus) starzec lipki, AI., Jndz.
Srcitblättrigeö — starzec leny (2at. senecio syl-

vatlcus) H. J. K.
^»eibnifcheö — f. ©ülbenmunbtraut 1).

Äreugfurtutf, m. (ber) (Sat. orchis conopsea) stor-
czyk wysoki, Bot.

Äretlglabm chromy na krzye, zapadajcy na
biodra; saby w krzyach.

Äreugnaht, f. (bie) krzyowy cieg (szew).
Äreu^neffel, f. f. fflachfehaum.

Äreugorben, m. (ber) zakon krzyacki.
Äreugprebigt, f. (bie) kazanie wzywajce na
krucyat.

Äreujrienien, m. (ber) rzemie krzyowy, krzy-
ownik (w szorach).

Ärcugritter, m. (ber) krzyak, g. a.

Äreugfcheu chronicy si krzya.
Äreugfchinerg, m. (ber) krzyów boleci, ból w
krzyach.

Äuugfd) nobel, m. (ber) ein Sßogel krzywonos,
(Sat loxia curvirostris, Jarocki.

Äreugfchnitt, rn. (ber) zacicie ober przecicie na
krzy.

Äreuäfchraffinmg, f. [bie] szrafirowanie na krzy.
Äreiigfpinne, f. (bie) pajk krzyak, L.

Äreujftonge, f. [biej maszt tylny; Hoss., krej-

stenga.

Äreugfteg, m. (ber)
f.

Steg.

Äreugfticf), m. (ber) pchnicie na krzy. 2) f.

Äreugnaht.

Äreiijftoa*, m. (ber) krzy w oknie, w którym
si kwatery okienne otwieraj.

Äreugftro&e, f. (bie) krzyowa ulica ob. droga.

Äreugtage, pi. krzyowe dni (przed S. Wnie-
bowstpieniem).

Äreujtiagenb krzyonony, cf, krzy na sobie

noszcy.
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Kreujträger, m. (ber) *krzyonosz, g. a, L., cf.

nosiciel krzya, "krueyfarz, ß., cf. L. krzy-
ak, biedak.

Kreuflberbanb, m. (ber) spojenie na krzy. 2) f.

Äreu?banb.

Kreujroeg, m. [bei] krzyowa droga, krzyówka.
Kreujlmife na krzy, krzyem, krzyowo. G$.

bie Seine freujroeife fiber emanber fcfyagen na krzy
skada ober zoy nogi.

Kreujrooche, f (bie) krzyowy tydzie, w któ-

rym krzyowe dni przypadaj.
Ä i e ii j lt) u r 3 , f. starzec, L- f. #eil alter 6d)aben.

Kreujjug, m. [beri krucyata, wojna krzyowra,

wojna wita, cf. B. wyprawa krzyowa.
Ärib'bel f. Äriebet.

Ali cf lid) dziwaczny, swarliwy, «rzdny} trudny,
przykry.

Äriebelfobf, m. (ber) ein jnFjsorniger äftenfch zapal-

czywy obraliwy czowiek.
Äriebelf ranfheit, f. (bie) wierzb, g. u, wie-
rzbiczka; |cf. Dr. Dzrk. chrzanica; rojnica

(nerwowa choroba.)

Kriebeln, v. n. m. f). in Stenge burd) cinanber lati=

fen, befonberS non biele an ejnem Drte befinblichen

friechenben (Sefd)ßbfen czmerzy si , czmera,
wrze, rucha si, sypa si jako mrowisko,
roi si; cf. mitmeln, roo bo.6 Gr, pasmem si
wij robaki ob. pdraki. 2) mit ben §ingerfbit$en

gelinbe tränen skroba, drapa. 3) eine jucfenbe

Setregung etr.bfitiben, nur unperfónlid), t,. S. eö frie=

belt mid) in ber Slcife wierci ober wierzbi mi
w nosie; cf. mucha mu w nos wlaza.
4) eS friebelt ihn im Äobfe, reijt ihn tim UnroiHen

wierci mu co w gowie, niespokojny, gniew-
ny, markotny.

kriechen, v. irr. n m. f.,
n
Imperf. id) — , er Frod),

Conj. bafj id) — , er troche, Part. Prt. gefrodjen

czoga si, azi, wlec si, 'paza si, peza,
fig. paszczy si. Sluf atteri SSieren friechen na re-

kach i nogach ober na bauku azi, raczkiem
azi, @rn. £bb.} cf. na czterakach azi, SBj.

Stuf bem Saud) fliegen czoga si na brzuchu.

Unter et». — wle pod co. SiS (roohinj friectjen

zale gdzie.

Kriechen, n [baö] czoganie si, aenie; 2) f.
£u*

berfchlehen.

Kriech enb czogajcy si, acy, paszczcy si
przed kim, B.; czogajcy si = (8at. repens,

Bot. @in friechenbeS Jhier paz; SSolh. aueha.
KriechenbeS SBefen poda czoobitno.

Kriechente, f. [bie] cyranka.
Kriecher, m. (ber) czogacz, g. a, Krs. pp. 398.

Kriecherei, f. (bie) paszczenie si.
Krieg, m. (ber) wojna.
Kriegen, v. n. m. h., Krieg führen wojowa, wojn
prowadzi, wie, — toczy 2) v. a. friegen,

mit ber 4janb ergreifen uchwyci, zapa, dosic,
dosign. 3) friegen, befommen dosta, otrzy-
ma, wzi. Sfor bittet unb frieget nichts prosicie

a nie bierzecie. Suft fliegen oddech odzyska,
przyj do siebie, SBj., mie wytchnienie. Gl'

fann nicht Suft friegen zadysza si, dech go od-
szed. Gr roeiC nicht roerS friegen roirb nie wie
kto to pobierze, ©ich an bic_ Kopfe fliegen wzi
si za by, cl. za by chodzi, L.

Krieger, m. (ber) wojownik.
Kriegerin, f. (bie) wojowniczka.
Krieg erifd), adj. wojenny, bitny, waleczny; wo-
jowniczy, a, e, marsowy, bojowy, Gr,. bon frie=

gerifdjen haten mod)te er gem l)5ren Tarnowski
spraw bojowych rad si przysucbywa, Bhmlc.
Sn friegerifchen Otiten w czasach wojowniczych
(a), ob. wojennych.

Krlegerftanb, m. (ber) stan wojskowy.
Äriegfübrenb wojn prowadzcy.
Krieggeübt, frieggeroofmt, w boju dowiadczony,
wprawny do wojny, przywyky do wojny.

KriegSanfüfjrer, m. (ber) dowódzca wojenny.
KriegSanftalt, f. (bie) przygotowanie wojenne,

opatrzenie wojska, cf. przysposobienie wojennej
porzdki wojenne.

KriegSartifel, m. (ber) artyku wojenny; ustawa
dla wojska.

KriegSbaufutlft, f. (bie) architektura wojenna,
wojenna budownicza sztuka ober budownictwo
wojenne.

KriegSbaumeifter, m. (ber) Inenier.

KriegSbeburfniffe, potrzeby wojenne, pi.

KriegSMume, f. f.
Salbrian, griedjifcher.

KriegSbrauch, m. [ber] zwyczaj wojskowy, tryb

wojskowy, wojenne prawo; zwyczaj o-
nierzów, KV.

Kriegöcamerab , m. [ber] towarzysz wojny; —
wojenny.

KriegScaffe, f. (bie) kasa wojskowy, — wojenna.
KiiegScommanbo, n. (ba§) komenda wojenna.
KriegSbebartement , n. (baS) departament wo-

jenny, wydzia —

.

KriegSbienft, m. (ber) suba wojskowa. Kriegs*

bietlfte nel)meil zacign si do wojska, wstpi
w sub wojskow, przysta do wojska;
KviegSbienfte thun suy w wojsku.

Krieg'öbrangfal, f. unb n. niedola wojny.
KriegSerfaljrenheif, f. (bie) biego w rzeczach
wojskowych, dowiadczenie w sprawie woj-
skowej.

KriegSerfliruug, f. (bie) wypowiedzenie wojny.
KriegSfacfel, f. (bie) pochodnia wojny.
KriegSfeuer, n. (baS) ogie wojny.
Kriegsflotte, f. (bie) flota wojenna.
KriegSfufj, m. |berj etat wojenny, B., cf. stopa

wojenna.
KriegSgebrauch, m. (ber) zwyczaj wojenny.
Kriegsgefahr, f. (bie) niebezpieczestwo wojny

Ober — na wojnie.

KriegSgefahrte, m. (ber) towarzysz wojny.
Kriegsgefangener, in. (ber) jeniec, g. ca, (wo-
jenny), pojmany, niewolnik} ci'. *braniec.

Kriegsgefangene, f. (bie) branka, niewolnica wo-
jenna.

KriegSgefangenfdhaft, f. (bie) niewola wojenna.'

KriegSgepäcf, n. (baS) obogi wojenne pi. Ryn-
sztunek w;ojenny.

Kriegögeräth, n. (baS) sprzty wojenne.
Kriegsgericht, n. (baS) sd wojskowy ober wo-
jenny.

KriegSgefd)id)te, f. (bie) dzieje wojenne.
KriegSgefdjrei, n. (baS) cf. _baS_Kiieg§gerüct)t okrzyk
wojenny, pogoska o bliskiej wojnie. 2) — f.

^elbgefchrei haso, krzyk wojenny.
KriegSgefelle, m.(ber) towarzysz wojny, wiarus.

KriegSgefe^, n. (baS) prawo wojskowe, B. } ober

ustawa wojskowa.
KriegSgetümmel, n. (baS) wrzawa wojenna, f.

ÄriegSgeroühl.

KriegSglücf, n. (baS) szczcie wojenne, B.;

szczcie na wojnie, los wojenny.
KriegSgott, m. (ber) boek wojny, Mars.]
KriegSf) anbei, $!. zatargi wojenne.
KriegSfjanbroerf , n. (baS) rzemioso wojskowej

cf. wojskowo, onierka.
KriegSfjaufen, m. (ber) hufiec ober oddzia wo-
jenny.

KriegSheer, n. (baS) wojsko, armija.

KriegSfyelb, m. (bei) rycerz, bohater, g. a.

KyegSfnecht, m. (ber) onierz, #sodat, odak,
g. a, pi. odactwo.

KriegSfoften, $1. koszta wojenne.
KriegSfunft, f. (bie) sztuka wojenna, sztuka wo-
jowania. Gr,. wywiczony dobrze w sztuce
wojowania, Poj. (friegSfunbig).

'

KriegSlaft, f. (bie> ciar wojny.
KriegSleben, n. (ba«) ycie wojenne.
KriegSteute, Sßl. ludzie wojskowi, wojacy.
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Ävi egg lieb, n. (bae) pie wojenna.
Ariególift, f. (bie) podstp wojenny, wybieg wo-
jenuy. (Sj. odstpienie sprawy Greków ze
strony Odysseusza byo tylko wybiegiem wo-
jennym (a); cf, SRuff. wojenna clrytro, cf.

sztuka onierska.
AriegSmacht, f. (bic) polega wojenna, sia wo-
jenna, sil zbrojna, potga, wojsko; cf. aud)

potga wojskowa.
AriegSmann, m. (ber) wojownik, onierz, ma

waleczny.
Äriegömannfchaft, f. (bie) wojsko, sia zbrojna.

AriegSmafdnnc, f. bie) machina wojenna.
AriegSminifter, m (ber) minister wojny.
ÄriegSminifterium, n. (boa) ministerstwo wojny.
AriegSnoth, f. (bic) trwoga na wojnie, ucisk

wojenny.
Art eg 6 pi an, m. (ber) plan wojny.
AriegSrath , m. (ber) ein collegium, roelchem bie

gübrung beö .Krieges unb alles maß bae Ariegbherr

betrifft, onbettiaut ift rada wojenna.
2) ein äflitglieb eines folchen (EoKegiumS radzca

wojenny, konsyliarz wojenny. 3) — , bie 33e*

rathfdjlagung ber öefehl&haber einer Slrmee rada
wojenna.

Arieg6red)t, n. (baS) prawo wojskowe, B.; pra-

wo wojenne; 2) sd wojskowy. (Ein — über

einen halten sdzi kogo prawem wojskowem,
sd wojskowy na kogo zoy.

AriegSreferoe, ©olbatcn onierze w rezerwie,

Ober — w odwodzie, wojsko odwodowe, — posi-
kowe, rezerwa, äBj.

AriegSrojj, n. (baS) ko wojskowy.
AriegSruf, m. (ber) haso do wojny, — na
wojn.

AriegSruhin, m. (ber) sawa rycerska.

Äriegorüftung , f. (bie) wyprawa wojenna, B.;

uzbrojenie si na wojn, rynsztunek wojenny.
ÄriegSfd)aar, f.* (bie) oddzia wojska, pi. zastpy

wojenne.
Ariegbfdjauplafc, m. (ber) teatr wojny.
AriegSfchiff, n. (baS) okrt wojenny.
AriegSfchule, f. (bie) szkoa wojskowa.
ÄriegSfchulb, f. (bie) dug wojenny.
ÄriegSfprache, f. (bie) mowa wojskowa.
ÄrtegSftanb, m. (ber) stan wojskowy, czas wojny,

B.; etat wojenny.
ÄriegSfleuer, f. (bie) podatek wojenny, kontry-

bucja wojenna.
ÄricgStailj, in. (bet) taniec wojenny.
ÄriegSthaten, f. (bie) $ßt. czyny ober dziea wo-
jenne, czyny waleczne.

AriegSberfaffung, f. (bie) ustawa wojenna, stan

wojskowoci.
AriegSbolf, n. (bas) wojsko.

ÄriegSborratf), m. (ber zapasy wojenne, pi.

AriegSroehr, f. (bie) wojenne oree, KV.
ÄricgSroefen, n. (bab) sprawa wojenna, L. im

Gretsch., wojskowo, B., cf. wojenno.
AriegSroiffenfchaft, f. (bie) nauka wojenna, —
wojskowa.

ÄriegSjahlamt, d. (baS) kassa wojenna, äßa-,

urzd patniczy wojenny, Trój.

ÄriegSjahltneifter, m. (ber) patnik ober skarbnik
wojskowy.

AriegSjeit, f. (bie) czas wojny, — wojenny.
AriegSjett, n.(baS) namiot wojskowy.
Arieg6jud)t, f. (bie) karno wojskowa.
AriegSjug, m. (ber) wyprawa wojskowa, wypra-
wa wojenna; cig wojska, t. j. wojska w po-

chód ruszajce.
Arillen (^röbinj.), v. a. warzy. Gr,. ©errlllte

(Srbfen warzony groch, $ßarfch.

Arimtn Krym g. u, Tauryka.
Arimmen imS3aud) fi. (grimmen burczenie w brzu-

chu, cf. gorzko mi w brzuchu.

Ar imp en, v. a. vulgo frompen j. S3. Jud) zstpo-

wa sukno, B.; cf. zwa, cienia, krpo-
wa. @id) — zestepowa si, B. ©efrimpt ste-
powany (a).

Aringel, m. (ber) obwarzanek, g. nka, sucharek,
eig.' 3>t1 ift"'cf, cf. Stuff, krgiel; im fafdjub. kry-
mouek, m. Ober krgiel ob. krgielek, J. Hase.

Ärinne, f. (bie) fobiel ais Aerbe, ©palte szczerba,
karb, g. u, ciosna, rynna; et B. obek.

Ärippe,/. (bie) lob, g. u. (fj. baS $ferb bon ber
— ablófen odwiza konia od obu.

Arippenbeijjen, n. (baS) ykawo (konia), gry-
zienie obu.

Anppenbei&er, m. (ber) ko ykawy, L., cf. Stuff,

gryzun.
Ärifc, ÄrifiS, f. (bie) kryza, przesilenie (choroby),

fig. chwila stanowcza, cf. niebezpieczestwo.
Ar i fp ein, v. a., bei ben Seberarbeitern tau Seber mit

binnen ober Starben oerfeben chropawi, chropowa-
to wyprawia, B., aud) krysplowa (skór), 9Bj.

Ariftinfcnfraut, n. f. Ghriflinfenfraut.

Kriterium, n. (baS) kryteryum , ^sprawdzian,
Tren t.

Aril if, f. (bie) krytyka.
Äri titer, m. (ber) krytyk, g. a.

Aritifd),- krytyczny, a, e; krytycznie.

Aritifiren, v. a. krytykowa.
Aritteln, v. n. m. I)., über etma8 — krytykowa
zoliwie, cf. sarka na co.

Ärittler, m. (ber) krytyk niesprawiedliwy, —
zoliwy.

Arittlid), zrzdny, *przecherny.

Aliftelei, f. (bie) bazgranina, gryzmoly. pi.

Ariljelig drapicy, skrobicy; frit)elige Schrift ba-
zgranina, pismo gryzmolne.

Aritjeln, v. a., baS em. b. trafen gryzmoli, ba-
zgra. 2Me geber friijclt pióro bryzga, B.

Aritjeln, n (baS) bazgranina.

Aroate, m.(ber) Kroat, g. a.

Kroatien, n. Kroacya.
Aroatifch kroacki, po kroacku.
Arocf f Aracte 2).

Ar o tob ii I, m. unb n. krokodyl, g. a. ArofobillS»

thronen zy krokodylowe , t. j. faszywe,
obudne.

Aron = in 3«fÖg. koronny, a, e.

Aronberoerber, m. (ber) ubiegajcy si o koron,
'pretendent

Aronberoerbung, f. (bie) ubieganie si o koron.
Aronblatt, n. fbaej li w koronie kwiatu.
ÄVÖndjen, u. IbaS) koronka, mata korona, 8JSI.

(Sr hat etroaS im A— ma troch w gowie, podpi
sobie.

Arone, f. (bie) korona, koronka. Die — beim
3ahn jadro zba. Spiichro. etroaS in ber — haben
mie dymek w gówce, mie troszeczk w go-
wie, podochoci sobie, podpi sobie,

f. ffiattfd),

SRäufchchen. gig.
(

2Me Arone fluffetjen (einer .gianb*

lungSroeifei uwieczy co, do najwyszego po-
sun stopnia. Um feiner SUichtSmürbigfeit bieArone
aufaüfetoen na domiar podoci ober chcc w ca-

ym blasku podo sw okaza.
$olnifcf)=Arone, n. ein ©tabtdjeu Koronowo.
Aroneinfünfte, $1. dochody koronne pi.

Arönen, v. a. koronowa; uwieczy, din glücN

lieber (Srfolg roirb eure Slvbeit frönen skutek pomy-
lny uwieczy wasze prace, DD.

Aronengolb, n. (baS) zoto koronne, Tchn.
Aronenratlb, m. (ber) wydarcie korony.
Aronenthaler, m. (ber) talar koronat, B.

Aronerbe, m. (ber) nastpca tronu.

Aronfelb&err, m. (ber) (in$o!en) Hetman koronny.
Arongut, n. (baS) królewszczyzna; dobra ko-

ronne, pi.

Aronfanjler, m. (ber) kanclerz koronny.
Aronleudjter, m. (ber) pajk; yrandol, 3$-; cf-

"lustr, wiecznik z rozmaitemi na okoo ga-
ziami; korona, L.
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&ronnaf)t, f. (bie) spojenie koronaine, L
Äronprätenbent, m. (ber) pretendent do korony.
Äronjmnä, in. (ber) królewicz (nastpca)} na-
stpca tronu.

Äronprinjeffin, f. (bie) krolewiczowa, maonka
nastpcy tronu.

Äronobeere, f. f Säernihfefraut.

Äronfteuev, f. (bie) da koronna, podatek ko-
ronny i cf. bibl. podatki z koron, *popatki od
koron, L.

Ärßnung, f. (bie) koronacya
Ärßnung8tag. in. (ber) dzie koronacyi; 2) ro-

cznica koronacyi (Da5 ÄrßllUligSfeft); dzie ko-
ronacyjny.

Äronroerf, n. (baó) szaniec na wzór korony, B.;

cf. Muff kronwerk.
ÄroHroicfen f. S3eilfraut.

Äröpel, m. (ber) ein fleine unanfebnlidjeS £>ing fei=

ner Slrt, ein Ärüppel niedoga, niedolenik,
kaleka.

Ärobf, m. (ber) ein bon aufjen gemeiniglich berborra»

genber SSormagen am drnbe be6 «fóalfe bcrjenigen

SJßgel, roeldie Äörner freffen wole, g. a ober wol,
wul, g. a, gardo, podgardek; eine Derhirtete

©efdjfoulft an ben riifen bes .fjalfeS, lueldie mit

feiner fd)merjlicf)en (Smpfinbung oerbunben ift, bei

SJrenfdjen unb aud) rool)l bei Spieren wole ober wo-
lak, guz pod gardem, *strum, g. u, kostka
martwa, martwy guz, ^purchawka pod gar-
dem; cf. Muff, zob, pagwica.

Äröpfd)en, n. (bag) mae wole.

Ärßpfen, v. a. nagina, zagina, nakrzywi, na-
gito Ober zagito obci, zaci, naci. 2) na-

penia w.»le, napenia gardo, pcha w gardo
np. gsiom; cf. rozpycha.

ÄropfganS, f. (bie) im Muff, unb in ber Sßoln. 3oo*
logie beijjt fie baba (Sat. pelecanus onocrot3lus)
pelikan, g. a, nad) Jarocki, roelcher fd)reibt który
(pelikan) na Ukrainie znany jest pod nazwi-
skiem Baba (Jarocki ptaki 274).

Äropfig wolaty, a, e; wole majcy; cf. gar-

dacz, L.

Äropftaube, f. (bie) gardacz, g. a (gob'), L.
(Sat. coluinba gutturosa).

Ärobfrourjel, f.
f. Saumrourj, gemeine. 2) f.

Saumfarn.
Ar öf eben, v. n. unb a. m. I), skwarzy
Ar 6 te, f. (bie) ber Maine eines befannten bierfüfjigen

2tmbbibion8, roeldjeo 311 bem ©efchledjte ber gröfri)e

gehört ropucha nad) Jarocki (2at. bufo), cf. aba
ziemna, aba parchata, aba krostawa jadowita
L.; *bufon, parchawica, L.; fafcbubifd) kontur.

2) (granj crapaudine) ber Marne eine8 bß&artigen

flinfenben @efd)tt>ür8, befonberö bei ben Sommern unb
^JferDeni nad) bem Muff aba; cf. L. parch ko-
ski róne ma nazwiska: wierzb, wozgrzy-
wo, aba, mucha, krzczyca, wilk, strupy,

Srot) überfe^t ba8 granj. crapaudine burd) £roten=

ftein, aufCßoln. abi kamie, zadzierk na nadko-
pyciu koskim.

Die Ärßte beim SSieb zaraza wietrzna ober na-
dcie brzucha, L., cf. napanik.

Ärotenbinfe, f. (bie) sit abi (Sat. juncus bufo-
nius), Bot.

Ärßtenblatter f. Slmpfer, fraufer.

Ar ö ten bil l f.
.giunb&famille.

-RrßtengraS, n. f. Ärßtenbinfen.

Ärßtenfraut
f. Sacoböfraut.

Ärötenmelbe, f.
f. SDornabfel.

ÄtStenmünje, f. [Bie] mitkiew abia, AI., ^»gn.
(Sat. mentha aquatica) mita wodna, Jndz.

Ärßtenfimfe, f.
f. Ärßtenbinfen.

JSrßtenftein, m. [ber] abi kamie, Tr.
Äructe, f. (bie) f. Ärug dzban, dzbanek, baka,

j%
S3, wody Selcerskiej, M@.

Arücfe, f. [Me] kula, kula podpaszna, podpora, ku-
las, eig. ^afenjlocT; bie Dfenfrucfe kosior, oog,

pogrzebaczka; cf. Muff, unb $oln. koczerga,
*szurulec, *pociask, grzeblo, *rurak, Tr.

Ctr gebt auf Jtrücfen na kulach chodzi.

Ärug, m. [öerj dzban, dzbanek, baka, j. S3, wo-
dy Selcerskiej, MS.; cf. kufel, kufelek, SBarfd) ;

allein kru ift wenig befannt. Spdcbro. ber— gebt

fo lange 3U SBaffer, biß er brid)t do czasu dzban
wod nosi, a si ucho urwie. 2) karczma,
szynkownia.

Ärüger, in. [ber] karczmarz, g. a.

Ärügertn, f. [bie] karczmarka.
Ärüglein, n. (bo&) kruyk, dzbanuszek.
jtrugnmtbfcbaft, f. (bie) gospodarstwo karcze-
mne; karczmarstwo.

Ar ul lilie f. SJerglilie.

Ärümcheii/ Ärümlein, n {bab) okruszyna, kru-
szynka, odrobinka.

Ärume, f. (bie)
f. S3rocfcn, SSrofamen kruszyna,

krta, odrobina, okruch, g. u, okruszek. 2) ber

roeichere Sheil beS S3rote6 mikisz, im Muff.; cf.

$olll. orodek, g. dka, 3. S3, chleba, kromka
chleba.

.Krümelig kruchy, kruszcy si.

.Krümeln, v. a. *krszy, kruszy, drobi.

.Krumen, v. a. kruszy, *ktszy, drobi.
Ar Ulli m, adj. krzywy, a, e; cf. *krgly; frumme

Sprünge madjen, bibl. wywraca prawo; frumm
geben krzywo chodzi; frumm roerben, non einem

Srett kosi si, l>., tarcica spacz ta, L.; cf.

zgarbi si. skrzywi si, 3. S3, niepozwala
dzieciom w pierwszych zwaszcza ycia mie-
sicach w óeczkach lub kolebkach siedzie,
poniewa cay krzyyk jest zbyt mikkim, mo-
e si powolej zgarbi, DD.; frümme SSege
krzywe drogi ob. krzywe cieszki; cf. krty,
3. S3, krte cieszki prawniclwa, Aut.

Ärum mb ein, n. (ba6) krzywa noga, kuternoga.
•Krummbeinig, krzywonogi, kolawy.
Ar am mb arm, m. [ber| krta kiszka czyli kosa, L.
.Krümme, f. (bie) bie Ärümmung "krzywonica, krzy-

wizna, SBj., cf. krzywo, krto, zakrt, g. u,

zakrcenie, zakrzywienie, zatok, g. u, zatoka,
L., cf. dzwono. Die Ärümmung, S3ud)t kolano,
aSarfd)., 3. S3, auf ber SSeichfel..

.Krümmen, v. a., frumm machen nakrzywi, krzy-
wi, skurczy; cf. gi, nagi, nagina; 3. 93.

roenn fie ihnen ein $aav frümmen j«-li im jeden
wos zdjtym zostanie, bdzie to wyrokiem
mierci dla armii Neapolitaskiej (a).

Ärummfüfjiq krzywonogi.
Ärummgefchnäbelt z zakrzywionym dziobem.
Äruminrjals, m. (ber) krzywoszyj, g. yja (Sat.

lycopsis), krzywa szyja.

Ärummf)el3, n. (bae) ber Ärummling krzywulec,
cf. krzywka.

£rummf)ol3baum, m. (ber) sosna górna, Trój.
fcrummfjorn, n. (bae) krzywy róg.

Ärummlinig, adj nawiasowy, krzywy.
Ärummfchnabel, m. (ber) krzywodziób.
Ärummftab, m. iber) pastora, g. u.

Ärummftrojj, n. (ba8) baróg, g. u, soma
stargana.

Ärüminung, f. (bie) *krzywocina, krzywizna,
krzywo; zakrzywienie, krt, pi. krty. (Sr,.

widzie z góry rzek krty, Krs.; zagicie,
3. S3, wszystkie zagicia pyncej dolin rzeki,
Ra8sl.; cf dzwono, 3. S3, einer Schlange" L.; cf.

L. przeguby wowe. — in bie Munbe zakó,
g. u, f. Munbung, f., cf. zaam, zaomek, zaamek,
L.; 3. S3, w zatomkach brzegu rzeczki.

Ärummsange, f. (bie) obcgi zakrzywione.
*Ärümber, m. (ber) weteran, g. a, @.=0.
Ärumpfmaafj, n. (ba6) nadmiarek, nadmiar.
Ärübpel, m. (ber) kaleka.
Ärüppelig, adj. *kaleka, skalecza^y, uomny.
Ärufdjfen

f.
S3irne, roilbe.
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Ärufte, f. [biel skórka (na chlebie), skorupa;
strup na wrzodzie, kouch.

Ar I! ftii] skorupkowaly, skorupiasty.
Arl)ftall, m. (ber) ber Stanie cerfchiebener glasartiger,

burchfidjriger SRaffen, befonberS be6 SergfrofralleS; 2)
ein febr feines unö hartes ©las, richtiger Är!)ftatlgla6

krjsztal, g. u.

Ärljftallen, adj. krysztaowy, a, e, ' aud) Pg. =
przezroczysty.

Äri;ftalli(ni)fd) krjsztaowaty.
Ärtyfrallifiren , v. a. krysztalizowa, w kry-

sztay, to jest w wieloboczne ksztaty prze-
mienia.

Ärbftallifirung, f. bie] krysztalizacya, kryszta-
lizowanie.

Arbftallinfe, f (bie) bic Benennung bee ©tcrneS im
Sliige krysztaek w oku, zrzenica, tak zwana
z przyczyny przezroczystoci swojej, cz
krgu oka majca ksztat podobny do szkieka
na wzór soczewicy salutowanego.

Ärljftallfpicgel, m. (ber) zwierciado ze szka
krysztaowego.

Arnftallroaaren, $1. krysztay pi., towary kry-
sztaowe.

Aübel, m. (ber) ein hßljerneö runbeö, oben offenes

©efäfj, roclcheö roeiter al8 hoch ift kube, g. bla;

cf. kad, s. i, kadka, stgiew, g. gwi, eig. ein

SBnfferftiinberj ber SDc-ildjtubel szaflik, szkopek, na-

czynie do dojenia.

Äubiffufj, in. (ber) stopa kubiczna ober — sze-
cienna.

Äubiflinie, f. [bie] linia kubiczna.
Äubifinurjel, f. (bie) pierwiastek szecienny, —

ku bieny.
Aubifjahl, f. (bie) kubu, g. a, szecian liczebny.
Aubifjoll, m. (ber) *kostkowy cal, cf. beffer cal

szecienny, SBj.

Aubifd) kostkowy, *szeciokwadratowy, Tr.;

szecienny, kubiczny, w kostk.
Äüblcr, m. tber) bednarz (drobne statki robicy).
ÄubuS, in. (ber) szecian, kubu ob. kostka, *sze-

ciogran.
Aüd)e, f. (biel kuchnia, oficyna kuchenna; potra-

wy, jado j Falte — zimne potrawy, potrawy na
zimno, cf. Stuff, chodne kuszanie.

Äücbelchen, n. (baS) placuszek, g. szka. 2) — f.

jWidilcin kurcz, g. ecia.

Auchen, m. (ber) ciasta, PI., ober ciastka, ciaste-

czka, bom ©ingul. ciasto, placek, g. cka, cf.

Stuff, piróg; cf. *kuch. — baefen piec ciasta; cf.

koacz, g. a, kuka, kukieka.
Äüchenarbejt, f. [bie] kuchenna robota

Au chenb defer, m. (ber) piekarz ciastek ob. paszte-
i u iii, g. a, cukiernik.

•Kuchenbrett, n. (baS) deska do ciastek placków.
Aucbeneifen, n. (ba6) forma do ciastek.

Aüchenfeuer, n. (ba6) ogie w kuchni.
Auch eng art en, m. (ber) ogród warzywny, ogród

kuchenny, ogród jarzynny.
Äürhengeräth, n. (ba6) sprzty kuchenne; cf. ku-

chenne porzdki (a), pi.

Aüchengefchirr, n. {bad) naczynie kuchenne.
Äücrjengeroäche, n. (baSi ogrodowiny, PI. warzy-

wo, jarzyna.
.Rüchen herb, m. (ber) ognisko kuchenne.
Äüchenjunge, m. (ber) kuchcik, g. a, kuchta.
Aüchenfohl, m.

f. Aohl woszczyzna (baSÄüchenfraut).

Äüd)enlatein, n. (baS) acina kuchenna.
Aüchenmagb, f. (bie) dziewka kuehenna.
Aüchenmeifter, m. (ber) kuchmistrz, g. a.

Audjenmeffer, n. (baS) nó kuchenny.
Äüchcnofen, m. (ber) kuchniopiec, g. a (a), piec

kuchenny.
Äüchcnrcchnung, f. (bie) rachunek kuchenny.
Ä fi cf) e n fa 1 j , n. f. Aod)falj.

A ii d) c n f dm be, f. (bie) karakan, karakul (owad po
kuchniach znajdujcy si).

Äüchenfcfjelle, f. (Sat. anemone Pulsatilla, L., cf.

Pulsatilla, <£>gn. ) czarne ziele; cf. zawilec;
offene, Heine — f. ^eibeblume. SSiolette — f. ^acfel=

fvaut. ©chmarze — (Sat. Pulsatilla pratensis,

>£>gn. , cf. anemone pratensis) zawilec tako-
wy, HJK.

Äüchenfchranf, m. (ber) ba8 Äüchenfpinb szafa ku-
chenna.

Äüchenfchürje, f. (bie) fartuch kuchenny.
Äüd)enteig, m. (ber) ciasto no placki.

Aüchentifd), m. (ber) stó kuchenny.
Äüctjenjettel, m. (ber) spis potraw; cf. rejestrzyk
kuchenny, cf. jadospis (a).

Äüd)Ct)3eug, n. (baS) sprzty kuchenne.
Äüd)lein, n. (ba6) kurcze," kurcztko, piskl.
Aucfeu, v. n. m. f). f. gutfen patrze.
Autfucf, m. f. ©ucfutf kukawka, knkulka. 2)

SBlaucr — f. ©iinfel, fried)enber u. f. w.
Autfucf Sblumc, f. (bic) smolanka, L.

;
cf.

f. ftleifd)»

blume. 2) f. ©audjblume 2).

Au tfu cf6 Fol) l f. SJuchampfer.

Auber, m. (ber) dziki kot Csamiec).
A üb ig f. «tferfenf.

Äufe, f. [bie] shiei am borberflen 6nbe Frummgehauene
«g)öi3ev, roorauf ein ©d)litten ruht sanica, klimka,
cf. L, bef. Suff, pozy, Pi.

Gg. pozy s cienkie z moczonej brzozy,
aeby przez to acniej si gi mogy (a) 1829,
cf. jazda psami w Sibiryi.

2) ein oben offenes hölzernes ©efäjj, unten etroaS

breiter ulS oben, oon berfrhiebener ©rofje kufa, st-
giew, g. gwi, kad, g. i, piwna beczka.

Äüfner ober Äüfer, m. (ber) Böttcher bednarz, g. a.

2) Äieper, kiper, czowiek majcy z winem do
czynienia.

Äuffer, m. (ber) f. Äoffer kufer, g. kufra.

Augel, f. (bie) kula. Äugeln luechfeln strzela si
z kim; 2) glob.

Äugeibahn, f. (bie) gem. Aegclbafm krgalnia, SBj.,

krgielnia.
Augclblume, f. (bie) (Sat. globularia) nad) Tr. sto-
kro, matecznik, gówka S. Jana hat aud) B.??

Augclbrctt, n. (baö) przepustnica, L.; lera.

Augelbiidjfe, f (bie) gwimówka.
Äügeld)en, n. (ba8> kuleczka, kulka, gaka.
Augelfcft tak mocny, e kula nie przejdzie.
Äugel form, f. (bie) kulisto, ksztat kuli. 2) for-
ma do lania kul; cf. lera.

Augeiförmig, fugetrunb kulisty, kulny, na wzór
kuli; fugelfövmige $8ui'je( korze kulisty, Sat.

radix globosa, auch runblid) genannt nad) ffiilbenoro.

Äugelhabnenfufj, m.
f.

«Dotterblume (Sat. trollius

europaeus).

Äugclid)t kulisty.

Aug el fa ft en, m. (ber) skrzynia do kul.

Äugcllefjr, n. (baS) baS Augelmafj leraj Stuff, ka-
liber, wagomiar?, instrument do wymierzenia
kul wielkoci i okrgoci, Tr.; cf. prze-
pustnica, 'L.

Äugeln, v. n., Follern, roie eine Äugel fortrollen kula,
*kulga, rzuca kule, toczy; aud) v. a. u. rec.

kula co, kula si.
Ätigelranunfel, f. f. Dotterblume (Sat. trollius

europaeus).

Äugelregcn, m. (ber) grad kul.

Äuge lr

t

einen, m. im Stuff, kiste b. =s kicie,
am Stiemen befeftigte eiferne Äugeln, bcren fid) bie

»tauber jtun erfchlagcn bebienten,
f. Stoman Jurji

Miostawski 1. 2h. 83.

Äugelring, m. (ber) obrczka; piercionek
gadki, u.

Augelrunb f. fugeiförmig kulisty, okrgy jak kula.

Augelfd)nitt, m. (ber) przecicie kuli.

Äugel) eife, f. (bic) mydo w ksztacie kuli uro-
bione; mydo gakowe,

Auge lung, f. (bie) gosowanie kulami, baloto-

wanie.
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Augefjieber, m. (ber) kulocig, g. a, grajcar do
wycigania kuli z strzelby.

Auf), f. (bie) krowa, berädTtlid) klepa; fofdjub. kar-
wa: (bon karw ein Dd)fe gleicbfain D ' e ©d)fin, in

altpreujjifdjer ©pradje beifjr b'ie Au!) kurwa, rocfcbeS

itn ^olnifdxn «fjure beifjt). SBlinDe — lepa babka,
ciuciubabka, zmruek, myk, zmurek, L.

Aubbiume, f. (bie) f. <DotlerbIumc, gemeine. 2) f.

Sutterblume.

Auf) bill, m. f. «ftunbßfamifle.

Aubenter, n. (baö) wymi, g. enia.

Auf)flaben, m. (ber) krowieniec, krowianka, cf.

fafdjub. karwiniec? cf. krowie ajno.
Äufjfleifcb, n. (baö) krowie miso.
ÄubfuÖ. m. (ber) ein Snfrrument" aud) Srerbeifen ge--

uannt wyomido, b. krowia noga, krowia slopa.

.ftuf)f)fl<ue. pi. sier krowia.
Ällbbciut, f. (bie) krowia skóra.
Aubfjirt, m. (ber) ober Äuf)f)irt krowiarz, g. a, pa-

stuch, pasterz od krów, skotarz.

fftlf)birjin, f. (bie) pastuszka, pasterka od krów,
krowiarka.

Äubborn, n. (baö) krowi róg.

Äubjalb, n. (baö) jaiowiezka.
Aufjfafe, m. (ber) ser krowi.
Äufjfraut f Slrferfeifenfraut. 2) f.

Scrgbingelfraut.

ÄÜf)l chodny, a. ej füi)l roerben chodnie, ocho-
dnie, ein roenig — , chodnawy, adv. chodnawo.

Atjble, f. (bie) chód, g. u.

Aiibjen, v. a. chodzi, ochodzi, studzi, ©ein
aJlüthdben füf)leu pastwi si nad czem.

Aut) len b chodzcy.
Aufjlfafj, n. {tab) ber Äubieimer rurnica, statek z
wod do ochodzenia rur alembikowych, naczy-
nie do studzenia, Tr., cf. rurówka, Bystrz.
kad chodzca, Tcb.

Aüblmittel, n." (baö) chodzce lekarstwo.
Äüf)lofen, m. (ber) chodnik, g. a, L. piec do

chodzenia szka.
Äühlflocf, m. (ber) kilsztok, kad do chodzenia

piwa. Techn.
Aübltranf, m. (ber) napój ober trunek chodzcy.
Äüblung, f. (bie) ochoda, ochodzenie, ostuda,

ostudzenie, chód.
Äubmild), f. (bie) krowie mleko.
Auljmagb, f. (bie) krowiarka, dziewka do krów.
Auf) mi ff, m. Lber] gnój krowi, krowieniec.
Atlljmolfen pi. krowia serwatka.
Äiif)n miay, odwany, ein füfjner ©ebanfe miay
pomys.

Äübnbeit, f. (bie) miao, odwaga.
Aübnlid), adv. miao, miele, odwanie.
AubpOCfeH, $ßl- ospa krowia ober — ochraniajca.
Aufzeigen, m. (ber) nota pasterska odecrywana
przy wyganianiu byda na tak zwanym rogu
alpejskim (w Szwajcaryi).

Auf)fd)inergel, m.
f.

SDotterbfume, gemeine.

Auj)ftall, m. (ber) obora, chlew krowi.
Aubfteuer, f. (bie) pokrowne, g. ego, L.

Aufjroeibe, f. (bie) pastwisko dla krów.
Äuf)roei3en, rn. (ber) krowia re dzie i noc (Sat.

melampyrura nemorosum) Al./ 4>g., dzwoniec
gajowy, Jndz. Selber — krowia re kowa,
Al.; dzwoniec kowy, Jndz 5 plodzieniec, po-
dzisamiec, £g. (Sat. melampyrum pratense).

*Äujel, m. (ber) cf. baö ©tammfdjroein kiernoz, g.
a, cf. chujec, g. chujca.

Äulm, n. Chemno.
Autmifd) Chemiski, a. ie.

Aulmfee, n. Chema, g. y.
Aumme, f. (bie) gboka miska.
Aiimmel, m. (ber) (Sat. cuminum, L ) kmin, g. u,

kminek, g. nku, karolek, cf. gemeiner, febroarjer—
f. (Earbe. gtomlfdjer —

f.
Aopffümmel. 2)

A—branbroein kminówka (wódka).
Äüinmelbrob, n, (baö) chleb z kminkiem.

.ft fim tu ein, v. n. m. fy. P' c (naogowo) k minko-
wk, pi wódk.

Atimmclöl, n. (i>a) olejek kminkowy.
Aiimmelreaffer, n. (ba) woda kminkowa.
Aummer, m, (ber) bie Aümmernifj zmartwi si,
kopot, g. u frasunek, g. nku, troska ober $1.

troski, zgryzota. ©id) mit — naiven, bibl. w
pracy poywa czego, z frasunkiem chleb je.
dr bat mir — gemacht kopotu mi nabawi; cf.

martwi, frasowa ; wbi mi klin w gow,
6rn. £nbb.
Gin 3tber fyat feinen — kady ma swego mola
co go gryzie, @rn, £).; cf. kady domek ma
swój uomek.

Aummerhaft frasobliwy, troskliwy.
ÄÜmmcrlid), adj. biedny, ndzny; adv. biednie,

ndznie, mizernie; cf. B. ledwie co, z bied;
fünimerlidje 3eiten czasy bardzo trudne, — bie-

dne, fümmerlid) leben bied klepa.
Äuinmerloö wolny od kopotu, bez kopotu, swo-

bodny.

Aümmern, v. n. m. I), kopotu narobi. ©id) füm-
mern, v. rec

,_ einen fjofjen ©rab beö ©ratneö empfin«
ben troska si, troszczy si, frasowa si; (Sr,.

ba6 flimmert midi nid)t nic mi to nie siga": Na-
rusz.; cf. — nie obchodzi.

Aümmernifj, f. f. Aummer.
.Kummerfchröer peen zmartwienia.
Aummerboll peen kopotu, troskliwy, frasobliwy.
Aummet, n. (baö) baö ou§ jroei frumm gefcbroeiflen

©rüden £olj beftcfjenbc |)alögefd)irr ber sjjferbe cho-
mto.

Aummetbörner, $1. drewna albo rogi u chom-
ta, Tr.

Aummetfette, f. [bie| naszelnik, g. a, acuch
albo rzemie szeroki u chomta, Tr.

Auttipf, m. (ber) f. Sriebfteden cewkowa. 2) —
cine ©djale czaszka, czarka

f. Jlumme.
Aumft, m.

f. Jtomft kapusta.
Aunb jawny, wiadomy; mit: ©ein, Sb"«. Sttadjen,

ffierben: fanbmachen wiadomo czyni, objawi,
wyjawia, oznajmowa, podawa do wiadomo-
ci, funb roerben rozgosi si, wyj na jaw.
@£. ruir SnSf. tf)iin funb unb fügen ju roiffen ober
funb unb a» roiffen fei rjiemit jebem bem baran ge-
legen ift wiadomo czyniemy wszem wobec i ka-
demu komu o tym wiedzie naley etc.

Aunbbar wiadomy, gony, jawny, nietajny.
Aunbbarfeit, L' (bie) jawno rzeczy, cf. wia-
domo.

Aunbe, f. (bie) bie Aenntnijj, SBiffenfdjaft wiado-
mo, znajomo, wiedza} Aunbe geben donie.

Aunbe, m. (ber) ber Aunbmann, b. i. -panblungöfreunb,
0laf)iuug6befannter 'znajomek, cf. tibi, kunda, SQ83.,

przyjaciel handlowy, (Jraiij. chaland) ten co u
kogo zwyk kupowa ober bierze towar; cf.

go, stale kupujcy, «Diobern.

Aunb ig adj. wiadomy czego, powiadomy, biegy
(w czem); znajcy si na czem.

Aiinbigen v. a. wypowiedzie komu (mieszkanie
lub sub).

Aunbleute, $1. bie, ludzie trzymajcy si kogoj
cf. B. kupcy, pokupujcy.

Afinb lid) adv. wiadomo. <gg. fünblid) grop ift baö
gottfelige ©el)eimnifj Avielka jest tajemnica pobo-
noci, e Bóg objawiony jest av ciele, (1. Sim.
3, 16).

Aunbmadjung', f. (bie) obwieszczenie, uwiado-
mienie.

Aunbfd)aft, f. (bie) wiadomo, znajomo, bie-
go, zwizki, koneksya; kupcy, pokupujcy;
2) zwiady, auf — au§gef)en i na zwiady, wy-
wiadywanie si, poznawanie, znak pewny; bei
ben ^anbroerfern kunszaft, wiadectwo zawiad-
czenie rzemieluicze, B. ; list przj'powiedny,
L. (gr. certificat). Aunbfd)aft geben ;maez mi
da jzyka, Nacz.
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Ätinbfdjaften, v. a. wiadomoci zasiga, i na
zwiady, wywiadywa si, szpiegowa.

Äu nbfcb after, m. (ber) szpieg, s- », wysaniec,
g ca, podchwytacz, podsluchiwacz, g. a, cf.

zwiadowca, ni. PI. zwiadowcy, (a) 29.

Äütlftig przyszy, a. e; fün'tige («efd)Ied)ter na-
stpne po nas pokolenia i fiin! ticie SBoche na przy-
szy ober drugi tydzie ober $r.=$oln. z nie-
dzieli.

Äünftig, fiinfticif)in, iti8 fünftige, adv. na przyszo,
w przyszym czasie.

Äüliftighin, adv. na przyszo, w dalszym cza-
sie, w przyszoci.

Äuiligunbe, t'. Kunegunda, almoin. Konda, Kinga.
Äunigntib en frant f. SUDfraut.

Äunfel, f. (bie) ber «Spinnroden; 4) - ber jum Spin»
neu beftiminte glachó, SBicfcl kdziel, g. i.

Äunft, f. (bie) trrnö buret) menfcbliche Äraft herborge»

bracht mirö, im ©cgenfatje ber Statur sztuka, kunszt,
g. u, nauka (Jheoiic). Cj. nauka za nic. (Die —
gilt hier nichtö) sity ju zemdlone, a na ich miej-
sce wcieko nastpuje, PK. nom 3tt>eifampf

beß Janfieb mit «loriiiben 351.5 cf. SRiiff. chudo-
estwo;

f. Jahrbücher ber Siteratur 20 33anb, SBien

1822, lnjeigeblatt <3. 8, roo ckudoestwo eon
chudo, fd)led)t, abgeleitet roirb, ber .nünftler rourbe

für (Setjroarjfünftler gehalten roie gaufl. 6j. e6 ift

feine Äunft gro|)e Dinge ju thun któremu niedziw
czyni wielkie rzeczy, PK. 228.
— (cf. bab $0111. ochedostwo eig. (Sauberfeit, 3tcr=

be) umiejtno, misterstwo. Durch Äunft umyl-
nie. Gj. gaiki, jakby umylnie sadzane, Krsk.;
nauka, przemys; cf. machina.
Xnmerf. Der beutfdje Sluöbrucf fiwnft fcheint au8

bem ©tabifchen chudoest entftanben ju fein; cf.

Stuff, iskusny gefchitft. Die fünfte pi. kunszt«.
Die fchönen fünfte nadobne ober sztuki pikne,
(man fprictjt nid)t pikne sztuki, 3. S3, chodzi na
oddzia sztuk piknych.
Die fieien ÄÜnfte nauki i umiejtnoci wyzwo-
lone. Die fehruarjc Äunft obtudna, czarnoksiska
nauka; cf. B. czarnoksistwo, czary, czarna
sztuka, Tch.

Äunftarbeit, f. (bie) robota sztuczna.

ÄuuftausbrucT, m. iber) wyraz techniczny.

ÄunftauSfte thing, f. t bie) wystawa wyrobów
sztuki i przemysu, wystawa sztuk piknych.

Äunftbefliffene, m. [ber] przykadajcy si do
sztuki (jakiej).

Äunftbetriebfamfei't, f. (bie) przemys.
Äunftcabinet, n. (baö) f.

Ä-fammer.
Äunftbrechöler, m. (ber) tokarz misterny, co robi

rzeczy kunsztowne, B., cf. Stuff, kocianik.
Äünftelei, f (bie) ein burd) Äünfteln hervorgebrachtes

SBerf kunsztowna, misterna robota, B. 2) fig.

ba6 Äünfteln, bie *Äünftelung sztuczno, wytwor-
no, wykwinty pi., przysada. Gj. rozrónie-
nie prostoty od przysady, Ptc Sj. DD. bez
sztucznoci naturze zostawi.

Äünfteln, v. a. unnothige, mühfame Äunft anroenben

unb baburef) hevoorbringen, 3- S3, lange an einem

Dinge fünftelii; burd)
_
bie Äunft mühfam nachahmen

kunsztownie co robi, kunsztem, sztuk nara-
bia, wytwornoci ob. wykwintów uy, cf. B.
przesadza, kun&ztowa, L. wytwarza.
©efünftelt przesadny, np. sty.

Äunfterfahren dowiadczony w sztuce lub w
sztukach piknych.

Äunfterjeugitif), n. (ba8) pód sztuki.

Äunftfertig biegy w jaklj sztuce, zrczny.
Äunftfertigfeit, f. (bie) biego w jakiej sztuce,

zrczno.
Äunftfeuer, n. (bafi) fajerwerk, 'g. u, sztuczny
ogie; cf. B. unb Stuff, pocieszny ogie, kun-
sztowny.

Äunftflei f), m. (ber) przemys, g. u.

Äunftfrettnb, m. (ber) mionik sztuk, przyjaciel
sztuk.

Äunftgär tner, m. (ber) ogrodnik (g. a,) uczony,
cl. Stuff, unb $oln. sadownik, g. a, sadownik
kunstowny.

Äunftgärtnerei, f. (bie) sztuka ogrodnicza.
Äunftgebilbe, n. (ba8) utwór sztuki.

Äunftgenofj, m. (ber) przykadajcy si do tj
samej sztuki (co i inny).

Äunft gerecht f. funftmäfjig.

Äuuftgefd)ichte, f. (bie) historya sztuk piknych.
Äunftgefdji cflichfeit, f. (bie) zrczno do sztu-

cznych robót.

Äunftgriff, m. (ber) jeber bei 2(ueübung einer Äunft
nöthige Jjjanbgriff zrczny sposób, zrczno, bie-

go, obrót, zrczna maniera, szykowno,
sztuczno. 2) — , ein unerlaubtes SDtittel jur 8r<

reid)ung einer Slbficht fortel, g. u, obrót, g. u,

sztuka. *praktyka; kunszt zdradny, Krs. Äunft»

griffe brauchen fortelu zay, bem krci, sztu-k narabia.
ÄUtifthanbel, m. (ber) handel sztucznemi rzecza-

mi, np. rycinami, handel rzeczy kunsztownych.
ÄUtlfthällbler, m. (ber) handlarz sztuk, (a), han-

dlarz kunsztownych rzeczy, np. rycin; 'kun-
sztowni k.

Äunftfammer, f. (bie) gabinet rzeczy ciekawych;
kunstkamer, g. u, L. im Gr.

Äunftfe|liner, m. (ber) znawca sztuk piknych.
Äunft l cv, m. (ber) artysta, sztukmistrz, kunszto-
wnik, (a),

Äünftlerin, f. (bie) artystka.

Äünftlerifch artystowski, po a—sku.

Äünftlid) kunsztowny, wymylny, sztuczny, wy-
tworny, misterny, j. S3, ki sztuczne (a), fo-

remny, 5. S3, cuda czynisz foremnie, PK. 284.

cf. zgrabny.
Äunftliebenb lubicy sztuki pikne.
Äunftliebhaber, m. (ber) mionik sztuk.

ÄunftloS bez wykwintów, bez wytworu, bez
przysady, f. Slgenbe bezstrojny beffer mniej wy-
tworny; cf. prosty, naturalny, nieksztatny.
Sj;. sowa jego nieksztatne szy do serca, P.

Podstoli <5. 129.

Äun,ftmäj)ig, adj. stosowny do prawide sztuki
Ober kunsztu, kunsztowny

Äunft me i ft er, m. (ber) ber SSorgefefcte einer SBaffer«

fünft rurmisirz, m. g. a.

Äunftneib, m. (ber) zazdro artystowska.
Äunftrab, n. (ba8) rurmusowe koo.
Äunftrebner, m. (ber) krasomówca.
Äunftrebnerei, f. (bie) krasomówstwo-
Äunftreich, adj. kunsztowny, sztuczny, dowcipny.
Äunftreife, f. (bie) podró artystowska, — w celu

artystowskim.
Äunfheiter, m. (ber) sztuczny jedziec t. j. na

koniach wyrabiajcy szluki.

Äunftrichter, ra. (ber) krytyk, g. a.

Äunftfnchcn f. Äunftroerf rzeczy sztuczne. >

Äunftfammlung, f (bie) zbiór osobliwoci —
przedmiotów sztuki.

Äunftfchule, f. (bie) szkoa sztuk piknych.
Äunft fi nn, m. [ber] upodobanie w sztukach pi-

knych, talent do sztuk.

Äunftfprache, f. (bie) mowa techniczna.

Äunftftra&c, f. (bie) szos, droga wirowa.
Äunftftücf, n. (bag) sztuka, dowcipna sztuka; cf.

'misterstwo, dzieo misterne.

Äunftberflänbige, m. (ber) znajcy si na sztuce.

Äunftroerf, n. (ba8) twór kunsztu, j." S3, zbiory
tworów kunsztu, (a); cf. dzieo kunsztowne,
dzieo sztuki.

Aunftroibrg przeciwny reguom sztuki.

Äunftroort, n. (ba8) wyraz kunsztowy, wyraz
techniczny.

ÄU113, m. Konrad, g. a.
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Äiipe, f. (bie) an einigen Orten fobiet aI8 Äübel ober

Äufe kufa, pókadek, g. dka, kad, f., stgiew,
g. gwi, beczka; cf. Äiepe kipa, kosz.

Äüpcr
f. Äüfer, m. (ber) bednarz, g. a. 2] — ki-

per, sprawca sklepu Avinnego.

Äupfer, n. (baS) mied, f. a;. 'l, cf. altpoln. in^r.
kupr, g. u; cf. kuprowina, KV.; koprowina,
9iS. 2) — fubferne ©efchitre, koprowina, 8tS.;

miedziane naczynie; 3) kopersztych, cf. mie-
dzioryt.

Äupferbergroerf, In. (ba8) kopalnia miedzi, SB3.,

miedziana góra, miedziana kopalnia.

Äupferblau, n. fba6] bekitnokrusz, g. u, L.
Äupferbterh, n. (DaS) blacha miedziana.
Äupferbraun, n. (bo) miedziana mka, L.
Äupferbraht, m. (ber) drót miedziany.
Äiipferbrucfer , m. (ber) drukarz kopersztychowy,
Tchn. , sztycharz kopersztychów, drukarz —

,

Tc lin. i Stuff, kartynopieczatnik; poln. miedzio-
rytnik.

flupfereibechfe, f. (bie) lipczak, L. (jaszczurka).
Äupftrevj, n. (ba8) ruda miedziana.
Äupferfarbe, f. (bie) miedziany kolor.

kupferfarben, —farbig miedzianego koloru.
Äupferfeilidjt, n. (ba6) opiki miedziane.
Äupfergelb, n. (ba6) miedziane pienidze ober

miedziaki, bom @ing. miedziak, g. a, kopro-
wina.

Äup fergefid)t, n. Cba6) twarz koloru miedzi, äBj.,

twarz *kuprowata.
Ätibfergrün, n. (ba6) grynszpan, g u; cf. mie-

dzlozielony.

Äupferhctüig ober fupferig miedzisty, L.
Äupferfyammer, m. |ber| hamernia miedzi, mo-

tarnia miedzi, hamernia miedziana, kunica
miedziana, huta do miedzi, hamernia, Tch.

ÄUpferhotlbel, m. (ber) handel miedzianyj 2)
*handel rycinowy ober rycinami.

Supferirhr, adj. = bem ffuDfer är)n[id> miedzisty;
cf. ß. *kuprowaty, a. e.

Äupferig, adj.
f. fupferhaltig ; 2) czerwony na

twarzy od trdowizny.
Äupferfarten,"$ß(. czarnokrusz, L.
ÄupferfieS, m. (ber) ótokrusz, g u. L.
ÄUpferfÖnig, m . (ber) czysta mied.
ÄUpfermfmge, f. (bie) pienidz miedziany.
Äupfem miedziany, *koprowy; 3. S3, fupfern (Mb,

fubferne SBaare co sie kupi tanie, psom sie to
dostanie, gin. |)bb.; cf. jaka praca, taka paca.

ÄUpfernafe, f. (tie) nos trdowaty, nos rubinowy,
Äupfernicfel, m. (ber) miedziokrusz, g. u. L.
Juff erstatte, f. (bie) blacha kopersztychowa,

Tr.; 2) — mied w blachach, blacha miedzia-
na, blacha miedzi.

Äupferpreffe, f. (bie) prasa kopersztychowa ober
nach B. — kopersztycharska.

Äupferrauch, m. (ber) sadze z miedzi.
Äup ferro hftein, m. (ber) ruda miedziana, Tc|h.

Äupferroft, m. (ber) f. ©runfpan nied na mie-
dzi; cf rdza miedziana, L.

Ätipferroth czerwony jak mied, miedzianego
koloru.

tupferfalj, n . (ba8) solan miedzi.
Äupferf ammlung, f. (bie) zbiór rycin.

Äupferfchiefer, m. (ber) upek miedziowy.
&upferfchlag, m [berj 'kuperszlak, zendra mie-

dziana.

Äupferfchmib, m. (ber) kotlarz, g. a. Tchn., mie-
dziarz, Mw.; *miedziennik, g. a, L.

Äupfer ftechen kopersztychy robi, ry na mie-
dzi, sztychowa.

Äupferftechen, n. (ba8) rytownictwo na miedzi,
(a), rycinowanie.

Äupferftecher, m. Cber) miedziosztycharz, szty-
charz, Tch 5 cf. rytownik, Sylw. miedzioryto-
wnik.

Äupferftedjerei,f.(bie)sztycharstwo, rytownictwo.
Mrongovins, Deutsch -Poln. Wörterbuch. L 2.Lief.

Ätlbferftein, m. (ber) surowiec, Tch.
Äubferfüd), m. (beri kopersztych, cf. rycina, bla-

chorycie, (a 36. 3ahr II). miedzioryt.
Ätlpferbitriol, m. (ber) siarkan miedzi, SBj., wi-

tiyol miedziany, B.

Äupferroaffer, n. (ba6) koperwas, g. u.

Äupferroaare, f. (bie) koprowina.
Äupfeiroerf, n. (ba8) dzieo z rycinami.

Äubbe, f. [bie] ber runbliche ©ipfel — cBbiije eineS

35inge6 wierzch, g. u, wierzchoek, g. ka,
szczyt, g. u, czub góry, gówka; — bie ©piije

bc8 gingerS brzuszec u palca, cf. L.
Äuppel, f. (bie) f. Äobpel sfora, pto, smycz; 2)

ein runbeS Dach kopua.
ÄUppelbacb, n. (bae) dach kopuowaty.
Äuppelei, f. (bie) kojarzenie, rajenie, rajfurstwo.

flippe In, v. a.
f. fobpeln pta, spta, sforowa,

sprzga , skrpowa. 2) - eine äkrbinbung
äioeier Sßerfonen berfchiebenen ®efch[echt6 ftiften spro-
wadzi osoby, swata, narai, nastrczy, raj-

furowa, cf. fchacfjern.

ÄllDpel et , f. (bie) poczenie, skojarzenie, zwi-
zków jakich sprowadzenie, strczenie, rajenie,

konszachty, znoszenie si z kim, konszachtów
utrzymywanie, szachrajstwo, machlarstwo, ku-
plerstwo, U.; szalbierstwo.

Äuppelpelg, m. (ber) podarunek zanarajenie, ob-
rywka kuplerska , nagroda za narajenie, —
za swaty, B. swatne g. ego.

Äuppler, in. iber) kupier, g. a, strczyciel, rnj-

fur, 'szalbierz, *koczot, L ; cf. *koczoownik,
(a), ein 9)}eiifd) ber Ueberlaufern ober #eerflud)tigen

burchhilft. Den - machen kuplerowa.
Äujjplerin, f. (bie) kuplerka, L.; rajfurka, *szal-

bierka, *koczotka, L ; cf- Stuff, swacha aucf) im
sßrcufpsßoln hört man e al8 Schimpfroort.

Äur, f. (bie) elekcya tt. elektorstwo; 2) f. <£ur.

Äuranjen, v. a. w^trzepa skór.
Äürafj, m. (ber) ehebem eine eiferne Sefleibung be8

gonjen Scibee, ber £arnifch, jeftt eine eiferne 93eflei=

bung ber SSrnft kirys, g. sia, blachownica, L.?
kirys, (a) i (?£. kirys elazny, (a); cf. Stuff.

kiras.

Äüraffiere ober Ätirafjier, m. (ber) kirasyer, kiry-
snik, g. a.

Äur be, ober Äurbel, f. (bie) cine frummgebogene .gianb*

babe 3tim ^erumbrehen *kurba beffer korba.
Äürbeeren f. Seinbolj I).

Äürbifj, m. (ber) bania; dynia; cf kawon, eigentl.

aSaffeimelone arbnz, L.; korbas, kurbas.
Äürbifjf lafche, f. (bie) flasza korbasowa, L., ba-

nia, tykwa, agiewka.
Äiirbifj förmig pkaty jak bania.

Äürbifjfem, m (ber) jderko z dyni.

Äurftirft, m. (ber) Elektor, g. a. kurfirszt.

Äurfürftenthum, n. (ba8) Elektorstwo.
Äurfürftin, f. (bie) Elektorowa.
Äurfürftlid) adj. Elektorski.
Äurmarf, f. (bie) Marchia brandeburska.
Äurprinj, m. (ber) nastpca tronu elektorskiego.
Äurre, f. (bie) jdyczka."
Älirrig, adj. napyrzony, zapyrzony, L., 6r. za-
perzywszy si odpowie królowi, PK.

Äurfchmieb, m.'(ber) konowal
Äürfcl)ner, m. (ber) kunierz, g. a.

Äürfchnerarbeit, f. (bie) kunierska robota.

Äür fdf) nergcfe Ile, ro. (ber) Ä—junge kunierczyk,
czeladnik kunierski.

Äürfdjnerbanbroerf, n. (ba8) kunierstwo.
Äürfchnerin, f. (bie) kunierka.
Äurfchnernaht, f. (bie) kunierski cieg, ku-

nierski szew.
Äurroürbe, f. (bie) godno elektorska.

fiur<s krótki, a. ie, adv! krótko, flirg e S3iüf)e ro-
só, sos gsty, zawiesisty; Furge SSaaren drobne
towary elazne; furj bon Sßerfon niewysoki,
niski i furj ju fagen krótko mówic; bor ober feit
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furjem niedawno; fura hcrnad) zaraz potem,
krótko potem, w krotce; über fura ober lang c/.y

krótko czj' póno. Sir!) furj faffen krótko co

powiedzie, wyrazi; cf. w krotce — , krótko
co "poda, KV.
3)er Slrme jU&i immer ben fürjeren ober Fommt _au

fura ubogiemu wszdzie piskorz, L. Sen Äür=

jCien jieben ustpi, uledz, z niczem odej, nic

niewskóra, cf. JU furj fommcu le wyj, ze
strat wyj, nie wyj na swoje, ©£. z kwi-
tkiem wyszed, przegra. Srreitcnbe [o rjcrglci*

chen, bag feiner babei 311 fura fommt niezgodnych
tak pogodzi, aby by i wilk syty i owca caaj
furjiueg, fuvj nnb bfitlbig krótko a wzlowato i

fur, linö gut krótko a dobrze; u. koniec koców;
furj urn krótko mówic, jednem sowem; fiifjer

SBegriff krótkie zebranie; cf. krótkie ogarie-
nie; cf. krótki, zwizy, B.; fura cingebunben go-
rco kpany, L.

fiuvjathftnig co ma krótki oddech.

Ätirjbeinig krótkonogi.
Ä

ü

r 3 e , f. (bie) krótko. Sich — ber befleißigen

krótkoci naladowa, KV.5 beffer stara si by
krótkim, wyraa si krótko.

ÄÜrjen, v. a. skróci, ukróci.
Äurjgerochr, n. (bas) bro biaa, L.; cf. Unterge»

roebr bro z bliska raca, krótki paasz pie-

chotny.

Äurjbaorig krótkowosy.
ÄUl'ähalfig krótkoszyj, z krótk szyj.
Äuräföpfig krótkogowy, fig. porywczy.
ÄÜralid), adv. krótko, — temu, niedawno temu;
w krotce, w krótkoci.

Äuvjnafig krótkonosy.

Aura o brig krótkouszy.

Äur^fcfjroänjjigknsy, z krótkim ogonem.
Äurjfichtig krutkooki, a. ie, krótkiego wzroku.

Gg. krótkookie poziomego interesu ukady,
Szanó cf. B. krótkowidzcy, niedowcipny,
krótkiego rozumu, B. krótkowidz subst.

Äui"3fict)tigfcitJ, f. (bie) krótki wzrok, fig. mia-
ko rozumu, B.

Äuräftcunmig niskopienny, krepy.

Äurjftängelig na niskim pniu.

Äurjftielig na krótkiej szypuce.
Ätivjum, furaroeg f. fürj.

Äuv3lüäi)renb krótkotrway, przemijajcy.
Äurjmeile, f. Cbie) krótochwila, beffer krotofila,

8B3., zabawka, rozrywka.
Ruraroeilen, v. n. m. h., fdjcr.eH artowa, arci-

ki stroi, ©ich — , bawi si.

Äur$ro ei l ig krotochwilny, beffer krotofilny, arto-
bliwy, ncieszny, zahawny, trefny.

Auf eben, v. n. m. h. (auö bem ^vanj. coucher) le-e (o psie); spokojnie si pooy, asi si,

upokorzy si.

Älifj, m. (ber) pocaowanie; caus, g. a, gbusia
ober üblicher buzia, buziak, causek, cf. pocau-
nek, ©r. niezna co luby umiech dziewicy, co

pocaunek kochanki, Witwicki.
Äütjdjen, n. (ba6) buzia, causek, gbka.
Äüffcn, v. a. einen Kufi geben caowa, buzi da,
pocaowa, gg. tuen ich, liche ben füffe ich kogo
miuje tego cauj, ©ru. •£>.

Bon jiüci SScrIiebten heifjteSim Pan. bc8 Dmoch,
kiedy si egnali, sycha byo caluszki na
sUlepistej sali.

Äüffcn, n. (bab) im Sictte poduszka, f. Jfiffen.

.Hüffcnbühre, f. (bie) bie Äüffenjiccbe poszewka.
Äufjljanb geben pocaowa rk.
Äußmaal, n. (bao) znak od pocaowania.
ÄÜfte, f. (bie) brzeg, g. n, pobrzee, nadbrzee,

pomorze, brzeg nadmorski, (Sr.. G. N. kotnmen-
deruje caym nadbrzeem, (a).

Ätiftcnbemabrcr, m. (ber) wojenny statek brze-

gów pilnujcy, okrt na stray, B.

Äüftenbetoorjnev, m. (ber) mieszkaniec nadmor-
ski.

Äüftenfahrer, m. (ber) okrt pywajcy blisko
brzegów, nawa maa do eglugi przy ldzie.

Anftenfahrt, f. (bie) egluga nadbrzena.
Äüftenflufj, m. (ber) rzeka nadmorska, t. j. nie

daleko oil morza ródo majca.
Äüftenhanbel, in. (ber) handel nadmorski.
Äüftculanb, n. tba&) pomorszczyzna, pobrzee,

kraj nadbrzeny.
Äüftcr, in. (ber) zakrvstyan, g. a; kocielny;
suga kocielny.

Äutfdje, f. bie; powóz, kocz, g. a. kareta, pojazd,
rydwan, g. a, ein öerbeefter SBagen, L.

Äutfchenbocf, m. (ber) kozio, g. kozia (u powo-
zu).

Äutfchcnfenfter, n. (baó) okno u powozu.
Rutfcbcngeftcll , n. (.bab) spód karety.

Äiutfdjenf'afrcn, m. (ber) pudo u karety, *zrb
karety.

Äutfcbeufdilag, m. (ber) drzwi u powozu.
Äutfd)Cntritt, m. (ber) stopie (u karety). *

Äutfdier, m. (ber) *kuczer, stangret, powonik,
wonica.

Älltfdjevlobjt', m. (ber) zapata wonicy.
Äutfcberfitj, m. (ber) siedzenie dla wonicy;
kozio.

Äutf chi even, v. a. powozi, pogania konie, (wo-
nicowa) stangrecie, L.j komi powodowa,
(stangretowa, L)

Äutfcl)ieter, m. (ber) powonik, L.

Äutfchpferb, 11. (ba6) ko karetowy, ko kare-
ciany, powozowy, ko cugowy.

Äutte, f. (bie) kaptur, kapica, kuta, habit (mnisi).

Äuttci, f. (bie) bab_ Gingemeibc großer Shiere jelita,

flaki, wntrznoci, trzewa, PI.

Äuttler, m. (ber) flakarz, co flaki przedaje, B.

Äüfccl, m. (ber) lechtanie, f. Äifcel.

Äugl, m. (ber) im SJergbauc ber 128 3:f)ei£ einer 3«f)e,

im Stuff, kuksa; kux, cz w kopalni, co kto
zyska z kopalni jakiej, B.

Äugfrcinafer, m. (ber) przysigli ludzie przeda-
wajcy kuksy.

s.

Sab, n. [baß] überhaupt alle6 baöjenlge/ roa8 einen an=

bem flüffigen ftövpcr gerinnen mad)t , Ääfelab *se-

rzysko, podpustka; cf podpuszczka, podpu-
szczado, niby kwasidlo, 2) — ber oierte 9Ja=

gen ber jungen faugeuben hMebcrfiuenben Shieve laz
Ober szlaz, g. u. czwarty odek zwierzt
przeuwajcych

Sabbcrban, "m. (ber) laberdan,
fi. u, B. Ullb Rltff.

eingefalaeucr Äabcljau, jum Unteijd)iebe non bem bloß

geborreten, melcber unter bem Seamen be§ «Stocffifdjeö

befannt ift kablon solonyi cf. sztokfisz.

Sahen, v. a ., gerinnen machen kwasi mleko, podpu-

szcza mleko, zsiadem je czyni , zlewa je

aby si zsiado. <Sid) — , bon ber Mild), zsiada
si. 2") einem entfrciftetcn ober abgematteten Äßrber

neue .Kräfte ertheilcn , ihn erquiefen , befonberö burch

Speife tinb Sranf, fig- Vergnügen erroeefen posili,

oywi, pokrzepi, fig. rozweseli, delektowa,
ucieszy, ©id) laben posili si, delektowa.

Sabenb posilajcy, posilny, smaczny.
Saberban f.

Sabbcrban.

Sabet, n. uub adv. im Äavtenfpiel, roo fiabet »erben

fobiel al8 berlieren _
bebeutet, nad) Tr. labeta,

przystawienie pienidzy na talerz , gdy gracz
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»re przegra, która mia wygra, stawka, Sabet

tvrfbeil wpa, by w pitce? fig. b. i. ben Äürjevn

jiehen, ermatten , evmübfn , in Slbfall ber Stauung
foiiimen przegra, podupa, szkodowa.
Z francuskiego la bete to samo co w

niszej Saksonii Siole, 33ujje, b. i. ©elbftrafe poku-

ta, kara pienina, cf. B. przegrana.

Sobetranf, m. (ber) napój posilajcy, —krze-
picy; posiek.

Sabfraut, n. « Sat. galium) przytuli, L. ; cf. za-

przalek, mleczne ziele? cf. koniczyna; cf. wyka.
®elbe§, roabreS — f. Settftroh. SBeifjcS — f. 83latt=

flrol). 9törblid)c8 — ( Sat. galium boreale)

przytuli pónocna, KI., Jndz. ; marzanka
lena, Hg.

Saborant, m. [ber] chemik; ten co w laborato-

ryum pracuje.

Saboratorium, n. (baS) laboratoryum, n., praco-
wnia, (a); — *robotnia.

Sa bori ren, v. a. robi, preparowa; cierpie nä

co (an etro. — ).

Sabfal, n. (ba6) g. beS — Ice ober -16, $l. tie -le,

alles baöjenige, womit man fid) nnb anbere labet;

posiek, pokrzepienie, posilenie, fig. delieye, cf.

pociecha, cf. folga.

Sabtiiig, f. (bü) posiek, posilenie, pokrzepienie;
cf. ochoda.

Sabijrintb, n. (baS) ein Srrgang, Srvgarten, fig. eine

oeriuorrenc ©ad)e labiryni, g. u, bdnik, bedo-
krt. g. u, L., *chachmt.

Sacebämon, n. eine ©tabt" Lacedemon g. u; 2)—,
ein Sanb Lacedemonia.

fiacebamonier, m. (ber) Lacedemoczyk, g. a.

Sacebämonierin, f. (bie) Lacedemonka.
Sa Ce barn oni fd) lacedemoski.
Sacfbaum, m., ein ffianm , an Welchem burd) geroiffe

^)iebe bie (Srenje eines SkjirfeS beseichnet ift, naci)

B. drzewo granic oznaczajce; cf. drzewo
pitnowane knieje rozgraniczajce, Tr.

S a chóru ber, m. (ber) chechot, g. a, mieszek.
8ad)e, f. (bie) znak na drzewie wycity ozna-
czajcy granic.

2)" ein jufamiiiengelaiifeneS ftehenbeo SSaffer kau-
a, blocisko, boto. 3) — baS Sachen miech, g.

u. chychotki , Pi. (Sine Sad)e aufschlagen par-
skn ze miechu, rozmia si w glos.

Sächeln, v. n. m. 1). umiecha si, umiechn
si. 35a8 ©lücf lädjelt ihm szczcie sie do nie-

go umiecha.
Sócbeltl, -n. (baS) umiechanie si; cf. umiech,

g. u.

Üächelnb umiechliwie, L. im Gr. adv.

Sachen, v. n. m. 1). mia si. lieber etroaS lad)en

mia si z czego. SluS bollem >g>alfe lachen mia
si ca "gb. ginem ettuaS ju lachen machen do
miechu przywie kogo, rozmieszy kogo.
©id) frant lachen, fid) halb lobt lachen mia sie do
rozpuku; cf. a sie za boki bra, pka oberka si ze miechu.
Sich fatt lachen nasmia si do syta. 2) v. a.

einen Saum — nacina drzewo, nacechowa.
Sachen, n. (baS) miech, g. u, mianie si, roz-
mianie si; pomiech, pomiewisko, namie-
wisko. SkrftecfteS -— chechotanie, cf berftellteS —
jaowy miech, cf. umiech nieprawy, Krsk.
Sat. 2. gj. Niebywa tam chacha, kto padnie
na stracha, alter Slut. Cachen erregen rozmie-
szy.

Sachen b miejcy si, umiechajcy si, wesoy.
Sad)enfnoblaud), m. czosnak ober ozanka czosn-
kowa, cf.

f. Änoblauchgamanber.
Sacher, m. (ber) mieszek, miesznik, namiewca,
namiewnik, chychotnik, g. a.

Sacher in, f. (bie) mieszka.
Sächerlich, adj. mieszny, ucieszny, miechu go-
dny; pomiewiska — , namiewiska godny. Wix
ift eS nicht lächerlich mnie to nie do miechu, lä'

cherlid) machen miesznym kogo wystawi, wy-
stawia na miech (a); w miech co obraca,
J. Kchn. ©id) lächerlich machen okry si mie-
sznoci , L. progr. gr macht fleh lächerlich

miech obudz (a).

Sächeiiichfeir, f. (bie) mieszno.
Sachem, v. impers. GS lächert mich mia mi si

chce; na miech mi si zbiera.

Sachgan, f (bie) g pónocna; -- polska.

Sacbframbf, m. (ber) miech kurczowy.
Sächler, m. (ber) mieszek, miejcy si z lada

czego.

Sad) l u ft, f. (bie) chtka do miania si, mie-
chliwo.

8ad)6, m (ber) (Sat. salino salar, L.) oso, g. sia;

ein fleiner — ososiek.
SacbSfang, m. |ber] poów ososi, owienie o-

sosiów.
SachSforelle, f. (bie) (Sat. salmo trutta, L.) <im

Stuff, laksfoiel; ososiopstrg, podrybek.
SachSfarbfen, m. (ber) karpioloso, cf. wyrozb, L.

Sachtaube, f. (bie) gruchawka; synogarlica In-

dyjska; cf. im Stuff. Indyska gorlica.

Sachter, n. u. f., bie Älafrer im 83ergbatie se, g.
snia (w górnictwie).

Sachter ba um f.
Sad)baum.

Sa et, m. (ber) cf. Saf lak, g u; lak do pieczto-
wania; cf. 3S Saf in ©fangen lak w laskach,
patyczkach. 2) SacFoiole lewkonia óta; cf. B.

!ak, g. u; cf. L. fiolki óte (Sat. cheiranthus
cheiri). 3) lakier, pokost (girnifj).

SäcTen f. (eefen.

Sa cf ei, m (ber) lokaj, g. aju.

Sactfirnifj, m. (ber) pokost, g. u.

Sacfiren, v. a. lakierowa, lak powleka, L.,

pokost da na co, pokostowa, 9Bj.

Sacfirer, m (ber) lakiernik, g. a.

Sacfirung, t. (bie) pokostowanie, lakier, g. u.

Sacfmufj, n. (baS) eine aus bem ©afte ber Satfmufj*

bflanje bereitete lötblicfje blaue garbe lakmus, g. u.

2) bie Sacfmtijjbflaiiäe (Sat. croton tinetorium)
lakmus; cf. krocie, g. krotnia.

Säbchcn, ». (baó) skrzyneczka. 2) sklepik.
Sabe, f. (bie) ein S5ehä(tni& skrzynia, skrzynka,

lada. — beö S3utlbeS skrzynia przymierza.
Sabebrief, m. (ber) eine fdniftlidje SSorlabung pozew,

g. pozwu (na pimie), cytacya.

Saben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er lub, Conj.
baj) id) — , er lube, Part. Prt. gelaben ka, na-
kada, adowa, wkada; cf. wbija, wali,
woy, obcia. (Betreibe aufS ©efäfj laben zbo-e na statek wbija, aud) wbija w statek,
Pro to coli. gig. GtroaS auf fid) laben na siebie
wzi, przyj.

_ ©mibe auf fid) laben dopuci
si grzechu, zaciga, zacign —

, ponie
erzech. 23lut auf fid) laben przywie krew na
si; unfchulbigeS SSlut auf fid) laben zwali na si
krew niewinn, gin fd)roere6 Soch auf Semanb
laben ka jarzmo cikie na kogo. 2) 35a8
©ereehv laben nabi, nabija bro. Set) habe bie

glinie botopelt gelaben nabiem fuzyj podwójnym
nabojem, Teatr. 3) laben, einlaben sur «g>od)5eit

prosi na wesele, zaprasza —, zaprosi —

.

SBor (Sericht — pozywa, pozwa przed sd.
Saben, m. (ber) eine ©übe ober aud) ein ©eroölbe ber

.Krämer *kramnica, sklep, kram, 3. S3, kram pie-
karski. 2) SDer geiifterlaben okiennica.

Sabenbiener, m. (ber) czeladnik sklepowy; cf.

DD. czowiek sklepowy, PI. ludzie sklepowi;
Subjekt, kramarczyk, kupczyk.

Stibenfliigel, m. (ber) skrzydo u okiennicy,
skrzydo okiennicy.

Sabenhüter, m. (ber) towar stary zaleay, nie-
pokupny; (waciwie) seró sklepowy.

S ab eni u ngfer, f. (bie) bas Sabenmäbd)en sklepowa

j

dziewczyna posugujca w sklepie.

30*



Saöcnmctftcr: — Crtgct. 468 öagetbaum — Satten.

Sabenmeifter.m. (bei) majster majcy skrzynk
cechow pod dozorem.

Sa ben pre iß, m. (ber) cena sklepowa.
Saber, m. (ber) adujcy, nakladacz, adarz, cf.

B. tragarz, drani!;, it. kupiec wyprawujey
okrt z towarami; cf froklarz, g. a.

Sabeftocf, ra. (Der) stpel, g. pla, stempel (do na-
bijania); cf. ladsztok, g. a, B.

Sabetafcfje, f- (bie) adownica.
Säbiren

f.
beriefen uszkodzi.

Sabung, f (bie) adunek, adowanie, cf. pakowa-
nie — beS ©eroehrß nabój, g oju.

2) für: Sinlabung jur 3)iat)l3eit zapraszanie, za-

proszenie na obiad, wezwanie na uczt.
3) SSorlabung bor ©ericht pozew, g. "pozwu,

pozywanie, pozwanie przed sd.

Sabungßfd)ein, m. (ber) kwit ob. list frachtowy;

2) pozew ober relacya pozwu.
Saffe, m. |ber| ein junger unberfchamter alberner 9Jienfrf>

cymba, bazen, g. bazna, gap', g. gapia, ciapa,

gupiec, g. gupca, bzdura, chystek, dudek,
munia , *pokraka; cf. lele, piecioch, bzdyk,
czop, mazgaj; ein junger — mokos, modzik.

Saffe lei, f. (bie) umizgi natrtne, zalecanki pi.

2 äffein, v. a., bei einem jungen grauenjimmer unt>er=

fchämt fein, ju unanftänbig unb ju breift liebfofen

umizga si, zaleca sie natrtnie do — ,
pie-

ci si z kim, *pokrako\va si.

Safette, f. (Bie) laweta; osada armaty na koach,
oe armaty.

Sdf f l er, m. (ber) Umizgus, L.; zalotnik, each.

Sage, f. (bie) bie Strt unb SBeife, tnie ein Ding liegt,

befonberß in Sejichung auf ben Ort anberer Dinge,

un.eig. bie Sefchaffenheit ber llmfränbe im SBerbältniffe

gegen anbete pooenie, cf. posada; 6j. posada

miejsca ezj-a w sobie wszystkie dogodnoci,
e6 ift bie 9iebe bon SBilna, Poj., balb barauf fteht

roieber alß Spnoiipm pooenie miejsca, id.; cf.

sytuacj'a, stan, dola, uoenie, posta, postawa.

$olitifcl)e — polityczna dola nasza, Szan. Die

gefunbe — beß Drteß zdrowo miejsca (a). Die

fcbiimme — zy stan interesów, SP. Die — ber

Dinge porzdek rzeczy; (Sr,, co z prawa i

porzdku rzeczy w tym przedmiocie przedsie-

wzi wypadnie, 9tS.

Sfiäct) Sage ber Sache po wejciu w stan rze-

czy, Aut.; stan rzeczy utrzymuje si jeszcze

dotd tene sam (a).

2) eine Seihe mehrerer neben unb auf einanber lie-

genber ober gelegter Dinge warstwa, pokad, g u,

*szychta, warszta.

Sage be6 ©etreibeß auf ber Drefchbiele podeepie,

cf. Cjkeufj #oln. lawa. Gr,. wapie tworzy ob-

szerne pokady w wielu miejscach kraju na-

szego, Sylwan. Sine Sage $apierbogen laga;

oddzia kilkoarkuszowy papieru (czystego lub

dziea w arkuszach).

3) eine Slnjahl Äanonen, roelche auf beiben Seiten

an jebem Skrbecfe flehen; ingleichcn alle auf ber einen

Seite beß Schiffeö beftnblidic Äanonen unb bie Slb»

feuerung bcrfelben a) pitro okrtowe, rzd dzia
okrtowych; b) strzelenie, danie ognia z armat

okrtowych , salw rzdu dzia okrtowych,
uderzenie z dzia na okrcie rzdem lecych.

Sä gel, n. (baö) ein runbeß höljerneß © cfä& in ©eftalt

einer Jonne agiew, g. gwi, agiewka.

Sag er, n. (baß) baß Sette lee, oe, óko, lego-

wisko, oysko, koczowisko, Ieysko; cf. Schidjt

awa, pokad, 'lagier. Crin fd)lcd)tcß Säger haben

zte mie oe ober posanie; (fcherjro.) na brzu-

chu lee, a grzbietem si przykry. Daß $&aa*

rcnlagcr skad na towary, sklep Saben; cf. szpi-

chlerz ber Speicher. Daß 9cad)tlager nocleg, g. u.

Daö Sager, fig. bie Aranrhcit choroba. Da8 —
roilber Jhiere legowisko, koczowisko, Ieysko,
. Daß — im Äeller, bie Unterlage ber gäjfer le-

gary, ktnary. Daß — im Äriege obóz, stano-
wisko, koczowisko, L.

Sagerbaum, m. [ber] ktnar, legar.

Sagerbier, n. [baßj piwo z lagru, B., cf. piwo,
które chowaj na lato; piwo wystae.

Sagerbud), n. (t>a8) ein SJtedjnungßbuch für ein SBaa=
renlagcr inwentarz skadowy, g a ob. spis, g. u,

cf. katastr ober inwentarz towarów kupieckich
w skadzie si znajdujcych.

Sagerfaft, n. (tab) fasa, cf. B. beczka wielka.
Sagergelb, n. (bad) opata za skad ob. od skadu,
Contr., cf. czynsz za ld ober ldowe, Contr.;
skadowe, g. ego.

Sagerholj, n. (baß) lealki, Pi. (a), cf. leaki,
Pi. bon leak, ^r.^oln. poway; dj wieniacy
niecierpi na adn gospodarsk potrzeb po-
waów, z pnia wszystko wali radzi, P. Jan,
cf. legary. Sagerhóljer, *ijM. legary.

Sag er hüt te, f. (bie) szaas obozowy.
Sagrrfranfheit, f. (bie) choroba obozowa.
Sagerfunft, f. (bie) sztuka ober nauka obozowa-

nia, ob. zakadania obozów.
Sägern, v. a. ka, pooy, uoy; cf. SBein —

na lagier wla, B. ©elagerter Sßeijen pszenica
zoona. — v. n. m. h. u. fid) lagern — v. rec. ka
sie, rozoy si, ustanowi si; stan obo-
zem, stan, cf. rozoy si obozem. Sj. tu

rozoy si obozem (a). — cf. B. obozowa.
Daß ©etreibe lagert fid) zboe sie pokada.

6j. rozoeni insurgenci (a).

Sagerobft, n.(baó) owoc przechowany, — do prze-
chowania, — zimowy.

Sagerplat}, m. (ber) miejsce na obóz, obozowisko,
koczowisko.

Sag er fen che, f. (bie) zaraza obozowa.
Sagerftätte, f. (bie) oe, óko, posanie, nocleg,

legowisko, cf. B. oysko.
Sagerftein, m. (ber) bawan, g a, Sylwan.
Sagerung, f. (bie) obozowanie, cf. pooenie obo-

zu, koczowanie. 2) — ber SBaare skad towaru,
umieszczenie, zoenie.

8agern>ad)e, f. [bie| stra obozowa.
Sagerioein, m. (ber) wino do przechowania; wino

na skadzie bdce do konserwy.
Sagerjinß, m. (ber) f. Sagergelb.

Sahm, adj. kulawy, chromy, fig. niedony, pa-

ralityk, sabjM lahm fein, lahm gehen kule, chro-
ma, kulawo chodzi. — flingen nieklei si
U., cf. niezgodnie brzmie, nieczysto brzmie.

Sah men, v. n. m. b. kule.
Sähm en, v. a. ochrom i, okulawi kogo, cf. B.

naruszy , nadwery, zkuli, kulawym —

,

chromym kogo uczyni; fig. sparaliowa, za-
tamowa, zmiesza, B. Gj kada instytucya
sianie si sparaliowan bez — , (a).

©clilimt uderzony paraliem , raony. Die
Sdjcnfel lähmen goni mier i uciekajcego i

podcina golenie.

Sühmung, f. (bie) ruszenie paraliem, ochromienie;

parali, kulanie, kulawienie, chromanie, upada-

nie na nogi; fig. sparaliowanie, osabienie.

Sahn, m. (ber) breitgefdjlagener Draht lama, L., bla-

szka zota albo srebrna, materya lamowa, drót

spaszczony, L. *pazotka blaszka, Tch.
Saib, m. — rot bochenek chleba.

Said), n. beff. Seid) ikra, tarlisko, cf. Tr. ikry

rybie na wodzie dla podu, cf. grofchleicf) skrzek

abi.
Said)e, f. (bie) bie Seicbjeit czas ikrzenia si, czas

w którym si ryby albo mode abita rodz
lub tr, cf. taro (a).

(Sr,- wiksza cz ryb z czarnego morza
wychodzi na taro do Dunaju (a).

Saiden, v. n. m. h., bon ben gifd)en unb grófchen

ben Samen außlaffen trze si, ikrzy siej

bon ben gifrfjen rybi unb trze si, bon ben gro=

jcjjcn zabi.
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2a ic / m. (ber) wiecki, laik, t. j. nie ksidz,

fig. nieuk; nieobeznany z czem (ill eto.).

2) ein ungelegter, in einer Sache unerfahrener

SDenfd) nieuk, prostak, g. a.

Saienbruber, m. (ber) laik, laiczek, braciszek.

Sonn, f. (bie) bie Satenfcrjruefler, f. laiczka, wiecka,
siostra laiczka, L.

Safe, f. (bie) Saljroaffer, befonberö bie faltige Brühe

bon eingebófeltem gleite unb eingefalsenen gifchen

laka, f.; rosó stony. Die gifchlafe laka do ryb.

Die gleifchlafe laka do misiwa. Die .£>eringölafe

laka ledziowa.
Safen, n. (ba6) nieberf. f. Such sukno, chusta; 2)

—
f. Bettuch przecierado; ^ßr.j^Oln. pachta;

cf. radno z worowiny na Ukrainie etc. j cf.

wereta uywa si na Pokuciu, a na Polesiu i

w Prusach pachta.

Snfenhänbler, m. (ber) beffer Suchhónbler sukiennik,

g. a, suknem handlujcy.
Safonifch lakoniczny, adv. lakonicznie, zwile.
Safritse, f. *lakrycya, Tr.; beffer lukrecja (Sar.

glycyrrhiza, L.); lakrecya. galfche— f. Bälfd)Oteil.

Safriijenhols, n. {i>a&) drzewo lukrecya

Safritjenfaft, m. |ber] sokzlukrecyi ; cf. Volhyn.
lukracya mixturowana; — smaona.

Sollen, v. a. unb n. m. I)., roie Äinber unberne^m(tdr>

rebeu szczebiota, szczebiotliwie mówi;
2) ftottern, roenn man e8 bon einem Betrunfenen

braucht zajka si, *momota, bekota.
Sollen, n. (ba8) szczebiotanie, szczeblotliwa mo-
wa; 2) zajkanie si, eig. Stottern bekotanie.

Sama, n. (ba8) lama (zwierz).
SambertSnufj , f- (bie) eine längliche .gjafelnufj, bie

eine ftifjere grucbt al8 bie geroöhnliche l)at, im Stuff.

Loinburdzki orzech; cf.?? orzech Lambertowy;
fehlt ÄI. (Sat. corylus sativa fructu oblongo
rubenle, L.)

SambriS, (bie) lamperya.

Samentiren, v. n. m. h. lamentowa, narzeka.
Samm, n. (baS) jagni, g. cia, baranek, g. nka,

in ebler Bebeutung. Da6 männliche Samm jagniak,

g. a, baranek. £>aó — ©otte8 baranek Bo3r
.

•Öüpfen roie ein Samm skaka jako baranek. Gin

Samm, baö $ur Sd)lad)tbanf geführet roirb baranek
na zabicie wiedziony; cf. Krsk. baran dany
na ofiar.

Sä mm eben, n. (ba8) jagnilko, baranek.; ein fäu*

genbeS — osysek.
Sam men, v. n. m. h., okoci si, cf. Sftuff. jagni
si; bie ©chafe lammen owce koc si.

Säminerblume, f. (bie) f. geigroarjenfraüt.

Sämmergeier, in. (ber) Sp alpejski; birkut.

Sämmerlattid), m. (ber) f. Sltferfalar.

Sämmerftall, m. (ber) obora dla jagnit.
Sammerroeibe, f. (bie) pastwisko dla jagnit.
Sommcrroolle, f. (bie) wena jagnica, z jagnit.
Sammfell, n. (bag) skórka jagnica, z jagnicia;
smuek, cf. baranki, pi.

Sammfleifd), n. (bag) jagnicina, jagnice miso.
SommSbraten, m. (ber) jagnica piecze.
8 amm 8 gef eh ling, n. (ba8) letkie jagnice.
Sammefeule, f. |bie] poladek jagniciny.
Sammgbiertel, n. (ba§) wiartka jagniciny.
Sammjeit, f. [bie] czas kocenia si owiec.
Sämbdjen, n. (ba8) lampeczka, lampka.
Samb, f. (bie) lampa; kaganiec (eiferne —

,
geuer=

bfanne). Die Samjjen berlófrhen gasn lampy.
Sambenmacher, m. (ber) lampiarz.
Sampenmann, Sampenbutjer, m. (ber) lampucer,

9Bj. ; lamparz, lampnik, gasiwieczka, latarnik,
B.; nad) Tr. 'latarniuch, co latarnie po ulicach
opatruje i zapala, zapalacz lamp.

Sambenröhre, f (bie) bie Sambenfchnauje rurka
lampowa, lampowy nosek

Sompenfchimmer, — fchein, m. (ber) wiato ober
blask lampy.

SJambenftocf, m. (ber) trzonek lampowy. .

Sambvette, f. (bie) lampreta, cf. L. pijawka mor-
ska, minóg morski (Sot. petromyzon marinus L).

Sanb, n. (baö) überhaupt ber fefte Sheil be8 Grbbobenö
im ©egenfatje be8 3Baffer8 ld, g. ldu, stay
ld; 5. S3, jeden z majtków zawoa, i ld
blisko, Krs.

2) — , Slcfer, gelb, Dorf ziemia, rola, pole,

grunt, g. u; wie, bab. 0uf8 Sanb na wie; auf
bem Sanbe na wsi; eigentlich: Dorf wo.

3) -, ein bon einer" gongen SSölferfchaft beroohnter

Jheil ber (Srbfläcbe, aueb ein fleiner Sheil babon, eine

^lobitij, eine Sanbfchaft kraj, g. aju, kraina, zie-

mia, prowineya, powiat; — am Ufer przybrzee,
L ; ld. gefteg — ld, stay ld. Sj. jebe8 —
hat feine Sitten, ober läublicb, fittlich kady kraj

ma swój obyczaj üffiehe bem Sanbe, beffen SRegent

ein Äitlb ift biada temu domowi gdzie ciel roz-
kazuje woowi, L. Da8 Sanb bauen rol upra-
wia, na gruntach gospodarowa, sprawowa
ziemi, — rol, KV. getteg — grunt bujny, —
tusty, ziemia tusta. SJcagereg — grunt chudy,
— wyponiay, ziemia chuda, — wycieczona?
cf. wyjaowiona. 3n allen Sanben po wszy-
stkich krajach. Slufjer SanbeS za granic.

Sanbaccife, f. (bie) akcyza wiejska.
Sanbabel, m. (ber) szlachta ziemiaska, szlachta
ziemska; — krajowa.

Sau bom mann, m. (ber) [in ber Schroeij Rzdca,
Gubernator.

Sanbarbeit, f. (bie) robota polowa? zatrudnienie
wiejskie.

Sanbarmee, f. (bie)
f. Sanb()eer.

Sanb bau, m. (ber) f. Steferbau rolnictwo, rolne go-
spodarstwo, uprawianie roli, — gruntów.

Sanbbauer, m. (ber) rolnik.

Sanbbaumeifter, m. (ber) architekt prowineyalny,
cf. beffer budowniczy wiejski, PI. budowniczo-
wie wiejscy.

Sanbberoobner, m. (ber) wieniak, mieszkaniec
wsi. 2) mieszkaniec kraju jakiego, f. SanbeSb—.

Sanb bote, m. (ber) pose ziemski; bie Sanbboten=

Jammer izba poselska.
Sanbchen, n. (bag) kraik, maa kraina.
Sanbbame, f. (bie) dama wiejska.
Sanbbienft, m. (ber) suba na ldzie, — ldowa.
Sanbbroft, m. (ber) (ein Sanbbogt in Storb-Deutfcblanb

unb in
;
anbem ©egenben ber Sanbrath) radzca

ziemski, cf. Starosta.

Sanbebelmann, m. (ber) szlachcic ze wsi; cf.

ziemianin.

Sanbeigenthjtm, n. (ba8) wasno ziemska.
Sanbeigenthtimer, m. (ber) posiedziciel ober wa-

ciciel ziemski.
Sanbeinroarts w gb' kraju.

Sanben, v. n. m. f. wyldowa, do ldu albo do
brzegu zawija, — przybija, — zawin, —
przybi, przypyn, przyldowa, cf. wysie
na brzeg. (fj. skoro na brzeg wysiad z cz-
ci wojska przerazi bojani Kartagicow,
Krs. X. 91.

Sanben, n. (ba8) wyldowanie, przybijanie do
brzegu.

Sanbe nge, f. (bie)
f.

(Srbenge midzymorze.
Sanberei, f. (bie) meifteng nur im $(. Sänbereien,

©runbfrüdfe, 2Cerfer, SBiefen, SBalbung u. f. ro. grunta
(z kami i lasami) woci, role, PI.

Sänberfunbe, f. (bie) krajoznawstwo.
Säuberraub, m. (ber) zabór krajów.
Sänberfud)t, f. (bie) — burft, m. (ber) chciwo
zaborów; chu zaborcza podbijania krajów.

Sanbertaufch, m. (ber) zamiana krajów.
Sanbegaltefte, m. (ber) najstarszy t. j. najcel-

niejszy ze szlachty krajowej.
Sanbegarchib, n (ba8) archiwum pastwa; me-
tryka koronna, Trój.

Sanbe 8 art, f. (bie) zwyczaj ober sposób ycia
krajowy.
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2anbe8einfünfte, Sßl. dochody krajowe.
2anbe6füi"ft , m. (bet) Ksi, g. cia (ziemi ja-

kiej) f.
2anbe8herr.

2anbe6fürftlid) ksicy, cf. koronny.
Sanbe&gefefc, n. (ba6) ustawa krajowa.
2anbe6gren je, f. (bic) granica kraju.

2anbeö Hauptmann, m. (bet) bet Sanbbtofl, 2anbbogt
Prefekt, Starosta jeneralny, Wielkorzdzca. cf.

kasztelan, g. a.

2anbeóherr, ra. (ber) ber 2anbeöuater, m., ber inn»

beöfürfl, m. Pan ziemi lub kraju, ojciec ojczy-
zny, monarcha, panujcy.

2anbe8herrlid) paski, monarszy, do panujcego
nalecy.

2anbe8herrfd)aft , f. (bie) ksistwo , pastwo
udzielne; 2) pan udzielny kraju, cf. ksina, pa-

ni kraju.

2anbe6hoheit , f. (bie) najwysza wadza nad
krajem, zwierzchnictwo.

Sunbeötinb, n. Cbaä) krajowiec, g. wca, swojak,

g. a, rodak.
2anbe6mutter , f. (bie) matka kraju ober matka
krajowa, matka ojczyzny.

2anbe6obrigfeit, f. (bie) zwierzchno krajowa.

2aube6ófonomie, f. (bie) ekonomia krajowa.
2anbe6orbnung, f.(bie) porzdek krajowy, insty-

tucye krajowe, pi.

Sanbeepoltjei, f. (bie) polieya krajowa.

SanbeSregierung, l', (bie) rzd kraju, rejeneya,

*rcgierunek, gubernia.

2anbe6reIigion, f. (bie) religia krajowa, — w
kraju panujca.

Sanbeöfcnulb, f. (bie) dug krajowy.
2anbe8fd)Ule, f. (bie) szkoa krajowa, — prowin-

cyalna publiczna.

2anbeSfitte, f. (bie) zwyczaj krajowy.
2anbeófprad)C, f. (bie) mowa krajowa, — swoj-

ska, ojczysty jzyk; jzyk krajowy.
2anbe8ti'ad)t, f. (bie) ubiór narodu.

Sanbcöbater, m. (ber) ojciec ojczyzny, ojciec

narodu.
Sunbeöbäierlidj waciwy ojcu narodu; adv.
jak ojciec narodu.

SanbeoWrtffung, f. (bie) f. (StaatSberfaffung.

2anbe8oerrather, m (ber) zdrajca kraju.

2anbe8bcrrätf)erifd) zmierzajcy do zdrady kra-

ju np. postpek; tyczcy si zdrady kraju.

2anbe6D er remitting, f. (bie) administracya kra-

jowa, zarzd krajowy.
2anbe6berrocifung , f. (bie) wyojczynienie, ba-

nieya, wygnanie, wywoanie z kraju.

2anbe8Derroefer , m. (Der) rzdca kraju, namie-
stnik króla.

2anbflüthtig, adj. zbiegy z jakiego kraju.

2nnbfrad)t, f. (bie) przewóz na osi, transport l-
dem ober ldowy 2) frocht ldowy.

2anbfrau, f. (bie) kobieta ze wsi, wtocianka.
2anbfrieben, m. (ber) pokój krajowy, pokój pu-

bliczny.

2anbfrofd), f. [bie] aba ziemna.

2anbftthre, f. [bie] f. 2cmbfrad)t; 2) —-. podwoda,
podwoda z powiatu, KV.

2nnbgeiillid)er , m. (ber) ksidz pleban, ksidz
wiejski. Pleban, ksidz ze wsi.

2anbgeiftlid)fei t, f. [bie] duchowiestwo wiejskie.

2anbgerid)t, n. [baS] sd ziemski; pi. sdy ziem-
skie ober sdy krajowe, i sd najwyszy.

2anbgcrid)t6tag, m. (ber) kadeneya sdów ziem-
skich.

2anbgmben, m. (ber) rów graniczny.

2anbgrof, ni. (ber) Landgraf. 2) sdzia ziemski.
2anbgiófin, f. (bie) Landgrafini, Landgrafowa.
2anbgräflich, adj. landgrafski.

aiibflrnffdjaft, f. (bie) Landgrafstwo, Land-
grahslwo.

2anb« unb Stabtgerid)t
;

n. (bo.9) Sd ziemski
i miejski.

anbgut , n. (bnó) wiejska posiado (a), cf.

sioo, wie.
anbgut che ii, n. (ba6) wioska.
anbfjanbel, m. (ber) handel ldowy.
anbl)cuió, n. (bas) dom wiejski, domek wiejski,
dom ziemski, dwór wiejski, cf. wieniacze do-
mostwo, P. Jan, cf. sioo, cl. sielskie mie-
szkanie.

anbhecr, n. (bci6) wojsko ldowe.
nnbjagermeifter , m. (ber) owczy krajowy,
wielki owczy w jakim kraju.

anbjunfer, ni. (ber) szlachcic ze wsi, wiejski ob.

ziemski szlachcic, domator; sztachetka, panicz.
anbfarte, f. (bie) (im Staff, landkarta) mapa, —
krajowa, karta krajowa.
anbfirche, f. (Die) koció wiejski.
anbframer, m. (ber) wiejski kramarz.
anbfranfhclt, f. (bic) choroba endemiczna, —
krajowa, cf. epidemiczna —

.

auDfrebe, m. (Der) rak ziemny.
anbfrieg, m. (ber) wojna ldowa.
ctnbfünbtg, adj. wszem wiadomy, wszystkim
znajomy ober gony w jakim kraju.

CinbfutfdK, t. (bic) kareta podróna, landara.
onbläufer, m. f. 2anbftreichet wóczga, ponie-
wierca, *tulak, *potukaniec, *powsinoga.
anbleben, n. (ba) ycie wiejskie, ycie na wsi.
anbleute, ^51. wocianie, wiejscy ludzie, wie-
niacy.
Ulblid), adj. wiejski, 2) krajowy, ojczysty;
iinblidje äßofmung sielskie mieszkanie, Nacz
r om.; lanblid), fjttlid) co kraj to obyczaj, "l.;

Ober kady kraj ma swój obyczaj, jaki kraj,
taki obyczaj j adv. po wiejsku.
cinblichfeit, f. (bie) wiejsko.
anbluft, f. (bie) powietrze wiejskie. 2) powielrzc
ldowe, o pp. ©eelllft.

onbinad)t, f. (bie) potga ldowa, siy ldowe.
anbmibd)cn, n. (baß) dziewczyna wiejska,
wieniaczka.
anbniann, ni. (ber) wocianin, wiejski czowiek,
wieniak, g. a, PI. —acy.

anbiliarfdiall, m. (ber) marszaek prowineyalny.
anbmeffer, m. (ber) mierniczy, jeometra; cf. Tr.
miernik pól.

anbmefjfunft, f. (bie) ziemiomiernictwo, krajo-
miernictwo, L.
anbmilij, f. (bie) milicya krajowa.
anbmünjc, f. (Die) moneta krajowa.
anbbartic, f. (bie) wycieczka na wie.
anbpfawc, f. (bic) fara wiejska, plebania, pro-
bostwo na wsi.

anbpfarrer, ra. (ber) ksidz pleban, ksidz pro-
boszcz, pleban, g. a, na wsi.

anbpfleger, m. (ber) bibl. Starosta, wielkorzdca
kraju; cf. Prefekt.

unbpl)l)fifu8, m. (ber) fizyk powiatowy.
anbplagc, f, (Die) plaga krajowa, klska po-
wszechna.
anbratl), m. (ber) Landrat, g. a, lladzcu ziemski
w Prusach, *Ian(rat.

anbrathlid) landracki.

anbrecht, n. (ba6) prawo krajowe, kodeks pra-
wny; prawo ziemskie, — ziemiaskie.
anbiegen, m. [ber] deszcz krajowy, deszcz
powszechny.
anbreife, f. (bic) podró ldowa, — ldem.
anbreiter, m. (ber) stranik konny, andarm,
exekutor, g. a, ®.=D , komornik.
anbrid)tcr, m. (ber) sdzia ziemski.

anbrobr f. 33ergfd)ilf.

anbfajj, m. (ber) ber S3efil)cr einee freien Sanbgtttefl,

bcfonbeio roenn er 611} unb Stimme auf bem Baub*
tage Ijat ziemianin, possessyonat, majcy swoj
posiado, osiady obywatel; cf. dzierawca,
eig. ein «Jadjter.

anbffifjig ziemiaski, a, ie.
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Sanbfdjaft, f. (bie) eine ^robinj, ein Sanb ziemia,

prowincya, cz kraju, kraina. 2) bie Sanb*

ftanbe einer Sßrobiuj stany ziemskie? cf. *land-

szaft, blofj Don «Malerei; cf. SRufT- ziemstwo, cf.

Sßoln. ziemiastwo. 3) landszafta; towarzystwo
kredytowe; take: gmach. 4) eine ©egenb auf

bem Sanbc unb ein ©emälbe bon einer folcben ©egenb

krajobraz, m. g. u, pejza, g. u (a), okolica

malowana, landszaft.

Sanbfchaftlidj ziemski, *landszaftowy.

Sanbfcbaftgbirector, ra. (ber) Prezes towarzy-

stwa kredytowego.
8anbfd)Qft6foii3elei ber SBojeroobfcbaft ^lo^E kan-

cellarya ziemiaska Województwa Pockie-
go, $R®.

Sanbfchaftgmaler, m. (ber) malarz krajobrazów
(a), malarz widoków, — okolic, — lanezaftowy.

Sanbfdjaftömalerei, f. (bie) malarstwo landszafto-

we, — krajohrazów.
2anDfd)eibe, f. (bie) granica, miedza graniczna.

2anbfcheiber, m. (ber) okresiciel, graniczuik, Tr. 5

dozorca miedzy. Trój.

2anbfd)ilbfrote, f. (bie) ów' ldowy, — ziemny.

2anbfd)ilf, eig n. aber and) m. f. 33ergfd)iif.

2anbfd)lad)t, f. (bie) bitwa ldowa.
2anDfd)öj)bc, m- (ber) awnik ziemski.

Sanbfchretber, m (ber) pisarz krajowy, — ziemski.

anbfchulc, i. (bie) szkol wiejska.

Sanbfcbulmeifter, m. (ber) nauczyciel wiejski.

2anbfee, m. (öer) jezioro.

Sanofeite, f- (bie) strona ldowa.
Sanbfife, m. |ber] posiado wiejska, wiejskie

mieszkanie.

Sanbfeucbe, f.(bie) zaraza powszechna; epidemia.

Sanböfinb, n. (bag) krajowiec, dziecko krajowe,
*awojak, rodak.

SanbSfncchr, m. (ber) ein Solbat 311 gufj piechotnik,

onierz pieszy, piechur. 2) ein jtartenfbiel, im

SRuff. landknecht, djabeek, Trój.
SanDSleutc, $1. (bie) ziomkowie, krajowi ludzie,

jednego kraju obywatele.

Sanbomann, m. (ber) ziomek, rodak, "swojak, L.

Sanbnncumtn, f- (bie) rodaczka, ziomka.
2anb0inannfd)aft , f. (bie) ziomkowie, pi., ro-

dactwo, ziomkostwo.
Sanbjolbat, m. (ber) onierz ldowy.
anbfpttje, f- (bie) przyldek, cypel, góra nad-
morska, klin; cf. Stuff, nos.

2anbftabt, f. (bie) miasto prowineyalne, miaste-

czko, miasto municypalne.
Sanbfanb, m. (Der) czonek stanów prowin-

cyalnych, s(an kraju.

Sanbftänbe, üßl. stany ziemskie, cf. sejm, zjazd.

Sanbftanbifd) stanów ziemskich tyczcy sie.

Sanbftänbifche Serfaffung konstytucya kraju na
stanach ziemskich opara.

Sanbfteuer, f. (bie) podatek wiejski. 2) podatek
krajowj'.

Sanbfrra&e, f. (bie) gociniec, g. ca, trakt.

Sanbftreid)er, m. (ber) wóczga, urwaniec, *po-
wsinoga, urwipoe, obieykraj, g. aja,

f. 8anb=

laufer; *wszdyby, beffer wszedobylec, 9Bj.,

lazga.
Sanbftrid), m. (ber) przecig ziemi, Krs., cf. id.

na maym gruntu wydziel, Krs., cf. B. kraina.

Scinbftube, f. (bie) izba ziemska (do obrad), sdy
ziemskie, izba sdów ziemskich.

Sanbfturm, m. (beri1 pospolite ruszenie, ruchawka,
L. 2) burza ldowa.

Sanbtag, m. (ber) sejmik (krajowy, — ziemski,
— powiatowy), inen — anSfa)reiben, berufen

zwoa sejm, zoy sejm.

Sanbtagiabfchieb , m. (ber) uchwaa sejmowa;
odezwa królewska po ukoczonych obradach
sejmu.

Sanbtaggberhanblungen, f. tßl. obrady sejmowej
akta sejmowe.

Sanbtf)ier, n. (bag) %{. bie Sanbthiere ziemne
zwierzta, L.

Sanbtrauer, f. (bie) aoba powszechna, B., a-
oba krajowa

Sanbtrubpen, %l. wojsko ldowe.
Sanbüblid), w kraju zwyczajny.
Sanbung, f. (bie) wyldowanie, wyjcie na ld,

wysiadanie na ld.
Sanbungsblat} , m. (ber) miejsce wyldowania;
przysta, f.

Sanbtierberblid) , adj. zgubny, szkodliwy dla

kraju.

Sanbßogt, m (ber) Starosta, "landwójt; cf. wójt
kraju.

Sanboogtei, f. (bie) starostwo, *land\vójtostwo.

Sanoboif, n. (oa%) lud wiejski, wieniactwo,
wocianie, pi.

SanblnartS, adv. ku ldowi, ku staemu ldowi.
2anbroehr(e), f. (bie) jur Skrtheibigung beg 2anbe8

gemannte SBailc, ©rabeu u. f. to. obrona krajowa,
lama, granica. 2) — , Saubmiliä landwera, zacig
obrony krajowej, @.=D.

Sanbtoehrmann, m. (ber) onierz z zacigu o-

brony krajowej, ®.=D , onierz obrony krajo-

wej, Kateh. wojsk. $ofen 1 S

S

9 ; landwerzysta.

Sanbtoehrregiment, n. (bae) putk landwery ober

obrony krajowej.
Sanbtoein, m. (ber) wino krajowe.
Sanbtoefen, n. (bag) gospodarstwo wiejskie.

Sanbtoinb, m. (ber) wiatr od ldu; cf. wiatr z ldu.

Saubtoirth, m. (ber) gospodarz wiejski, cf. go-
spodarz gruntowy, 9t@.

2anbtoirtl)in, f. (bie) gospodyni wiejska.

2anbtoirthfd)aft, t'- (bie) gospodarstwo wiejskie,

ekonomija.

2anb»irthfd)aftlich ekonomiczny, a, e; gospo-
darski.

Sanbgoll, m. (ber) co ldowe.
Sanbjtmge, f. (bie) f. Grbjunqe przesmyk ziemski

(a); cf. naronik, g. a.

Sang, adj. (länger, iäugfte) dugi, a, ie; 2) — bon
bohem Suche rosy, wysoki; 3) — bon ber %e\t

cf. dawny. Seit langer 3^ dawno, oddawna,
od dawnego czasu. dr. irie lange? jak dugo,
dopóki, gin langeg unb breiten fagen rozwodzi
si nad czein, dugo i obszernie mówi. Gttoag

auf bie lange auf fchieben puszcza co w daleki
odkad (a). Die lange SBcile nudota, g y, ober

PI. nudy, g. ów, duga chwila; cf. SRuff. sku-
ka. ginem lange SBeile machen nudzi kogo; lange

5Beile haben nudzi si. Sßbtliehe lange SBeile

unudzenie. SJlir toirb 3^it unb Sßeile lang nudz
si, doznaj nudoty; ci'. SftufT- skuczno mi. Slufe

längfte big borgen najdalej do jutra. Stuf lange

3eit na dugi czas. 5Der Sonnabenb ift länger alg

ber Sonntag dusza sobota ni niedziela, (fin. «£j.

— , adv. dugo. !Drei Sahre lang przez trzy lata.

Sangarmig dugie rce ober ramiona majcy.
Sangbart, m. (ber) dugobrody,, brodacz.
2angbein, m. (ber) nogal, g. a, L.
Sangb einig dugonogi, laskonogi.
Sange, adv. dugo, daleko. Ueber lang ober Eurj

dugo krótko; (?£. bo dugo krótko zawsze po-
cignieni bdziecie, P. Jan.; Gj;. ludzi — przy
wolnym ogniu piekli (a); cf. w krotce, nim si
spodzlejemy, z nienacka ©ar gtt lange za du-
go, nazbyt dugo. SBie lange toirbg toähren? jake
to dugo bdzie trwao ober a dokde? Sticht

lange bamad) nie dugo potem. gg ift fdjon lange

her dawno temu. (£r hat mir lange nid)t gefchrieben

on mnie ju dawno nic niepisa; lange tooratl

arbeiten dugo nad czem pracowa. So lange id)

lebe póki y bd. 3d) roerbe hier fo lange blei=

ben, big bu roieberfommft ja tu tak dugo ober do
poty tu zostan, póki si nie wrócisz; lange bor

ben ©riechen k. jest podobiestwo, e daleko
wprzód przed Grekami Fenicyanie bursztyn
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znali, Bohusz. Gr ift nod) lange nicht mein §reunb

daleko mu jeszcze by zosta moim przyjacie-

lem. G6 ift noch lange nid)t genug jeszcze duo
brakuje; jeszcze w cale nie dosy.

Sänge, f. (bie) dugo; cl. dtu, *dtua; cf. du-
yzna, *duawa. G£. duyna nawy, Nieme.
J. z Teczyn. — bei" 3"' przecig czasu. Sluf

bie — ber %e' w duszym przecigu czasu.

Sia) ber — unb Steile wzdu i w szerz. 3n
bie — jietyen przedua, zwleka, odkada ober

w du wycign; cf. przeciga; cf. puszcza
co w daleki* odkad (a). Sid) in bie — aief>eni w dug ober i w przewok.

Sangen, v. a. poda, podawa. 2) al8 v. n. nad)

etlD. — dosta, siga; bi8 mobili — dosign,
dosiga, dotyka si, dochodzi; — aubreidjen

wystarcza, wystarczy.
San genau, n., ein ©orf bei Datijig Legowo.
Sangenmafj, n. (ba6) dugomierz; cf. miara du-
goci, — wzdu, duawa.

Sanger, adv. duej, al8 adj. duszy; je länger,

je lieber Im duej, tem lepiej.

Sangemeile, f. (biet
f.

u. lang u. Sangmeile. .

Sangfäbig dlugoniciasty.

Sangfingerig dugopalczysty.

Sangfüfjig, adj. dugonogi, z dugiemi nogami,

na dugich nogach.

Sanggefchmänjt ogoniasty, z dugim ogonem.
Sangt)al6, ni. (ber) dugoszyj, g. yja.

Sangfjaarig dugowosy, z dugiemi wosami.
Sanghar.big, adj. dlugoreki, L.; cf. {Ruff. dogo-

ruki (Sal. longiaianus).

Sangjährig dugoletni.

Sänglid), adj. podugowaty, dugawyj cigy;
G$. twarzy cigej (a), nos ma cigy (a).

2) adv. podugowato.
Sänglichrunb , adj. okrgiopodugowaty, okr-

godlugi, owalny, 'oby.
Sangmutf), Sangmüthigfeit, f. (bie) diugocierpli-

wo, aud) przewloczno, L., pobaanie, a-
godno.

Sangmüthig, adj. dugocierpliwy; cf. przewlo-
czny, L.; nieskwapliwy; cf. dugomylny, L.,

dugo pobaajcy.
Sangol)r, m. (ber) nad) bem Shtff. dlugouch, dugie
uszy majcy. Gin Gfel fdjtlt ben anbem Sangohr

kocio garkowl przygania, a oba smol.
Sangöhrig, adj. uszaty, dugouchy, dugouchaty,
dugouszy, a, e.

SängS, cf. *längfr, wzdu, w podu. Seifb. roz-

lego kraju poczwszy od Zurych wzdu
(be8 gluffe8) rzeki Limat a do Renu (a).

Sangfam, adj. powolny, nierychy, oporny; cf.

niespory. G$. oporny wpyw przychodów (a).

Gg. dla nisporej dóbr melioracyi, fft©.

2)—, adv. nierycho, powoli, pomau, zwolna.

Gj. e8 gebt langfam mit ber Gjbdntion wyprawa
oporem idzie, Aut.

Sangfamfeit, f. (bie) powolno, nierycho, f.

Sangfchlafer, m. (ber) pioch, ospalec, cf. dugo-
spalski, L.

8angfd)läferin, f. (bie) piocha, pioszka.
Sangfichtig daleki wzrok majcy; co z bliska

nie dowidzi.

Sängft, adv. f. längS; 2) dawno, ju dawno temu.

Sängftend, adv. ber 3eit- fi- auf ba8 längfte najda-

Ij, najpóniej; cf. ju dawno.
Sängfrbergangcn zaprzeszy.
Sangmeile, f. (bie) beffer al8 Sangemeilc, nudy, pi.

g. ów, nudola.

Sangmeilen, v. a. nudzi kogo. Sid) — nudzi si.
Sangmeilig, adj. nudny; marudny, nierychy,

opieszay, naprzykrzony. Gin langmciliger äRenfcb

maruda, L.
Sangmciligfcit, f. (bie) nudy, Pi.; nudno,

nudota.

Sangroierig, adj. dugi, dugotrway, dugo trwa-

jcy; cf. nudny; cf. uparty; cf. cigy; j. S3,

po chorobach cigych pozostaa sabo, DD.
Sangmierigfeit, t', (bie) dugotrwao, dugo,

upartoc, nudno, g. ci.
Sanje, f. (bie) lanca, kopia, wócznia, dzida, pi-

ka; cf. L. drzewo ober drzewiec ober drzewce.
Satljen brechen kruszy kopij, P. K. 148 it. (a),

na ostre ober na ostrze goni, L.; potyka si
na kopij, L.

Sanjenbrechen, n. (ba6) kruszenie wócze w go-
nitwie, turnieje, pi.

Sanjenbred)er, m. (ber) kruszcy kopije; co goni
na ostre.

Sanjenfórmig lancowaty, do lancy podobny.
Sanjenftinbig lanc umiejcy robi.
Sanjenfdjaft, m. (ber) drzewiec u lancy.
Sanjenfrhui), m . (ber) tok do kopii, L
Saiijenftofj, m. (ber) pchniecie wóczni ob lanc.
Sanjenträger, m. (ber) kopijnik, uan," g. a: cf.

L. zbrojny drzewcem.
Sanjette, t', (bie) lancet, g. u, puszczado.
Sanäcüenformig lancetowaty.
Sapibarfthl, m. (ber) styl lapidarny..

Sappalle, Sap jur ei, f. (bie) eine geringe unbebeu»
tenbe Sactje bagatela, bagatelna rzecz, fraszka,
dziecinnoci, pochoci, fraszki, bzdurstwo.

Sappe, m. (ber) Lapoczyk.
Säppd)cn, n. (ba6 patek, patuszek, g. szka,

szmatka, gaganek, *klbiiszek, g. szka, flejtu-

szki, Dz. z dr., pócienko, DD.
Sappen, m. (ber) szmata, gagan, pat, ata, pa-

tek, kawaek sukna, gaganek; cf. ucho, skrzy-
do, j. S3, serca, wtroby.

Gg. na doek serca ogrzane paty sukna przy-oy (bei Scheintobren^DD.
Sapp ober lappicht

f. fchlaff.

Uapperei f. (bie) f. 1'appalie.

Cäppern, v. n., menig auf einmal trinfeii, nibpen po-
woli ober po trosze popija, epta, yka po
trosze; cf. paci kapanin, ciua.

£äpperfd)Ulb, f. (bie) dug may, kapanina.
Sappig, adj. = Sappen babenb aiany, poatany,

podarty, poszarpany (lappicht); zwidy, obwisy,
cf. *wiotchy, beffer wietki, cf. achmanowaty,
achmaniasty.

Cabpifch, adj. f. Saffe, einem fappen ober Haffen äl)n=

lid) dzieciski, bazeski, gupi, pletli wy, nie-
smaczny, niedorzeczny; cf nikczemny, dzie-
cinny, nierozsdny, pody; läppifch Ihtin na kpa
si wystawia, upodla si, mazgaja udawa,
gupio sie sprawowa.

Capplanb, n Laponia.
Cjapplänber, m. [ber] Lapoczyk, g. a.

Sänhe, f. (bie) ber färchenbaum f. Üerd)enbaum (Sat

pinus larix) modrzew', g. ia.

Cavchenharj, n. [boo] modrzewowa ywica.
Härd)cnfd)mamm, m. (ber) modrzewowa gbka,
modrzewowa gbka, agaryk, L.

Carifari, n (ba6) bajdurzenie
C arm ober Carmen, m. [btr| haas, g. u, zgiek,

armider, wrzask, trzask, *szaszor, wrzawa,
rozruch, alarm, zamieszanie, tumult, trwoga.
— blafen, fd)lagen na trwog trbi, bbni, —
dzwoni, na gwat uderzy, na alarm (a). Den
— ftillen umierzy rozruch. SJiel — tiub nichtB

fcahintcr z wielkiej chmury may deszcz, f. @e=
febrci. 33linber — próny postrach, strach pró-
ny, zmylony. Gj. uderz w larm, PK. 224.

Cärmbläfcr, in. (ber) podburzy ciel, trwoycie!.
Carmen, v. n. 8ärm machen haasowa, wrzasku

narobi.
Carmcnb wrzaskliwy, j. S3, rado — , (a).

Conner, Cärmmacber, m. (ber) burda, haasnik,
g. a, klótnik, *warcho, g. a, rozruchów sprawca.

Cärmglocfe, f. (bie) dzwon w który na trwog bij.

Cannplato., m. (ber) plac alarmowy.
Cärm jeichen, n. (ba8) znak alarmowy (na trwog).
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Sarbe, f. (bie) ein gemaltes ober geformtes menfd>
licheS ©eficht; eine SJtaSfe, b. i. ein nachgemachtes,

inroenbig hohles ©eficht, feiten nur Hiebrig für ©efidtjt

larwa, maska, cf. Stuff, figura, licina.

2) ein 3nfeft, fo lange eS noch Staube ift, cf.

Sßubbe pupka nad) Jarocki; poczwarka, cf. wy-
lina eig. 33alg; owad póki jeszcze gsienic lub

liszk jest, nim sie przemieni w motylka.

3) ein ungeftaltetes" ©eficht unb bie grfcheinung mit

einem folcben ©efichte maszkara, straszydo, lar-

wisko, szpetna larwa. ©cheußliche Carbe (f. SBeiSh.

©al. 17, 4) obudy straszliwe; cf. Wujek:
osoby straszliwe. Semanbem bie — abjieben

zdj z kogo mask, wyjawi skryte czyje

zamysy.
Ca f che, f. (bie) ein ais ©treifen ober 3tt>icfel angefetjteS

©tuet, befonberS an ÄleibtingSftütfen <b. *lasza?)

klin (wszyty), szcztek czego wcibiony, niby
wcibek.

2) bie Älabben an ben Safchen werben an man*
(hen Orten Don ben ©dweibern Safchen, an anbern

aber Ratten genannt apka, klapa, pata, bei ben

Schuhmachern ein bierecfigeS ©tuet' i'eber, roelcheS an

baö Dberleber ber ©chuhe angefetyt ktmb, bie spieuße

plejza, klapa; cf. Stuff, kozyrek; cf. rzemyk,
ucho, uszko; bei ben 3immerleuteu wycicie, wrb.

Cafe, f. (bie) ein irbeueö bauchiges ©efäßmit «g>enfel

unb Dille *gsior, *gsiorek , naczynie ba-
czaste z uchem i rurk lub cewk do nalewa-
nia, dzbanek taki.

Caferfraut, n. (8at laserpitium) lazurek, Al., ,&g.;

bucieii, Jnd.j ebrzyca, jeleni ogon, olenik.
S3tcitblättrigeS — f. gnjian, meißer. CßreußifcheS —
f «giirfchrourj, fleine.

Pa 9, adj. träge, matt, fraftloS, faul mdy, zemdlay,
opieszay; cf. rozlazy; cf. mübe zmordowany,
strudzony, sfatygowany, zmczony, ciki,
ociay. Glicht laß roerben nieustawa, nieopu-
szcza rk. gj. .£)iob 4, 3. rce mde potwierdza.

C

a

9 D e Cf e tl, n. (baS) miednica, w któr krew pu-
szczaj.

Caßbinbe, f. f. Slberlaßbinbe binda, banda, obwi-
ska do obwinicia po krwi puszczeniu.

Caßbünfel, m. (ber) ein froher Dünfel duma, zaro-
zumiao, f.

Caßetfen, n (ba6) puszczadto, puszczadeko; cf.

szneper, lancet.

Saffcn, v. irr. n. m h., Prs, ich laffe, bu läffeft, er

lägt, Imperf. idj — , er ließ. Conj. baß id) — , er

ließe, Imper. laffe, Part. Praet. gelaffeu = eine

äußere ©eftalt haben, auf biefe ober jene Slrt in bie

Slugetl fallen wydawa si, pozór mie, wygl-
da; j. 33. baö läßt fchön to piknie wyglda,
9Bj.; to wcale piknie si wydaje, bardzo do
twarzy. gS läßt, älS rcenn CS regnen roollte zanosi
si na deszcz.

2) — , v. a. unb n., nicht hinbern, fich leibentlich

herhalten, erlauben, berftatten, berlaffen, unterlaffen

puszcza, wypuszcza; zezwoli na co, dopu-
ci, pozwala, nie broni; da; kaza; zosta-
wi, opuci; cf. niecha; cf. überlaffen ustpi,
spuci. ginen bor [ich laffen puci kogo do sie-

bie, przyj, przyjmowa. Der Äalif Omar ließ

bie Sabftuben mit Stichern heijen Kalif Omar ka-
za izby aziebne ogrzewa ksikami. DaS
©ericht roirb feine SBohnung burchfuchett laffen, fofern

Tid) ein SSerbacht begrünben läßt Sd jeeli si co-
kolwiek psdejrzanego wykae, zaleci zrewi-
dowanie jego mieszkania, 9t©.; laß bir gefallen

przyjmij za wdziczne fJJJfalm 119, HS8). Du
läffeft ©raS roachfen za twoj spraw rocie tra-
wa (jfalm 104, 14); bie Steuern fbrechen ronie
trawa, Mr. 3d) mußte eS gefchehen laffen musia-
em na to zezwoli. Soffen fie mich nur madjen
pucie to na mi^ moje to staranie, PK. 252;
nieprzeszkadzaj mi tylko, daj mi pokój, wol-
no, einen SSogel fliegen foffen ptaka (na wolno)

puci, — wypuci. Der ©ärtner hat baS D6ft

erfrieren laffen przez win ogrodnika zmarz
owoc, ogrodnik da ober dopuci owocowi wy-
marzn, cf. ogrodnik da owocowi zmarzn,
to jest, przez niedbalstwo ogrodnika mróz
zwarzy owoc. DaS geuer ausgehen laffen da
ogniowi wygasn. Die gähne fliegen laffen cho-

rgwie rozpuci Saß une, <£>err, nicht jujSrunbe

gehen Panie niedaj nam zagin. Die Shür offen

laffen zostawi drzwi otwarte, — otworem. Söicr,

SBein, bom gaffe laffen piwo, wino z beczki wy-
puci, — wytoczy, ©ein SBaffer laffen puci
wod, odlewa — , szcza, pój z wod; cf.

Stuff." ispuskat' wodu. SBo foli ich eS laffen?

gdzie to mam podzia? 3d) roeiß mid) nidjt mo
31t laffen niewiem sobie rady, niewiem gdzie si
podzia ober gdzie zostan, — co czyni, ©id)

bor greubf ntd)t ju laffen roiffen nie posiada si
ober nie wiedzie co pocz z radoci, ©id)

fehen laffen da si widzie, ukaza si, pokaza
si na widok; chcie si popisa, cf. ^r.'^ßoln.

zakaza si. DaS läßt fchließen to si kae do-

myla. 3uv Slber laffen ober 23lut laffen _
krew

puci. SSom ©biel laffen porzuci gr, niegra
wicej, zaniecha gry. ©ein üeben laffen ycie
da, odda, pooy, ©id) hören laffen da sie

sysze. DaS läßt fid) hören to si da sysze,
to jest rzecz podobna do prawdy. DaS läßt (Id)*

trinfen (o mona pi, — smakuje; to si da pi.

Saß Ihu gehen pu go. Saß ihn nur erft groß roer*

ben niech on tylko uronie, (laffen ©ie eS gut

fein niech sobie tak bdzie; przesta na tem;

mniejsza o to; nie frasuj si o to. gtroaS fein

laffen, eS bleiben laffen, eS unterwegs laffen zanie-

cha co, da pokój czemu, niekwapi si do

czego, porzuci co. l
! aß bir baS gefagt fein daj

sobie 10 powiedzie: pamitaj na to; chciej si
nad tm zastanowi; przypu to sowo do

serca. 3d) habe mir fagen laffen powiedziano mi,

syszaem. Sr läßt fich nid)tS berbrießen nic mu
si nie przykrzy, nic go nie odstraszy, nie boi

sie adnej trudnoci, gr läßt eS fid) bortrefflid)

fchineefen nie le mu smakuje (jedzenie); zajada
smaczniej ma wyborny apetyt, wymienicie
mu smakuje. SSMe haft bu bir baS tonnen einfallen

laffen skd ci to na myl wpado, skd ci si
wzia ta myl? Die ©elegenheit auS ben |)anbe
laffen wypucie okazy z rk. faß mich biefcS

©lücfS genießen dozwól mi uytku tego szcz-
cia, uczy mi uczestnikiem tego szczcia;
daj mi si ucieszy tem szczciem. %ux ben

$reiS, urn ben $reiS fann ich es" nicht laffen^ za t
cen niemog odda, äßj., tego spuci ober

ustpi nie mog. gr fängt roieber ba an, roo er

eS gelaffen hat on znowu tam zacz, gdzie
przesta. 3emanben in Stube laffen da komu po-
kój; dosownie: zostawi kogo w pokoju.

3d) laffe bid) nicht nicht bon ber ©telle niepuszcze
ci z miejsca; nierusz mi si ztd. 3d) habe

eSihm fchon oft gefagt, aber er läßt eS bod) nicht

juzem ja mu to czsto powtarza (mówi), a

on si jednak tego odzwyczai (porzuci, po-
przesta) niemoe. SBaaren fommen laffen towa-
ry spnrwadzi, zapisa. 3d) laffe eS an nichts

fehlen z mojej strony nie ma na niczem scho-
dzi; cf. niedam na niczem brakn; czyni
co mog, niczego nie oszczdzam. äJtan lie§

ihn rufen" kazano go zawoa, gr hat mid) grüßen

laffen kaza mi si kania, kaza mi pozdrowi.
gS läßt fid) mit ihm jur söefferung an ma si z
nim ku polepszeniu, ©chiller läßt ben «öerjog fa»

gen Szyler wystawia ksicia tak mówicego i— te mu sowa w usta kadzie — wprowadza
odzywajcego si w sposób nastpujcy.

Caffen, n. (baS) puszczenie Cf- verb.). DaS Jhun
unb Saffen f.

SSanbel czynienie i zaniechanie, cf.

wszystkie moje sprawy,
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2 a 9 b f i t, f- (bie) utrudzenie, strudzenie, zmordo-
wanie, zmczenie, ciko, opieszao, oci-
ao.

Sajjbolj, n. (bo6) drzewo zostawione do wyrostu,
Bh&z.

Säfftg, adj. opieszay, niedbay, leniwy-, oleniay,
zemdlay, zemdlony, mdy, gnuny. gj; Spr.
Sal. ly, 15, jCaubeit bringt Schlafen unb eine löffige

Seele roiib junger leiben lenistwo przywodzi
twardy sen, a dusza gnuna bdzie akna.

SÖffigfcit, f. (bie) opieszao, gnuno, olenia-

o.
Sofjlid) jaki taki. co ujdzie.

Safjfobf, f. ber SchröpfFopf baka.
S

o

v e

i

Ö , n. (boö) drzewko na odrost zostawione;
latorol zostawiona.

Saft/ f. (bie) ciar, g. u. brzemi, g. enia, PI.

brzemiona, g. on (im bobern Sthle); — Sobung
adunek. — ©etreibe asze zboa. 3 ur — fallen

sta si ciarem. Sir roerben bie Sdjulbenlaft

nid)t bermebren nie pomnoemy ogromu dugów
(a), ©ich felbft eine Saft fein ciarem by sobie

samemu, ginem etnwó jur Soft legen przypisy-
wa komu win, przyczytywa co komu; cf

winowa kojjo o co, Krs. Sid) lion ber cntlebi«

gen pozby si ciaru, — brzemienia, uwolni
si od ciaru. Semanbem eine — auflegen wo-y ciar na koj<o. gin — auf fid) laben ci-
ar na sieliie bra, dwiga ciar; cf. ambaras.

Saftabie, f (bie) adownia, gdzie okrty aduj.
Saftbav, adj. moö Saften trägt ober tragen fann pod
jarzmem bdcy, ciarowy, jarzmowy, juczny.
35ie loftbaren $l)iere jarzmowe zwierzta, Krs.

Saften, v. n. cie; Slut einem — , ciy komu,
obcia kogo, obrzemienia. gr. wiksze do-
legliwoci obrzemienialy Kozaków, Nmc.

Safter, n. (baß) wystpek, niecnota, sprosno;
zly naóg. 9tllff. porok; rozpusta; cf. zbrodnia;
cf. nieprawo, Krs. Sd)anbc unb Softer plu-

gastwo i zmaza, KV. ; eig. sromota i zbrodnia.

Daö Softer meiben unika zego.
Säfterer, n». (ber) blunierca ((SotteS—) oszczerca,
*czowiek *potwarnyT

,
polwarca, szkalownik,

ohmówca; cf. bibl. Djabe, zorzeczcy; cf. f.

blunierka, osawicielka. Dem — ino Urtbeil fal-

len wpa w sd polwarcy.
Safterbaft, adj. wystpny, niecnot skaony, (a);

niecnotliwy; nic dobrego; cf. nikczemnik, nie-

godziwy, okryty zbrodni wystpnik.
gin lafterbafteö Sebcn führen ycie wystpne ober

ycie niecnotliwe prowadzi; cf. 'kala si w
yciu niecnotami, sprosnoci.

Safterhaftigteit, f. (bie) wysipno, S3., nie-

cnotliwo.
Saftcrin, f. (bie) blunierka, osawicielka.

Safterleben, n. (baö) ycie niecnotliwe.

Softer li et) ft. fd)ónblid) haniebny, niegodziwy. 2)

in einer Softening gegrünbet ober beifeiben ähnlich

zelywy, potwarliwy, blunierski. gj idfterlid)

Ipibcr bie Dbrigfeit reben zelywie gada ober wy-
gadywa przeciw zwierzchnoci i läftcrlid)e Sic*

ben potwarz, zelywe mowy.
S.äftermaul, n (baö) bibl. zoliwe wargi; wy-
parzony—, wyszczekany pysk, t.j. oszczerca.

Softem, v. a. obmawia, bluni; cf. ly, po-
twarz rzuca na kogo, zorzeczy, spotwarza,
szkalowa, zadawa co komu sromotnego} cf.

wygadywa przeciw Królowi, (a). Den Sd)6=

pfer lóftern bluni stworzyciela, bibl. uwacza
stworzycielowi. Die SDlajcftótcn lóftern ly ma-
jc.Uat ober bluni przeloestwo.

Sóftcrrebe, t. (bie) potwarz, f. g. y, mowa zely-
wa, oszczerstwo; cf. hlunierstwo, obmowa.

Suftcrfchrift, f. (bie! paszkwil; cf. pismo ostawia-
jce.

Softcrthat, f. czyn wystpny, zbrodnia, z.» "ro-

bótka, — sprawa, beffer zoczystwo.

Softening/ f. (bie) szkalowanie, blunierstwo,
zorzeczenie.

Softer Doli f. lofterhoft.

Säfterroorte, $1. Die, bibl. sowa blunieiskie; cf.

sowa bluniercze; zelywe.
Sdfter3uuge, f. (bie) jzyk jadowity, cf. usta ob-
jawiajce, czernice, blunierczy jzyk , (a).

Saftig uciliwy-, a, e; przykry, naprzykrzony,
a. e, uprzykrzony; lóftig fein zawadza komu,
Krs. pp. 107. naprzykrza si komu.

SófHgfcit, f. (bie) przykro, uciliwo.
Softpfcrb, n. (boó) ko juczny, ko pod ciar,

pod ciarem.
Softfdjiff, n. [ba&] okrt przewozowy, — adowny.
S o ft t hier, n. (baö) zwierz juczne, bydl juczne,

zwierz jarzmowe, — i>od ciar, zwierz do

noszenia ciarów, — do pocigu.

Sof träger, m. (ber) tragarz, drnik, dwigacz,
dwigarz, *dwigo, drgarz, ciary noszcy,
ciarononik, szurek, eig. fd)impflid) für Sacfhä=

ger, Doc; cf, fig. in ber aufunft nosido; cf.

Stuff, atlanty, PI. atlas, persan Trój.

So ft biel), n. (baö) f Saftthier ciarowe bydo: by-

do juczne, cf. Stuff, jarzmowe bydo; cf. bydl
pod ciar, robocze.

Softmageu, m. (ber) bryka, wóz ciarowy.
Safur, Safurfein, m. (ber) lazur.

Safurblau lazurowy.
Sofurcii, n. (bo8) lazurokrusz.

Sofurforbe, f. (bie) lazur, g. u, bkit, farba la-

zurowa, bkitny albo modry kolor, Tr.

Sofurftcin, m. (ber) lazur, g. u, kamie lazurowy.
Satcin, n. (baö) acina, gin guteö Sateiu frbreiben

pisa dobr acin.
Soteiner, m. (ber) acinnik.
Sateinifd), adj. aciski; 2) adv. po acinie.

8 eiternd) en, n. (baö) latarka.

Saternc, f. (bie) latarnia.

Saternenan jüuber, m. (ber) ober ber Saternenan=

ftcefer zapalacz lamp, latarni.

Soternenmod)cr, m. (ber) latarnik, latarniarz, L.

Saternenmann, Satcnienputjer, in. (ber) co lampy
albo latarnie chdoy, gasiwieczka.

Satcrnenbfabl, m. (ber) sup ober pal latarniany.

Soternentroger, m. (ber) nocowiec, g. a, Zoo-
Iok- 154. itiff. wietonoska, atld) latarnik.

Sotinift f. Soteiner.

Satinitó t, f. (bie) acina.

Salt fd) C; f. (bie) pantofel suwajcy si po ziemi
w chodzeniu i pantoflisko.

Satte, f. (bie) tata (dachowa), erd; cf. dra, g.

i, dranica geriffene Satte, deska wazka a duga.

Sotten, v. a, atami pobija; aci, laty dawa.
Sattenhauer, m. (ber) bieli, draniciarz, g. a, (a).

Sottcnnagcl, m. (ber) koek do przybijania at;
cf. B. hfatrial!

Sattenroerf, n. (baö) atowanie, pobicie dachu, L.«,

rusztowanie z lat, robota ciesielska z at da-

chowych, Tr. ; . cf. szpalery, *acina.

Satten,joun, m. [ber] pot z at zrobionym.

Snttid), m. (Sot. lacluca) saata; cf. laktuka. Sil»

ber — (Sot. lactuca scariola) saata polna, H. J.

KI.; saata dzika, II.im.

®iftigtr, ftinfenber — (Sat. lactuca virosa) saata
jadowita. H. .1. KI. i saata mierdzca,- Hg. •!)

(Sot lussilago) podbia, g. u Silber— loczyga.

Satttö, in ben 9!ed)nutigcn <sßoln. stronnica, SUS., unb

Srono^ort przenioska, 9tS.

Satlnergc, f. (bie) ein auö uerfdjiebenen Sngrebienjen

in ©cflolt eineö bieten Sireicö bereitetes Sßulbcr ober

auch ein ju folebem bieten Sircl cingefodjter Saft

»elektwarz, beffer elektuarz, g. a, cf. konfekta,

3S.; konfekeik; cf. 11. "lambitywum, eig. Sectfaft

L., powideka apteczne, lekarskie pi.

Saij, m. (ber) ber ^ofenlalj fartuszek, g, szka, cf.
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prtek, pat, ata; cf. SSruftlarj pókoszulek (m-
ski); gorsecik (damski).

Sau, ((aucr, lauefre), adj., ben erflen. geriugften ©rab
öcr SBärme habenb, befonbcró nur bon flüffigen Äör=

pern; gemein and) laumann letni, wolny, ciepawy,
cieplowolny, wolnociepy ; cf. Stuff, cieplowaty.

(fj. aby nie w innej, jak dobrze zleconej wo-
dzie kpa, DD.
2) uneig. faltfinnig, fcfjr flleid)giiltig oziby, obo-

jtny; adv. ozible zimno np. wita.
Saubcit, Sauigfeit, f. (bie) letnio, eieplawo,
wolna ciepo; 2) ozibo, obojtno.

Saub, n. (ba8) licie, listki, li, fi. licia. 2)

bei ben Mnftlern bem Saubc ber Saume ähnliche %\t'-

ral()en maj, — ryty, — malowany.
Saubbad), n. <baó) daszek z lici.

Saubc, i', (bie) ef)ebem ein SSorbauó, cine ©allelic,

£alle podsienie, przedsionek, 6in. § 2) jetjt eine

mit grünen ©eroäcbfen umjogene glitte, grüne Saube
altana, chodnik, g. a.

Sauber!)ütte, f. (bie) eine mit grünen Steigen bebecfte

glitte kuczka, chodnik z maju, szaas z gazi
zielonych, szaas, chata, buda z chróstu.

Sauberf)ütten machen kuczki stawia.
Sauberl)ütteufeft, n. (baó) wito kuczków,
Dmbr. ; cf. wito kuczek, L gen), kuczki pi.

Saubfall, m. (ber) opadanie lici.

Staubförmig liciowaty.
Sattbfrofd), m. (ber) drzewianka, L.; cf. dr/.ew-

czyk, .i aba zielona, aba drzewna, — maa
(Sat. rana arborea, L.)

Saubfutter, n. (baó) pasza liciowa.
Sattbgf bange, 2— geroinbc, n. [baó] wiece festo-

ny z lici, pi. sploty liciowe, Wm.
Saubbolj, n. (baó) drzewo liciowe, Sylwan;
liciowe ober czarne drzewo , L , drzewo li-

ciaste.
Saubidit, adj., bem Saube ähnlich, 2) einer Saube

ahnlict), bebect line eine Saube licisty, a. e.

Saubig, adj. mit Saub befletbet, bieleó — babenb ob-
fity w licie, liciem okryty, liciasty.

Saubfranj, m. (ber) wieniec liciowy.
Saubrcirb bogaty w licie, liciem gsto obrosy.
Saubfacf, m. (ber) sienniczek sienny, DD.
2aubfd)iiur, f. (bie) f. Saubgebänge.

Saubtbalcr, m. (ber) laubtalar, (a); Talar z lilia-

mi, B. (francuski.)

Saubbogeldjen, n. (baó) pionka, (ptak) L.

Saubroalb, m. (ber) las drzewami liciowemi za-
rosty, dbrowa. Trój.

Saubroerf, n. (ba?) licie n. ob. pi. b. li; —
tech. *lab\verk, L.; liciane ozdoby, maj malo-
wany, — ryty? kwiecie, floresy, L ; cf. L. flo-

13-zowanie, licizna ?.

Sa-ud), m. (Sat. allium) czosnek, g. nku; cf. uk
drobny, luczek, *pory.

Säurbel, m. (ber) SBalbfnoblaud) czosnaczek, L.;

f. gebend), fnoblaucbartiger.

Saud)farbig ótozielony ciemny.
Saubanum, n. ein fd)mer3flilletiDeó Strgneimtttel, Sd)laf=

trónfcjen, ffllofjnfaft (gar. laudanum) cf. L. *kozi-
lep; laudanum, 9Bj.

Sauer, m. [ber] ein geringes ©ctränf, roclcheó man
nad) auógefeltcrtem äftofte auó ben Srebern bereitet,

Saucrroein Iura- 2) beim SSramitruein prosta wód-
ka, Tch.

Sauer, f. (bie) bie ^anblung, ber 3'iflanb ba man
lauert zasadzka, czaty pi., szpiegowanie, zwia-
dy, PI.; auf ber — fter^en sta na czatach, czato-
wa, ©id) auf bie Sauer ftellen przyczai si.

Sauerer, m. (ber) czatnik, czatownik, g. a.

Sauern, v. n. m. b. czatowa; cf. L. dysze na
czyj zgub; niecierpliwie oczekiwa.

Cauerpctrtie, f. (bie) czata, g. y, ober g$l. y. L.
Sauf, m. (ber) bieg, g. u; pd, g. du. — Skilauf
cig, tok. 3m Saufe beó sjjrogeffe© w cigu (trak-
cie) processu, Br.; stok powodziom rozdzieli,

!>iob 3S, 25. 3m Saufe ber 3eit — wszystko z

nastpstwem czasu mieni si, Dm. 75. — be§

OimmelÓ bieg niebieski, - beó Sebenó bieg y-
cia, ywota.- beó gluffeó pd rzeki, (a). Tch.
25er Sauf an einem ©d)ie§gcroebre rura, lufa.

Siei ben Sägern im $1. bie Saufe ober Saufte skoki

(nogi u zajca)
©einen Sbraen freien Sauf (äffen nietamowa ez,
rozpaka si, zy puci, — roni, zala si
zami, ©einen — richten puci sie, j. B. — do

Batawii, Krs. Stad) biefer SBelt — wedug zwy-
czaju wiata tego. spfer&e bie auf ben — gegan»

gen finb zbiegane konie (a), ©einen- ffiegierben

freien — (äffen wolno puszcza dze, Dm. 75.

Saufbafjn, f. (bie) przestrze, g. i. do przebiee-
nia; cf. zawód, przestrze zawodu; cf. plac go-

nitwy, szranki, fig. zawód. (£$. eine — betreten

puszcza si w zawód burzliwy (a); w zawo-
dzie stan "(a); puci si w szranki literackie

(a); powici si (jakiemu) zawodowi
©eine — befebjiefjeu zakoczy swój zawód; bie

irbifd)C — fcefcbtiejjcu poegna si z tym wia-
tem, umrze.

Sauf banö f. ©angelbanb.

Saufbanf, f. (bie) choduka.
Saufbrett, n. (baó) deszczka z dziurami. 2) biegun

u prasy drukarskiej, cf. L. pobiegi, cf. pochody.

Saufbrficfe, f. (t>ie) kadka, ci. pomost.

Saufburfche, m. (ber) chopak do posyki.

Saufbiftel, f. blaue, f. ffiradbiftcl.

Saufen, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) laufe, bu lätlfft,

er läuft, Imperf. id) — , er lief, Conj. bafj id) —

,

er liefe, Imper. laufe, Part. Prt. gelaufen, (bióroeU

len m. f)-) *bice, bied, biega, biegn. Stad)

etro. -
,

pobiedz po co. Sabon laufen uciec,

Prät. uciek, Fut. uciek; cf. pierzchn, ©id)

mübe laufen zmordowa sie bieganiem; cf. $r.»

$oln. przelecia zajc, ©"id) inübe laufen zmor-
dowa si bieganiem; cf. $r.$ola. nalata si,

zbiega si. ©piefjrutben, ©äffen laufen przez

rózgi ober przez suchy las biee. Safj ir)n lau«

fen pu go, daj mu pokój, ©türm laufen szturm
przypuci. 35aó läuft auf einó bjnauó to na
jedno wychodzi, to jedna robota, äßoratlf rotrb

baó hinauslaufen? na czme si to skoczy?
©efa[)r laufen wystawia ob. naraa si na nie-

bezpieczestwo. 3n fein Skrberben laufen lecie

w nieszczcie swoje: cf. na swoje wasne
nieszczcie godzi ober le w bied, lim bie

SBctte laufen pój na wycigi (pod zakadem).
SRad) einem Stmt laufen ubiega si o urzd; cf.

zabiega urzdu. £>er ©chmanb (bie ©af)iie) ift

jufammengelaufen zbiega si mietanka, Nieme,
cf. zwarzy si. 3)a6 Slut lief auó ber Sßunbe

krew cieka z ranj'. 35ie Siebter laufen wiece
ciek. (Entgegen laufen wyj ober wyni prze-

ciw komu ober — kogo, (a). 3n ben -öafen lau«

fen wpyn do portu (okrt). Daó rourbe rbiber

bie 3Baf;rbcit laufen toby si przeciwio praw-
dzie, toby si niezgadzao z prawd. Sin je=

manb laufen wbiedz na kogo, wpa na kogo,

rzuci si na kogo. #in unb ber laufen (am i

sam biega ober krci si. Sie $()räncn laufeu

über bie Satfen zy mu si puciy ob. rzuciy z

oczu. Die 3c' r läuft babin czas upywa, mija

£>aó laufenbe Sabj rok biecy ober *biegcy.
SSergeblid) lau fen nadaremno biega.
2Me laufenbe Stummer numer cigy (a); laufenbe

SBolfen oboki przemijajce; laufe fdniell bierz

nogi na baiogi (fd)erälü.)

Saufen, n. (baó) bieganie, bieenie, bieg, g. u.

Säufer, m. (ber) laufer, biegacz; biegun, (ko)
biegus; cf. Stuff. 8korochód; — im ©djacbfpicle

kapan, pop, L ; cf. ksidz, aud) bazen, SBj.

— in ber äTcufif, — unb beim «Dealer= ber 8teibeftein

kurant ; in ber $ed)n. kamie biegacz aud) wier-
zchni biegacz,
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Säufer, Üiiücr mit bei Äehle przebieranie gosem,
gardem, *przepierowa, L.

Sauferei, f. (bie) bieganina, krranina.,
Sauffeuer, n. (baS) fn einer langen Steihe gcfhcuteS

Scihiejjbulber, fofern e6 angcäünbet mirb podnieta,

podpal z prochu usypany, do zapalenia petardy,

miny, Tr. 2) bei ben Solbaten eine SIrt ju feuern,

h>o ein ©rroehr nach bem anbern in ber ©efchnMnbig=

feit abgefchoffen mirb ogie cigy, gdy jeden po
drugim strzela; auch ogie nieustajcy; cf. o-

gie pomjkalny, gdy w caej linii wojska je-

den po drugim ognia daje; ci'. Stuff- biegy o-

gie.
Saufgraben, m. (ber* przykopy, PI. aprosza. —

eröffnen przykopy otworzy, (a).

Sauft) unb m. (ber) pies goczy.
Säufig, niby biegy; bon ben Shicreu, befonberS bon

ben ^)unben, roenn fie ben Srieb jur SSegattung em*
})finbcn UUb ällfjcrn grzejcy sio, bestwicy si,
jurny; läufig fein pobiega si, cieka si; cf.

L. goni si, j. !8. wilk — z samic; parzj
si; bon Schweinen kiernozie, krzeka, L.; u-

ka si, huka si, L., grza si; cf. locha
sie; bon ben Schafen, s|$r.=$oln. bukowa sie, cf.

gzi si; bon ffiólfen aud) wilki stadem chodz,
L.; bon ^lirfchen beka si; bon Äühen biega si
ober CJJr.^oln. latuje si krowa.

£ auf Cäf er, m. (ber) poziomek, g mka, L., (Sat.

carabns), Stuff, uelica, (chrzszcz).
Sa

u

fmä ba) en, n. (baS) dziewczyna do posyki.

Saufpajj, m (ber) uufpas unb nicht *iofpas, L.,

nieginniczony urlop, ©D. gero. nur: Ginem ben
— geben odprawi kogo;

f. S— jettcl 2).

Saufjeit, f. (tie) czas grzania si, bestwienie si,
czas ciekania si. — parzenia si, bekawisko.

Saufjettel, m. (ber) ein Ghfulair list okólny, okól-

nik: pocztowy list goczy. 2) ein Slbfcbjeb od-

prawa, abszyt, wypuszczenie ze suby, lauf-

cetel, fig. cf. B. pozwolenie pój na koniec
wiata, odprawienie, cf. dymissya, SBj.

Säugbar, adj., baS geläugnet roerbrn fann przeczny,
zapieralny, wtpliwy

Sauge, f. (bie) ein mit einem begetabilifchen Saljebcr=

festes unb baburri) fcharf gemachtes Sffiaffer, ug,
g. u.

Saugen, v. a. ugowa, luy, w ugu moczy.
Saugenartig ugowaty, cf. ugowy.
Saugenafdje, f. (bie) ausgelaugte tffche, aus roelcher

baS Salj unb bie Schärfe bereits buvctjS SBaffer auS=

gejogen ift popió z ugu; cf. zoa ober zol, g. u,

luyny, popió pozostay z ugu
Saugenerbe, f. (bie) zoiowina, L.

Saugenfafj, n. (baS) ceber na lug, ugowe naczy-
nie, ugownik, Tchn.

Saugen l)a ft f.
Saugenartig.

Sauge ntorb, m [ber] kosz do cedzenia ugu;
unik.

Saugenfoij, n. (baS) sól ugowa, KI., cf. sól al-

kaliczna, sól z ugu.
Saugentud), n. (baS) pat do przecedzenia ugu.
Saughüttc, f. (bie) ugownik, g. aj ugarnia.

Trój.
Saug i cht ober laugig f. laugenartig.

Säugnen, v. a. wypiera si czego, zaprzecza
co; j. S3, ten który wszystko zaprzecza (a) 5

negowa, zapiera si czego, zaprzecza czemu
wyrzeka si; cf. Stuff, utai.

(Sj. lóugne mir nid)t nietaj przedemu. Seine

SDtiffcthat läugnen pokrywa przestpstwa swoje,

Sbr. Sol. 2S, 13. SBir rönnenS nicht läugnen nie

moemy tego zaprze.
Säugner, m. (ber) zaprzeczajcy, zaprzeczycie!,

zapieracz, g. a.

Sauigfeit, f. (bie) letnio, wolna ciepo, cie-

pawo; 2) fig. ozibo, obojtno.
Sau lid) letni, ciepawy, niby letniawy.

Saune, f. (bie) Die Stimmung bee ®emüthe6 humor,

g. u. cf. umys, g. u; cf. fochy; markolno,
L. liebele — zy humor, zego umysu, Poj. Sr,.

cay dzie ksi byl zego umysu, id.; 2)

kaprys, g. u, wymys, g. u, fantazya. SBei gu*

ter — fein by w dobrym humorze, mie wypo-
godzony umys. Sj. Wypijmy jeszcze po je-
dnej na dobr fantazya.

Saunenhaft f. launifch.

Saunig, adj. luftige Saune habenb dobrej myli, we-
soy, dowcipny, ucieZny, "'rubaszny ?, ift ge»

mein, humorystyczny
Sauuifch, adj., üble Samie habenb markotny, chi-

meryczny; cf chmuiilwy; cf. przykrego u-

mysu, dziwaczny, §5>j. grymany, gniewliwy.
Sauren jiuS, Sorenj, m. Wawrzyniec, g. ca.
Saurer f. Sauerer

Sa u rin f ©rbgalle.

SauS, f. (bie) wesz, g. wszy, PI. wszy. $>ie Sieh»

lauS, JhierlauS wszo, g. a. L. gr. nimm ber —
baS Seben, roenn fie nid)t6 hat odbierz wszy y-
cie, kiedy nic niema. Slnmcrf. SauS roirb bom
sßoln. a (fried)en) abgeleitet.

8 a u fang el f. Saufeferl.

Saufchen, v. n. m. 1). czalowa na co, czuwa,
podsuchiwa, sucha, dyba, f. horchen.

Sauf eher, m. (ber) czatownik
f. Horcher.

Säufefrcffer, m. (ber) wszojed, g. a. wszojed-
ca. L.

Soufefamm, m. (ber) grzebie od wszówr
, grze-

bie gsiy do sczesywania wszów.
Saufeferl, m. (ber) zawszony ajdak, wszarz.
Säufetranfheit, f. (bie) wszawa (choroba); wsz-

czka.

Säufefraut, n. (baS) (Sat. pedicularis) gnidosz;

cf. wszawiec, L.
©emeineS — gnidosz botny, H. J. K.; sokoa
gryka, £g. (Sot. pedicularis palustris). 3 fbter=

förmiges — f. ÄarlSjebter. ©elbeS — f ©litfd).

Sauf,en, v. a. iska, szuka Avszy, wszy bi;
2) f flOUbem. (Sr. kontent, jakby go bocian no-

sem iska; cf. krzywi si, cf. guzdra si.

Sauf er, m. (ber) iskajcy; 2) — , ber 3au &eier ba -

amut, guzdracz, B.

Sauferei, f. (bie) fraszka, bzdurstwo.

Saufern, v. n. m. h. ociga si, guzdra si.

Säufefalbe, f. (bie) szara ma, ma na wszy.
Säufefpitfer, m. (ber) koliweszka.

Säufefucht, f. t bie) wszawo, L.; choroba wsza-
wa, wszczka.

Sau fernen jel, m. (ber) tytu pody, tabaczysko
ladajakie.

Säuferoui'ä, f. 9iöbelfraut bero (ziele) gatunek
gnidoszu (Sat pedicularis sceptrum).

Sauf ig, adj., Saufe habenb wszawy, *wszywy,
zawszony. 2) träge rozlazy, leniwy; 3) forg,

filjig sknerowaty, brudny. 4) gagaski, bzdur-

8 auf inn, m. (ber) ozibo.
Saufinnig oziby.
Sauf i ty* f. Luzacya, L. uyce pi.

Satlt, adj. gony, donony, J. 83. gos, (a). —
roerben da si sysze, by gonym, odezwa
si. 2) — , adv. gono.

Saut, m. (ber) gos, dwik, g. u; cf. goska.
Saut, präp. podug, wedug, stosownie do. —

.

Satltbar, adj. gony, rozgoszony, wiadomy; —
treiben (offen rozgosi co.

Sautc, f. (bie) lutnia.

Sauten, v. n. m. ()., mit ffllotfen dzwoni, brzmie,
dwik wydawa. 35ie ©lorTcn lauten, b. i. fie

gebencincn Schall bon fid) dzwony daj si sy-
sze; cf. ©locfcn läuten bi w dzwony.
Sauten ber SSortc brzmie, opiewa.

Sou ten, v. a. dzwoni. Sturm läuten na trwog
ober na gwat dzwoni.

Sou ten, n. (ba8) dzwonienie.
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Sautenift, JSautcnfdjlagev, Saufenfbieler, m. (ber) lu-

tnista.

Sautenmacher, m. Cber) b. lutniarz, lutnik, co lutnie

robi.

Sautenfchlciger, m. (ber) lutnista.

Sautenfbielerin, f. [bie| lutnlstka.

Sautenmirbel, m. (ber) kotki, bunty, pachoki u

lutni.

Sautenjttg, m. (ber) ton, glos lutni, mutacya lu-

tniowa w fortepianie.

Sauter, m. |ber] ber 33ud)ftab, f. Saut litera, goska.
Sauter, ais Sombaratio non adj. laut goniej.
Sauter, adj. szczery, prawdziwy, sam, czysty;

lauteres ©olb szczere züoto. 33ie lautere äBaf^r»

heit szczera prawda, sama prawda. ßhriftum

nicht lauter berfüiibigeu, bib(. Chrystusa opowia-
da nie szczerze.

Sauter. adv. nichts aJ8 — samo, tylko; lauter Sü=

gen wierutne ob. same kamstwa* lauter SBaffer

trinten sama wod pic.

Säuterer, m. [beri "czyciciel.

Sauterfeit, f. (bie) szczero, czysto, cf. nie-

skazitelno,
s. S3, pewny nieskazitelnoci za-

miarów moich, SP.

Sau tern, v. a. (prze) czyci, przeplawia kruszce,

L.; klarowa,wypawi, przepawi; cf. rafinowa;
cf. lutrowa. >£)ontg läutern miód wytapia, —
syci, chdoy, fig. czyci, oczyci, prosto-

wa.
Sctutcrung, f. Cbie) (prze) czyszczenie, chdoe-

nie* cf. rafinacya, oczyszczenie, wydoskonalenie.
Sauterftaü, m. (ber) (choroba koska), oddanie

czystej wody zamiast uryny.
SautloS bez gosu, niemy. SautlofeS Schroeigen

nieme milczenie.

Sauroarm, adj. letni, wolnociepry.
Sauroine, f. (bie) zaspa niegu; cf. zamie (g. ci)

niegów, Tr. ; SRuff. lawina; (a) lawina lodowa,
(z gór spadajca).

Saba, f. (bie) lawa, wyrzut gór ognistych, u-
el, .

Sabenbel, m. r

(ber) lawenda.
SabenbelgraS, n. (Sat. anthoxanthum odoratum)
trawa wonna prawdziwa, Al., tomka wonna,
Jndz.

Saroenbelbeibe f. Slnbromebe, roSmarinblattrige.

Sabenbelöl, n. (bab) olejek lawendowy.
Sabenbelroaffer, n. (baS) woda lawendowa, nicht

wódka —

.

Sabette» f. (bie) f. Safette laweta, osada armaty
na kolach, loe armaty.

Sabeijftein, m. f. Sorffrein lawet, garkowiec, g.

wca.
Sabiren, v. n. m. I), bet roibrigem SBinbe balb nad)

ber einen balb nad) ber anbern Seite fegeln lawiro-

wa, kry, koowa, Fj (okrtem).
Saroine ober Sauroine, f. (bie) zaspa niegu* cf za-

mie niegów, Tr., lawina.

Sajanj, f. [bie) baS Saratib lekarstwo na rozwo-
lnienie.

Sajiren, v. n. m. b. aksowa; bra na przeczy-
szczenie unb nicht laks, — nalaksans.

Sajirung, f. (bie) laksowanie, laksa.

Sajirmittel, n. (baS) bie Sajanj, oberSajatib laksa,

laksans* cf. laksatyw f. SlbfuijrungSmitel.

Sajareth, n. (bab) lazaret, g. u.

Sebehoch, n. (bab') wiwat, g. u.

Sehen, v. n. m. h. y, Prs. yje, ich lebe; y er

lebte, er hat gelebt, einer <Baa)e leben y dla

czego, wycznie zajmowa si czem.
(Sr lebet in ben Sag hinein yje dzie za dzie,
(Sra. <&bb.; cf. beffer z dnia na dzie y* Wi-
zerunki Wilna 1835; cf.y dzi na jutro, SBj.

Sebenb yjcy. <S$. leben unb leben laffen i wilk
syt i owce cae, obu stronom dogodzono. .£>err=

lid) unb in greuben leben zaywa, uywa sobie,

hula, (Sroig leben wiekowa. <Der Äönig lebe

Ijocf) niech yje Król Sebe roobl! bd unb by-
waj zdrów; egnam sie. SDer Hoffnung leben y
w nadziei, cieszy si nadziej, e.

Sehen, n. (b06) ycie, ywot, g. a. 6j. lepszy

ywot yczany, ni jedwabna mie/, (Srn. Jp.

(Sr bat ein jähe«) — rogata w nim dusza ©ottli=

d;e8 - führen, bibl. chodzi z Bogiem. SRach bem
— ftel)en, trachten, bibl. szuka duszy czyjej;
nastawa na kogo ober na ycie czyje* czato-

wa na ycie czyje; cf. targn si na ycie
czyje, FW. 2)e6 SebenS nicht fidjer fein nie by
pewnym ycia swego. Da6 — nehmen odj
ycie ©a§ — rauben wydrze ycie, FW.
SJcit bem Sehen bacon fommen umkn z yciem,
unie ycie, SBj., bibl. zachowa dusz swoj
Ober ycie swoje i cf. wybrn z toni, ocale,
gin mäfjigeS — fürjien powcigliwie y. ©ein
— ttwgen na niebezpieczestwo narazi ycie
swoje Ober odway ycie swoje. 3Ba8 jurn —
bienet co do ycia ober ywota naley. 35a8

Scbcn laffen , bibl. ywot zostawi ober ycie
swoje da, — pooy; leben laffen zachowa
przy yciu.
Gj. zdrowie jest tylko imieniem , ycie jest

snem, sawa jest pozorem, a wdziki i rozko-
sze nie s jedno niebezpieczn zabaw, SP.
Semanbem um6 Seben bringen przyprawi kogo o
gardo, (©aniel 1, 10), cf. beffer pozbawi kogo
ycia, zada komu mier. Um8 Seben fommen
= timfommen zgin. «Roch am Seben fein jeszcze
by, zosta przy yciu. 3d) habe in meinem
ganjen Seben fo etroaS nirbt gefehen póki yj, w
yciu ober na yciu swojem nie widziaem nic

podobnego.
3n feinem ganjen Seben przez wszystek wiek
Orl. 23. 3m gemeinen Seben w jciu pospolite

m

SBj., w potocznym dyskursie?
Seben big, lebenb, adj. ywy, a. e. gin lebenbiger

3aun pot ywy, cf. pot samorodny, z krzewu
ywego pleciony; lebenbiger Aalt wapno niega-
szone; lebenbig maeben oywi, oywia; lebenbig

bleiben zosta przy yciu ober yjcym zosta,
äßieber lebenbig werben oy, ycie odzyska, do
ycia by przywróconym, adv. ywcem; ywo.

Seben bigfeit, f. (bie) ywo.
Sebenbigmarbung, f. (biel oywienie* przywró-

cenie do ycia.
Sebenlang, n. (ba8) cig ycia, przecig ycia.

©ein Sebenlang po wszystkie dni ywota twego.
SebenSalter, n. (ba8) wiek ycia, wiek.
8eben6anfid)t, f. (bie) zdanie o yciu* sposób
widzenia rzeczy w wiecie.

SebenSart, f. (bie) sposób ycia, ycia sposób,
tór ycia; ycia tryb (a); cf. poycie.
Sr berfteht, bat — on posiada ogad obyczajów*
polor, cf. on posiada polityk, polityczny. —
lernen nauczy sie y. <5id) eine — mahlen za-
stanowi si, stan ycia sobie obra ober przy-
j, L. 3u" feiner früheren — jurüctFehren do da-
wnego trybu ycia powróci, na stare mieci
si wróci, I,. 3n ber — w poyciu.

BebenSbalfam, m. iber) balsam ywota.
SebenSbaum, m. (ber) drzewo ycia, L.
SebenSbebingung, f. [bie] warunek ywotny, —

do ycia.
SebenSbeburfnjffe, $1. potrzeby ycia Ca). (Sr.

potrzeby zj'cia tak s drogie (a).

SebenSbefcbreiber. m. (ber) yciopis, g. a, bio-
graf.

SebenSbefchreibting, f. (bie) yciopismo, opis y-
cia, biografia, ywot.

SebenSbauer, f. [bie] cig ycia, czas ycia.
SebenSenbe, n. (.bab) koniec ycia, cf. zgon, g. u.
Sehens faben, m. (ber) ni ycia, pasmo ycia.
Seben8frifd)e, f. (bie) wieo ycia.
SebenSfrift, f. (bie) czas ycia (komu) przezna-

czony.
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fi ebcnö f vi fttng, f. (bit) przeduenie ycia, utrzy-
manie.

Cebe n of lilie, f. (bic) peno ob. kwiat ycia.
Cebenögefahr, t', (bic) niebezpieczestwo ycia,
naraenie —

.

Cebenó gf filjrlid) z naraeniem ycia poczony.
Cebcnógcfahrte, m. (ber) towarzysz ycia.
Cebenogef utyrtin , f. (Die) towarzyszka ycia
(maonka).

Cebcnog eifter, Sßl. duchy ywotne. Ser Cebengeift

duch oywczy, of. oywialny, Zwierztop.
Cebenogcntijj, m. (ber) wygoda ycia.
Cebent>gefcbid)tc, f. (bie) opis ycia; ywot.
Cebeiieglücf, n. (ba6) szczcie ycia, — doczesne.
CebenSgrüjje, f. (bic) przyrodzona wielko (a);

j. 83. obraz w przyrodzonej wielkoci (a);

cf. wzrost przyrodny; naturalna postawa ober

wielko.
Cebcn&ha fj, m. (bcv) znienawidzenie ycia.
Cebenöbatid), nr. (ber) dech (g. ichu) ycia.
Ceben&jal)r, n. (bab) rok ycia.
Ceben&flug mdry w yciu praktycznem.
Cebcn&flugheit, f. (bie) mdro wiatowa; filo-

zofia ycia, Trój.
CebenSfraft, f. (bie) sia ywotna.
Cebenofraut f. Solmenblatt.

Cebenfilang przez cae ycie; cf. po wszystkie
dni (ywota) ycia. Sluf — na doywocie,
bcffer na cay czas ycia, na cae ycie, do
mierci, SSj.

Lebenslänglich doywotny, wieczysty. (Jr. kary
cielesne wieczyste, Klisz.

CebenSlauf, m. (ber) ycie, bieg ycia, bieg
ywota.

Ceben6lid)t, n. (bao) — au&blafen pozbawi ycia,
trupem pooy; cf. odebra ycie, sprztn.

S e bene l i nie, f. (bie) linija ywotna.
Cebenóluft, f. (bie) powietrze ywotne.
Cebenöluft, f. (bic) ch do ycia.
Cebenötuftig pragncy y; ywy, wesoy.
Lebensmittel, $1. ywno 5 potrzeby ycia;
wiktuay.

Cebenömübe yciem znudzony, f. Icben&fatt.

Cebenöorbniing , f. (bie) dyeta; cf. porzdek w
yciu.

Cebenöpfab, m. (ber) droga ob. cieszka ycia.
Cebenjplan, m- ( bei') l

,lan zj'cia; rozkad —

.

Ccbcnfibrinjip, ii. (baö), ('ebenSquell, m. (ber) ró-
do ycia, podstawa ywotna.

CebenSregel, f. (bic) maksyma ycia, regua —

,

prawido ycia Ober w yciu.
Cebenöfuft, m. Lber] sok ywotny.
Cebenöfatt ,

—mübe syt ycia; cf. syt sawy i

wieku nmar, Krs i cf. B. znuony przez du-
gie ycie, pragncy mierci.

Cebenöftrafe, f. (bie) kara mierci, cf. kara gar-

dowa, kara na gardo.

Cebenotag, m. (ber) dzie ycia.
Cebcnöthatigfeit, f. (bie) czynno ycia.
Cebeneiiberbrujj , m. (ber) uprzykrzenie sobie

ycia, obmierznienie ycia.
Cebcnóumftanbe, $1. okolicznoci ycia; szcze-

góy ycia czyjego.

CebenóDerhaltnij}, n. (ba6) stosunki ycia;' po-

oenie.
Lebensunterhalt, m. (ber) wyywienie, utrzy-

manie.

SebenS roan bel, m. (ber) ywot, sposób ycia,
ycia sposób.

Cebcnöroärme, f. (bie) ciepo przyrodzone, ciepo
ywotne.

Cebenßroaffer, n. |ba6| woda ywota; cf. akwa-
wiia unb akwawitkaj, L.

fiebenöroeife, f. (bie) tryb ycia, cf. poycie, 3. S3.

domowe poycie, Nieme.
?ebcnerDciM)cit, f. (bie) filozofia ycia.
Lebenszeichen, n. (bab) znak ycia.

Seben&äCÜ, f. (bie) czas ycia, przecig ycia,
*doywotie. Sluf — na cae ycie.

Ccbcnojiel n. (baö) kres ycia, koniec ycia.
Ceber, f. (bie) wtroba. S3on ber Ceber rocg fprechcu

bez ogródki mówi.
Lebeibalfam, ni. (Sat. ageratum) eniszek, L.
Ceber blumc, f. (Sat. parnassia) dziewiciornik.

S3iaune — f. Slutfraut 1). aBeifje — dziewi-
ciornik pospolity (Sat. parnassia palustris).

Slauc -
f. (Sbcllebcrfraut.

Ceberbraun, leberfarben wtrobiany.
Ceberbiftel, f. f. Ccittith, roilber.

Cebereinblatt, n. f. Ccberbluine, roci&c.

Ccbercntjünbung, f. (bic) zapalenie wtroby.
Cebcv er 3, n.— rotl) Äupfcrerj, roth ÄupferglaS, _Ätipfer=

lebcreij (S lan v cuivre oxyde rouge, mime de
cuivre rouge, nad) Slumenbadi, ^oln. fehlt, nie-
dokwas miedzi czerwonej, SBj., Ob eS fo ill ber

joln. äftineralogie f>et9t, luelfj id) nid)t; cf. Ceber=

fdjlag hrunainokrusz, g. u, L.
Ceberfarbe, f. (bie) kolor wtrobiany.
Cc ber far big wtrobiasty, wtrobkowy, cisawy,

koloru wlrobianego.
Ceberfifd), m. (ber) wtroba morska, wtrobnik, L.
Eebcrfletfctl, m. (ber) plama wtrobna, cf. óta

plama na twarzy, osutka, L.; cf. piega.

Ceberflujj, m. (ber) fluksya hepatyczna; tok w-
trobowy.

Leb erfud)S, m. (ber) jasnogniady ko.
Cebergang, m. (ber) przechód wtrobny.
Ceberflee, ni. (Sat. hepatica, .£>gn., cf. anemone

hepatica, Li nn.) zawilec trojanek, ÄI. ; zawilec
przelaszczka. Jud z.

Seberfletten, $1. f. Slgrimonien.

Seberfranfheit, f. (bie) choroba na wtrob, and)
choroba wtroby, 3$J.

Ccbertraut, n. (bab) wtrobnik, L.j wtrobne
ziele, L. f. (Sbellebeifraut.

Ccbcrtiid)en, m. (ber) wtrobianka, grn. .§nbb.

Ceberftein, m. (beri wtrobnik, wtrobny kamie
drogi, Tr.

Ceberfudjt, f. (bic) choroba wtrobna; cf. choroba
na wtrob.

Ceberfüchtig na wtrob chorujcy.
Leberberbärtnnq, f. (Die) zatwardzenie wtroby.
Ceberrourft, f. (bie) kiszka wtrobiana, 8B3.

Seberoobl, n. (baSl bywaj zdrów; cf. poegnanie.
Cebcroof)[ fagen egna kogo, poegna si z kim.

Lebhaft ywy; hoy, jary; cf. wawy, eig. heftig,

aber and) lebfyaft; adv. ywo, wawo, rzeko.
Cebhaftigfeit, f. (bie) ywo, wawo.
Ccbfiidje, m. (ber) oberb. für ,£)onigfucf)en ober

$fefferfud)eit miodownik, piernik; placek sody-
czami zaprawiony.

CeblOÖ nieywy, martwy, bezduszny, nieczuy;
adv. bez ycia.

Ceblofigfeit, f. (bie) nieywo, martwo.
Lebtage, $1. mein Scbtage dni ycia, za ycia.

2) doywocie.
Lebjeiten, $}Jl. czas ycia. S3ei — za ycia.
Lecha en, v. n. m. h., bor großer SDurre ober Srotfcn»

heit SRiffe, Spalten befommen rozeschn si. 2)

fehr btirften pragn, upragn, akn (Ser. 2,24),

wiatr apa; cf. zia bon ziej, cf. ziaja im %x.

unb altpoln.
_
eig. jappen. SJor 'Dürft jappen gin

z pragnienia , otwiera , rozdziawia usta z
pragnienia. §lad) ettuaö lechjcn pragn czego.

Die (Srbc ledjjet ziemia upragna.
Sechjenb pragncy, spragniony.

Ced ciekcy, Ober przeciekajcy. — fein wod
wpuszcza, dziur mie, szpar mie, zatapia
si, ton. 35a8 led" aeroorbene ©efäfj statek to-

ncy; cf. cinieniem lodów nadpsuty, 91®. (gj.

waciciel statku toncego, 9t@. It. okrt ton
bas ©chiff roar bem Untergange naf)e.

Ced", in. (ber) otwór, g. u, szpara (z rozeschnicia
lub pknicia), dziura.
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Sect* en, v. n. ill. I). fjjviriflen wyskakiwa, skaka,
( jfalm 29, 5, 6, Severn. 50, 11). 2) hinten au§=

fernlagen, fid) mit ©cmalt mibeife^en -wierzga, liga,

kopn. äßiber ben ©hübet — przeciw ocie-
niowi wierzga, Act. !), 5, cap. 26, 4.

Seelen, v. a. mit ber 3unge an etroaö bin unb ber fab»

ren liza, *lepta; lecf mieb in ben Slrfd) cni mi
w dup, cf. cauj mi w nog, a po nodze da-

lej Ober ctr. dali, tam kdy si wali.

2) c.16 v. n. m. f.,
trop'fenroeife au6 einem ©efäjje

fliefjcu ciec. 3) v. n. m. b- einen Serf fjaben ka-

pa, ci; przecieka, wycieka, ciekn; cf.

sczy si, rys w wodzie dostawa, gr,. galar

zaczyna! ciec, Si©. Daö §afj leefet beczka cie-

cze, — przecieka, beczka si rozescha. 35ic

Siebter lerfen wiece ciek.
Secfer, adj. fel)r fcbmucfbaft delikatny, smakowity.

2) geneigt nur fcbmacfbafte SRar>nnig8mitteI 3U ge»

niefjcn akliwyj 3. 33. powodowani akliwym
zyskiem magazynierowie (a), cf. lasy, lasu u,

akomy, lakotny, akotliwy, cf. smaczne kski
lubicy. 35aS Wlani i ft ibm leefer skoma mu.gr,.
Dzieci rozakamiaj si, DD.

Ce d' er, m. (ber) ein lebhafter ©rab ber finnlidjen 23e=

gierbc chtka, akomstwo, apetyt, g. u. 2) —

,

ein lecferbafter SDtcnfd) *asu, smaczne kski lu-

bicy, cf. lakotnik.

Cetfer biffcn , m. (ber) przysmaczek, specyalik,

dobry ksek, smaczny ksek, lakotka, a-
ko, g. i.

Cecferei, f. (bie) akocie, akotki, pi., przysma-
czek, g. czka, pi. czki. 2) lizanie. 3) akolliwo.

Cecferbaft, leeferig, adj. zaprawiony ptzysma-
c/.kiem; akotliwy, delikatny.

Secferbaftigteit, f. (bie) lakotliwo, akomstwo
na przysmaczki.

Cecfcrmaul, n. [ba§| delikatna gba, asu, sma-
czne kski lubicy, lakotnik.

Cecfermtulig, adj. przebierny, L., przebarszcza-
jcy, wybredny.

Serfem, v. n. m. b- ob. impers. e8 Icfert mid) nad)

etro. —, mie wielki apetyt, (aknienie) na
co; cf. linka mu si zbiera.

Setferroerf, n. [ba8l f. Secferei akocie, akotki,
przysmaczki, smaczne kski.

Setfbonig, m. (ber) patoka.

Setffaft, m. (ber) lambitywum, L.

Cetfroein, m. (ber) auó ben beften unb reinften SSeeren

bon felbft berouogetropflter äßein, Suiöbruch wyskok
wina, samocieke wino (ober im SRtlff. samote-
cznoje wino), malacz. 2) — , aubem gaffe ge=

leefter äßein wykapae wino, ukapki, L.; cf. wi-

no wycieke.
Section ober ffeftion, f. (bie) lekeya, g. yi. gin

jeber lern feine — , fo roirb e8 roobl im ^»aufe frelm

niech to kady czyni powinno swoje, a
bdzie dobrze, cf. biada temu domowi, gdzie
ciel (krowa) rozkazuje ob. dobada woowi, L.

ginem eine tüd)tige Section geben tgo wytrze ko-
mu kapitu.

CectionSfatalog, m. (ber) spis ob. katalog lekcyi.

CectionSplan, m. (ber) rozkad lekcyi.

Cectiire, f. (bie) lektura, *legenda, czytba, czyta-
nie, cf. czytelnictwo, Krs.; 3. 23. zatrudnia
si legend, Dnts. gr,. ciekawo rozarzona
coraz si gorszego czytelnictwa ima, Krs.
PP. 284; ksiki, jakie kto czytuje.

Seber, n. (ba8) skóra, cf. lederwerk, 3. 23. czarny
lnicy — , (a). ffiom — jiel)en doby paasza.
— ftebten unb ben Slrmen ©djube madben koció
obedrze, a dzwonnic poszy, t. j. jednemu
wydrze, a drugiemu da. — bereiten wypra-
wia skóry.

Ceberarbeit, f. (bie) robota skórzana.
Ceber artig skórowaty.
Ceber ban b, m. (ber) oprawa skórzana, — w skór.
Ceberbereiter.m. (ber) wyprawiaczskór; garbarz.

Scberbereitung , f. (bie) wyprawa skór, garbar-
stwo.

Ccberhanbel, m. (ber) handel skórzany ober —
skórami.

Cebcrbänbler , m. (ber) handlujcy skórami,
skórnik.

Cebcrljart twardy jak skóra.

Ccberbofen, $1. t bie) portki skórzane.
Cebern, adj. skórzany, fig. paski, niezgrabny.
Cebern, v. a. skór obszy.
Ccbcrroerf, n. [bas] *lederwerki, pi., skórzane ob.

rzemienne potrzeby, pasy i rzemienie, pi.

Ccberjeug, n [baó| skórzyzna,
f. Ceberroerf.

Cebig, adj. leer einen unauSgefülltcn Btaum habenb
próny; 2) unbefcljt, unbelaben wakujcy, otwarty.
3) utiberbeiratbet niezamna, nie onaty. 4) frei

-bon Sd)ulb unb ©träfe wolny od czego. — roer«

ben wyzwolonym by. — machen Semanben wy-
zwala kogo. (Sin ffiefctfj — machen wypróni
statek, gin lebiger Sienft miejsce nieosadzone,
— które zawakowao. gin lebiger SJlenfch czo-
wiek nieonaty,' bezenny. gin lebiger ©tanb
bezestwo; lebige Sjanbt goe rce ober pró-
ne —

.

Cebigfeit, f. (bie) próno. 2) bezestwo.
Cebiglid), adv. ft. gänjücl), bollig jedynie tylko,

szczególnie, li tylko.

Ce eg ft. niebrig niski. •

Ceer, adj próny; pusty} wypróniony; czczy,
rzadki (8at. inanis, Bot.); 3. S3, czcza pogo-
ska; cf. ponny, 3. 23. ponne sowa, ponna
obietnica. — ausgeben nic niewskóra, z ni-

czem powróci.
SRur leere äBanbe cztery kty, a piec pity. 3)a8

Ccere prónia, gr Iiffet bie 9teid)en leer(bibl.) nie-

zbone bogacze puci Bóg ndznikami, — wy-
puci ndznych, zostawi w ndzy. gj. spra-
wiedliwo niebios czczeni niejest bez zna-
czenia nazwiskiem.

Cecrbarm, rn. (ber) kiszka próna, "jelito próne,
kiszka wietrzna ober — czcza.

Ccere, f. (bie) *miejsce bez miejsca, Dambr. va-
cuum; prónia (Skrodzki), czczo, g. sei, L.;
cf, próno, próne miejsce.

Ceeren, v. a. wypróni, speni, wytrzsa, gj.
kolejny kielich, Skarbek.

Ceerbeit, f. (bie) próno, czczo.
Ceefeit, f. (bie) ~ eines ©chiffeö strona odwrócona

od wiatru.

CeenuirtS ku stronie od wiatru odwróconej.
Cef je, f. (bie) ft. Sippe -warga, giner ber grofje

Sefjen b.at wargaty.
Segal, adj. 3. 23. ein legaler 3euge b. wiadek a-
dnemu wyczeniu prawa niepodlegy, 8t©., le-

galny, prawny.
Cegalifiren, v.a. legalizowa, uprawni, stwierdzi.
Cegat, m. (ber) legat, g. a.

Cegat, n. (ba8) ein SSermäefjtnijj legat, zapis, g. u.

Cegationgratl), m. (ber) konsyliarz legacyi ober
konsyliarz legacyjny; radzca przy poselstwie.

CegationSfefretar, m. (ber) sekretarz legacyjny.
Cegebenne, f. (bie) nona kura, niena -.
Cegen, y. a. ka, pooy; auf ober in etro. —
woy, gier legen jaja nie, — znosi, gin
©d)iff boi Slnfer legen stan na kotwicy z okr-
tem. 23ei ©eite legen odoy, odkada. Sin ben
Sag legen jawnie okaza, wynurzy. SlnbieÄette
legen uwiza na acuchu, .gianb an etroag —
wzi si do czego. Sjanb an ftd) felbft legen
ycie sobie odebra, ginem etroaS febr nahe legen,

b. i. beutiid) merfen laffen przymawia si do cze-
go, ginem etroaS sur Caft legen, e8 ibm cl8 einen

gebier auslegen przypisywa komu win, zarzut
komu czyni, zada komu co zego, winowa
kogo w czem. gin ©tabt in Slfrbe legen miasto
zapali, w perzyn ober w popió obróci, gin
capital it: bie ^anblung legen kapita lokowa, —
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umieci w bandlu. ginem baS .fpanbrocrf legen,

cf. einem tat Äonsebt berberben pomiesza komu
szjki. >giol5 an Daß fteuev legen drew do ognia
przyoy. Gin Spferb legen konia waaszy.

Die .fjanb auf ben 911 unb legen rk na usta

pooy, milcze ober trzym-a jzyk za zbami.
3inö aufö Panb legen naoy ober woy poda-
tek na kraj. ©runb 511111 Jpaufe legen fundamenta
na dom zaoy, Die SBorte in ben äJlunb legen

woy sowa w usta.

Snö ©efängnifj legen wsadzi do wizienia.
li) ©id) legen ka, pooy si; fid) roorauf

legen, 3. 33. auf bie Gbemie przykada sie do
Chemii, Pam.i przyoy si do czego; nad)

KV. udawa si na co, pilnowa czego, apli-

kowa si do czego, oddawa si czemu. Gj.

w zaciszu domowein odda si Godebski swo-
bodnej nauk uprawie, Szan.; oddanie si
naukom, Pust.

©id) 3U S3ette legen pooy si, uda si do

spoczynku, pooy si spa. Der 3oW hit fid)

gelegt gniew oplonl, Gin. ^jaubb., cl. umierzy
si, uspokoi si, cf. udobrueba si. Der SBinb

roirb fid) legen uciebnie wiatr, Gin. .£), Sid) nor

Slnfcr legen zarzuci kotwice.

©id) auf bic faule Seite legen odda si leni-

stwu; cf. opuci sie. ©id) in8 SHittel legen ober

fid) baiein legen wda si ober wdawa sie w co,

przyczyni si za czerni cf. wstawi si za

czem. ©id) in etroaö legen wda sie w co.

Segen, n. (baö) kadzeuie, ukadanie.
Cegenbe, f. (bie) bie Cebenöbefdjreibung einee heiligen

legienda, ywot witego. 2) — , ein SJlährcrjen,

eine Grbid)lung bajka, brednie, flkcya.

Segenbenfcbreiber , m. |ber] pisarz ywotów
witych.

Cegefr'uhl, m. (ber) in ben Sßabicrmühieii, stó, Tch.
Cegejeit, f. (bic) biejenige 3fit, in roekher bie ffiogel

Gier jti legen pflegen czas niesienia jaj, cf. lee-
nie, Tr.; cf. czas leenia.

Cegbenne, f. (bie) kura nona; cl. kwoczka, eig.

©riitbenne.

Segion, f. (bie) eine ©d)aar remifdjer ©oibaten ju

§ufj, eine grofje Sltenge legion, legia, bibl. wojsko,
wielkie mnóstwo.

Se given, v. a., ©olb, (Silber mit geringen gefallen

berfetjen przysad da zlotu, srebru. ©Über legi*

ren do srebra doda miedzi, ©olb legiren do

zota doda srebra albo take miedzi, Tch.;

legiren miesza, Tch.
2) buvd)8 leftament bermadjen zapisa, legowa,

odkazywa co testamentem, L.

Segieiatur, f. (bie> prawodawstwo, f. ©efetjgebung ff.

Cegitim, adj. prawny, 'prawowity.
^legitimation, f. (bie) legitymacya.

Cegitimitat, f. (bie) *prawowito5 prawno.
Cegitimiren, v. a. legitymowa, usprawiedliwia,
wykaza prawo swoje.

£ eg it i mirt, fid) legitimirenb wylegitymowany pe-
nomocnik, 8tS.

2e()be, f. (bie) ein roüfteö, ungebauteß ©tüdt 8anb,

lbeld)e6 feinen Shiijen bringt lada, L.; pustka, grunt

pusty, odlog.

Ce ben, 2 el) u, n. (baS) ein Iänblid)c8 ©runbftücf, rod*

d)e6 jemanbem gegen geroiffe borf)erbeftimmte Cci«

ftungen gum nutjbarcn Gigentbum für ihn unb feine

9cad)fommen gegeben roirb (8at. feudum) majtno
lenna, Tr., lenno, g a, lenno, Ienetwo, *le-

mastwo, *mastwo; cf. L. dowiernorctwo,
eig. jCibeifommifji.

*2el)CH, f. (bie) inwestytura, nadanie lennociaj
cf. L. infeudacya.

Cel) cna a* er, m. (ber) grunt lenny, — lenniczy.

Ccbenbar ober üblicher Icbnbar lenny, lenniczy, len-

ski, dowiernorczny, a, e.

Cetyn barteit, f. (bie) lenniczo.

Cefjenbrief, m . (ber) ober Cebenebrief lenny zapis,
nadanie lenna ober — lennoci.

ßebenbienft, ro. (ber) suba z lenna pochodzca;
posuga lennicza.

Celjengelb, n. (ba8) danina lenna.
l' el)enfrau, f. (bie) lenniczka.
Cehengut, n. (ba6) dobro lenne, L., lenny majtek,

lenna majtno.
Ce Ijenl) err, in. (ber) cf. bev Cebnßberr lennodawca,

Fan lennoci, Pan lenny.

8el)en6brief, m. (ber) nadanie lenna ober — len-
noci

C e l) e

n

6 e i b ober Cef)n6eib, m. (bet) przysiga ho-
downicza.

8 efjeneerbe, m. (ber; dziedzic lenna.

U e f) ene

f

all, m. (ber) wakaneya lennoci; zawa-
kowanie lenna.

Cebenefolge, f. (bie) nastpstwo lennicze; —
lennoci.

Cer)en6 folg e v. m. (ber) nastpca w lennoci.
Sebenfimann, m. (ber) lennik, czowiek lenny,

cf. *man
8ebcn&bflid)r, f. (bie) powinno lenna, obowizek

lenny, mastwo.
8ebenöbflid)tig lenniczy, hodowniczy.
Cebeno)flid)tigfeit , f. (bie) lenniczo, holdo-

wnictwo.
£ e I) e u S r e d) t, n. (bae) prawo lenne, prawo hodo-
wnicze.

Ceben&trüger ober Cebnträgcr, m. [ber] nad) L. le-

nownik, lennik, wazal, podlennik.
Cebenmaare, f. (bie) danina z dostpionej lennoci.
£ebenroefen, n. Iba6) lennictwo.
8el)in, m. fberj glina.

8el)inarbcit, f. (bie) lepianka (z gliny).

8el)martig, lebmidjt gliniasty, glinowaty.
8 eb mb latter,

f. .puflattig, grofjer.

Cebmen, v. a. glin smarowa.
8ebmcrn lepiony z gliny, gliniany.

8el)mgrube, f. (Die) glinki, Pi.

8el)mgufj, m. (ber) cine Gifenroaare elazo w glinie

lane (a)j 3. S3, ein Gentner fjnlben — cetnur to-

warów pó w glinie lanych (a), ©atljer 8el)tngufj

cakiem w glinie lane (a).

Cebmicbt, adj. bem Seljm äbnlid) gliniasty; mtny.
8ebmig gliniany; Icbmiger S3obcn ligawica, L.,

glej. Gj. konie po glejach pomordoway si
prdko, P. Jan.

Cebmbaije, f. (bic) niepalona cega, glinopacyn,
surówka (a); glinopacyn tem si tylko róni
od surówki, e si on urabia nie z prostj sa-

mej gliny, ale z gliny pomieszanej z sieczk,
z padziorem i potm w form tyme si stry-

chuje sposobem jak cega, Bbsz.; ciany z pa-
ców, z glinopaców s trwalsze od surówki (a).

ecbmtvanb, f. [bie] ciana gliniana, lepianka.

8eb miner f, n. (ba6) lepianka.

8el)n, n. {tat) f. 8ef)cn.

8 el) nb auf, f. (bie) awka z porcz.
8el)ne, f- (bie) (mit einem bunfeln e) «d)6nagel on

(u wozu), cf. tulej (eig. aue bem Deutfdjen bie

Dille) z luni bermutblid) ba8, roa6 in ©amlanb
bie 8ifjrueibe" = lunia z tulej heijji, b. i. ber

«d)önagel ober bielmcbr bie Dille bee «d)6nagel6 mit

ber langen ©tauge auf ber Stimge berbunben, rooran

fid) bie'Ceitern lebnen.

2) berjenigc $beil an einem Dinge, rooran man fhij

lebnt podpora, wspora, porcz, g. y, Ij.; blanki,

ty ober tylec u krzesa, ffluff. tokletnik; (bibl.)

porcze. Gj. pokad obwiedziony jest awk
i porcz. — be6 S3erge8 pochyo góry.

3) f.
«horn, fplfciger.

8 ebnen, v. a., in einer bon ber fenfrechten jRichhing

abmeid)cnben ©tellung an einen nnbern Äörber legen

opiera, oprze, an ctm. o co wesprze, wspie-
ra, podeprze, podpiera.
— , v. n. m. f. u. fid) lebnen opiera aie na
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czm. 25er redete ginget lehnte fid) an ben glufj

prawe skrzydo przypierao do rzeki (a). <Sid)

lüiber einen lehnen powsta przeciw komu.

Seinen, v. a. (mit einem bellen e') f.
teilen; cf.

borgen, etroa8 bon jemanb poyczy czego od kogo.

Ce i) ner, m. [ber] poyczajcy.
Cehnladei, m. (ber) ber Soljnlacfe, ber SERietf>Iacfei

lokaj najemny.
Cehnpferb, n. (ba8) ko najemny, ko najty,

ko do najcia, SBj.

Pehn8= f. CehenS*.

Ccljnfeffel, eer)nftur>I , m. (ber) krzeso z por-
czami.

Cehramt, n. (baS') nauczycielstwo, I.., cf. urzd
nauczycielski.

Ccljinnftalt, f. (bie) naukowy instytut, naukowy
zakad, szkoa.

Cehrart, [f. (bie) sposób uczenia, sposób nauki,

"meiod, g. u, unb beffer metoda, g. y.

Cer)i'begierbe , f. (bie) ch do nauki, ochota do
nauk, cf. ciekawo.

Cehrbegierig ciekawy* ochotny do nauk;

2) pragncy naucza.
Cehrbe griff, m. (ber) ukad, g. u, sumaryusz
nauki; krótki rys nauki.

Cehrbrief, m. (ber) zawiadczenie z terminu, list

ze wiadectwem, e kto terminowa unb nicht

wiadeczny.
Cehrbuch, n. (bci§) uczebna ksika, nach bem Stuff.

uczebnaja kniga; ksika naukowa, krótki
wykad nauki jakiej.

Cehrburfd), m. (ber) ucze, g. ucznia.

Cebrcontract, m. (ber) kontrakt o termin, — o

nauk.
Cehre, f. (bie) nauka, uczba. 3Me Cebren uwagi,
przestrogi nauczyciela. 3(n ber Pefjre fein ter-

minowa. 3In bie — geben odda na nauk (do

terminu).

Cer) reifer, m. (ber) zapa nauczycielski.

Cehren, v . a. naucza, uczy, (bibt.). galfch lehren

uczy kamstwa. 2Me 3e\t roirb lehren czas
odkryje, Krs., it. czas w krotce prawdziw
przyczyn wskae (a), — okae (a) 5 cf. prze-
konywa. (Jj. 3)ie (Erfahrung lehrt dowiadczenie
najdokadniej przekonywa ober naucza. Äenneil

lehren da pozna.
Cehrer, m. (ber) nauczyciel, g. a; cf. mistrz, g. a,

j. S3. Mistrz wymowy, Potocki. — be6 ©efetjeS

uczyciel zakonu (btbl.).

Cehrerin, f. [biel nauczycielka, mistrzyni.

Cebrerftelle, f. (bie) urzd ob. posada nauczyciela.
Cehrfacb, n [ba6] zawód nauczycielski.

CerjrfShig zdolny ober usposobiony do nauczania.

Cer>rfarjigfeit , f. (bie) usposobienie nauczyciel-
skie, zdatno do podawania nauki.

Cehrfreiheit, f. (bie) wolno uczenia.

Eetjrgabe, f. (bie) talent dawania nauki ; dar nau-
czania.

£ ehr gang, m. (ber) kurs nauki; porzdek w wy-
kadzie.

Cehrgebiube, n. (ba8) ukad nauk, systema, g.

sy8tematu.
Sehrgebicht, n. (ba§) wiersze dydaktyczne, poe-
ma naukowe.

Cehrgegenftanb, m. (ber) przedmiot naukowy.
Cefyrgelb, n. (6a§) zapata od nauki na terminie,
opata ob. paca za nauk, — opata od nauki.

fiehrgefchaft, n. (ba§) obowizek nauczycielski.
Sef)rgefd)idlichfeit, f. (bie) zdatno do uczenia.
Cehrgrunb, m. (ber) zasada nauki.
Sehrhafttg sposobny do nauczania, pojtny.
Cehrherr, m. (ber) mistrz — , Pan u którego si
kto czego uczy ober terminuje , cf. majster,
pryncypa.

Sehrjahr, n . (bau) rok nauki, termin. 2) $1. bie

Sehrjahre lata nauki, — uezby; — beenbigenwy-
terminowa.

Mrongovius, Deutsch-Poln, Wörterbuch.!. 2.8itf.

Cehrjunge, m. (ber) ucze, g. ucznia.

Sefjr

f

it nff , f. (bie) sztuka nauczania.
Cerjrliug, m. (ber) ucze, g. ucznia, cf. termina-

tor, g. a, (a), 3. 95. — kominiarski (a); cf.

chopiec pocztkujcy.
Cehrmibchen, n. ( ba6 ) dziewczyna na nauk
dana

Cehrmeinung, f. (bie) naukowe zdanie, dogma.
ßebvmeifteir, m. (ber) nauczyciel, metr.

Cehrmeifterin . f. (bie) nauczycielka, mistrzyni.

Cebrmetbobe
f.

fehrart.

Cehrblan, m. (ber) plan nauk.
Cehrprobe, f. (bie) próba nauczycielska (w u-

czeniu).

Cebrpunft, m. (ber) zasada nauki, punkt nauki.

Cel)rreid) naukodajny, 3. S3, naukodajne pomniki,
Szan., pouczliwy, nauczny, 5 S3, nauczne
przestrogi, Szan.; obfitujcy w nauk, peen
nauki, treciwy; cf. pamitny, uyteczna
ksika ,

podny w wypadki czas , ciekawy,
nauczajcy.

Cehrfaat, m. [ber] sala, w której nauki dawaj;
nauczainia.

Cebrfaij, m. (ber) twierdzenie; cf. ustawa nauki
Ober zasada nauki.

Cehrfbrud), m. (ber) przypowie, wyrok, cf.

mj'l celna.

Cehrftanb, m. (ber) stan nauczycielski.

Cefyrftubl, m. (ber) katedra (nauczycielska);
uczelnia Trój.

Cehrftunbe, f. (bie) lekcya, godzina, godzina
naukowa-

Cehrftl;!, m. (ber) styl naukowy, cf. — dyda-
ktyczny.

Cehrton, m. (ber) ton dogmatyczny, — nau-
czycielski.

Cebroortrag, m. (ber) wykad naukowy.
Cchrroeife, f. (bie) sposób nauczania.
Cebra eit, f. (bie) czas nauki, termin.
Seib, m. (ber) ein organifcher belebter Äörper ciao,

cf. Ruff. tjeo, tusza. 2) — ber Sheil be6 CeibeS

äroifchen ben ttrinen unb güfjen, ber »Jumpf same
ciao, lulów; cf. stan, poy, pas.

3) ber untere Sheil biefe8 CeibeS, ber Unterleib, ber

SSaud) brzuch, g. a; Sßr. = Sßolrt brzucho, hoff.

ywot.
4) bie ^erfon felbft, befonberS in 3ufammenfetju=

gen to co do osoby czyjj naley, co mu jesc
lube; (w zoonych).

5)' ein Sheil be6 tteibungöftücfeS, ber ben — sroi*

fcheuben Slrmen unb güfjen bebecft stanik, stan u
sukni; kaftanik, gorset, gj. co w brzuchu nikt
niewidzi , co na grzbiecie na to wszyscy oko
maj. ©einem - fiut thun dogadza ciau. 3)ie

ämtte beg Selbes poy. «mitten burd) ben — ge*

flochen w poy przebity, PK. ©ut bei Ceibe fein

f. beleibt dobrej tuszy, tusty na ciele.

©efegneten CeibeS fein brzemienn, w ciy,
przy nadziei by. Son SJcutterleibc an z ywo-
ta matki, tlm ben — faffen w poy uchwyci.
War^ocki Jul. Caes.

Sfleifjen im Ceibe kolka, darcie w ywocie ober
torsyje. DD.
3emanben am Seibe ftrafen ukara kogo na ciele.

Den Ceib fchcwben ly ciao swoje; cf. sromo-
ci ciao swoje, einem ju Ceibe gehen naciera
na kogo, cf. podsadza si blisko pode, P.
Kochn. 617. n unb atifjer bem Ceibe w ciele i

prócz ciaa beffer zewntrz ciaa. 2)og $e im
Seibe thut einem roeh srodze ubolewam , cf. bas
^)erj blutet ober wntrznoci si w czowieku
wzruszaj. Stichtiger — ciao pode. 2)en — im
3aume halten ciao w opotkach trzyma, na
wodzy trzyma ciao. S3leib mir bom Seibe nie-
przystpuj, precz odemnie.

6) Sinem 511 Ceibe gehen dojeda, dokucza,
komu, ostro naciera na kogo.

31
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»u8 2eibe8fräften na umór, L. S3ei Seibe nid)t

adna miara nie, jako ywo nie, niedaj tego
Boe. Skrftopfter — zatwardzony ywot. Dffe=
nen Ceibhaben mie wolny stolec. CeibeS» unb
©celenfräfte silki ciaine i duszne, bon fleinenÄin»

beru DD. fonft siy ciaa i duszy.
Seibatjt, m. (ber) przyboczny lekarz, (a); lekarz
od boku, (a); lejbmedyk , Ross.; cf. Doktor
nadworny, Vol.

Seibbinbe, f. (bie) binda przez ciao,, szarfa,
pas, przepaska.

Seibchen, n. (beto) ywotek, g. tka, DD.; cf. Sßr.*

$oln. brzuszko?
2) gorset, kaftanik

Seibcompagnie, f (bie) kompania przyboczna.
Seibeigen, ad. poddany, niewolny, niewolniczy;

cf. B. osobowastny, przypisany do ziemi (lat.

glebae adstrictus).

Seibeigener, m. (ein) poddany? 55r.=$oIn. podda-
niec, g. ca, niewolnik, g. a, cf. chop, g. a.

Seibeig enfchaft, f. (bie) niewola, poddastwo
(niewolne)

Seiben, v. n. mie sie; nur in einigen Slu&biütfen,

3. S3, roie er leibt unb lebt, b. i. roie er geftaitet ift

unb {Ich bewegt jak jest usposobiony i jak yje.
cf. leibhaftig.

Seibe8befd)affenheit, f. (bie) skad ciaa, kon-
stytucya, komplexya.

Seibe8b,eroegung, f. (bie) agi tacya, wiczenie
ciaa, ruch ciaa.

Seibeebtirbe, f. (bie) ciar, g. u, brzemi, |(g.

enia) w ywocie, pód.
SeibeSerbe, m. (ber) ein Erbe ben Semanb felbft ge*

jeugt bat rodzone dzieci, Sukcessor naturalny,
rodny nastpca; cf. L. pociechy, konsolacya,
bogosawiestwo, L.

SeibeSfrutht, f. (bie) pód ywota.
SeibeSgaben, $1. przymioty ciaa.

Seibe6gebred)en , n. (ba8) ber SeibeSfehler, m. wa-
da ciaa, uomno ciaa.

SeibeSgefafrr, f. (bie) naraenie zdrowia lub

ycia.
Seibe8geftalt, f. (bie) posta — , postawa ciaa;

cf. uroda, wzrost, g. u; cf. figura.

SeibeSgrófje, f. (bie) wielko przyrodzona,
wzrost przyrodzony, uroda.

Stibeefraft, f. (bie) sia ciaa. 2(u8 2

—

fräften z
caej siy.

Seibe6Iängel, f. (bie) wysoko ciaa.

SeibeSleben, n. ycie, ywot. S3ei — za ycia,
za ywota; Sei — roenn bu bein Sehen lieb haft

jeeli ci ycie mie. ©ott toirb einem jeglichen

geben nachbem er gehanbelt hat bei 2eibe6leben

(2 Gorinth. 5, 10) freht blofj w ciele.

SeibeSpflege, f. (bie) dogadzanie ciau, pielgno-
wanie ciaa.

Seibeöfchaben, m. (ber) uomno, defekt.

Seibeffen, n. (ba) ulubiona potrawa, najulu-

biesza potrawa.
Seibeöftarfe, f. (bie) moc ciaa. 2) grubo

ciaa.

SeibeSIftrafe, f. (bie) kara cielesna.

Seibeöübung, f. (bie) wiczenie ciaa, ruch ciaa;
obroty ciaa, pi.

Se ib far be, f. (bie) eine garbe roelcherjman bomig(id)

geneigt ift »osobisty kolor, beffer ulubiony kolor.

2) bie gleifdjfarbe inkarnat, cielisty kolor.

Ccibfrohnc, f. (bie) paszczyzna osobista.

Seibgarbe, f. (bie) gwardya przyboczna; przybo-
czna stra, SP., cf. lejbgwardya.

Ceibgebinge, n. (tab) doywocie, (cf. B. oprawa).
Ueibgeridjt f. Ceibeffen.

Ceibgürtel, ra. f. Ceibbinbe.

leibhaft, leibhaftig, adj. mit einem orgaitifdjen Äorper

öerfehen, forderlich cielesny, wcielony. 2) ft.

toirflicb, mähr istny, rzeczywisty, prawdziwy,
wierutny, L.? istotny, przytomny* leibhaftige

©cifter istne duchy, ex Mick. Slenea8 fteht leib-

haftig ba on twarz, wzrostem, równy Bogu
w obec- staje, Virg.
3n leibhafter ©eftalt w prawdziwej postaci,

osobicie. (Sr ift e8 leibhaftig to on sam. 3)aS
ift ber leibhaftige $apa wykapany tatulo, L.

Ceibjäger, m. (ber) strzelec przybocznym im Boss.
lejbjegier; cf. strzelec nadworny.

Ceibig, adj. gut bei Ceibe, fleifd)ig cielisty, misisty.
Ceibfod), m. (ber) kucharz przyboczny, cf. —
nadworny.

Ceibfucben, m. (ber) ulubione ciasto w Królewcu
znajome, lejbkuch.

eeibfurfdjcr, m. (ber) kuczer *od boku; cf.

stangryt *bokowy; cf. lejbkuczer, cf. beffer —
nadworny.

Ceiblid), adj. bem Ceibe nad), in bem Ceibe gegrünbet

mit einem Ceibe berfeben , forperlich cielesny, cia-

lny, a, e, osobisty? rodzony.
Gin leiblicher (Sib , welchen man in eigner gSerfon

ablegt, ein förderlicher gib ^cielesna beffer osobista
przysiga? cf. 9tuff. lieznaja — . <Der leibliche

SSruber rodzony brat. <Die (eiblid)en Äinber rodzo-
ne dzieci. Sie leiblidje 3Jtad)t moc ciaa. Die
leibliche

_
©eftalt ksztat cielesny. 3)ie leiblichen

©Üter cielesne dobra, doczesne dobra. üDie leib*

liche Uebung cielesne wiczenie.

C ei bp ferb, n. (ba&) ko (wierzchowy) ulubiony,
SBj., ko faworyt, ko *ywotny, L., cf.

Orl. 23.

Ceibregiment, n. (ba6) lejbregiment, L.? pólk
przyboczny, ulubiony regiment.

Seib rente, f. (bie) doywocie* cf. czynsz do-
ywotny,

f. StHente renta doywotna; pensya
doywotna.

Ceibrocf, m. (ber) frak? sutana, eig. ein — be8

®eiftlicf)en, L.; lejbik, Aut.; bibl. napiernik.
Ceibfchmerjen, pi. ból ywota, ból brzucha.
Ceibfchneiben, n. (ba8) *rzeczka, Tr.; cf. rzni-

cie w brzuchu.
Ceibfchroabron, f. (bie) przyboczny szwadron,

*lejbszwadron, g. u.

fieibfpeife, f. (bie) f. Ceibeffen.

«eibfprucb, m. (ber) ein (Spruch, b. i. lehrreicher ober

finnreicher ©a£, roelchen_ man bot'äüglid) liebt, ©i;m«
boltiin, ©ebife przypowie osobista; cf. nad) bem
Stuff. Utlb Tr. symbolum, godo, uaslojlloss.dewis.

Ceibftüct, n. (ba8) pas, g. a; stan; gorset. @r.
chce go w pas porwa, P. Kch. 209.

Seibftücfchett, n. Cba8) ulubiona arya, — piosnka.
Ceibftuhl, in. (ber) ein Jcachtftuhl stolec, naczynie

potrzebne.

Seibroadje, f. (bie) stra przyboczna, cf. Boss.
• lejbgwardya.
Seibroagen, m. (ber) kareta ulubiona; powóz dla

samego Pastwa.
Seibroifche, f. (bie) bielizna (na ciao).

Seibroeh, n. (baó) ból brzucha.
CeibjUd)t, f. (bie) wyznaczony dochód na do-
ywocie; cf. *apanaa; cf. *oprawa.

Seich, n.
f. Saich.

Seichborn, m. (ber) ein .ftübnerauge nagniotek, g.

tka, L.? odgniotek, im töuff. unb ©ohm. mozoa;
cf. L. odcisk, kurze oko na nogach, "martwak,
*twardzizna, narostek; cf. Sßr. $0ln. koko-
szanka.

Ceid)C, f. (bie) tarlisko, czas gdy si ryby tro.

2) ber ßeib cfneö Skrftorbenen ciao (zmare),
trup, *pogrzebieniec, g. ca; Sßiv^ßoltl. umerlak,

g. a; zwoki? 3. S3, król którego zwoki za-

ledwie ob. ledwie ostygy, (a) 1826 (Sr,, zwoki
artysty N. zostay pochowane w N Ca) 1835.

(Sr fleht au6 roie eine — zblad jak trup, zblad
jak chusta. Sftit jur — gehen i na pogrzeb.

Seid) en, v. n. m. h. roie bie gifche rybi ober trze
sie? roie bie gröfdje abie.
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Seichenbegóngnifj, n. (ba8) pogrzeb, obchód po-

grzebowy, Aut., obrzdki pogrzebne.

Seichenbegleitung, f (bit) orszak aobny (a),

pogrzeb, g. u, kondukt (pogrzebowy), pro-

cesya pogrzebowa ober processya aobna.
Seichenbefichtigung, f. (bie) rewizya trupa;

obdukeya.
Seichenbeftatter, m. (ber) pogrzebnik, g. a.

Seidjenbitter, m. (ber) suga, co prosi na po-

grzeb; zapraszajcy do pogrzebu.

Seicbenblafj blady jak trup.

ü etrf)enblaffe, f. (bie) trupia blado.
Seichen buch, n. (bn6) metryka zmarych.

Seidjeneffen, n. (t>a%) uczta pogrzebowa, stypa.

Seichenfncfel, f. (bie) pochodnia pogrzebowa.

2eid)enfrtrben koloru bladego, trupiasty.

Seichenfeier, f. (bie) obchtfd pogrzebny; ekse-

kwie, pi.

Seichengebühr, f. (bie) zapata za pogrzeb, koszta

pogrzebu.
Seichengefolge, n. (ba8) orszak aobny.
Seichengelb, n. (ba8) f.

S— gebühr.

Seichengebrünge, n. ibaä) [parada pogrzebowa,
wystawa pogrzebna.

Seicbengeruch, m. (ber) zapach od trupa; tru-

pizna.

Seichengerüfte, n. (ba8) (Sat. castrum doloris)

katafalk.

Seichengefang, m. (ber) piew pogrzebny (i

wiersze).
Seichengeroanb, n. Cba6) szata aobna. f.

Srauerg— .

Seichengeroölbe, n. (ba&) katakomba; sklep na
zoenie umarych,

f.
©rabgeroolbe.

Seichenh'aft do trupa podobny, jak trup.

Seichenrjaufen, m. (ber) kupa z trupów ustana.

fieid)enl)au8 , n. (ba8) dom przedpogrzebny.
Seici)en[)ügel, m. (ber) mogia,
Seichenfammer, f. (bie) "trupialnia, komórka dla

umarych.
Seichen mahl, n. (baß) uczta pogrzebowa; »chleb

aobny.
SeirhennitiUf, f- (bie) muzyka pogrzebowa.
Sei d)enprebigt, f. (bie) kazanie pogrzebne; cf.

Stuff, nadgrobnaja propowied.
Seichenrebe, f. (bie) mowa pogrzebowa
Seidjenfchau, f. (bie) obdukeya, egzenterowanie;
rozpoznawanie jaka kto mierci umar, przez
otwarcie zwok.

Seichenftein, m. (ber) kamie grobowy, grobo-
wiec, g. wca.

Setchenträger, m. (ber) portant (co nosi umarych),
noszacz ciaa zmarych, *trunnonosz, MW.

;

wynoszcy zmarych.
fceichentud), n. (ba8) sukno na katafalk, ober ca-

un , g. u, kir pogrzebowy , *zgo , v u 1 g o

dgo.
Seichenroagen, m. (ber) karawau , wóz po-

grzebny.
Seichenj'ug, m. (ber) kondukt, g. u, cf. expor-

tacya; procesya pogrzebowa. 2) orszak po-
grzebny.

Setchnam, m. (ber) ciao, trup, g. a.

Seid)t, adj. in Anficht be8 ©eröid)t8; letki, lekki,

a, le; — ohne SJHihe atwy, snadny, a, e ; cf. a-
godny; j. S3, agodna ótaczka, choroba, opp.
uparta —, DD.

2) leicht, adv. atwo; etko, lekce ; acno.
Sr,, fo leicht roie eine geber tak letkie jak pió-

rko. 3)a8 ift leicht gefagt atwo mówi. (£8

roirb mir leicht z atwoci mi to przychodzi,
snadno mi to przychodzi. "©o leicht roie Äirfchen

ejfen jakby wianki wi Cco do sowa: tak
atwo jak winie je). Seicht 311 berfofjnen atwy
(snadny) do ubagania. 68 todre gar leicht ge*

fchehen bez mala sie niestao. SRan hat bid) ju
leicht gefunben znaleziony letki na wadze, efjr

leicht atwiusieki, lekkuchny. Sin leichter (leicht

finniger) SDenfch letki , beffer lekkomylny
czowiek.

Seichter lekciejszy, lejszy; atwiejszy. 2) adv.

lej, lekuze] ; atwiej. Sich etwas leichter machen

ober erleichtern uly sobie czego; cf. uatwi
sobie co. — behalten atwiej (snadniej) w
pamici (zoy co, KV.) zatrzyma; spa-

mita.
Seich"tern, v. a., leichter machen, obs. f. erleichtern

uly; bibl. 2 (Shronif 10. 4
> *>ein Sater batunfer

Sorb ju hart gemacht, fo leichtere nun bu ben harten

3Menft beine8 S3ater8 ociec twój woy na nas
jarzmo ciszkie, ale ty teraz ulyj nam nie-

woli srogiej ojca twego, it. v. 9. 4?iob ?
i
13.

8eid)tfertig letkomylny, pochy; letkiego serca,

swawolny, z letka co biorcy; leichtfertige See«

len letkomylne dusze, niestateczne.

Seichtfertigfeit, f. (bie) letkomylno, pocho;
lekko, cf. swawola.

Seichtfufj, m. (ber) trzpiot, rozstrzepaniec.

Seichtfüfjig letkonogi.

Seichtgltubig, adj. atwowierny; *wiarliwy, L.
Seid)tgläubigfeit', f. (bie) atwowierno.
Seid)ttgfeit, f. (bie) letko, lekko; 2) a-
two, pynno; j. S3, ujmujca pynno w
oddawaniu swych wasnych myli, Szan. 68
ift ihm eine — beutfeh,

_
franjSjifch yx [brechen

acniuchno mu przychodzi , po niemiecku ,
po

francusku jak rzep gry, L.
Seichtlid), adv. atwo, lekko.

Seidjtfinn, m. (ber) letkomylno (czynu).

Seichtfinnig letkomylny.
Seichtfinnigfeit, f. (bie) letkomylno, niesta-

teczno umysu.
Seichjeit, f. (bie) czas ikrzenia sie; czas tarcia

si ryb.

Seib, adv. bolenie, (w sposobach mówienia z
©ein i Shun:) ©id) etroa8 leib fein laffen aowa
czego. 66 thut ihm leib al mu. 68 thut mir
leib um ihn al mi go, auj go, bolej
nad nim.

Seib, n. (ba6) ft. S3eleibigung, Unrecht krzywda. 2)

Jraurigfeit, S3etrübnifj, Äummer utrapienie, bieda,
ao, smutek, ze, zmartwienie, ból, g. u, bo-

le, al, g. u; cf. Srauer.

3d) mufj mein — in mich freffen, bibl. bole
moja bardziej si wzmaga. $lad) ber 8reUDe
fommt — koniec (kocem) wesela bywa smutek.
66 foli bir tein — roiberfajjrcn nie spotka ci nic
zego, nie bdziesz obraony. ©id) feine S3o8*

beit — fein laffen aowa zoci swojej. Stächen

ben , bem — gefcbah uj si krzywdy czyjej.
6inem ein — ttyun co zego uczyni ober wy-
rzdzi komu, skrzywdzi kogo; liebes unb fein

— tf)tm dobrze czyni komu, a nie le. Sinem
etroa8 ju Seibe thun krzywd komu uczyni, u-
krzywdzi kogo w czem. — tragen um 3emanb
obchodzi aob po kim, aowa kogo, smuci
si, paka kogo , w aobie by Ober w alu
by po kim; cf. aob po kim nosi; cf. okry
sie aob. SJtit einem — tragen uali
si kogo.

Seiben, n. eine ©tabt Lejden, Lugdun, g. u.

Sei ben, v. irr. n. m. h. Imperf. id) — , er litt,

Conj. bafj id) — , er litte, Part. prt. gelitten cier-

pie , znosi; cf. zapa na zdrowiu, (a); do-
znawa. (?£. czuem ja zawsze cierpienia, <a).

Sin ber SSruft leiben cierpie na piersi. 25er

SSerfchroenber fann ba8 ©elb^ nicht leiben Panicz "ten

marnotrawny brzydzi si pienidzmi. ©ie
haben Schiffbruch gelitten rozbi si im okrt; 3d)

babe breimal Schiffbruch gelitten trzykro si ze
mn okrt rozbi; cf. rozbicie na morzu po-
nie, junger leiben gód cierpie, godem by
cinionym; cf. mrze, gód mrze.

geuer leiben fann rzecz która znie moe
31*
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ogie. 35ie 3cit Ieibet6 nid)t czas niedopuszcza.

Dae «fpimmelreicb leibet ©eroalt królestwo niebieskie

gwat cierpi, (streike IciDen plagi odnosi, bibl.

§lm gleifd) leibcti cierpie w ciele, beffer na ciele,

SBj., letjteree tig. ara Skib leibcn.

35e8 eroigen getiere $ein leiben, bibl. ognia wie-
cznego karanie ponosi. Sd)aben leiben szkod
ponosi, szkodowa. £)ie.©e|"unbf)eit leibet zdro-

wie szwank cierpi, Krs.

So tnie mano leibcn fann tak jak znie
mona, Sie founte biefen SMcnfdjen nid)t Dor Slugen

Iciben ona tego czeka na swoje oczy cierpie
niemoga. dr ift in biefem .gwufc Jnor)l gelitten

radzi mu s w tym domu; cf. beliebt lubiony.

©o oiel roie bie Umftänbe leiben ile okolicznoci
dozwol.

Diefe "Sache leibet feinen Berjug rzecz ta nie-

cierpi zwoki.
2)er leibenbe Jhcit dolegliwe miejsce, f. leibenb.

Seibcii/ n. (ba6) cierpienie, strapienie, utrapienie,

ucierpienie, mka, niedola, zmartwienie, przy-
kro, dolegliwo; cf. ucisk, uciemienie,
krzy. 35a§ — UllfeieS 4?errn passya, mka Pa-
ska. SJMch hat — umgeben, bibl. ogarny mi
nieszczcia, którym niemasz liczby.

— be6 Sobeö ucierpienie mierci. 2)a6 roar ein

— to to mka bya ober byo to wielkie utra-

pienie, by to wielki krzy.
3d) [)Ctbe biel — mam za swe.

Sei ben f. Blag.
Seibenb cierpicy; cf. dolegliwy; J. S. posma-

ruj tym olejkiem dolegliwe miejsce; cf. zapady.np.
narone choroby oczu, (a) cf.paffib bierny; biernie.

Seibentlid) f. beffer leiblid) znony; to co ujdzie.

2) — passiv biernie, cierpitliwie; j. S3, fid)

leibentlid) Derljalten obojtnym by , nieczynnym
byj cf. cierpitliwie przyjmowa, L.

Seibenfchaft, f. (bie) namitno; pasya. Sr.

szczliwy , najszczliwszy , kto przy ycia
kresie , to szlachetne wspomnienie do grobu
poniesie , e z si namitnoci wiód zwyci-
skie boje, a prac i cnotami policzy dni

swoje.
Seiben fd) a ft lid) namitny. 6$. wte z przyro-

dzenia zdrowie Sowackiego nie wytrwao
przeciw namitnemu naogowi pracy umysowej,
(a); cf. namitnie, adv.

Seibenfchaftloe wolny od namitnoci, bez n—

.

Selbenfchaftlofigfeit, f. (bie) wolno od na-

mitnoci, zimna krew.
itro. leibenfdjaftlid) lieben namitnie ob. pasyami

co lubi. Gin l— er SDtenfd) pasyonat.

Setbenögefäfyrte, —genoffe, m. (ber) towarzysz
cierpienia.

Seibenögefährtin, f. (bie) towarzyszka cierpie
ob. niedoli.

Seibenegefchichte, f. (bie) historya mki Pa-
skij.

Seibenefeld) ,' m. (ber) kielich goryczy.
Seibenetage pi. dni utrapienia.

Setber, interj. al si Boe, poal si Boe! nie-

stety, gj. ee ift leiber ©ottee au& mit mir poa
si Boe, zginem, — ju po mnie. Sin Slijt

roar leiber nicrjt ba , na: nieszczcie lekarza
nie byo.

Seibeffen, n. (ba6) stypa, pogrzebny —
, zadu-

szny obiad.

Seibig, adj. Unluft erroetfenb, befdjroerlid), lóftig, fatal

przykry, ohydny, nieszczsny, fatalny. Seibig

D. ladajakij. red)tfd)tilbig, bibl.
_

3I)i" fctb allzumal

leibige Jrofter przykremi cieszycielami wy
wszyscy jestecie. 2)er leibige Seufet szkaradny
djabe. 35cr leibige ©eij brzydkie ober nieszcz-
sne skpstwo.

Sttbfleib, n. (baß) üblidjer ift SrauerHeib aoba,
szata aobna, cf. 2 Sam. 14, 2.

Selb l Ich, adj. maß fid) leiben läfjt, erträglich $ «neig.

mittelmäßig znony, a, e; cf. jaki taki; cf. do
znoszenia; od biedyj co ujdzie jeszcze; cf.

niezgorszy, mierny, skromny, dosy dobry,
nienajgorszy. Gin leiblicher Brei6 cena umiarko-
wana, cena mierna. — adv. jakotako 5 dosy
dobrze.

Seibfam, adj. to co cierpie mona, znony,
nieprzykry.

Seibtage, dni aoby, pi. utrapienia.

Seib.trftgenbe, m. (ber), f. (bie) aob noszcy,
cf. aobnik.

Seibroefen, n. {i>a^ ao, al, zmartwienie.
3um 1'eibtDefen na nieszczcie.

Seier, f. (bie) lira, bicht. lutnia cf. katrynka. 65.
Pust. katrynka ca noc, jak na zo, grata
pod oknami.
Se ift bie alte — , fjg. bie alte befannte Sad)e to

stare brednie, dawno znajome rzeczy. Smmer
bei einer — bleiben, b. i. bei einer Sache, — Slt'u

gung, bei einem Borgeben, im berächtlichen Berftanbe
zawsze zostawa przy dawnym naogu; jedna-
ko zawsze; po staremu; ta baba na tyche
koach.

Seierfaften, m. (ber) katrynka.
Setermann, m. (ber) lirzysta, lirownik, g. a, ka-

trynkarz.
Ceieril, v. a. na lirze unb nicht na Jerach gra;
gra, piewa ladajako. 2) faumfelig fein, jaubern
baamuci si.

Seil)banf, f. (bie) bank poyczki; cf. bank po-
yczkowy (a); bank poyczalny, do poycza-
nia pienidzy cf. lombard, niby poyczalnia

Seiljbibliotbef, f. (bie) czytelnia, biblioteka (z

której za opat ksiki wypoyczaj).
Seihfaffe, f. (bie) kassa poyczki.
Seiten, v. irr. a. m. F). , Imperf. id) — , er lieh,

Conj. bafj id) — , er liehe, Part. Praet. geliehen po-
yczy, poycza. emanbe Sieben ein roilligeö

Ohr — sucha kogo.
Sei her, in. (ber) wierzyciel, kredytor.

Seihbatte, n. f. Cetybanf dom poyczki, lombard.
Seiijfauf, m. (ber) Diejenige ©eroohnheit ba 'Ääufer

unb Berfäufer nad) gefd)loffenem £anbel jufammenle»
gen unb mit einanber trinfen litkup, g. u, borysz,
P. Jan. Sj. wemiesz kwart wódki i wypi-
jesz porcy na borysz, P. Jan.

2) f Slngelb zadatek, g. tku. 3) bie Sehene*
roaare danina z dostpionej lennoci.

Seihroeife, adv. na borg, na kredyt.
Seim, m. (ber) ein jeber fiebriger Äörper, welcher nach

bem Srhärten jroei glächen mit einanber berbinbet

lep ; ein foldjer au6 tl)ierifd)en Sbeilen gefottener Äör«
per, j. S3. Sifchlerleim klej, g. eju, karuk, g. u, h.
2) ber Seim ober Seimen

f.
Sehm glina.

Seimen, v. a. klei, Prs. klej. Prt. klei. 2)
klejem pociga.

Seimfarbe, f. (bie) farba malarska, — wodna,
Tr., ober — klejowa.

Seimfarben, adj. klejowego koloru.

Seim id) t , adj. klejki, lipki, a. ie, cf. kleisty, kle-
jowaty. 2) f. Sehmicht gliniasty.

Seimig klejowy.
Seimfraut, n. (ba6) (Sat. silene natans) lepnica,

L. SBeif)e6 — lepnica chwiejca si, AI., .jpg.;

lepnica zwisa, Jndz.
Ceimleber, n. (baft) odrzynki skórzane na ku ;

j.

Ceimrutbe, f. [bie] rószczka lepem namazana, Tr.;
cf. prt; in Böhmen: lepni prut unb im Stuff,

klejki prut dla owienia ptaków.
Seimpinfel, m [ber| pdzel do klejenia.

Seimfieber, m. klejarz, fabrykant Kleju.

Seimftange, f. (bie) erdka lepem nasmarowana
dla owienia ptaków.

Semtiegel, m. (ber) rdelek do kleju ober z kle-

jem.
Ccinnuaffcr, n. tbae) woda klejowa, woda kleista;

cf. klej w wodzie rozpuszczony.
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Seimaro i nge, f. (bie) bei ben Jifdjlern jroei ftarfe

Sretter mit groei fenfrerbten 3<Jbfen, atrei SJretter,

roeldje mit ihren «Schärfen jufammengeieimt roerben

folten, barin pfammen ju arcingen ober feftjufeilen

zwieradlo stolarskie , B. ruba stolarska cf.

zwory pl. ob. roie im Stuff, obciski, któremi
spojone bert deski do kupy sklejone z sob
a uschn, cf. kleszcze, kleszczotki, spony.

Sein, m. (ber) ber giadjS len, g. lnu, f. glachS, ge»

meiner. 2) — , ber Saame biefer $flanae siemi
lniane. 3) bereitet fürSeinroanb; cf. Sinnen pótno".

Seinacfer, m. (ber) lnisko, rola pod len; lniane

pole eig. baS Seinfelb.

Seinbau, m. (ber) uprawa lnu.

Seinbaum, m. (ber) eine SIrt Slljorn, auch Lüfter ge=

nannt (Sat. acer platanoides, L.) klon, g. u ober

jesion, f. 2(horn, fpi^iger.

Seinblatt f.
glarhsblatt.

Seind)en, n. (baS) linka.

Seinbotter, m.
f. ©ort 2). Äleiner — f. Änütdjen,

Seine, f. (bie) ein bünner (auger ©trief lina, sznur.

2Me 2agleinc lejczyki ober lejce? cf. wodze.
Seinen, adj. ze lnu ober lniany, a. e.

Seinen, n. (ba§) leinenes ©arn, leinenes 3eug- 2ein=

roanb; im Sicberf. Sinnen lniana przdza; pócien-
na materya, pótno, bielizna.

Seinfraut, glad)Sfraut, n. (Sat. linaria vulgaris, £g.;
cf. antirrhinum linaria, JLinn.) wylin lnica,

.Al. 5 wylin Inianka, Jndz.; matki Boej len,

panny Maryi len, .£>gn.; iinek, PA.; cf. len ja-

ko rolina; cf. B lenek.

Seinfurben, m. (ber) makuch, g. a, -nad) bem SRuff.

zbojna 0. zboiny.
8 ein öl, n. (bafi) olej lniany ober olej.

Seinpfab, m. f. Seinftrafje irel. g. u

Sein faa t, f. (bie) im %eu&. üblich für Seinfaamen
siemi lniane, g. siemienia lnianego. 2) zasiew
lnu.

Seinfame, m. (ber) siemi lniane.

Seinftrafje, f. (bie) trel, g. u, linówka, cieszka
flisowska, droga do trelowania statków.

Seinroanb, f. (bie) pótno? cf. «|5r.=Soln. part, g. u,

eig. Sßatfleinroanb, grober 3f"g potnisko grube.
.gjauSleinroanb, ^augtucb samodzia, g. u. ©ac?»

leinroanb zgrzebnica , L. ? zgrzehnina
, pótno

zgrzebne, L. ©ejubfte — , skubanka.
©teife — pótno klejone, Tch. ©ebrucfte — na-
bójka, P. J an.

Seinmanben, adj. bon Seinroanb pócienny, a. e.

Seinmanbhanbel, m. [ber] handel pócienny, han-
dlowanie pótnem, póciennictwo.

Seinroanbbänbler, m. (ber) ber Seinroanbfrämer

plóciennik, pótnem handlujcy.
SeinroanbSfram, m. (ber) kram pócienny.
Seinroanberotf, m. (ber) samodziaka, KV.; jjr.»

Sßoln. parciak, pócienny upan.
Sein roe ber, m. (ber) tkacz pócienny, tkacz, pló-

ciennik.

Se inroeberarbeit, f. (bie) tkacka robota.

Seinroeberbanbroerf, n . (taft) tkactwo.

Seinroeberin, f. (bie) pocienniczka, tkaczka.

Seinroeberftubl, m. (ber) krosna, g. krosien, ober

warsztat pócienniczy.
Seingeug, n. (baS) bielizna? rzeczy pócienne pl.

Setbjig, n. Lipsk, g. a.

Seibjtger, adj. Lipski, a. ie.^

SeiDjiger, m. (ber) Lipszczanin, L.

Seife, adj. cichy, niegony? powolny. Sin leifeS

©ebor dobry such, subtelny such ober nad) Krs.
czuo suchu, (lin leifer ©d)laf sen letki, L.;
czuy sen. — reben cicho mówi, szepta, z ci-

cha mówi; — treten cicho chodzi, powoli —

,

zwolna —. pomaluteku — , na palcach — , letko
stpa.
3Me leife Stimme saby gos, cichy glos,— z za-
trzymanym oddechem. — adv. cicho, po cichu.

Seifetreter, m. (ber) ein Spion szpieg, g. a. 2) —

einer ber auS 9ftenfd)enfurd)t bie SBar)rr)cit berfdjtoeigt

czek bojcy si prawd powiedzie, ostróni.
Sei ft d) en, n. (ba§)" listewka.

Seifte, f. (bie) ber Seiften, bei ben ^oljarbeitern, ein

langes fcbmaleS ^»0(3, roeldjeS in bie Quere über groei

Säretter befeftigt roirb, fie äufammen 311 halten, ober

auch über ein Sretr, baS SBerfen ju berbinbern; be»

fonberS eine 3ur %krbe bienenbe ginfaffung listwa,

listewka; cf. .^ohlleifte laskowanie wklse, li-

stwa wklsa? cf. *puklaste strefy, gzemsy ob.

gzymsy, grana, filets.

2) an ben 9tüftroagen bie Seifte, ©tammleifte, ba&

Seiftenbola Iunia.
3) — ber grobe SRanb an ben Suchern, bie ©ah>

leifte szlak, plisa, f. baS 9cieberfacbflfd)e .- Die fgge
krajka. 4) - bei ben ©cbamtbeilen pachwina,
dymiona, sabizny pl.

Seiften, m. (ber) kopyto.
Seiften, v. a. burd) bieJfjat an ben Sag legen wiad-
czy, pokaza (czynem), czyni, wykona. ßi*

nen (lib leiften przysig wykona, ©eborfam lei»

ften, bibl. posusznym" by. 3Me eheliche Jßflidjt lei»

ften peni obowizek maeski; <£>ülfe leiften

doda pomocy, pomódz, przyby na pomoc, cf.

posikowa, ratowa, pomaga. ßaution ietften

kaucy stawi: rczy, rkojmi da. ©efell=

fd)aft leiften *dopomoc komu kompanii, beffer to-

warzyszy, suy komu. SBiberftanb leiften da
ober stawi odpór.

(Sin ©elübbe leiften wypeni lub. ©chulbige

greunbfchaft leiften, bibl. powinna ch oddawa.
ÜDienft leiften usug ober przysug uczyni; cf.

pooy, gj. Arystoteles — pooy wane za-
sugi, (a) 1830. ©enüge leiften zadosy uczyni,
zaspokoi.

Seiftenbeule, f. (bie) dymienica.
Seiftenbrud), m. (ber) ruptura ob. przepuklina'w pa-

chwinie, kia? przepuklina okoto czonka wsty-
dliwego, gin geflemmter Seiftenbrud) kia uwi-
ziona pachwinowa, (a) 1825.

Seiftenbrfife', f. (bie) gruczo pachwinowy.
Seiftenh,obel, m. (ber) hebel stolarski do robienia

listew, B.

Seiftenbobe, f. (bie) jdro pachwinowe, t. j. skryte
w pachwinie.

Seiftenleber, n. (baS) haska, L.

Seiftenfcbneiber, m. (ber) kopyciarz, strugarz
kopyt szewekich, Tr.

Seiftengi^en, a- 25- beim ^aatenroall nad) ©olbfufj
cyce sabiznowe ober pachwinowe ~ Sat. mam-
mae inguinales, nad) Jarocki.

Seiftung, f. (bie) czynienie, penienie, wykona-
nie, etc. ©egen eine Seiftung pod jakim warun-
kiem cicym, Bhsz. 2) co kto dokazal',

pód, twór.

Seitbanb, n. (ba§) paski (do prowadzenia dzieci-
cia).

Seite, f. (bie) bie fanft abhängige ©eite eines SSergeS

Ober Engels pochyo, schyek; cf. jRuff. koso-
gor; cf. Sßoln. pochodzisto, stoczysto.

Seiten, v. a. prowadzi, wodzi, wie, powodo-
wa, przewodniczy, kierowa, rzdzi, spra-

wowa, wada, unosi, zawiadowa, sterowa.
£>a§ SBaffer — sprowadza wod. Einleiten pro-
stowa ku czemu, — do czego, kierowa, L.;

bibl. leite unb regiere mid) burd) beinen ©eift spra-

wuj i rzd mi duchem twoim; leite mid) in

beiner SBabrbeit, bibl. daj, abym chodzi w praw-
dzie twojej.

3d) roerbe beine ©chatte leiten ja bd stawia
pierwsze twe kroki Poj. 3. ©. 198.; [aj? unS

nicht $arteilid)feit leiten nie powodujmy si adn
stronnoci (a).

Die gerid)tlid)e Unterfurbung roirb leiten Referent
prowadzi bdzie badanie sdowe w obec cae-
go sdu, (a) 31.

25ie bereinigten Staaten roerben ibren ©runbfa^en
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treu bleiben/ bie bisljer alle ihre Unternehmungen leU

leten stany zjednoczone pozostan stale wier-
nemi zasadom , które dotd czynnociom ich

przewodniczyy, (a). Gr.. przepisy niepomalu
wzmacniaj talent i przewodnicz mu, Ptc.

(Sr. cnota i mdro przewodnicz czynnociom
tego zgromadzenia (a).

3ur öujje leiten, bibl. do pokuty prowadzi. Die
©etoinnfud)t leitet bie Spieler chciwo zysku gra-

jcych powoduje, (a).

©eleitet powodowany, ©id) bon Semb. leiten laf»

fen da si komu powodowa.
Seiten, n. (ba8) f. bie Seitung prowadzenie, powo-
dowanie.

Seiter, m. (ber) ber Rubrer wódz, przewodnik, pro-

wadziciel. cf. Mentor, g. a. 2) j. S3. Slifcablei«

ter konduktor, 'przewonik, beffer przewodnik,
SBj.

Seiter, f. (bie) drabina; drab', (drabka, drabki) pi.

drabie.

NB. drab', f. g. i. ift in Sßreufj.#olen u. Sittl). in

ber Sebeutung einer großen Seiter befannt.

Sciterbaum, m. (ber) drabina na wozie, ostrzew
Ober ostrew', g. ostrwia; drabie u wozu.

Seitercben, n. (bu§) drabinka.

8eiterfi>roffe, f. (bie) szczebel, g. bla.

Seiterroagen, m. (ber) avóz drabiasty, (a)}cf.

wóz drabuy, L ; cf. Stuff, telega z drabinami.

Seitfaben, m. (ber) uneig. ein Sing ober aud) Segriff

oermittelft beffenjnan fid) in feinem ©erhalten leiten

ober beftimmen läfjt (ni prowadzca, sznur) fig.

skazówka, przewodnik, przewodnictwo, powód,

g. u; im ÜBÖtjm. llllb 9hlff. prawido; cf. Szan.
przewodnicz skazówka; cf. Seitfteill; cf. Stuff.

rukowodztwo = Sat. manuductio. SBie am —
jak po nitce, po kbku.

Seithammel, m. (ber) baran trzodny, wódz trzo-

dny, L.; cf. Tr. baran ze dzwonkiem trzodzie

dowodzcy, skop trzodny, bieli, aud) wodzi skop
toie bie Äafd)uben fbredjen Jollen.

Seithunb, m. (ber) postrzemienny pies, L., pies

goczy, ogar na smycz3'} cf. Sylwan: pies do

wyszukania zwierza po tropach wieych.
Seitbferb, n. <ba8) powodny ko.
Seitriemen, m. smycz, g. y, wodza ober aud) im

$(. wodze.
Eeitfeil, n. (ba8) lejc, g. u; lejce na konie wozo-
we; wodze pi.

Seitftern, m. (ber) przewodnicz gwiazda, nad)

Dant. przewodnicz wiato» cf. przewodni-
cz skazówka, ober - droga, Szan., cf. gwia-
zda eglarska; cf. opiekucza gwiazda, Ptck.

Seitung, f. (bie) prowadzenie, ster, g. u, naczel-

nictwo, powodowanie, przewodniczenie, spra-

wowanie, kierowanie, zawiadowanie, przewo-
dnictwo, przewód. j wystawienie budowy
akademii wedug rysunku i prowadzenia jej

Dyrektora N. (a). Sr,, modzie waszemu prze-

wodnictwn powierzona, (a). Die Seitung beS lin*

terrid)t8 liegt bem Direftor ob ster nauk naley do

Dyrektora (a); Unter feiner Seitung pod jego prze-

wodem, pod jego sterem (a). Wol pod sler

rozumu podda L. progr.

Seftüre, f. (bie) lektura, czytelnictwo ober *legen-

da; j. 93. *jegend si zatrudnia, Dant. f. Sectfire.

Sem b erg, n., bie ^aubtftabt in ©atlijien Lwów, g.

Lwowa.
Semberger, m. (ber) Lwowczyk, cf. Lwowianin,

L. 8 -in, bie, Lwowianka.
Sembergifch Lwowski, a. ie.

Sen be, f. (bie) bie obere ftläche ber hinterften Jbeile

bee d)merbaud)e8 über ber .früfte unb bem ©rfäjjc,

bie £iifte felbft; ba8 ganje Ditfbein, ber Schcnfel

ldw', pi. ldwie, biodro, udo, PI. a feiten ud
ober hud.

Senbenaber, f. (bie) (Sat. venae lurabares) nad)

bem Muffifchrn biedrzna ya, yta biodrowa.

Senbenbraten, m. (ber] poldwica ober poldwi-
ca, L., cf. B. *szrotowa pieczenia.

Senbenfrant chory na ldwie.
Ce.nbentranfbeit, f. (bie) biedrzna choroba, *scy-

atyka.
Cenbenlabm, adj. kulawy na biodra, w krzyach
uomny, biodra uomne albo wywinione ma-
jcy.
— machen wyhi komu krzye.

SenbenmuSfel, m. [ber] muszku ldwiowy.
Senbenfchmers, m. (ber) ba8 Senbenroeh ból l-
dwiowy, cf. *scyatyka, biedrzna choroba.

Scne, Seuchen, n., ein roeiblidjer 9ame Magdalena,
Magdosia, Magdusia, f. .fpelene Halka.

Sent bar dajcy sob powodowa.
Seilten, v. a. kierowa, styrowa, obraca, zwra-
ca, nakania, skania, nachyla, nakoni, cf.

powodowa.
Einen nad) feinem ©efallen lenten podug upodoba-
nia kierowa kim ober kogo. Dn8 Schiff lenten

okrt zwraca ober sterowa. Da6 ©eroiffen len«

ten kierowa sumnieniem (a), dr lenfte ihn junt

©uten chyli go od modoci do dobrego.
Sich lenten laffen da si powodowa, da si
nagina; $ S3. DD. dzieci daj si nagina,
da rzdzi sob, — kierowa si. Die ©emü«
ther ober Seelen lenten ugina umysy, i gitkie
kdy chce naprowadza, Narusz. Der 9)tenfd)

benit, ©ott lentt czowiek strzela a Pan Bóg.
kule nosi.

Senfer, m. (ber) kierownik, wadca.
Senfriemen, ni. (ber) ba8 fenffeil lejc, g. a.

Senffam, adj. powolny, posuszny, powodliwy,
gitki, atwy do powodowania, co si da uy,
uyty , atwy , acny ober snadny do nako-
nienia.

Senffamfeit, f. (bie) powolno, powodliwo.
Senffcbamel, m (ber) nid)t skrty mie Tr., benn
skrty ift ber Slrm be6 SSorbeiroageuS roorin bie

Deicbfel ftecft; fonbern rycan, rycon (u wozu) aud)
siodo, cf. stelwaga.

£enfung, f. (bie) nakonienie, kierowanie.
Cenfjaum, m. (ber) uzda do kierowania konia.
Senne, f. f. Slhorn, fbij&iger.

Senj, m. (ber) ber grühung wiosna.
Senjmonat, m. (ber) Marzec, g. marca.
Seobarb, m. [ber] lampart, g. a.

Seofjarben, adj lamparci.

Serche, f. (bie) skowronek, g. nka.

Sercbenbaum, m. (ber) f. Scircbenbaum, (Sat. pinus
larix, L.) modrzew', Al.

Sercbenfalf, m. (ber) kobus, g. a, kobusek, g.

ska. drzemlik, L.; cf. L. kaniuk; cf. L. kobiec.

Cerchenfang, m. (ber) owienie skowronków.
Cerchenfanger, m. (ber) ptasznik co skowronki
apie.

8erd)enfid)te , f. f. Sercbenbaum,

Cerdjengefang, m. [ber] piew skowronków.
Serchentjarj, n. (ba6) ywica modrzewiowa.
Sercbenbolj, n. (ba6) drzewo modrzewiowe.
Cerd)enftreid)en, n. (ba8) ber 8erd)enftrid), ba$ %a\u

gen ber Sevd)en polowanie na skowronki siemi,
skowrocze pole, L.

2) — , bas Slnfommen unb gortjiebcn ber Serdjen

wdrówka skowronków, lot — , przylecenie.

Sercfjenfoura, f. f. Donnerflud).

Seidjenäeit, f. (bie) czas kiedy skowronki przy-
latuj.

Serm, m. f. Sarm.

Sembegierbe, L (bie) ciekawo, ch ober ocho-
ta do nauk.

Sernbegierig, adj. ciekawy; cf. chciwy nauki,

Dant., cf. Stuff, ochotliwy ku nauce; cf. ocho-
czy ku nauce, cf. ochotny do nauki.

Serncifer, m. (ber) zapa do nauki.

Semen, v. n m. h. uczy si, nauczy si czego.

#u8foenbig lernen uczy sie na pami. Cin-jjanb'
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lrerr — , eine Ätinft lernen rzemiosa —, sztuki

si jakiej uczy; cf. terminowa u rzemielni-

ka — . <Sbrad)en lernen jzyków si uczy. Se«

fen lernen, ©d)ieibcn lernen uczy sie czyta, —
pisa. JJemanben fennen lernen pozna kogo, za-

bra znajomo z kim. 2)ie SBege be§ £errn ler=

nen, bibl. poznawa dróg paskich. SBer gern

lernt, ber mdftet ben 83auch nid)t kto si rad ucz3>

ciaa (brzucha) nie tuczy, Grn. #nbb. ©id) fdid=

men ju leinen wstydzi si umie. Son jemanb

mag lernen nauczy si czego od kogo; lerne be«

müthig fein umieje si i ty tak unia, Dmbr.
157.

SBa8 rechteg lernen, bibl. rozszerza mdro swo-

j ober nauczy si czego dobrego.

Semen, n. (bag) uczenie si, nauka.

Sernenbe, m. (ber) uczcy si, ucze; terminator.

Sernseit, f. (bie) czas nauki, termin.

Seöart f.
Sefeart.

Segbar, adj. czytelny, a. e. 2) adv. czytelnie.

Sefe, f. (bie) zbiór, g. u, zbieranie. 3m Äarten*

fpiel lez; wiksza polowa bitek czyli lew.

Sefeanftalt, f. (bie) bag Sefeinftjtut czytelnia.

Sefeart, f. (bie) sposób ezytania; 2) inszy wyraz,
odmienno wyrazów (w rónych wydaniacli
jednego autora), cf. waryanta, t'., cf. czytanka.

Sefebibliothef, f. (bie) czytelnia; biblioteka z
której ksiki si daj do czytania.

Sefebtld), n. (bag) ksika do czytania; cf. wy-
bór, tre,

f. lumelefe.
Sefecrtbinett, n. (ba8) czytelnia.

Sefeburft, m. (ber) bie Sefegier chciwo doczyta-
nia.

Sefegefellfchaft, f. f. SefejirFel.

Sefefyolj, n. (ba8) odamki drzew (w lesie).

Sc fe luft, f. (bie) ochota do czytania.

Sefeluftig ochotny do czytania.

Sefen, v. irr. a. ni. h., Praes. id) lefe, bu liefeft, er

lieft, Imperf. id) —, er (ag. Conj. bajj id) — , er

läfe, Imperat. lieg, Part. Praet. gelefen zbiera,
zgromadza.
4?ol$ lefen drwa zbiera. 2fef)ren lefen kosy zbie-

ra, (grbfen lefen wybiera groch, cf. SRuff. groch
czyci, przebiera.

"2) — , v. irr. a. unb n. eine Schrift czyta, czy-
tywa. SJeffe lefen msz wit czyta ober

piewa. Ginem ben Sejt lefen da komu acin,
aja, strofowa ober wytrze mu kapitu, na-

trze mu uszy, burk da, zburcze kogo,
f.

augfiljen.

3d) lad aus feinen Sftienen z oczu jego wyczyta-
em; cf. z oczu mu patrzy; cf. L. w oczach,

minach czyta, lieber etroag lefen b. i. SSortrage

halten czyta ob. wykada co, np. filozofi na-
tury. @id) fatt lefen naczyta si.

Sefen, n. (baft bag Sammeln zbieranie. 2) bag

Sefen in einem Suche czytanie, Gj. ins Sefen fom>
men, fid) barin beriefen zaczyta si.

Sefengtoerth, adj. czytania godny ober czytania
wart.

Sefebrobe, f. (bie) próba czytania.

Sefebublicum, n. (bag) publiczno czytajca.
Sefepult, n. (ba) pulpit do czytania.

Cefer, m. (ber) czytelnik, g. a. czytajcy.
ßeferin, f. (bie) czytelniczka, czytelnica.

Seferlid), legbar, adj. czytelny, a. e; adv. czytel-

nie.

Sefefd)Ule, f. (bie) szkoa, w której si czyta
ucz.

Sefeftunbe, f. Cbie) godzina do czytania przezna-
czona.

Sefefucht, f. (bie) chciwo do czytania (przesa-
dzona).

Sefefüd)tig chciwy czytania.
Sefeubung, f. (bie) wiczenie w czytaniu, wpra-
wa w czytanie.

SefeiDttr), f. (bie) szalona chciwo czytania.

Sefej eichen, n. (bag) znak pisarski.

Sefejeit, f. (bie) czas do czytania; 2) czas zbior
zbieranie wina; toka.

Sefejimmer, n. (bag) pokój do czytania, czytelnia.

Sefejirfel, m. (ber) Sefegefellfchaft , f. (bie) czy-
telnia, Aut. now.; grono ober towarzystwo
czytelników.

8 eg

l

ich f.
legbar.

Sefung, f. (bie) zbieranie. 2) czytanie.

Sette, m. (ber) otysz, ober otwln, g. a, L.

Set ten, m. (ber) eine sähe fette Grbart i, glina; cf.

SSolhbn. klejka mada.
Setter, f. (bie) litera, czcionka, typ.

Settidjt, adj. bem Selten ähnlich gliniasty.

Settig, adj. Seiten enthalteiib gliniany.

Setjen, v. a. bergnügen, erfreuen, bejuftigen rozwese-
li, ucieszy, delektowa; posila, pokrzepia.

SefeJ, adv. cf. letjtbin ostatni ra, aud) onegdaj.

SeH adj. ostatni; ostateczny, a, e. Sn ben legten

3ügen liegen kona, bliskim by mierci; cf. na
miertelnej pocieli lee. £>er lefete ©erichtgtag

dzie sdny, — ostateczny. S3i8 auf bie letjte

3eit a do czasu ostatecznego; beffer a na o-

statni czas. 2)en legten beißen bie ^»unbe najmo-
dszy w cechu wieczki gasi, L.; cf. na mod-
szych zawsze bieda, L.; cf. ubogiemu wsz-
dzie piskorz. 3« guier 8e^ r ' fam - na ostatek,

na dobitk. Sluf bie Sekt (NB. alg subst. f.) na
samym kocu, narecie.

Seftteng, adv. ber 3eit für bog anftänbigere le^tlid)

ober let) thin, neulich, jüngft ostatni ra, nie-

dawno, onegdaj (jefct: oorgeftern). 2) Dberbeutfd)

na ostatek, w ostatku.

Setitbergangen, le^tberfloffen zeszy, ubiegy
ostatni np. tydzie, miesic.

Seu, Seue, m. (ber) poet. = Some lew.

Seud)te, f. (bie) wiato, pochodnia. 2) latarnia.

SScifje — f Slnborn, gemeiner.
_

Seu d) ten, v. a. wieci, powica, przywieca.
2) v. n., Sicht bon fich geben wieci si, iskrze,
byszcze, Gj; leuchenbe gunfen wietne iskry
rzuca naksztat gwiazdek, fiystrz.

Ceuchter, m. (ber) lichtarz, g. a, unb im altbolnifcben

unb hohem <5tfo[ wiecznik, g. a.

fieuchterftuhl ober Seuchtertifd) , m. (ber) gierydon,
podstawka lichtarza, lichtarz na supku.

Ceuchtfeuer, n. (bag) ogie na owiecenie zapa-
lony, wiea z latarni; cf. jRuff. majak.

Ceuchtfugel, f. (bie) kula wiecca.
Ceuchtthiirm, m. (ber) far, g. u, wiea z latarni;

cf. Ross. faros, majak, Ross.; cf. latarnia

morska , wiea na pobrzeu z gorejcym o-
gniem w nocy, *Fanal; letjtereg fehlt im L. ; cf.

L. stranica.
Seugnen

f. läugnen zapiera si, zaprze si,
przeczy. Gj. tegom nigdzie nie przeczy? to

prawda (a).

Se urn unb, m. (ber) sawa w jakiej kto jest u ludzi,

dobre imi; Ross. czestne imi. üBofen Cetimunb

madjen obgadywa kogo, obmawia.
Gj. a poki szarpa nasze saw bdzie, Kr s.

fi.eute, $l., äJlenfdjen, elfteres nur bon geringern ^Ser*

fönen üblich, ludzie, g. ludzi. Gg. junge — tonnen

fterben, alte — muffen fterben mody rycho umrze
moe, stary dugo y nie moe; lieben — !.

ludkowie! Aut. Ginen in ber — 9Kunb bringen

po ludziach kogo nosi, ostawia kogo.
ßeutebetrüger, — fcherer, —fchinber, m. (ber) oszu-

kaniec, gnbiciel ludzi; zdzierca; odrzyskóra.
ßeutefcheu odludek, stronicy odludzi, unikajcy
przed ludmi, dziki, poktnik; nieludzki.

Ceutfelig, adj. ludzki, przystpny, agodny,
uprzejmy.

Ceutfeligfeit, f. [bie] ludzko, agodno.
Ce ban te, f. (bie) bie Sifiatifdje Surfet unt> Steghbten

Lewant, g. u, Lewanta, Trój. Wschodnie
kraje, mianowicie Turcya Azyatycka i Egipt.
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Seber, n. (baS) (ftranj.) ranna wizj-ta (u króla).

SeDit, m. (ber) lewita, g. y.

£ebitifd), adj. lewityckl.

£cbfoje, f. (Sat ckeiranthus incanus, L.) lewkonia.
fiejifograph, m. (ber) sownikarz, g. a.

2egifograJJl)ie, f. (bie) slownikarstwo.
Ce^i fon, n. (ba8) sownik, g. a.

Set} er, f. (bie)
f.

£eier.

Sibanon, in. Liban.
fiiberal liberalny f. freigebig.

£iberali8mttö, ni. (ber) liberalizm.

£ibertini8mu8, m. (ber) b. grj. libertin; libertyii-

stwoj rozwiozto obyczajów i wiary.

Ciccut, ni. (ber) clo. 2) aid n. in $reufjen komora
ober komora celna, eig. bie 3ollfammer.

£icenj, f. [Die] pozwolenie, konsens, g. u, licencya.

fiicentiat, m. (ben auf Untoerfitóten öerjenige, meiner
nad) überftanbenem Gramen Grlaubnifj erhalten bat,

Doftor jn roerben, inbeffen aber bie ä>orred)te eines

2>oftore> geniefjt lieencyat, g. a.

£i<H adj., IjeUe (Comp lid)tcr, Superl. licbtefte),

jasny, widny; wieccy, wiaty. 2) — , adv.
jasno, widno.

S3i6 an ben lichten STJiorgen a do biaego po-

ranku; lichte garbe wiaty kolor.

£icbt, n. (ba6) wiato, wiato; wieca, wie-
czka j widok, dzie.

£id)te ober Sidjter, $1. wiece, ©egoffene — wiece
rurkowe, ©ejogcne — wiece maczane. — jie=

hen wiece macza, — robi. Da8 Salglicht

wieca ojowa. SDaS id)t abbutjen objani wie-
c} nos utrze ober uciera wiecy. S3ei — ar=

betten przy wiecy robi. Sn8 — feigen wywie-
ca. Gj. mowy kwesty ca dokadnie wy-
wiecajce. 9ceueö — über etroa§ berbreiten nowe
wiato rzuci na co. 3)a§ — brid)t an wita,
dnieje. ©ehe mir au6 bem Sichte, bamit id) fd)teiben

fönne odcim mi Cob. nie zacimiaj mi) abym móg
pisa, Gm. .£).; gero. odsoni. 3m Cid)te frehen

zasania komu Siei) felbft im Hd)te flehen sa-

memu sobie szkodzi ob. by na przeszkodzie.

Sino — bringen wywodzi na jani, na jaw—

.

SSerad)teteö — pochodnia wzgardzona.
3>m ?ichte luanbeln chodzi w wiatoci Pa-

skiej (bibl.). 2)a8 Sonnenlicht wiato soneczne.
GinfallenbeS — wiato okienne, wiato niebie-

skie w okno bijce, ^inters — fuhren wywie
kogo w pole; zawie. Söei Sichte befehen, b. i.

genau befehen, dobrze si przypatrzywszy. 3Us

nehmenb Sidjt, abnehmenb £id)t ibeö SNonbeS) pierw-

sza kwadra, ostatnia kwadra (ksiyca).
Sichtblau jasnomodry, niebieski, bkitny.
£id)tbraun jasnobrunatny.
£id)tchen, n. (baó) wiateko* 2) wieczka.
£ id) ten, v. a. leichter machen, cntlafen uly, Suff.;

*ob!echczy, lichtowa. wyprónia, ulywa
adunkowi, wyszafowa, umniejsza ciaru.

2) in bie <£>öhe heben, aufheben, j. S3. 2fnfer ko-
twice podnie, — wycign. G$. okrt wy-
j kotwice i rozpuci agle (a); cf. odhaczy
kotwic, SP.

3) — , licht, r)el(c machen owieci, wiato da-

wa. Die SBälber lichten burd) 2(u8fd)lagung ber

S3äume przerzedza drzewa gste w lesie wy-
rbaniem. £>en jungen Slnflug im SSalbe lid)ten.

Gj. nie bdziemy wycina modziey, lecz

j przetrzebia tak eby — — zostao 500
erdzi, Sylwan.

eithter, m. (ber) ein fleineS gahrjeug gvöfjerc bamit

autHUlabcn lichtan, g. a, ober lichton, L>

£id)tcrloh, adv. jaro, cf. Stuff, jarko; j. S3. —
brennen jasnym pomieniem pali sie ober po-
mienisto.

£ id) t erf eh einung, f. [bic| zjawisko wiatowe.
£tchtfarben jasnego koloru.

£id)tfeinblid) wiatu przeciwny, owiat hamu-

jcy; ober ber Sichtfeinb nieprzyjaciel wiata,
o wiary.

£id)tfled)te, f. [bie] (Sat. lichen candelarius), po-
rost wiecowy, J., Ki.

£id)tform, f. (bie) forma rurkowa do wiec.
'

Eichtfreunb, m. (ber) przyjaciel wiata.
Cichtfttchó, m. (ber) jasnogniady ko.
£id)tgarn, n. f. Dochtgarn przdza na knoty.

£id)tgelb jasnoóty, a, e.

Cichtgeroanb, n. (ba§) szata wiatem byszczca.
8id)tgiefjer, Sidjtjieher, m. (ber) wiecarz, g. a.

Sichtgiefjerei , f (bie) wiecarnia, wiecolejnia,
Tchn.

S i d) t c; l a

n

5 , m. (ber) blask wiata.
£id)tgrau, adj. szaraczkowy, jasnoszarawy.
£id)thut, m. (ber) roek ob. kapturek z blachy do
wiec wygaszenia, cf. Stuff, gasilnik, gasido.

Cid)tferfle, f. (bie) gromnica.
£id)tfnccht, m. (ber) proritka (w której si wieca

dopala).

Cid) t torb, m. (ber) koszyk na wiece, koszyk do
wiec.

Sichtfretö, m.(ber) koo wiata, okrg wiatowy.
£ i di t leer bez wiata bdcy.
£id)t letter, m. (ber) ($h"bf.) przewodnik wiata.
Sid)tlod), n. (ba8) otwór, przez który wiato
wpada.

£id)tmaffe, f. (bie) masa wiata.
£id)tmeer, n. (ba8) morze ob. przestwór wiata.
£ichtmeffe, f. (bie) Gromnice, PI., wito Panny
Maryi gromnicznej.

Sichtmeffer, m. (ber) wiatomierz, fotometr.

£id)tuelfe, f. (bie) (Sat. lychnis) firletka. 3erfd)lit$te

—
f. gleifcbblume. Äfebrige — f. Älebnelfe. ©e«

meine — firletka oddzielnoptciowa, 4jg., Jud z.,

Al., róyczki Panny Maryi, aksamitka, .£>gn.

(8at. lychnis dioica).

Cid)tbutse, £id)tfcheere , f (bie) szczypce, PI. do
objanienia wiecy, noyczki do wiec, nad)

Gru. <£>nbb. ucieradto.

fiichtbutjer, m. (ber) co wiece uciera ob. objania;
cf. gasiwieczka.

£id)tj)u^fd)ölchen, n. (ba8) podstawka na szczy-
pce; tacka n. s.

£id)trcgen, m. (ber) wiato jakby deszczem roz-
lewajce si.

£ i cht rein czysty jak soce
Cichtrofe, f. (bie) baö Sid)trßöd)en grzybek, g. bka.

Cichtrotb jasnoczerwony, ponsowy, a, e.

£id)tfd)eere
f.

fiichtpu^e.

Sichtfchein f. SBiebejfdjein una.
£id)tfd)eu, adj. nielubicy wiata, stronicy od
wiata; poktnik, kryjek (ein l— er ffltenfd)).

£id)tfd)irm, m. (ber) ciennik, zasonka od wiecy;
umbrelka, cf. Stuff, zasonka wiecna; nad) ber

analogie bon spadochron ga(lfd)irm roürbe id) aud)

fagen fónnen wiatochron.
£ichtfchnuppe, f. (bie) ustrzyyny knota ober —
wiecy, Tr.; cf. B. knot utary (od wiecy).

fiichtfchranf, m. (ber) szafa do wiec.
£id)t feite, f. (bie) strona do wiata obrócona, fig.

strona zaletna; zalety, pi.

£ichtfbiefj, m. (ber) laseczka spiczasta na której

knoty do wiec zawieszone bywaj.
£id)tftorf, m. (ber) f. £cud)ter wiecznik, prosty
drewniany lichtarz.

Cidjtftoff, m. (ber) wiato, materya wiata? nett:

wietlik.
Cichtftrahl, m. (ber) promie wiata.
£id)tftrom, m. (ber) strumie wiata.
£id)tftumj)f, m. (ber) dogarek, szcztek, g. tka;

cf. koniuszczek wiecy, dopalajca si wieca.
£id)tträger, m. (ber) wieconoca, L.

£id)tung, f. [bie] lichtuga.

Cichtboll peen wiata; widny, jasny.

£id)tmolfe, f. (bie) jasny obokj una.
Cichtrpurm, m, (ber) wietlik, L.
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Cidbtjief)«« , n. (baö) maczanie wiec, robienie
wiec; cf. Sßr-Cßoln. cignienie wiec.

8 i d) t
jier)er, m. (ber) wiecarz, g. a.

Cicitation, f. [biej licytacya.

Sicitiren, v. a. licytowa.
Sieb, adj. miy, przyjemny, ukochany, wdziczny,

luby. — haben kocha (miowa, bibl.), lubi;
$r.=$oln. najrze, *caca (ift tfinbelnb), ulubi
kogo, 'rozmiowa si kogo (ift alt, SBj.).

Sieb gewinnen pokocha, polubi, 'rozmiowa.
6j. ach któ si ciebie o Jezu nierozmiuje,
widzc e .'nas tak umiowa? Dambr. 552;
cf. prz3'wiza si, 5. S3, do dzieci, Aut.

(56 ift mir lieb mio mi jest, cieszy mi to,

kontent jestem. 3d) bitte für lieb Jti nehmen "pro-

sz wybaczy; cf. za wdziczne przyj. Sieben

lieben ag co Boy dzie, eben fo rok, noc. Die
liebe ©otteö SBelt Boy wiat. Sieber f. bf.

Siebdugel f. Scferfrummhalg.

Siebaugeln, v. n. m. b, mit einem przymila si
komu oczami; cf. mionie ober zalotnie pogl-
da, strzela oczami; cf. oczami widrowa;
cf. strzeliste spojrzenia miota na N., LSR.';

oczkowa.
Siebchen, n. (bag) kochaneczka; serduszko.
Siebben, 6uer — Wasza mio.
Siebe, f. [biel mio, g. ci, kochanie, cf. czu-o (jartliche Siebe). Sr,, ta mio jak ciasto na
drodach ronie. Sj. mio ze wszystkich
krewkoci jest najmocniejsza, albowiem napa-
stuje razen i gow i serce i ciao (a). SRit —
an 3emanb hangen lgn ober przylgn mioci
do kogo. 2) przywizanie, przychylno. 3(u8

— 311 Semanb ober einem gu — etroae ihun zrobi
co z przywizania dla kogo.

Siebeathmenb tchncy mioci.
Siebelei, f. [biel miostki, pi.; zaloty; cf. umizgi, pi.

Siebeln, v. n. m. h., liebfofen pochlebia, przymila
si komu; umizga sie, romansowa.

Sieben, v. a. kocha, miowa. Sj. kto kogo mi-
uje, wad jego nie czuje, Sm. .£>.; lubi.

Siebenb kochajcy.
Eiebengroürbig, adj. kochania godny; uprzejmy,
przyjemny, wdziczny. 6j. przymioty uprzejme
któremi celuje naród Francuski (a).

Siebengroürbigfeit, f. [bie] przyjemno, godno
kochania, wdziczno, uprzejmo.

Sieb er, adj. miy, milszy; 2) adv. raczej, lepiej)

lieber rootlen wole, wola, wole. Sr. wolabym,
ahy mi zajrzano ni aby mi aowano, Sili. Jq.

Stimm lieber biefeg bierz lepiej to.

Sjebegabenteuer, n. (bag) awantura miosna.
Eiebegangelegenhett, f. [bie] miostka.
Siebesantrag, m. Cber) f. Eiebegerflcnung.

Siebeöbanb/ n. (bag) wze mioci, cf. mioci,
ogniwa, 3. S3, czce nas mioci ogniwa (a).

SiebeSbejeugung, f. [bie] okazanie mioci, o-

wiadczenie mioci.
Siebeeblicf, ra. Cber) spojrzenie miosne; cf. za-

lotny rzut oka, zalotne pogldanie; cf strzeliste

spojrzenie, LSR.
Siebegbote, m. (ber) posaniec mioci.
Siebegbrief, m. (ber) sodki bilecik, miosny bi-

lecik; listek zalotny, miosny — , *amora-
cki —, L.

Eiebegbrunft, f. [bie] paanie w mioci, ogie
mioci.

Siebeebnbnijj, n. (bag) zwizek mioci.
Eiebegbienft, m. [ber] przysuga przyjacielska,—
miosna, uczynek mioci.

Siebegerfldrung, f. [bie] owiadczenie mioci.
Siebegfeuer, n. (bag) ogie mioci.
Siebegflamme, f. (bie) pomie mioci.
CiebeSgebanten, $l. myli o mioci; cf. myli
miosne, — zalotne, romansowe.

Ciebeßgebicht, n. (bag) wiersze miosnej cf. poe-
ma erotyczne.

Siebeggefchichte, f. [bie] *historya miosna, ro-

mans; cf. beffer dzieje miosne.
Siebegge fbräd), n. (bag) rozmowa romansowa.
Siebeggeftänbnifj, n. (bag) wyznanie mioci.
Siebeggott, m. (ber) boek mioci, kupidynek,
boek zalotów, amorek.

Siebeggötttn, f. (bie) bogini mioci; cf. wenera.

Siebeghanbel, m. (ber) miostka, sprawka mio-
sna, — zalotna; cf. umizgi; galanterya, romans.

Siebe6fufj, m. (ber) pocaunek miosny, pocaowa-
nie z mioci.

Siebegfieb, n (bag) piosnka miosna, *padwan,

*padwanek, L.

Siebegluft, f. (bie) rozkosz miosna.
Sicbegmahl, n. (bag) "agapa, f., cf. wieczerza
Paska, stó mioci, uczta mioci.

Siebegmittel, n. (bag) lekarstwo na rozniecanie

mioci w kim.
SiebegoJ)fer, 11 (bag) ofiara mioci ob. miosna.
Siebegpaar, n. (bag) para kochanków.
Siebegpein, f. (bie) udrczenie miosne.
Siebegpfanb, n. (bag) zakad mioci.
SiebegJ)flicht, f. (bie) powinno mioci.
Siebegqual f. Siebegbein.

Siebegraufdj, m (ben upojenie mioci.
Siebegritter, m. (ber) kawaler rozkochany.

Siebegfchrour, m. (ber) przysiga mioci t. j. po-

przysieenie m—

.

Siebegfeufjer, m. (ber) westchnienie miosne.
Eiebegtranf, m. (ber) trunek miosny, trunek po-

budzajcy do mioci, — dla uzyskania mioci;
cf. L. czary, *nasirza, L.

Siebegroerf, n. (bag) uczynek mioci; cf. uczy-
nek miosierdzia.

Eiebegroonne, f. (bie) rozkosz miosna.!
Siebegrounben, tyl. miosne rany, 3. S3, zadawaa

sercom, Szym.
Siebegrouth, f. (bie) mio szalona; szalestwo
miosne (iebegraferei).

Siebeggeirhen, n. (bag) znak mioci.
Siebeboll, adj. peen mioci, yczliwy; czuy,

uprzejmy.
Sieberoarm mioci zagrzany.
Eiebhaber, m. (ber) ochotnik, g. a, im $oln. tmb

SRuff. (a). Sg. na wielkie parrye niebyo ocho-
tników (a), 1830; mionik, amator, lubownik,
auch im Ruff. *pokupiec, B. 2) kochanek, amant.

Sr fbielte bie erften Siebhaberroflen przedstawia
Szymanowski role pierwszych amantów (a).

Siebhabcrconeert , n. (bag) koncert amatorski,
SB3., — amatorów muzyki.

Siebhaberei, f.(bie) mionictwo, amatorstwo; lu-

bownictwo, passya; cf. pokup, cf. B. cieka-

wo; upodobanie w czem, kochanie.

Sieboberin, f. (bie) mionica, Ochotnica, SRuff- ;

amatorka, lubownica, auch im 9tuff.

Eiebhaberrolle, f. (bie) rola kochanka.
Siebhabertheater, n. (bag) teatr amatorski. '

Siebtofen, v. a. caca, milach no gada, pieci
si z kim, karesowa, przymila si komu,
pochlebia, agodne sowa dawa j cf. fRuff.

aska.
Siebfofenb agodnomówny, pieszczotliwy.

Siebfofer, m.. (ber) agodnomówny, pieciciel.

Siebfofung, f. (bie) cacanki PI. (fam.), pieszczota,

karesa, pobaanie.
Sie buch, adj. rniluchny, wdziczny, miy, przy-
jemny, sodki, dwiczny, 3. S3- — szelest ko-
narów (a); lieblicheg SBefen = S3etragen, — 83es

nehmen umilenie, Aut., bon einem grauengimmer.

Sieblichfert, f. (bie) wdzik, g. u, agodno, czu-

o, uprzejmo, przyjemno.
Siebling, m. (ber) ulubieniec, g. ca; Sj. Plato

ulubieniec Ateczyków, L. progr.; cf. faworyt,

g. a, ulubiony, kochanek.
Sitblingg*—

f. Seih*— w zoonych znaczy: u-

lub'ony, fawp.rytny.
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eitbtingßfarbe, f. [bie] kolor ulubiony.

Eieblingolehrcr, m. (bei) fawory luy nauczyciel (a).

Sieblingöblütjchen , n. [ba8] miejsce ulubione,
— lube.

Siebliugöfchriftfteller, m. (bei) autor ulubiony,
faworytny.

Sieblingöträumerei, f. (bie) upodobane przy-
widzenie, Nieme.

Siebling&Dolf, n. (baS) faworytny lud, LSH.
SieblingoWunfd), m. (ber) najmilsze yczenie,

najmilszy przedmiot nadziei i upragnienia.

SiebloS, adj. oziby, niemiosierny, nieuyty,
nieczuy , próen mioci. Gin lieblofeb Urtheil

posdzanie (a).

Sleblofigfeit , f. |bie] nieuyto, zatwardzenie
serca, nieczulo; cf. im Urteilen posdzanie.

Siebreid), adj. agodny, miluchny; $r.« u. almoin.
wdziczny; cf. miosierny, askawy.

giebreij, m. (ber) ein angenehmer Reij wdzik, g. u,

powabno.
Siebreijenb wdziczny, powabny, rozkoszny.
Si ebf d) aft, f. (bie) "miostka, romans.
Siebftc, f. (bie) ulubiona, SBj., kochanka, najmilsza,

it. onka, maonka.
Siebfte, m. (ber) najmilsz3", "amant, 'maonek, g.

nka, ukochany, ulubiony, SBj.

Siebftocf, Siebftocfel, m. (ber) (Sat. ligusticum le-

visticum) lubczyk, Sil., PA.; akome ziele,

luhszczyk, L.; cf. L. lub is tek.

SiebWertf), adj. kochany, ukochany, miy.
Sieb, n. [bab] pie, f., piosnka, piew, g. u. Gj.

Weffen 83rob man ifjf, beffen — man fingt na czyim
wózku siedzisz, tego piosnk piewaj, Gin. Jq.

35a8 Gnbe bom Siebe koniec kocem.
Siebdun, n. (ba8) piosnka, piosneczka.
Sieberbud), n. (ba8) kaneyona, g. a, (Ewanieli-

cki); kantyczki (Katolickie); pienioksig, g.
gu; zbiór pleni.

Sieberbidhter, m. (ber) pieniopis, g. a} pienio-
pisarz, poeta.

2i eberlich, adj., nachläffig, obenbin niedbay, nie-

godny, nikczemny, ladajaki, zy, nicniewart,
lichy; lieberliche Slrbeit za — , ladajaka robota.

2) — , auöfchmcifenb rozpustny, swawolny, roz-
wiozy. — tuerben ajdacze, ajdaczj si. Gj;.

chopcze «pamitaj si, niepuszczaj si na aj-
dackie ycie, Pieigrz. Gj ein lieberlicher äftenfeh

ajdak. Gin lieberlid)e6 SBeib ajdaczka.
Sieberlichfeit, f. (bie) rozpusta, swawola, rozwio-
zo, niedbalstwo.

Bieberfammlung, f. (bie) zbiór pieni, zbiór pie-
wów, pieniozbiór, SQB3.

Sieberfänger, m. (ber) pieniopiewca.
Si|eferant, m. iber) liwerant, g a, Pi. liweranci,
— którzy ze drzewo dla okrtów dostawiali,

nie maj odtd adnych czyni liwerunków (a);

dostawca.
Siefern, v. a. wyda; 3 83. eine ©d)lad)t — wyda
bitw, zwie bitw, stoczy bitw, Grodzie;
G. nad Renu brzegami wielk bitw zwiedli,

Krs.; biefe ©rube liefert biel G13 ta kopalnia wie-
le kruszcu wydaje; przystawi, dostarcza, do-
stawi, starczy, strczy. Gj. wiele koni kraj

dostawi moe (a). Gr. Linde: o jzyku da-
wnych Prusaków: Strczy gówny materya
Szanowny Henn ig; cf. *szafowa.
Gr if geliefert, b. i. er if berloren zgin, po

nim. DiefcrSlrjt bat frhon manchen geliefert lekarz
ten ju wielu wyprawi na tamten wiat. Gin
Arbeit liefern odda, odstawi robot.

deferring, f. (bie) dostawa; 3.©. kontrakt za-
warty z mniej dajcym na caoroczn do-
staw produktów (a); cf. przystawienie, liwe-
runek, dostarczenie, wydanie. Gin — überneb»

men podj si dostawy (a). — , <£>eft eineb 9Ser«

fe6 poszyt, zeszyt.

Seferung&fdjein, m, (ber) kwit z liwerunku.

Cicfcr ungSjei t, f. (bie) czas dostawy.
Sieflanb, n. Inflanty, PI. g. Inflant.

Ctcflcinbcr, m. (ber) Inflantczyk, g. a.

Siegegelb, n. (baß) ba6 SBartegetb, bie Vergeltung für

baö Siegen, b. i. SBarten eines anöern pienidze za
czekanie.

Siegen, v. irr. n, Imperf. ich — , er lag, Conj. bafj

id) — , er läge, Part. Praet. gelegen lee, lega;
liegen laffen zostawi, porzuci; nlerusza.

Gj. hier liegt begraben tu ley (pochowany).
35aö Dorf liegt auf einer Slnhöhe wie ta pooona
na wzgórzu (a), Skrznck. Sluf etwas liegen na
czem lee, spoczywa, opiera si.

lieber etwas liegen nad czem lcze, — siedzie.
Ginem in ben Dhien liegen gow komu suszy
o co. Siegeube ©clbcr fjaben mie pienidze le-

ce w gotówce.
Siegen bleiben zosta, polec ober poledz. Die

Schulb liegt an ihm to jego wina, na nim za-
wiso. Ärailf liegen obonie chorym by, obo-
nie chorowa. Sn ben legten 3ügen liegen ko-
na, z mierci walczy; cf. lee na miertel-
nej pocieli. Sluf ber Bärenhaut liegen na psiej

skórze lee, za piecem lee, — rozwala
si, gnunie, prónowa. Ginanber in ben <£>ua*

ren liegen koty drze z sob; cf. za by si
wodzi. Sm @tanbquartier liegenb na kwaterach
stojcy, MS. SSor Slnfer liegen na kotwicach sta.
Der .&anöcl liegt handel ley = stoi w nieczyn-
noci, jest w zawieszeniu.

2) —, v. impers. G8 liegt mir auf* ber Sruft na
piersiach mi to ciy, ley, jest. G8 liegt mir in

allen ©liebem to mi w kociach siedzi, dolega
mi, ciko czuj w kociach. G8 Wirb nicht

an mir liegen nie ze mnie bdzie przyczyna;
nie moja bdzie wina. G6 ift mir baran gelegen

idzie ml o to, jest u mnie na najpierwszym
celu, zaley mi wiele na tern. G8 liegt mir am
^>ei jen to ml ley na sercu. Stan W. Mc. Pana
i los jego na najpierwszym u mnie s celu. G6
ift biel baran gelegen na tern wiele zaley. Ka-
demu z narodów wiele zawiso na wiczeniu
si i wydoskonaleniu w wasnej mowie, Ptc.

Gö liegt am Sage rzecz jest jawna.
Siegen, n. (ba6) leenie.
Siegenb, Part. lecy, a, e. Seif}), liegenbe ©üter

dobra nieruchome, ob. nieruchomoci, pi.

Siegctag, m. (ber) dzie odpoczynku, cf. Muff.

rozdych (w drodze); cf. dzie czekania.

Sienbaum, m. f. Slhorn, fbikjger.

Siebchen, n. Lizetka, Liska, cf. Halka, Elzusia.

SiefdjgraS, n. (Sat. phleum) brzanka; langjähriges
— (Sat. phleum pratense) brzanka kowa, HJK
Änotigeb — (Sat. phleum nodosum) brzanka kno-
towa, Al., brzanka kolankowata, Jdz. ©laMeS
-

f. 83irbgra8.

Siefebfolben, m. f. Duberfeulen.

Siefe, n. Elbieta, cf. Halina, Halka.

Eiefjbfunb, n. (bab) ein ©emicht bön gewöhnlich 15

^funben lisfunt, m. g. a.

Lieutenant, m. [ber] porucznik, g. a.

CieutenantBftelle, f. |bie] porucznikowstwo.
figa, Sigue, f. (bie) liga, zwizek.
Siguftei, m.

f.
Hartriegel.

Ci lie, f. lilia (Sat. lilium). ffilaue — f. ©ilgen, blaue.

Siliennrtig, adj. liliowaty, liliowy.

Ci li en fonu al li en f.
Äonballie, gemeine.

Silienweifj biay jak lilia

Simonabc, f. (bie) ein fühlcnbeS ©etränf bon SBaffer,

3ucter unb fiimonenfaft limonada, 'limonata.

Simone ober Simonie, f. (bie) limonia, beff. cytryna.

Simonen» adj. cytrynowy.
Sin ba um, m. f.

»horn, fpityger.

Sinbe, f. (bie) ber Sinbenbaum lipa (Sat. tili«). @rof)=

blättrige, gemeine, hollanbifdje, Weldje — f.
©raßlinbe.

Äleinblättfige — f. Beiglinbe.

Sinbe, adj. f. gelinbe agodny. — Werben agodnie.
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Sinbenallee, f. (bit) ulica lipowa.

Sinbenbafr, m. (ber) yko (z lipy).

8inbenblütr>t, f. Cbie) kwiat lipowy.
Sinbenholj, n. (ba8) lipina.

Sinbentoalb, m. [berj lipowy las.

Sinbern, v. a. umierzy, uly, uagodzi, fol-

gowa.
Sinberung, f. (bie) ulenie, folga, ulga, j. S3,

ulga w strapieniach, Lesz. — fd)affen spra-

wia ulenie.
SinberungSmittel, n. (ba8) rodek agodzcy,

u Ige sprawujcy.
Sinbigfeit, f. (bie) agodno, bibl. skromno.
Sinbrourm, m. jber] ein erbidjteteS Ungeheuer, roel*

cheö ol8 eine grofje geflügelte Schlange befchrieben

roirb smok skrzydlaty.

Sineal, n. (ba8) *linia, g. u, gero. linia, *liniówka.

Sineamene, $1. (bie) Miniamenta, rysy twarzy,
cf. sktad twarzy.

Singuift, m. [ber] lingwista, znawca jzyków.
Singuiftifd) lingwistyczny.
Sinie, f. (bie) linija; cf. wiersz 3ei'e ; cf- reguka

stolarska, B. Die — baffiren przez równik
(aequator) przejecha, mimo równika pyn.

Sinienblatt, n. (ba8) transparent, papier atramen
tern grubo liniowany do podkadania pod inny
papier dla równego pisania.

Sinienfchiff, n. (bag) okrt liniowy.

Sinientrubben, $1. wojsko liniowe.

Sinienjieher, m. IberJ linijuik, g. a.

Siniiren, v. a. liniowa.
Sinf, adj. lewy, a, e. Die litlfe £atlb rka lewa,

lewica; linf fein by makutem.
Sinfifch, adj. niezgrabny; adv. niezgrabnie, cf.

makut; cf. $r.;$oln. mada.
Sinf 8 na lew; w lewo. 2) auf ber umgefehrten

Seite na nice. 3) auf bie unrechte Sit wspak,
(linem lints fommen, Dielleicht = lüiiifch ob. launifeb

— z maki o'ber z maka kogo zay.
8inf8her, adv. odlew, od lewej strony.

SinfShin ku lewej stronie.

SinfSum w lewo na okoo.
,

Sinnóe, f. nörblicbe zimoziol punocny, KI., linnea

pónocna, Jndz. (Sat. linnaa borealis).

ginnen, n. nieberf. f. Cinnenjeug, adj. lniany, pó-
cienny.

Sinnen jeug, n. (ba8) chusty, bielizna, *Inianka, L.

Sinfe, f. f. Äid)em; cf. soczewica; soczewka.
Sinfenfelb, n. (ba8) pole soczewic zasiane, so-

czewisko.
Sinfenfórmig soczewkowaty; adv. —to.

Sinfengericht, n. (ba8) potrawa z soczewicy.

8infengln8, n. (ba8) bie Sinfe soczewka.
Sinfenfichern f Äid)ern.

Sinfen traut, n f. grühlingSroafferftern.

Sinfenroiefe, f. Heine, f. ©rbe, bierfamige. Rauhe
Sinfenroitfe f. (Sroe, behaarte.

Sinfenjahler, m. [ber] liczykrupa, sknera.
Sion, n. Lugdun, g u.

Sioner, m. [ber] Lioczyk, ugduczyk; adj.
lioski.

SitoDc , f. [bie] warga; usta, pi. (bef. fkj.). 8hl8ge*

fchlagene Sibben wargi osypane, (Srn. |). (Sj. ci-
na usta er fneift bie Sibpen jtifammen, bamit ihm
nicht bie SBorte bon felbf entfehlübfen (aa).

Sibbenbuchftab, m. [ber] goska wargowa, litera

wargowa.
Siqueur (grj.) Sifor, m. [ber] likier.

Siquibiren, v. a. likwidowa.
Siqnibirung, f. [bie] likwidaeya.
Sifbeln, v. n. m. h. szepleni; 2) leife reben sze-
pta; oon bem fanften ©ätifeln beSSBinbeS, con bem
gelinben ©eräufche eine8 S3ad>e8 unb bon ber fanften
Öeroeaung be8 SaubeS ber Bäume szelest—, szmer
czynt, szeleci.

Sifbler, m. [beri szeplu, szepiotka.
Siffa, eine <8tabt Leno, Leszno,

Ciffabon, eine Stabt Lizbona.

Ci ft, f. [bie] chytro, podstp, g. u, fortel, sztu-

ka, chytry obrót, obroty, wykrt; cf. zdrada.

Die äßeiberlift chytro kobieca, — niewiecia.
Cifie, f. [bie] lista, spis, rejestr, g. u. Sluf ber

horner Sifte na desygnacyi Toruskiej.
Ci ft ig, chytry, podstpny; adv. chytrze. (Sin lifii*

gerÄerl chytry czowiek, *kutryfalca, Sßr.^oln.;

iiftige Slnfchlage chytra rada. — SJnlóufe zasadzki
djabelskie, KV.

Cifjroeeb, f. [bie] b. Sifjtoeibc lunia.
Citanei, f. [bie] ein ©ebet, roelcheS in ben Äirchen

ttirt Slbroenbung allgemeiner SRotf) abgefungen roirb

litania

Siteitrifch, adj. literacki, pimienny.
Siterat(or), m. (ber) literat; cf. L. pimienny;
czowiek naukowy.

Siteratur, f. (bie) literatura; cf. L. piemienno;
cf. piinienictwo.

Siteraturgefchidjte, f. [bie] historya literatury, —
piemiennictwa. -

Siteraturjeitung, f. (bie) gazeta literacka.

Sithograbb, m. (ber) litograf.

8itl)ograbf)ie, f. (bie) Steinbrud litografia.

Sitograbhjfcb litograficzny.

8 i tt hau en, n. Litwa. <£$. Litwo! ojczyzno moja!
ty jeste jak zdrowie; Ile cie trzeba ceni,
ten tylko si dowie, kio cie straci. Dzi pi-
kno tw w caej ozdobie Widz opisuj,
bo tskni po tobie (aa).

Sitthauer, m. (ber) Litwin, g. a, Pi. —ni.
8ittr)auifch litewski, a, ie.

Siti8benuntiation, f. zapowiedzenie ewiktorowi
sprawy, @.4D.

Siturgie, f. (bie) liturgia.

Siturgifch, adj. liturgiczny.

Siije, f. (bie) eine bünne runbe ©cfmur pasek, sznu-
rek, sznureczek albo wsteczka upleciona, cf.

granj. kordon.
Sioree, f. [bie] liberya, barwa. Die ©oüaiibree ga-
lowa liberya.

Sibreebebiente , m. (ber) suga w liberyij lokaj

liberya noszcy, cf. liberya, f., @.«D.
Sob, n. (baö) chwaa, pochwaa; sawa, chluba,

zaszczyt, zaleta. (Sigen Sob finft chwaa z wa-
snych ust mierdzi, z cudzych pachnie, ©ottlobi

chwal Bogu!
8 oba u, eine ©tabt in SBeftbreufjen Lubawa
Sobbegierig, adj. chway pragncy, chway

chciwy.
Sobebrief, m. (ber) list pochwalny; cf. list za-

letny (bibl.).

Soben, v. a. chwali, pochwali. <S$. jeber Ärämer
lobt feine äßaare kady Rusek swój dziegie
chwali; cf. kada liszka swój ogon chwali,

(Srn ^»anbb.

SobenSroerth, lobenSroürbig godny ober godzien
pochway, chwalebny.

Sobefnm, beraltet f. löblich.

Sobeerfjebung, f. (bie) pochwaa, wychwalanie.
Sobethal, n. (ba6) bibl. dolina bogosawiestwa.
Sobgebicht, n. (ba8) wiersz pochwalny, pochwaa
wierszem.

Sobgefang, m. (ber) ba8 Soblieb hymn, ple na
pochwa, — pochwalna, äßj., cf. pienie^chway;
it. psalm chway, cf. chwaopiew, Söhm.j cf.

pie dzikczynna.
Sobbubelei, f. (bie) panegiryk; pochwaa niezgra-

bna i przesadzona; zbytnie wielbienie.

Sobhubeln, v. a. pochwaami jaowemi obsypa}
kadzi komu, wielbi co nie miara.

8obhubler, m. (ber) wyehwalacz jaowy niesu-
mienny; panegirysta.

Söblid), adj. chwalebny, godny pochway; «18 %u
te: sawetny.

Söblid) feit, f. (bie) cUwalebno,
Soblieb

f. Sobgefang,
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2 o bop f er, n. (baß) ofiara chwaty, cf. — na
pochwal, — z pochwa, — dzikczynienia.

Sobpreifen, v. a. m. h. wychwala j cf. chwali,
sawi, bogosawi, bibl.

Sobpreifting, f. (bie) wychwalanie, wielbienie.
8 ob pfaim, m. (ber) psalm pochwalny, Boss.
Sobrebe, f. (bie) panegiryk, g. a, mowa na
pochwa, mowa pochwalna.

Sobrcbner, ra. (ber) chwalca, cf. pochwalca, O.

b.; cf. *chwalacz, chwaliciel, wychwalacz, g.

aj Gj. zapaleni wychwalacze wieKów rednich;
cf. panegirysta, oglosiciel pochwal czyich; cf.

B. chwaomówca. Gj. Autorowie chwalc zie-
miottocznych budów (a).

Sobfagcn, v. a. (bibl.) chwa *wzdawa Panu,
chwa Pask wysawia.

Sobfuiger, m. (ber) chwalcy Pana.

Sobfcbrift, f. (fcie) pismo pochwalne.
Sobfer.S, ein Stäbtchen obenica, g. y, cf. Lobzo-
wo, Krs.

Sob fing en, v. n ni. h. piewa Panu , wielbi
Pana; cf. piewa na pochwa.

Sobfpruch, m. (ber) pochwaa! Sobfpruche, Cl.
pochway.

8 ocal, adj. miejscowy.
Socal (e), n. (ba6) lokal, g. u, miejscowo, (a)(bie

Socaütät).

Soci), n. (baS) dziura, otwór, g. u, wylot, Sßr.=

Coin pora. Gin ausgefahrenes — wybój, L ,

wyboisty, L. Gr,. Der gud)S hat mehr als ein —
niejedne dziur królik ma do jamy, L.

2) -, eine ©rube, ein engcS 3<mme r, ein ©efäng»

nifj loch, wizienie, ciemnica.

S5d>elbinfen," $1. sitowina lena, J., KI. (Sat.

scirpus sylvaticus).

£öd)f leben, n.(bno) dziureczka, dziurka, otwór
maleki.

Soeben, v a. dziury robi, dziurawi.
SÖcherig, adj. dziurawy, wylotny, przebity. Gj.

ein löcheriger S3runnen cysterna dziurawa która
wody zatrzyma nie moe.

fiucherfebreamm, m. (ber) (Sat. boletus) dziu-

rawiec.

Socbfäge, f. (bie) rczna pia, pika do wyrzyna-
nia dziur.

Sode, f. (bie) baS Sódchen lok, pukiel , kdzior,
kdziorek, kedzierze; 5ßl. bie fiocfcn zwoje
(poet);Gr,. pamitam wosy jego — nieraz rce
moje Pltaem w jasnych wosów kdzierzawe
zwoje, (aa). J5a6 $aar in — legen" wosy za-
wija, — w pukle uoy.

Södeln, v. a. loczki robi, wosy w loczki u-
kada.

SocTen, v. a. kdzierzawi. 2) wabi, nci, u-
dzi, przynci.

NB. loefen 'ift berroanbt mit bem ^olnifchen wlok
id) siefje , roenn man ben Slnlaut w roegnimmt , ber

flcb im 8aufe ber 3eit abgefchliffen hat.

Sodenfopf, m. (ber) gowa w loki strojna,

kdziorowata.
8 öden f. Iccfen liga, wierzga.
Soder, adj. nicht feft fi^enb, leicfjt hin unb f)er bemeg=

lich; gem. lofe, nicht berb, nicht blcbt pulchny, a, ej

Cf. sypki, miaki, mitkl; letki (grunt) cf. kru-
chy, rzadki; ruszajcy, ruchomy, lóny, — lat.

i nun is, Bot. 2) lieberlid), leichtfinnig leKkomylny,
rozpustny. — leben hula, pohula. Gin lodfercS

2eben ycie rozwiozte (a). Gr. loefere ©cibe,

bietl. pela, lóny jedwab'.
Socfeihcit, f. (bie) miako , pulchno, roza-
zisto, L.

Sodem, v. a. (oder machen spulchni , zrzdzi;
(co brylastego). einen Skrbanb — zlóni; bie

Grbe — ziemie roskopa, iby si staa
sypk.

So dig kdziorowaty, kdzierzawy.

S o cf pfeif e , f. (bie) wab', g. wabiu ober ia, wa-
bik, piszczaka do wabienia, stroik.

Sodfpeife, f. (bie) baS 8odaa8 neta, ponta, er
pooony, posypany do wabienia ptaków, Cf.

pokusa, powab.
Soctftimme, f. (bie) gos wabicy.
So dung, f. (bie) wabienie, ponta.
Sotfoogel, m. (ber) ptak wabik, wabnik, wab'

piaszy.

8 o ber a f che, f. (bie) perzyna, nach KV. popió z

ogniem.
80 ber n v. n. tle, arzy si, spon.
Söffel, m. (ber) yka ober yszka. ©prichro. nicht

mit djeffcln, bod) mit Söffein cho nie, ciecze, to

kapa, L.

Söffe Id) en, n. (ba6) yeczka.
Söffelooll yka czego, czem napeniona.
Söffel ente, f. (bie) f. SóffelganS kaczka z dziobem

nakszktalt yki.
Söffelförmig, adj. ykowaty.
SöffelganS, f. (bie) geeica, L.j cf. warzcha, cf.

L. yszczak; cf. baba; cf. bk z lyszkowatyra
pyskiem; cf. L. plaskonos.

SÖffelfraut, n. (baS) (Sat. corhlearia) warzcha.
©emeincS — (Sat. cochlearia officinalis) Avarzecha
lekarska, Kl. Jndz.; yszczyca. Hg. L. $of.

Slpoth.i cf. yszkowe ziele ©eftredteS — f.

£iifcbborn SangblattrigcS — f. Äreen. SBilbeS —
f geigroarjenfraut.

Söffel treffe f.
f. Söffeltraut, gemeines.

Soff ein, v. n. ykami je.
Sßffelfcbale, f. (bie) czaszka u yki.
Söffelftiel, m. (ber) trzonek u yki.
Söffelroeife ykami.
SogaritbmuS, m. (ber) logarytm, g. u.

Soge, f. (bie) loa.
Sogenbrnber, ni. (ber) czonek loy masoskiej,

mason.
SogenbauS, n. (baS) loa; dom zgromadze ma-
soskich.

Sogen meifter, m. (ber) przeoony loy ma-
soskiej.

Sogif, f. (bie) logika ober beffer loika.

Sogifer, m. (ber) loik, g. a.

Sogiren, v. n. m. h. mieszka, sta na kwaterze:
v. a. umieci kogo, da mieszkanie.

So giS (frj ), n. (baS) mieszkanie.

Sogilch, adj. loiczny, adv. loicznie.

8ogogrl)ph, m. (ber) logogryf, zagadka wy-
razowa.

Sohbcilten, in. (ber) f. Sohfuchen kuch dbowy, auch

dbowiny, SBj.. garbowiny, PI.)

Sobbcije, Sobbriibe, i- (bie) sok z kory dbowej
do moczenia skór; cf. dbowy sok.

Sobe, f. (bie) bie ju SBulber geframpfte Rinbe ber

Gichen, Grlcn, SMrfen unb gidjten, bon ben ©erbem
pr 3ubcreitung heS SeberS gebraucht, ian (auS bem
granj.) db, dbnica, debnica garbarska, L. ;

cf. garbnik, g. a, J.
58. wyciga garbniki, (a).

2) - , bie glamme eines Reiterö, befouberS bie

äuftere mit beifjem Rauche bermifd)ten ©pifeen berfeW

ben pomie, g. ia, upa, g. u; cf.flfluff. ar; cf.im

^olnifchen bebeutet una ben SBieberfdjein eineS gro=

jjen geuerö in ber fterne am ^immel ober unten am
.frorijont. Gj. Sotje fähret auf wstpuje pomie.
— febläget auö wybija ob. wybucha pomie.

SoheicheY Giche, gefiielte.

Sof) cn, v. a. m. b. dbi, do garbowania spo-

sobi; cf. B. dbowa"(??).
Sobgar, adj. wygarbowany, dobrze wydebiony,
dbny (o skórze).

Sobgerber, m. (ber) garbarz, sk^rnik, skóry wy-
prawujcy, *dbiarz; cf. *boitusznik; cf. *ka-

emiak; cf. fflothgerber.

Sohgerberei ober Wotbgerberei, f. (bie) czerwono-
skórnictwo ober fchledbjroeg garbarstwo, Tohn.
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?oh grubt, f. bie) dó do dbienia; dó "gar-

barski.

2 1) Tud) en, ni. (bei) wytoczyny suche z dbu
garbarskiego wyprasowane na opa miasto

wgli, cf. kuchy dbowe, SBj.; dbowiny pi.

Sofjmüfyle, f. (bie) myn do kory dbowej, myn
debiarski; cf. step3" do tuczenia dbu, tucza-

rnia dbu garbarskiego.

Sobn, m. [ber] myto, paca, zapata, nagroda,

*jurgielt, *dank. föj. roaS bat er für einen Sohn,

©eroilin - jaki dank odniós, Dmbr. 15, fpredjenb

bon <Stani6lau8 aIS er bon Soleelaro ara 2l'lrar er=

fdjlagen rourbe; f.
bibl. 6ie baben ihren CoI;n babin.

— cf. wysuga, SSorentbaltung be8 SobneS; Sj.

zatrzymanie cudzej wysugi , Dmbr. 384.; et.

SRuff. aowanie.
gr. er roirb aueb feinen — befommen bdzie on

mia za swoje, Teatr. Unbanf ift ber SBelt —
wiat niewdzicznoci paci} cf. kamie za

chleb; za moje yto jeszcze mi pobito. 2)en

— berónbem odmienia zapat. Sollen — neb»

men odpat zupena wzi. ©priebro. myo jak
myto, ale lelito, Ärafauifd).

Sobnarbetr, f. (bie) robota za zapat, robota

najemna.
Sobnarbetter, m. [ber] najemnik.
Sobnarbeiterin, f. (bie) najemnica.

Sobnbebienter, m. [ber] ber Sobnbiener, suga na-

jemny, lokaj najemny.
Sobnbtenfr, m. ber) posuga najemna, suba na-

jemnicza.
Söhnen, v. a. paci, odpaci, zapaci, nagra-

dza, oddawa zapat. SJtit Unbanf lojmen nie-

wdzicznoci nagradza.
©id) ber äRüf)e nid)t lohnen nieopaci sie pracy;

nieby warto zajcia si.

Sobnfutfcbe, f.
f. ä)lietf)futfd)e kareta najemna; po-

wóz do najcia.
Sobnfutfd)er," m. (ber) powonik najemny,

•lonkuczer.

Sobnlafai, m. (ber) lokaj najemny; lonlakej,

Stuffifd).

Sohnfuch, f. (bergleidje £abfucht) chciwo zapa-
ty, akomstwo na zbiorj'.

Sofjnfuchtig, adj. najemniczy, chciwy zysku,
najemny. <£j. dusza najemnS , Zab. ; cf.

*jurgieltnik.

Söbnung, f. (bie) od, g. u, paca, traktament, g.

u, bófl- Sollen.

SÖbllUHgStag, m. (ber) dzie wypaty, — odu.
Sotynroagen, m. (ber) wóz najemny.
So fal, n. Sorale miejscowo, (a).

Sold), m. dat. lolium) kakoi, g. u. SluSbauernber
—

f. ®ra6lolch. SSetäubenber — , ober:

Sold), m. f. <Dollgerfte.

So tn barb, n. f. Seit)I>au9-

Sombarbei, f. (bie) ein Staat Lombardya.
Somberfpiel, n. (i>a$) gra lomber.

Sonbon, n. Londyn, g. u.

Sonbner, bon Sonbon Londyski; subst. Lon-
dyczyk.

Sonicere, f. (lat. lonicera) wiciokrzew. <Durcbroach*

fene — f. ©eiSblatt. ©emeine - f. «einbog 2).

Sonne, f. f. Slborn, feiger.
2oo§, n. [ba6] los, g. u, udzia, g. u; — 3"faß

traf, g. u, trafunek, g. nku, przypadek, g. dku;
dziedzictwo , scheda , Bhsz. SDa8 SooS Werfen
losy rzuca o co (um etro ).

Soofen, v. n. rn. b. rzuca losy, losowa, logy
puszcza.

Soofung, f. (bie) losowanie; znak, haso, godo,
f. Sofung.

Sorbeerbaum ober Sorber, Sorberbaum, m. Wawrzyn,
g. u, laur, drzewo wawrzynowe, — bobkowe.

Sorbeere, f. (bie) bobek, g. bka, bef. «ßC. bobki,
jagoda drzewa wawrzynu, L. Cr,, er ift boiler

Äomplimente roie ber SJoct bod Sorbeeren peen

S

2

komplimentów jak kozio bobków. Sluf feinen

Sorbeern ruben spoczywa na swoich laurach.

orbeerblatt, n. |ba§| li laurowy, bobkowy.
orbeerfran}/ m. (ber) wieniec wawrzynowy,
— laurowy.
orbeerrofe, f. tbie>

_ f. ©ibirifche Sdjneerofe (lat.

herhae rhododendri chrysanthemi) róa Sy-
birska, 3$.
orbeerroalb, m. (ber) las laurowy.
orbeerjroeig, m. (ber) gazka wawrzynowa.
orenj, m. Wawrzyniec, g. ca.
orenafraut, n. (baS)

f.
Steöculapie, gemeine toje

pospolita , J n d z.

orgnette, f. (bie)
f.

SlugenglaS lornetka.

o8, n. (bats') f. Soo8 los. g. u. tfnmerf. Slbelung

berroirft bie @d)reibung mit einem hoppelten oo, roeil

baö einfache 8 bie ©eftnung be§ o bjnlcmglid) fiebere.

2)a8 Soo§ ift gejogen. (Sr. walczmy, bo ju
ko pada, (a).

Sj. Jarzmo ma by twoim udziaem (a).

08, lofer, lofefte, adj. nicht feft, locter,
f. lofe

lóny, wolny, rozwizany, rozpasany; samo-
pas. 2) einer ©ache beraubt, nur in Bufammenfeijun*
gen wyzuy z czego, pozbawiony, pr den cze-
go, bez czego, cf. bez, pröcz; 3. S3. bülfloS bez
pomocy: fraftl06 saby, bez siy —

.

3) pg. frei wolny. 4) bon Dingen, roelcrje plótjlich

in eine fd)nelle S3eroegung geratben; 3. S3, nun geht

e8 I08 teraz si ju zaczyna; cf. rozbiec si,
zacieka si, zanosi si, zabiera si, rozlecie
si, rozpuci si.

"diu lofer SSogel ptaszek nielada (aa).

ofiarbeien, v. a. pracowa koo wydobycia
czego, wydoby, wydobywa co.

oSbicfer, SBeifjbacter , m. (ber) buecznik, g. a,

Boss.
oSbefommen, v. irr. a. imperf. id) befam I08,

Conj. bafj — ioebefämc, Part. prt. loSbefommrn. od-
czy co (siy natajc); baber: oderwa;
wydoby; uwolni.
o8binben, v. irr. a., Imperf. id) — , er banb log,

Conj. bafj id) — , er loöbänbe, Part. prt. loSgebun=
ben rozwiza, odwiza.
oSbitten, v. irr. a."m. b- Imperf. id) —, er bat

I08, Conj. bafj id) —, er loSbate, Part. prt. loSge»

beten uwolni kogo prob, wyprosi.
oebredjen, v. irr. a. m. f). Prs. id) bredje, bu
brichft, er bricht lo, Imperf. id) -, er brad) I08,

Conj. bafj id) — , er losbräche, Imperf. brich lo,
Part. prt lo8gebrod)en odama, urwa. — v. n.

ill. f.
odama si; fig. wybuchn.

o8brennen, v. irr. a.m. b., Imperf. id)—, er brannte
I06, Conj. bafj ich — , er loSbrenne, Part. prt. loS*

gebrannt, (cf. loSbrucfen) wypali, spuci,
wystrzeli, 3. 33. fuzy.
öfch— f. nad): 8o83Ünben.

oSbonnern, v. n. m. i), piorunujcym gosem
odezwa si.
oSbreben, v. a. odkrci, rozkrci.

v. a. wystrzeli eig. spuci

a. uwolni od lodu , wyrba

SoSbrücfen
kurek.

SoSeifen, v.

z lodu.

SoSfabren, v. irr. n. m. f. Praes. id) fahje , bu
faljrft, er fährt I08, Imperf. ich fur)r Io8, Conj. bafj— I08 führe. Part. prt. Io6gefar)ren nagle ruszy
z miejsca; auf einen — rzuci sie na kogo;
powsta, fuka na kogo.

SpSgeben, v. irr. a. m. h., Prs. id) gebe, bu giebft,

er giebt I08, Imperf. id) —, er gab I08, Conj. bafj

id) —, er loSgäbe, Imper. gieb I08, Part. prt. lo8ge=

geben wolno puci, wypuci, uwolni, cf.

ucznia wyzwoli, cf. wyda.
SoSgebung, f. (bie) wypuszczenie, puszczenie na
wolno, uwolnienie,

SoSgeben, v. irr., Imperf. id) —, er ging I08, Conj.
bafj id) —, er losginge, Part. prt. losgegangen,
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odchodzi cf. zazi, odpada , l^zowa sie, L.
DaS ©eroehr ge^et Io6 karabin wystrzeli! 2)

9cun geht ba6 arittn lo6 kótnia ober zwada
zaczyna si. Stun geht e6 lo8 zaraz 6i zacznie.

2o6gehen auf Semanb wpa na kogo," uderzy
na kogo, rzuci si na kogo.

2o8haben, v. a. umie ; fam. etroaS — posiada
nauki.

2o6heulen, v. n. zawy, Fut. zawyj.
2o6faufen wykupi, odkupi, opaci.
2o8faufung, f. (bie) wykupienie, okup, g. u.

2o6fetten, v. a. spuci z acuchu; uwolni.
SDÖfnübfen, v. a. odwiza.
2o6fommen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er fam

loo, Conj. ba9 id) — , er loöfäme, Part. prt. loBge*

fommen wydoby si, uwolni si z czego.
So 8 fliegen f.

lo&befommen.

Soölnffen, v. irr. a. m. h., Prs. id) laffe, bu läfTeft,

er l39t lo8, Imperf. id) — , er Iie§ lo6, Conj. Bag

id) — , er lo8 Iie9e, Imper. lafje lo8, Part. pit.

Io8gelaffen wypuci, wolno puci; wypuci na
wolno.

2o6laffung, f. (bie) wypuszczenie.
2o6legen, v. n. m. h. fam. puci si, zacz;
zabra si (mit ©ingen do piewania).

2 08 lüg en, fiu), wyga si, kamstwem uwo-
lni si.

2o8machen, v. a. rozwolni, rozwalnia, j. 83.

kliny, (a); cf. uwolni, oswobodzi, rozwiza.
Die SGMn&eln lo8mad)en, lófen rozpowi, P. J an.
Sid) loómacheii; G$. nigdy si z tej wady
otrzsn nie móg, Dmoch; wydoby si,
wydosta 6i.

2o6plaften, v. n. m. f). pkn; odpa; z hu-

kiem wystrzeli; fig. nie w por co powiedzie,
wyrwa si z czem.

2o6reijjen, v. irr. a. m. h. , Imperf. id) — , er rifj

lo8, Conj. &afj id) — , er loSriffe, Part. praet. lo8»

geriffen odrywa, oderwa. Cr Wirb fid) bon ber

erften Skrbinbttng lo6rei9en zerwie pierwsze zwia-
ski, Mick.

2o8fagen, fid), v. rec. wyrzec si; wymówi si
z czego.

2o6fa<jung, f. (bie) ustpienie swej pretensji,

rezygnacya , zaniechanie sprawy sdowej,
wyrzeczenie si prawa swego, Tr.

2o6fd)ie{jen, v. 'irr. a. m. h. , Imperf. id) — , er

fd)ojj lp8, Conj. ba6 id) — , er lo8fd)ö(fe, Part. prt.

lo6gefd)offen wystrzeli. Auf einen — strzeli do

kogo, rzuci si do kogo.

2o8fd)lagen, v. irr. a. Praes. id) fchlage, bufchlagft,

er fd)lägt lo8, Imperf. ich fcblug lo8 ,
Conj. ba9 —

lo6fd)lüge, odbi, odku, (aby co spado). 2)

sprzeda, zby; 3) auf einen —zacz bi kogo;
paln; rospocz walk.

2o6fd)nallen, loSfchneiben, lo6fd)iauben f.

abfcfm—.

2o6fd)reien, v. irr. n. m. f)., Imperf. id) — er

fchrie Io6, Conj. bag id) — , er loSfctjriee, Part. prt.

lo6gefd)rieen zakrzycze, zawrzeszcze, wrza-
sn, zawrzasn.

2o6fchroören, fleh bon etroaS wyprzysiadz si
czego.

2o8fcin f. Io6, adj. 3 u. 4. ©ottlob. id) bin ihn ob.

feiner lo8, Dziki Bogu, pozbyem si go.

2o6fprechen, v. irr. a., Prs. id) fpieche, bu fprlehft,

er fbrid)t lo8, Imperf. id) —
, er fbrad) lo8„

Conj. bajj id) — , er loßfpräche ,
Imper. fprid) lo8

Part prt. lo6gefprod)cn wolnym osadzi, nie-

winnym uzna; einen 2ehrling — wyzwoli. SSon

©iinben — rozgrzeszy.
2o&fprechung, f. (bie) wyzwolenie, rozgrzesze-

nie, aliHOlucya ; cf. dyspensa.

2o6fteuern, v n. m. f. auf etro— bieg (okrtu)
skierowa prosto dokd; dy; puci si
wawo droga do etc.

2o6ftürmen, loöftürscn, v. n. m. f. z natarczy-
.. wocia uderzy, rzuci si (na co).

2o6topf, m. (ber) urna do losowania.
2 o fi

i
trennen, v. a. odczy, oderwa; etnjaS ©e<

nahetefi — odpru, rozpru.
2ófung, f. (bie) rozwizanie, f. lófen.

2o6meid)en, v. a. m. h\ odmikczy; 2) — , ais

v. n. m.
f.
odmikn.

2o8merben, v. irr. Prs. id) roerbe, bu roirft, er roirb

los, Imperf. id) — , er ruurbe lofi, Conj. ba9 id) —

,

er lo&mihbe, Imper. roerbe lo8, Part. prt. Io8geroor=

ben sta si wolnym, pozby si czego.
2o6roinDen, v. irr. a. Imperf. id)"t»anb lo8 , Conj.

ba9 — , loöroänbe, Prt. prt. lofigerounben odkrci.
©id) — , wykrci si.

2o6j',ahlen, v. a. wyczy z liczby, wolnym
uznawa.

2o8jief)en, v. irr. a., Imperf. id) —, er jog Io6,

Conj. ba9 id) -, er loSjóge, Part. prt. loSgejogen
odcign. Sluf einen — przymawia komu,
powstawa na kogo, beszta.

2o6jünben
f. loSbrennen.

2ófd)anftalten, pi. urzdzenia ogniowe; sposoby
do gaszenia poarów.

2ófchblatt, n. (ba6) bibua, wiartka bibuy.
2;6fd)branb, m. (ber) martwa gownia; wyga-
sa gownia, opaek, g. ka.

2ófchen, v. a. gasi; eine ©chulb au6 bem .fchpothe*

fenbtiche cxhypotekowac, extabulowac; j. .
kaucya z ksig hypotecznych jest extabulo-
wana; and) wymaza.

2) —, auölaöen, leichter machen, cf. loffen (nieber.

beutfd)) wypróni, wyldowa.
2ófd)_er, m. (ber) gasido, roek do gaszenia
wiec.

2ófchcjei äthe
, n. (baö) narzdzia poarne ob.

ogniowe.
Cófc&hafen, m. (ber) osk (poarny).
C5fd)l).orn, n. (ba8) roek, kapturek do zaga-

szenia wiecy.
Cófchfohle, f. (bie) wgiel wygasy.
Cófdjpapier, n. (ba8) papier przebljcy, bibua.
Cöfchung, f. (bie) ugaszenie, zagaszenie, gasze-

nie. 2) —, extabulaeya.

tófchronffer, n. (ba8) woda do studzenia elaza, u
kowalów; stalowana woda.

Cofe, f. los, ad. l)erumflreict)enb, Iieberlid), g. 83. lofefl

©efinbel hoota, taaajstwo; 2) lofe8 ättatil, b. i.

bie ©chranten ber Sldjtung ubeifchieitenb, beleibigtnb

wyuzdana gba, Sßr.»$oln. pyskaty; roztrzepany
pysk, szczekay; cf. rozpasany, rozwiozy,
rozpustny, swawolny, niesforny. Gin lofer

fflcenfd) bezbony czowiek, K. V. ; lofefi (BefthmätJ
prónomówno, K. V.; lofe Skrfuhrung próne
oszukanie; lofe ©chrofifter wyszczekani gadacze,
S. P.; lofe Shcibigung Ipiebigen prorokowa ma-
rno, a wróy kamstwo. 2ofe ©treiche figle.

Cófegelb.n. (ba8) okup, wykupno, okupne, g. ego,
okupiny, PI., L,

2 of en, v. n. m. h. losowa o co (urn etn>.).

Cófen, v. a., allen 3uf«'ii"ienfjang aufgeben rozwo-
lni, rozpuci, rozwiza, rozpasa. Die ange<

roachfene .junge lófen podcina ober podern
jzyk przyrosy, L.; cf. wizado krótkie pod
jzykiem podci, D. D. Die 3n>eifel löfen ua-
twi wtpliwo, 8t. ©.; cf. uprztn, it. Gin
Äanone lófen wystrzeli z armaty, (jin ©efc&

lófen, b. i. aufbeben znie ustaw. (Selb lófen,

b. i. befotnmen wybra, zebra pienidze; prze-
dawa. SBir

_
haben heute noch nichts gelófet

ieszczemy dzi nic nie przedali ober nieu-

targowali, niewziell pienidzy za nasze towa-
ry. Gnen Änoten lófen wze rozple. Gin
Aufgabe — rozwiza zadanie.

2öfen — befreien uwolni, wykupi, odkupi, oku-
pi, utargowa, przeci.
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Cöfung, f. (bie) rozwizanie; odkupienie etc.

2) utargowanie.

Sofung, f. iDie] znak, haso, godo, Gj. Pacz
pierwszym hasem rodzcych sie.

CofungShJOVt. n. (baS) haso; sowo postano-

wione.
Sotb, n. (ba6) ein an einer Schnur befeftigter fcfjtneier

Äör^cv, bie Siefe beö 3Reere8 ober ben fenfrecbten

Stanb eineö ÄorberS ju erforfcben szukado; ba8

SSleilotb oowianka eglarska.

2) — ein leicht flüffiger metallifcher Äövüer, roornit

bie gugen eines flreng fluffigevu jtifammengefchmeljt

Werben materya do lutowania, lut, kit, g. u,

(Sat. ferrumen).

3) — , eine Slrt ©eroid)t, roe(che§ bie £älfte einer

Unge ift unb bier Guentcben enthält lot, g. a; ein

halb — pó óta; ein — fchroer ót wany, lót

wacy.
26 the, f.

f.
©raStolcb. 2) f. SotF) 2

Sothen, v. u. m. l> oowianka dochodzi lub mie-
rzy.

Sö then, v. a. lutowa.
Sotfjer, m. (ber) ten, co lutuje.

Sötbig, adj. lótowy, a. e. 2) czysty (o zocie i

srebrze.

Sötbfolben, m. (ber) motek do lutowania, L.

Cötb lamp, f. (bie) lampa do lutowania.

Sotbleine, f. (bie) lina od oowianki.
Sotbrecbt, adj. prostopady, a. e, perpendykular-

ny, cf. SBj. pionowy.
Cothringen, ein Canb, Lotaryngia.

ß o 1 1) v o I) r , n. (ba8) taö Cotbrßbrcben rurka do luto-

wania.
Sotbfe, ober Sotb6manrt, w. (ber) rotman, g. a, L.;

cf. Ruff. loc, g. a ober locman, g. a wartman, L.

Sothfen, v. a. skazywa okrtowi drog.
Sotbung, f. (bie) lutowanie; 2) materya do luto-

wania.
Sottchenblätter f.

-£>uflatticb. großblättriger.

Sötte, f. Karolcia (imi)j SDim. Sotteben, n.

fiotterbube, m. (ber) otr, g. a; cf. bibl. plotka;

ajdak; cf. 15. trzpiot, oszust; cf. achman, ga-
gan, urwaniec.

Sotterbübifd), bibt. szyderski, otrowski.
fiotterie, f. (bie) ba8 Sotto ober Soitofbiel loterya.

3n bie — fetjen stawi na loterya.

Sotterielo«, n. [ba8] los na loterya.

Sotto, ßottofbiel, n. = Cotterie.

Cotu8, Sotu&baum m. (ber) drzewo lotusowe.

Botjen, n. eine ©tabt in Creufjen Lec, g. a.

Couiabor, m. (ber) luidor, g. a.

óroe, m. (ber) lew, g. lwa, dat. lwu. Sj. Den
fchlafenben Cöroen roeefen picego lwa budzi; cf.

da zemu pokój; cf. psa nie drani. @in brtil*

lenber — lew ryczcy. Die jungen be8 Somen
szczenita Iwie, lwi, lwitko. Der Stachen be8

CÓroen paszcza —, paszczka lwia.

Coroenfujj, m. f. Frauenmantel (Sat. alchemilla vul-

garis) przywrotnik, gwiazdosz, gsie apki; 2)— (Sat. lycopodium alpinum) wfóczga.
Córoengrube, f. (biel lwia jama.
Sóroengeficbt, n. (ba6) twarz lwia.

Sömenbaut, f. (bie) lwia skóra.

Cöroenbfrj, n. (ba8) lwie serce.

Eöroenmaul f. racfenbaubt.
Söroenmutb, m. (ber) lwia odwaga.
fcömenfanbel gniazdosz nach Sir. L. ??.

Söroenfcbroanj, m. f. .gjersgefpann.

Córoenta^e, f. (bie) lwia apa.
Coroenthaler, m. (ber) liw, g. a; cf. lewek ober

lewkowy talar, L.
fiómentob, m. (ber) lwi trut, g. a.

SßmenmSrter, m. (ber) dozorca hva.
Sómenjahn, m. (ber) zb lwi; 2) eine ^ffanje

(Sat. leontodon taraxacum) brodawnik mleczowy,
Al., cf.

f. «Butterblume. Sorftiger — , f.
Gierblume,

borftige.

Sómin, f. (bie) lwica.

8ol;ol, adj (frj.) redjtlicb prawy, wierny.
Cfib ecf , n. Lubeka.
Cübetfer, m. (ber) Lubeczanin.
ßübetfifcf) Lubecki, L.

Cublin, n. Lublin, g. a.

Subliner, m. (ber) Lublinianin ober Lubelczyk, g.

a. adj luhelski.

?uca6, m. ukasz, g. a. Sbricbro. Sw. ukasz,
co to na polu szukasz? Rzepy. Albo/, to i w
domu lepy, SBarfcb.

Cticerne, f. koniczyna; cf. f. burgunbifcb .£>eu.

Scbmcbifche —
f. ^eufamen, fcbtoebifd)er.

CucbS, m. (ber) ostrowidz, g. a. ry, L. 'bystro-
widz Trój. Sbricbro. er meijj roo Suche S3ier holt,

f. äJavtbel ma on kielbie webie.
Eucböaugen, rysie oczy, B.; — ostrowidzowe,

Tr.j — habenb bystrooki, a. ie.

ftucbSfa^e, f. (bie) ry, g. rysia.

£ticb8ftein, m. (ber) linkur, g. a, L.

SucianSfraut, n. f. gaUfraut.

1'ucienholj, n. (ba8) drzewo witej Lucyi.
Cucifer, m. (ber) gwiazda poranna. 2) lucyper,

czart.

Cücfe, f. (bie) eine fehlerhafte Deffnung szpara, prze-
rwa, wyom, szczelina j $ßr.» unb altboln. skaa,
otwór, g. u, dziura, szczerba, puste miejsce,

okno, cf. luka, (a)» widziemy ogromn luk,
(a); cf. przedzia, g. uj Sine Sücfe — auSftiflen

przedzia zapeni, ob. przerw zapeni. Gr,.

ludzie (ober onierze) rzuc okiem na luk,
którdy celowa maj, Szk. . ©8 blieb nod)

eine große — jum §lu6fü(len zostawaa jeszcze
wielka przerwa do zapenienia (a), fam. dziura
do zatkania

Cüdfenbü&er, m . (ber) berjenige, roelcber im Stothfalle

bie Stelle eines anbern eiferen muf), bergleicbe SRolh»

nagel zastpca, wyrczajcy kogo w zym ra-
zie, niby zalykado dziur ober fig. ostatni ra-
tunek w najgorszym razie; ostatnia pomoc w
biedziej cf. czyja prawa rka; cf. L. nadstawa.
Sn SJerfen nennt e8 ber Stuffe wstawka unb Tr.
atanina; wyraz dla zapenienia miejsca.

Cücfenbaft peen szpar, miejscami prónie okazu-
jcy; niewykoczony, nie cay.

fiücfig, adj. dziurawy, szczerbaty, pusty; cf. 5ßr.«

unb altpoln. skalisty.

Cucratib zyskowny.
Cub er, n. (ba8) ba8 unefjbaie glelfcb franfer ober un«

tauglicher getobteter Spiere, ba8 Stag, ein tobteS Shier

cierwo, zdechlina, padlina.

2) -
, bei ben Sägern eine jejbe fcharf riechenbe

Sotffbeife milber Sbiere ponta, cierw do przyn-
cenia zwierza albo drapienym zwierztom na
pole wyrzucony, Tr. SDaS Schinbluber psia
strawa.

Cuberleben, n. (ba8) ycie otrowskie; rozwiozle
ycie.

Cuberlich/ b. i. fchroelgerifd), auefchroeifenb otrowski,
rozpustny, rozwiozy, hultajski.

Cubem, v. n. m. h- y po hultajsku, wie o-
trowskie ycie, deboszowa, gnunie. 2) v. a.

bureb Socffbeife anlocfen nci, wabi.
Submig, m. Ludwik, g. a. Ludwi.
Subomifa, Souife, f. Ludwika, Ludwisia.
Suft, f. (bie) $1. Üüfte powietrze, cf. wiatr, g, u}

Gj. kol ig w kiszki, aby wiatry wyszy.
2) *luft b. b- eine Defnung bie Suft eiuäulaffen,

ber Suftjug przewiew wolnego powietrza. ©£.
au8 Mick.: Pan Tomasz tak przywykn (do
wizienia), e mu powiew zdrowy (= bie ge=

junbe Suft) zaraz piersi obcia, robi zawrót
gowy. SBon — leben y samem powietrzem.—^machen przewietrzy, SBj., powiewk ober

wietrzyk powiewajc czem czyni; cf. odwie-y powietrze w swem mieszkaniu, DD., fig.

folg koma sprawi, dopojnódz komu z czego.
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Sid) bind) sfieben — machen wygada si, ulzj'c

sobie gadaniem. Seinem Sdjmcrj burd) Älogen
— mctcrjen wynurzy al swój narzekaniem,
Kraj. II, 43. — bcfommen wolniej oddycha,
uatwi si, wytchnienie mie, by na swobo-
dzie. 9cad) — fcbnappen chwyta wiatr, chwy-
ta powietrze, ziaja Der falten — attögefeijt

na obwiew zimnego powietrza wystawiony,
DD.
— r)o!en bra w siebie powietrze, oddycha.
3ll bie — ©treiebe führen wiatr bi, macha po
powietrzu

Suftart, f. (bie) rodzaj powietrza, pi. 8 -arten
gazy.

Su ft b all o n, m. (ber) balon; balon napowietrzny.
Suftbilb, n. (bae) zudzenie wyobrani, umidto
Trent.

Suftblafe, f. (bie) dtka, bbel, baka na wodzie;
cf. bot. bombelki powietrzne.

Sftcben, n. (tad) wietrzyk.
2uftbid)t nie przepuszczajcy powietrza, szcze-

lny.

Suften, v. a. an bie frifebe Stift fteflen, einem Dinge

ben 3<t9<"ig fitfcher Suft beschaffen, f.
- machen

wietrzy, przewietrza, wywietrza (a); 3. S3,

effekta, towary in ber Gbolera (a); przewiewa;
baß 3'"1,rit,:' — odwiey powietrze w pomie-
szkaniu, opp. nieodwieane izby, DD.

2) hebetl podnosi, podnie; uchyli (kape-
lusz).

Sltfterfcheinung, f. (bie) napowietrzne zjawisko,
meteor, twór napowietrzny, 3Bj, (a); cf. L. bie

feurige Sltfterfcheinung pochodnia na powietrzu.

Suftfcibrer, Suftfabrt f. Suftfcbiffer ff.

Suftfang, m. (ber) wietrznik, wiatroped, g. u.

wentylator, wiatraczek, mynek wietrzny.

Suftfeft f. tuftbicht.

Suftgegenb, f. (bie) strona powietrzna.

Suftgeftalt posta powietrzna, widziado.
Suftljaud), m. (ber) wietrzyk, letki powiew.
Suftbimmel, m. (ber) ber Suftfreie, ber DunftfreiS

nadpowietrze, g. a. T r.j atmosfera, powietrzo-

krg, *powietrznia, L.

8 uf tig, adj., eine leicht beroeglidx Suft babenb unb

barin befteljenb; aus 8u f
t allein beftebenb: freie, frifebe

Suft babenb; fid) roeit in bie freie Stift erftreefenb;

letd)t powietrzny; przewiewny, 1*.; cf. miejsce

suche i przewiewne, (a) ; wietrzysty, L ; napo-

wietrzny, wiee powietrze majcy, letki. (Sine

luftige Äieibung letka odzie.

Suftfiffen, n. (ba6) poduszka powietrzem nadta.

Suftf lafypt, f- (bie) klapa, zaporka do wpuszcza-
nia lub wypuszczania powietrza.

SnfttreiS, m. (ber) powietrznia, atmosfera.

Sufttugel, f. (bie) (8at. aeolipyla) pdziwiatr, kula

czcza z ma dziurk, przez ktur wiatr stra-

sznie si wyrywa, kul rozgrzawszy i nieco

wody w ni nalawszy, Tr.
Suftleer próny, nie majcy powietrza.

Suftlod), n. (ba6) oddechowa dziura, oddech, ff.

u; — am .fraufe luft, luftloch, g. u. L.; dymnik,
rura, wylot otwór Muftowy, L.; beffer otwór po-

wietrzny cf. produszyna, Stuff.

Suftlócher, j. S3, in ber Scheune oddechy ober prze-

wiewy.
Stiftmalj, n. (ba§) sód wietrzny, Tch.
Cuftmaffe, f. (bit) masa powietrza.

Suftmeffer, m. (ber) wiatromierz, g. a. aerometr.

2uft))umpe, f. (bie) wiatrocig, g. uj Osiski|:
machina pneumatyczna; cf. pompa powietrzna,

Suftraum, m. (ber) przestwór powietrza, f. at-

mosfera, powietrznia, powietrzokrg. 2) — , in

ber Artillerie, im Btuffifcben szpilraum, przestrze
powietrzna.

Suf treffe, f. (bie) napowietrzna podró, L.j cf.

lotna podró, f. Myszeia S. 53.

Suftr 6r)ve, f. (bie) 'kana oddechowy, DD.;'naeh
Tr. rura oddechowa, krta, g."

k i. *tchawica; cf.

dysza im -gmttenofen, L.; cf. kana powietrzny,
Ju. •

Suftfala, n. (bas) bie in ber Suft befinblieben Salj-
theilchen lotna sól. SBj. u. L.

Suftftule, f. (bie) sup powietrzny.
Suftfaure, f. (bie) kwasoród, g. u, nach ^gn. fig

Cttft gaz wglikowy Trój.
Cuftfcbicht, f. (bie) warstwa powietrza.
Suftfdjtff, n. (baS) Ü. okrt napowietrzny; ódka

u balonu.

Suftfchiffabrt, f. (bie) podró powietrzna, (eig.

Cuftfabrt); egluga powietrzna.
£uftifd)iffer, m. (ber) powietrzoegiarz (a); e-

glarz napowietrzny, 3B<t..

Suftfchloj), n. (baö) zamek na powietrzu, fig. chi-
mera, pi óny — , czczy projekt. Cuftfchiöffer bauen
zamki na powietrzu kreli, — stawia, f.

Sd)lofj

ßuftfegler, m. [ber] eglarz napowietrzny.
Suftfpringer, m. (ber) skoczek powietrzny, wia-

troskoczek, 31w.} cf. B. kapryole strojcy; cf.

Seiltanjer.

Suftfrming', m. (ber) kapryol, g. u, skok na po-
wietrze, kozioek, wialroskok.

Cuftftteid), m. (ber) bicie na wiatr, zamach pró-
ny, machanie po powietrzu.

Sufttheilcben, n. (ba8) czsteczka powietrza.
Cuftroaffer, n. (ba8> napowietrzna woda; 2) eine

Slit SSranntroeinee okowitka (Sat. aqua vitae).

fiuftrourjel f. Slngelif, grofje.

Cuftjeicben, n. |Dae| znak na powietrzu
euftjieber, m. (ber)

f._ Suftfang wiatroped, g. u,

wietrzniczek ober wiatraczek w oknie do na-
cigania powietrza.

fiuftjug, m. (ber) przewiew; przecig powietrza.
Cug, m. (ber) feiten für Cüge kamstwo, zdrada, ob-
uda, matactwo (i!ug unb $rug).

Suge f. ,£>anfneffel, grofje.

Süge, f. (bie) kamstwo, garstwo. 3emanben fügen

ftrafen kamstwo zada komu.
Sügen, v. irr. n. m. b-. Imperf. id) — , erlog, Part.

l»raet. gelogen kama, ga, z prawd si mi-
n.

Sügenfrucbt, f. (bie) owoc kamstwa.
Sügengeift, m. (ber) duch kamliwy, —kamstwa.
Cügenbaft kamliwy, kamstwem podszyty, L.
Sügenbaftigfeit, f. (bie) kamliwo.
ttügenmaul, n. (bab) usta kamliwe, SB}., usta mó-
wice kamstwo.

2) ber l'ügner kamca, garz.
Sugenprebiger, m. (ber) kamstwo opowiadajcy.
Sügenrebner, m. (ber) kamstwo mówicy.
ßügenfaef f. üügenmaul.

Cügenfchmieb, m. (ber) ten, co kamstwa wymyla.
Cuggeftalt f. (bie) uudna posta.
Cügner, m. (ber) kamca, garz. G. e8 ifl ein <Srj«

lugner e jak niepoczciwy.
Stignerin, f. (bie) tgarka, ^r.-$otn. auch machlarka.
Cügncrifd) f. lügenhaft.

Cuife f. Cuboroita.

8ui8rben, n. Ludwisia.
CufaS, m. ukasz, g. a.

Sufe, f. (bie) foroobl ein mit einem bla9en Caben ber«

fd)loffene8 genfter ohne ®la8, als aud) eine gaUthür
okno dachowe, otwór z drzwiczkami, przerwa,
luka.

• Sullen, v. a. ein Äitlb usypia dziecko piewa-
niem (lu, lu).

eflmmel, m. (ber) ein ftarfer aber babei fauler SRenfcb,

ein fauler Schlingel, ein grober ungefebiefter fflcenfcb

bela, drgal, czop, g. n, niezgrabnik, prostak,

rura, gibas niezgrabny, grubijanin, drg, *drwal,

cf. chystek, mazgaj.
Cümmelel, f. (bie) grubijastwo , niezgrabno,
prostactwo.

i



Sümmelfjaft - Sunie. 497 Smttetifiotf-eufifdjiff.

Sümmelhaft niezgrabny, grubijaski ,
prosty,

pody.
Sümmeljahre pi. woowe lata, (w których doro-

stek mnieje i leniwieje).

Cump, m* (ber) ein armfeliger, fchmu^iger äJtenfch ga-
gan. 2) ein forger, filjiger äRenfd), 2) inizerak,

"zniida, sknera, kutwa.
Sumpen, m. [ber] gatgan, g. a, achman, cf. pat,

skrawek; szmata, szmacica, Serem. 38, 11.

Sumpengelb, n. (bab) bagatela, fraszka. güvSum«
tJCligelb faufen za bezcen, na pó darmo, za fra-

szk kupi.
Sttmpengefinbel, n. (baö) stek pospólstwa, hul-

tajswo, gagaslwo, hoota, chaastra = 2timpen=

pacf, -bolf.

üumpenhanbel, m. (ber) handel gaganami.
Sumpenbcinbler, m. (ber) handlujcy gaganami.
Oumpenhllllb, m. (ber) oszarpaniec, ajdak, hultaj,

gagan, szelma, urwaniec, szubrawiec, szuja.

(?£. Szujo, hoyszu wara ci tyka cze kró-
lów, (Staszyc im Homer).

Sumpenleute, $1. bibl. nic godnego ludzie.

Sum penmann f. Sumpenfammter.

Sumpenpapier, n. (ba8) szmaciany papier, L.

Sumpenfammler, m. (ber) gaganiarz, SB5., szma-
tnik; cf. B. zbieracz gaganów.

Sumpenmeib, n. (tab) galganiarka

C tt m )) e n A li dP e r , m. (ber) cukier ordynaryjny, cf.

Sfluff. lump ; gruby nieczyszczony cukier.

Sumperei, f. (bie) bagatela, fraszka, gagastwo.
Lumpicht, adj. einem Sumpen ähnlich podobny do

gatgana, naksztat gagana, obszarpany, ga-
gaski« obdarty; fig. armfelig, nicht&mürbig, bera'd)U

lid) mizerny, nikczemny, niegodziwy, bahy,
lichy, marny, bzdurny; 3. S3, dla kilku bzdur-
nych dukatów upodla si mam. 3) — , targ, fil*

jig sknerowaty, skpy.
Sumpig, adj. au8 Sumpen beftebenb, Sumpen r)aben&,

verlumpt z gaganów si skadajcy, gaganiasty,
9Bj., oszarpany, obdarty.

2) fig. h>ie ba8 borige lumpicht lichy, marny.
fiunge, f. (bie) puca, g. puc, aud) g. y, (a).

Sich bie — cm6 bem >&alfe fchreien, piersi sobie
zerwa krzyczeniem.

Pungenaber, f. (bie) ya pucowa.
Sungenblume, f., ilungenenjian, m. (Sat. gentiana

pueumonanthe) goryczka pucowa, H. J. K.
ßungenentjünbung, f. (bie) zapalenie puc.
Sungenfledjte, f., CungenmooS, n. (Sat. lichen pul-

monarius) porost pucnik, cf. mech Islandzki.

Eungengefchroür , n. (ba§) pucny wrzód, g. u,

wrzód w piersiach.

Cungenhieb, m. (ber) cios pucny; 2) fig. 3eman=
bem einen — berfetjen, b. i. ihm eine berbe 3öaf}rr)cit

fagen, berftedft ober beullid) uszczkn kogo, yo-
wa kogo, powiedzie komu przykr prawd
i zatka mu usta; cf. tkn kogo w sedno, tra-

fi gdzie boli.

Cungenfranfhelt, f. (bie) pucna choroba.

Cungenfraut, n. miodunka, Al. £g.; pucnik, (Sat.

pulmonaria) cf. 'porost pucnik, Al. ; cf. porost
cienny, porost psi; cf. miodunka lekarska; cf.

cf. upatrek konopnica, Al.; cf. gwiazdosz; cf.

granicznik, L. Schmalblättriges —
f, 93einroefl,

fleiner. ©emeineS, gcflcftee — f. glecfenfraut. ©el*

be6 — f. öruchlattid).

Sungenmufj, n. (baS) siekanka z pucek (ciel-
cych).

Cnngenfucht, f. (bie) pucna choroba, dychawica,
suchoty; cf. Stuff, czacho tka.

Sungenfüdjtig suchotny, suchotliwy, dychawicz-
ny, SBj., pucn chorob cierpicy, suchotnik.

Cungern, v. n. m. h, wasa si, prónowa.
Sünfe, f.. (bie) ber bidfe Stagel, melier bor bem Stabe

eineg SSagenS burd) bie 2Cd)fe geftetft roirb lon g, u,
koek elazny do osi, cf. tulej, eig. Difle.

Sune, f. (bie) lont. g. u. knot.

MrongOTlns, Dentoch-Poln. Wörterbuch. S.Lief.

Suntenftocf, m (ber) lontownik, g. a. L.
8 u ft, t. (bie) bie Slettfjening angenehmer Suipfinbungen,

bie Suftigfeit ucieszno. 2) - , bie angenehme
(fmpfinbung felbft uciecha, upodobanie, kochanie,
rozkosz, *obrada. (Sr,. ba8 Rofj roiebert bor Suft

ko re z wielkiej obrady, PK. 453. (Sr,, kto-
by miat wol rzeczom przeczy.

3) ba§ Verlangen nach einer angenebmen ober bod)

als angcneb.m gebauten Sad)e wola, ch, ochota,
dza, zado, podliwo, chu, chciwo, f.

Die — 3Ü111 Effen apetyt, g. u; (£r. Dernostenesa
rusz3'a bya myl do niej (Lais) alter Slut. 3d)
babe — chce mi si. , 3d) I)abe ju nid)t8 — nie
chce ml si niczego, nie dno mi. Die — ift

ihm bergangen ch go odpada, (a); Herulowie
tak mocno byli pobici nad Renem, e im chtka
napadania na ssiedzkie kraje na dugi czas
odpada, Bhsz Die — berlieren odechcie sie.

9lad) aller — z caej chci. Setne — icoran fehen

przypatrywa si z chci komu. Sie Suft be6

•gjeraenS do_ duszy. (Beine — haben an bem
.ipenn kocha si w Panu. ÜBor — brennen mi-
oci paa.

_
Sticht folgen ben böfen Stiften za po-

dliwociami nie chodzi. Reijenbe Suft, bibf.

pocigajca do, rozniecajca, KV. ^ifd) 5

liche — podliwo ciaa. Suft unb Siebe sum
Dinge mad)t alle Slrbeit geringe atwo idzie robo-
ta grfy J est szczera ochota.

Suftbnrfeit, f. (bie) uciecha, zabawa, rozrywka,
wesoa zabawa, krotofila, zabawka.

Sitftchen, n . (ba6) chtka.
Suftbirne, f. (bie) dziewucha, mionica, wszete-

cznica.

Süften, v. n. m. I)., unb v. impers. Suft, nad} etroaS

empflnben, Steigung, Belieben tragen chcie si czego,
ch mie, skoma mu, *rupi go.

Stiftern, adj. akomy, podliwy, pochutliwy.
Sttfternf)eit, f. (bie) chtka, nieporzdna chciwo,
dza, chu; lüftein merben rozakomi si, DD

;

ct. Cßr.=$ßolll. rozmrowi si.
Luftfahrt, f. (bie) przejadka; jazda dla rozry-

wki.

Suftfeuer, n. (baS) ognie puszkarskie na uciech
zapalone, fajerwerk.

Cttftgarten, m. (ber) ogród do przechadzki, wiry-
darz, g. a; cf. sad rozkoszny.

Suftgraber, $1. groby podliwoci (bibl.)

8uftl)alber dla uciechy.

SuftbauS, n. (ba6) *lustauz, ogrodna letnica, cho-
dnik, altanka, L.

L' U ft ig wesoy, ochoczy, ywy, rzewy, rzeki,
hoy, figlarny, skoczny, 3 S3, ein luftiges Sieb;
ein luftiger Sanj skoczny taniec, (fj. Pie sko-
czna na Boe narodzenie. @r. luftig unb in gretl=

ben leben codzienne gody mie. (g. Greczyn
trefny z natury (f. fpafjhaft), Dra. 72. <Sid) über
einen luftig machen artowa sobie z kogo, drwi;
lubi z drugich szydzi, Dm. 71. — cf. trefny
ucieszny, zabawny, artobliwy, rozkoszny, cf.

rubaszny. _gr. ha! ba8 ift luftig! ha, zabawny!
cf. twierdzi do pociesznie, (a). Äobtig Ullb

luftig chocia bieda, to hoc, L. Ser luftig gelebt

bat, ber hat lange gelebt ktoy wesoo, y dugo,
Aut. Mom. cf. fam. kozowaty.

Suftigfeit, f. (bie) ucieszno, wesoo; cf. ru-
baszno, hulanka, L.

Suftigmacber, m. (ber) zabawnik, Stuff.; bufon, g.
a, mieszek, figlarzyk, rubasznik, artownik,
krotofilnik, wesoek.

Süftting, m. (ber) rozpustnik, rozkoszni.
Su ft ort, m. (ber) miejsce zabawy, — do rozry-
wki przeznaczone.

Cuftreife, f. (bie) podró dla zabawy, — dla roz-
rywki -

£uftfd)iff, n. (ba8) gondola lub statek spacerowy,
SBj., lub inny statek na przejadk; od ober
okrt dla uciechy.

32
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S Uftfcfe 1 § , n. (baó) zamek dla zabawy.
Suftfeuche, f. (Die) lubiena choroba, weneryczna

zaraza, franca.

Suftfpiel. n. (ba6) komeaya.
Suftlpielbichter, m. (ber) poeta komiczny.
Suftroalb, m. (ber) lasek rozkoszny, gaik, d-

browa, park.

S u fi li) a u belli, v. u. przechadza sie, przechadzki
uywa.

Sutheraner, m. (ber) Luteranin, g. aj cf. Luter,

g. tra.

Slither ifd) luterski, a, ie; adv. po lutersku.
Sutherthum, n. (bab) Luterstwo, Luteranizm.
Sutfcher, m. (ber) smoczek, g. czka, DD.
Sutter, m. (ber) klar, <g. u; 2) beim Srcmntroein

prosta wódka, prostuch, Tchn.
Süttid) Leodium, Liltych, SBj.

2ur,u8, m. | ber] zbytek, g. tku, PI. tki, aud)

przepych, ffij.

SuruSartifel, m. [beri Sujuemaare, f. [bie| arty-
ku zbytkowy, towar zbytkowy ,

— do prze-
pychu nalecy.

Sbcf, n. eine Stobt HeJk, g. u. Etk.
St)rifer, m. (ber) liryk.

S))rifdl, adj. liryczny.

SÓbmeid)
f.

Grbroeid).

Sl)tllphe, f (bie) litnfa.

Stympbatifd) lipkowodny, L., limfatyczny, SBj.

Sl;fimad)ie, f. (Int. lysimachia) toje, KI.; ba-
anowiec, Jdz. Hg. ©emine ( la. lysimachia
vulgaris) toje pospolita, KI.; baanowiec
pospolity, Jndz. ©traufjartige — dat. lysima-
chia ihyrsiflora) toje botna, KI., baanowiec
botny. Jndz.
SJunbblattiige —

f. Ggelfraut.

3J

Sflaal, n. (ba§) f. STCahi znak, znami.
9Jcaa8, f. (bie) ein glufj Jloza, L., Maza, Tr.

Sftaafj, n. (bas) f. SDcafj miara.

SDcachanbel, m. (ber) SSacholber jaowiec.
"*SDI ad)C. f. [bie] robota. emanbenin &ie — fvicfleu

da si komu w znaki; *porabia kogo; do-

kucza komu.
SDtachen, v. a. unb n. m. h. (u)czyni, (z)robi,
dziaa, sprawi; cf. zdziaa, SP..

Ginen tüoju madjeii uczyni kogo czm; zro-

bi kogo czm. Gj. Bóg chcia da nam wi-
dzie, co móg z ludzi zdziaa, SP. ©id) einen

Stamen machen zjedna sobie imi, SBj., uczy-
ni sobie imi. Gin hunbert 35ufaten macht —
sto czerwonych zotj-ch czyni 1800 zi. 9Ba8
macht ber SJniber? jak si ma brat? ober có
porabia brat? ©efd)iei mad)en zawoa gosem
wielkim. Gincn 9tifj madjen uczyni przerw w
czm. ©id) einen begriff mooon mad)cn powzi
wyobraenie, (a); mad)cn mie man faun unb nid)t

mie man roili gdy wiatr nie suy, do wiose,
Gm. .£>. Gö gut madien dobrze sie sprawi.
9)cad)e, baj} bu toitfommft nu ide, nie bawe
si dugo. Gr roiib e8 nicht mehr lange machen

ju on nie dugo pocignie (t. j. ycie). Gr

mad)tc fie enothen sprawi ob. byt powodem, e
si zarumienia. Gincn S3unb miber 3emanbrii

nmdien zbuntowa si przeciw kornu. fflcadirn

laffen da co zrobi, kaza zrobi. ©fliulbcn

nmd)en dugi zaciga, dugów narobi, @ercd)t

madjcii usprawiedliwi. Äunb machen objawi
co komu, oznajmi.

Sheil&aftig machen uczestnikiem czyni. Selig
madien zbawi.

SDcühe machen fatygowa kogo , trudnoci za-
dawa, pracy komu narobi." .piubeniiffe machen
przeszkadza, bib!, wstrt czyni czemu. Äum»
mer madjen kopotu narobi komu ober nabawi
kogo. ©taif machen umocni co; gefunb — u-
zdrowi. ©id)'8 bequem mad)cn wygod sobie
czyni. Ginem bas Seben fauer machen przykrzy
komu ycie, gurchtfam, bevjagt machen trwoy
kogo, straszy, 'zepsowa komu serce. Äat)t

machen olysi kogo, ogoli, ogooci, obedrze,
3Bj. , zupi z czego. <£enlid) madien uwielbi
kogo. Gtroa6 311 ©elbe machen spieniy co.

2) v. rec ©id) baoon madien , fid) au6 bem
Staube madjen, b. i. fid) auf bie gliidit begeben ober
— machen pierzchn, uciec. SDtachet euch nid)t

311 locit bon uuo nie oddalajcie si od nas zbyt
daleko ober za daleko.

©ich an etroaö madien j sie ober podj si
jakiej rzeczy, bra si do czego; 3. S3, wemie
si szczerzej do pracy.

©id)
_
an einen madien , fid) an ihn menbeii a)

uda si do kogo, b) fid) au if)tti bergreifen nacie-
ra, nastpi na kogo , porwa si na kogo.
SJlit fid) machen laffen da z sob robi.

Gj. czyli ta pikna dama moe si da powo-
dowa woli ma. 35a8 läfjt fid) machen to si
da zrobi, SB}., to mona zrobi, — praktyko-
wa. <Da6 macht fid) to ujdzie, nie le; Grmad)te
fid) franf, b. i. gab bor frant ju fein udawa cho-
rego.

_
25a8 mad)t fleh fd)ön to piknie wyglda,

piknie si wydaje.
Jjochjeit inadjen wesele sprawi.
Ginen jum Könige machen postanowi kogo

królem, 2. Äon. 14, 21). ©o madien e6 bie 9Jten=

fchen (szale, skaka, je, pi bez miary) to s
pospolite obyczaje ludzkie, Dambr. 115.

Sid) lächerlich machen okry si miesznoci
(a), cf. na kpa si wystawi; na miech ob.

pomiewisko si wystawi.
Machen, n (bao) czynienie, dziaanie, robie-

nie, sprawowanie, uriziaanie»
aRacheiei, f. (bie) (berachtl ) robota (partacka).
9)tad)C violin, n. (Dno) zapata od roboty, paca za
robot, zapata od sztuki zrobionej. J5er ©djnel«

ber forbert fo biel — krawiec tak wiele od ro-
boty da.

S)ad) i nation, f. (bie) machinacya, matactwo.
9)cad)t, f. (bie) g5l. äJcädjte, bao Vermögen etmaS jur

Söhflichfeit ju bringen, Äraft, ©tärfe moc, f. sia;
baS ated)t ober tk greiheit etroaS ju thun ober ju

unteraffen moc, sita ober <ßl. siy, wadza, pot-
ga. 2) ein mit borjiiqlidicr SDcadit begabtes SSefen,

befonbevS bon großen ©taaten mocarstwa
,
potga,

poteneya.

_$I
;
Machte, bie himmlifchen äNcidjte mocarstwa,

niebieskie siy.

Gr,. mer nie fein 33rot mit Jhraneii afj , mer nid)t

bie fummeibollen SUiditc auf feinem 93ette meinenb

fafj, ber fennt euch nid)t ihr himmlifd)eu a)tad)te kto
nieskrapia zami poywanego chleba , kto
penych udrcze nocy na swm ou siedzc
nieprzepedzal w paczu, ten nie zna was nie-

bieskie siy, Wizerunki Wilno 1834. ©.
©othe SBilhelm «Dceifter.

3) — , ein Ärieg&heer, eine ärmer potga, wojsko,
cf. sil. 3. 93. cine V'anbmadit sita ldowa, 9Bj. ;

4) SDcajeftat unb au&erce Slnfeheu , ffiorjug . Ghve

überhaupt powaga, zwierzchno, dostojno, do-
stojestwo, zamono, cf. mono, f. g. ci,
elg. hier 9So()lf)abenl)eit, SJermßgen; cf. wielmono;
G,r,. im bardziej pomnuata si mono Alexan-
dra, tern szczodrzej innym dostatków udziela,

Krs. IX. 197. Alexander cho wszystk zamo-no Persk posiada, zachowa dawn skro
mno i wstrzemiliwo, Kre. IX. 10!X
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Unter bie 9Jcad)t geben da co komu pod moc.

Seine — betoeifen okaza, dowodzi moc swoja,

§5*5.5 oznajmi moc swoj. äJlit — feine Stimme

ergeben podnie mocno glos swój. G6 ftebt in

Sciemanbeö — nie jest w mocy czowieka.
Die leibliche — moc oiata. Starfe — potga,

ättacbtgeber, m. (ber) wadzodawca, ©D.; cf.

pryncj-pal, g. a; mandanc.

SJcacbtgeberin, f. (bie) penomocnictwo dajca,

wJadzodawczyni.
931 a d)

1

1) a b e

v

, m. [ber] plenipotent, penomocny,
penomocnik, g. a.; 'l) mocarz.

äJcacbtbeil, n. f.
©fllben äBunbfraut

3)c ad) tig, adj , SDcacbt babenb mocny, mony, po-

tny, zamony; — bon äBorren mony w mo-
wie. Gr ift mir 5U mächtig moniejszy jest nade

mie. diner Sache mächtig merben opanowa co.

Ua6 geuer roirb mächtig ogie przemaga. Sie

Sünbe Wirb mächtig grzech si rozmnaa. 3Me

©imbe roirb mächtiger aska wicej obfituje. Sei=

neti veibes nicht mächtig fein wasnego ciaa swego
w mocy nie mie. Seiner felbft mächtig fein mie
siebie samego w mocy swojej, wadn sob.
Seiner felbft nicht mächtig fein nieby przy sobie;

Gj. ale al czyni , e nie by przy sobie ,
PK.

358; cf. nie mie siebie samego w mocy, nie

wadn sob; cf. nieposiada si.
Giner Sprache mächtig fein posiada grunto-

wnie jzyk jaki.

äJcächtig fein potnym by, mocnym by; mäch'

tig Werben mocnie, potnym si stawa, Pa-
nem; mächtige Äraft sia potna; mächtige ober

bieioermögemje Serbinbungen zamone zwizki,
S z a n.

Sitach tig lid), adv - gwatownie, potnie, mocno,
potg.

äJcacbtloo, adj. feine .Kraft habenb bezsilny, nie-

mocny, niesilny, niepotny.
SRacbtlofigfeit, f. (bie) bezsilno.
SJtadjtfprttd) , m. (ber) ein eigenmächtiger unb ent=

fcbeiöenber Sluöfbrud) in einer ftreitigen Sache, wyrok
polubowny, dekret arbitralny, wyrok samo-
wolny} wyrocznia; cf. Muff- ukaz, g. u, prze-

moc, wola wadcy.
3Jcad)toollfoinmenf)eit, f. (bie) b. samowladztwo.

Gj. ein SBunb non Königen, um ficb ihre monurcbifcbe

— ju oerbürgen (.£>amb. Gorrefp.) przymierze lub

zwizek królów kocem zabezpieczenia so-

bie monarchicznego samowadztwa ; zupeno
wadzy.

9Jcad)tmort, n. (bae) f. SRacbtfpruch dobitne sowo';
cf. sowo znaczce, B.

SJcachmerf, n. : [baó] ein gemachtes ffierf, ober ciuch

bie 2trt, mie e8 gemacht ift Gm gem. Sehen ceracbt-

lid)) partanina, twórstwo, utwór, robota lada-

jaka, robocisko; cf. kreacya, S. P. Gr,- nlepo-
doba mi sie ten urzd acz Smorgoskiei krea-
cji, S. P.

It. statecznie zapiera twórstwo swoje; cf.

utwór. G. dyktatura ten nieszczliwy
utwór, (a).

SJlaculatur, f. (bie) fäjtedjteö Cßabier gum Gintoicfeln

anberer&órber, makulatura, papier gruby, odrzu-
tny ober ^51. makulatury,

Stabame, f. Jejmo, Imoc, Pani, Imo Pani.

Stäbchen, n. Cbaó) dziewczyna, dziewcz, g.
cia, PI. dziewczta, panna, dziewczynka,
dzieweczka} ein fleines — dziewczyneczka.

äJcäbcbenftimme, f. gos panieski,
üöcäbcbentreue, f. (bie) wierno panieska.
SJcäbebenbaft, adj. dziewczcy, po dziewczcu,

po dziewczcemu.
SJcäöchenfcbufe, f. (bie) szkoa panien, — pa-
nieska.

SJtäbchenberfüfjrer, m. (ber) zwodzidziewka,
zwodziciel dziewek ober panienek.

SKabe, f. eine Benennung ber nactten SSurmer oFjne

merflid) fichtbare äufjeie ©lieber, befonberS ber fteinen

SBurmer bicfer tfrt, roelcfje fid) olS Sarn mancher

3nfeften in bieten fiörpevn aufhalten robak, g. a,

czerw', g. ia; cf, mól, g. a. 9)caben roacbfen au8

bem Seihe robaki wya z ciaa.

SJcäbel, n. {bab) bab oberbeutfcbe S3erfleinerung6röort

bon Slcagb dziewczyna.
SDcnbemoifelle, f. (bie) (fig.) panna, pani.

SRabenfacf, m. [ber] eine beiäd)tlicbe Benennung be8

menfd)lid)en Sörperö, weil nad) bem Sobe fid) SDtaben

barin erjeugen er robaków, wór gnoju, Balsa-
m a k a z'a n i a.

SJcäbejüfj f. 33ocfSbavt 1).

älcabig, adj. älcaben enttjaltenb robaczny, roba-
czywy.

5Dcabonna, f. (bie) Najwitsza Panna.
3) t a b

r

o (? e , f. f. äJcatratjje, f. (bie) materac, g. a.

ä)cag_agin, n. (bab) ein SSebältnifj, in meinem ge*

roiffe Dinge gum fünftigen ©ebraucbe aufbewahrt
Werben magazyn

, g. u , sklad , szpichlerz, cf.

lamus.

äftagaginberWalter, m. (ber) dozorca magazynu,
inagazynjer.

STcagb, f. (bie) eine Weibliche $erfon, bie fid) gu ljäu§*

liehen Sienften auf gemiffe 3eit oeimiethet dziewka,
suebnica, Cf)0flicr)) suca (©ienfrmäbcben).

j

SDcagbalenct , f. ein Weiblicher Saufname Ma-
gdalena.

SJcägbemutter, f. (bie) strczycielka suebnic,
strczycielka dziewek, cf. rajfurka, äßg.; *raj-

furezyna, eig. Wohl mehr in übler Sebeutung eine

•Kupplerin.

SOcäg olein, n. (bas) f. Stäbchen.

3)tagen, m. (bei) odek, g. dka; gemein *wap',

g. ia; cf. fiafdjttb. od, welches ein Gontractum bon
ywot 511 fein fdjeint.

Der — gemiffer $ifd)e ksieniec, g. ca, L.
Seit h«tigngem — gu öette gehen pójd oni

spa brzuclij- godne majc, J. Kchn. (Cßf. 84).

Sid) ben — beiberben chorowa na niestrawno
odka, Krsk., aud) Wörtlich odek zepsu.
Gin berborbener — przeadowanie odka, DD.

Gincn guten äftagen haben mie strawny o-
dek, fig. ntódz znosi grubijastwa.

SJcagenargnei, f. (bie) lekarstwo na odek.
SDcagenbalfam, m. (ber) balsam odkowy, bal-
sam na odek.

SDcagenbrücfen, n. [baö] dawienie w odku,
cinienie odka, "kardyalgia.

SJcagenfieber, n. (baS) gorczka zamulna; febra
gastryczna.

SJcagenbuften, m. (ber) odkowy kaszel.
SJtagenframpf, m. (ber) kurcz odka. SBg.

SDcagenfrcinfbeit, f. (bie) choroba "odka.
Scagenpflaftcr, n. (bab) plastr odkowy.
äRagenpille, f. (bie) piguka na wzmocnienie
odka.

SRagenfaft, m. (ber) sok odkowy.
STcagenfaure, f. (bie) kwas odkowy.
uDagenfcblunb, m. Cber) ujcie odkowe, otwór
odkowy.

STiagenftärf enb odek wzmacniajcy. ,

SDagenftarfung, f. (bie) zmocnienie odka,
SBg., posiek dla odka, lekarstwo wzmacnia-
jce odek.

SRagentrobfen, $[. krople odkowe.
SJlagenroeh, 11. (ba8) ból odka, bolenie odka.
SRagenmurft, f. (bie) maciek, g. maka, nadzia-
ny odek wieprzowy.

STcagengibfel, m. (ber) czep, g. u, .
Sftager, adj. chudy, a, e, cf. chuderlawy. G5.

magere Äül)e chude krowy; mager machen zachu-
dzi, L.5 5. S3- bydo; mager roerben chudnie, z
ciaa opada, wychudn, schudn, chudym si
stawa; magere Äoft jaowa, niepoywna,— nie-
spora potrawa; magere§ Sanb ziemia chuda, SBj.,— niepodna, — wyploniaa, — ponna.

32*
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SUlacierf cit, f. (bie) chudo, schudnienie; ja-

Jowoó.
ä)ta gerfeit, n. f. ^eijenöfveube.

ÜJcagern, v. d. m. I) chudnie.
SDcagie, f. (bie) Die Äunft, Srfolge Oerborjubiingen,

welche bie natürlichen Äräfte ju übertreffen fcheinen

Magia, kunszt czarodziejski , czarnoksiska
nauka.

SKagifer, m. (ber) magik.
SJcagifct), adj magiczny, a, e.

SDcagifter, m. (ber) bie bbtlofobhiftfje SBürbe, bie auf

Unioerfitäten crtijeüt roirb, magister, cf. oa6 fjöhere

doktor, cf. doktor filozofii, 'bakalarz.

SJcagiftrat, m. (ber) ba6 SRath&follegium einer Stabt
Magistrat, g, n. ; urzd miejski.

9Jcagiftrat6berfon, f. [bie] czonek magistratu.

Scagnat, m. (ber) bie männlichen Cßerfonen be8 t)oben

StDelö in manchen Steigen Magnat, g a, Pi.

Magnaci.
SJcagnefia, f. magnezya. SBeijje ober fohjenfaure—
wglan raagnezyl, 3^- dat. magnesia alba).

SDcagnet, m. (ber) eine Slrt Sifenftein , roelcher ßifen

unb eifenfjaltige Äörper an fid) jieht mugnes,
*magnet, g. u.

SJcagnetifcb, adj., mit ber anjiehenben Äiaft beS

ffllagnetcS begabt magnetyczny, magnesowany,
magnesowy, 'magnelowy.

SJcagnetifiren, v. a. magnetyzowa.
S)cagnetiómu8 , m. (ber) magnetyzm, g. u.

SJcagnetnabel, f. (bie) iga magnesowa, strzaka
magnesowa, L., cf. iglica magnesowa, Aut

SJcagnificens ,
f. (bie) magnifika, magnificeneya,

wspaniao, parada, *lustr, L. 2) — al6 Jitel:

Janie Wielmony, przewielehny.

SJcagnifif, adj. = berrlid)
,

prächtig wspaniay,
przepyszny, paski.

9)ca[)agonl;l)oU , n. (ba8) mahoniowe drzewo,
maho, m

SJcahb, f. (bie) koba, koszenie, pokos.

ättäben, v. a., abhauen (gelbfrücrjte unb ©ra6) kosi,
siec, b. siek, Prät. siek.

SR al) en, n. (ba&) koszenie.

SJcdber, m. (ber) kosiarz, konik, g. a, beff. 2Rär)ber.

SJc a i) l, n. (ba8) ft. SJahljeit jado, stoowanie,
jedzenie* cf. uczta. 3Da8 älcittagSmahl obiad.

2)a8 Slbenbmaf)! wieczerza. DaS ©aftmahl uczta,

biesiada, gody, PI., ba8 festere bebeutet im jreug.»

sßoln. 2Beir>nad)ten-

2) — , ein fichtbareS SrinnerungSjeichen znak,
znami, g. enia, PI. znamiona, cf. pitno, pi-
tno, cecha.

3) — , auch 9Jlal, _bie 3eit, in roelcher etnoaS ift ober

gefdiieht, mit 3ahlrDÓrtern, adj. u. pronominibus
raz, kro, j. S3. &a8 elfte 9Jtal>I pierwsz ra.
©leid} aufS erfte — od razu, do razu, w razie,

wraz, natychmiast. <Diefe8 — t ra. 3>»c '
—

dwa razy, dwa kro. 35rei — trzy razy. SDiahl

auf mal)t raz po raz, po razu, cigle po sobie;

mehr aid ein — wicej ni raz.

Dftmal)l6 czstokro. 9cochmn(8 ober noch ein*

maf)l jeszcze raz, znowu, powtórnie. 2emar)l8

. kiedykolwiek, kiedy. 3" mehreren äRablen po

kilka razy. GinftmahlS jednego razu. inmal)l

ift feinmahl raz za nic nie stoi, Srn. <£>nbb. Sluf

eben fo fiel — po tyle razy. Saufenb mahl tau*

fenb tysic kro tysicy. %w ~~ bunberttaufcnb

dwa kro sto tysicy.
SJcahlen, v. a., auch: malen, mitgavbeu abbilben ma-
lowa. 2) — , al6 v. irr. a. roeil babon ba8 Part.

Prt. gemaljlen (mety ober mielony) heifjt, bebeutet:

jroifdjen sroei Steinen jermalinen ober ju SOiehl ma-
chen, j. 83. ©etreibe mle, Präs. miel, Prät.
mcii (zboe).

©$. roer ef)er tommt, ber mahlt juerft kto pierwej
do myna przyjedzie, zmiele, (Eni. ^)anbb.; Ober

kto pierwszy, to lepszy.

SJlahler, m. (ber) malarz, g. a.

SOcafjlerburfche, m. (ber) malarczyk.
ä)cai)lerei, f. (bie) bie Äunft be8 SRahler« malarstwo.

2) bie Slrt unb Seife ju mahlen malowanie; cf.?
malownictwo?, cf. raalówka.

äRa hier far be, f. (bie) farba malarska.
SRaljlerin, f. (bie) malarka.
3)cablerifcf) malujcy, roalowny, L. im Gr.; j. S3,

w miejscu samotnym i malownym, L. im Gr.,
cf. malowniczy —

,
(a).

Cj. Jego (Szekspira) dykeya mska i malo-
wnicza; ma iowny bebeutet bab, roaSgemahlt roer*

ben faun. (£j. pooenie Moskwy jest górzyste
i malownicze (a), 1820} cf. grupa malownicza,
Mick.

9)?alerfunft, f. (bie) sztuka malarska.
9)cal)leiiatf, m. (ber) laka malarska, Tch.
9)cal)lcvbinfel, m. (ber) pdzel malarski.
9)cal)lerftube, f. (biel malarnia.
SRahlgang, m. (ber) kolo myskie, cf. kamie)
ganek; mcznica, Trój.

SRabigaft, m. (ber) go do myna, t. j. daj-
cy mle.

SRafylgelb, n. (ba8) pienidze za mlewo; zaplata
mynarzowi, pyllówka.

3Ral)lgerinne, n. (ba6) ób, koryto którym woda
na myskie koto idzie.

SRahigrofchen, m. (ber)
f.

SJcahlgelb.

9« al) lig f. allmäblig.

SRahlmetje, f. (bie) wymiarek, ober wymiarka, f.,

wymiar myski, L.; pomierne, wymieek, L.

9Ra!)lmühle, f. (bie) mfyn, g a (do mielenia).

fflcabjfchatj, m. (ber) bad ©efdjcnt, melrheS fich $er«

fouen bei iljrer SSerlobung jum Unterpfanbe iljrer

Siebe unb Jreue geben posag, g. u, wiano; cf. za-
datek; cf. upominek.

SRaljlftein, m. (ber) ber ©renjftein uroczysko, ift

unbefannt, SBj.; *uroczyszcze = kamie grani-
czny, sup na granicy; cf. kopiec.

SJcafjlfteuer , f. (bie) opata od miewa (a), poda-
tek od miewa.

SRahlftrom, m. (ber) ein Strubel in ber See zakrt
morski, wir, g. u, Tr.

SRahljahn, m. (ber) zb trzonowy.
SDcai)ljeichen, n. (baö) znami, g. znamienia, PI.

znamiona; cf. znak, oznaka.
3)at)lSfit, f. (bie) jado, jedzenie; czas jedzenia;

cf. Hoss. stó; cf. zasiadanie do stou; Cßr.'Cßoln.

•maltych, poywanie. Die 3Rittag6mahl}eit obiad.

3Me Slbenbmahljeit wieczerza, kolacya. 3"r —
tommen przyj do stou, do jedzenia. %ux —
einkiben zaprosi do stou. (Sine — jurichten

uczt sprawi, — nagolowa, ober uczt wy-
da, SBj.

SRabnbrief, m. (ber) list upominajcy, list z upo-
minaniem.

aJcäbne, f (bie) bie langen ,£>aare, bie bei einigen Shic*

ren bon bem obern Stjeile bee^alfeS herunter()5ngen,

j. S3, am Sßferbe grzywa (u konia), cf. kosa
lwia — eineö l'öroen.

SOcabnen, v. a jur Seiftung einer Pflicht anhalten, je«

manb an ctroaS erinnern upomnie si, j. S3, o

dug, upomina si o co u kogo; upomina, u-

pomnie si czego na kim, odzywa si o co;

cf. wyciga; przypomina komu co.

SDcahnen, n. (ba8) upominanie si.

SRahner, m. (ber) upominacz, upominajcy si,
*wycigacz.

9Jcaf)nig grzywiasty.

Sia bnung
(

f. (bie) bie SBarnung przestroga; nauka
silnie przemawiajca do wieków, F. W.; na-

pomnienie, upominanie si.

SJcahomebaner, m. |ber] Mahometanin, g, a.

SDlar;omebanifd), adj. Mahometaski, a, ie.

SR a Ij r, m. (ber) f.
Sllb zmora, g. y, j S3, od zmory

by duszonym, mora.
3» ä 1> r cf> e n, 9JI ä I; r l e i n, n. (baß) eine erbichtete dr«

4t»I)lung ba, g. i, bajeczka, bajka.
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9JI 5ftrc^tnl>aft bajeczny, do bajki podobny.

iiiäijre, m. (ber) Morawczyk, g. a.

SRähre, f- (bit) eine erbichtcte erjählung bajka, ba,
/., wiadomo, nowina. 2) -, ein fchlechteä Sjferb

szkapa.
SRähren, n. ein Sanb Morawia.

SRaljrflethte, f. (bie) bie SRahrflaric kotun, g. a,

f. SBeidjfeljobf.

SRährte, f., falte Schale drobianka (a)$ cf. kalte-

szon, kaliszan.

ÜRai, m., ber fünfte SRonat im 3afjrc Maj, g. Maja.

2) ein grüner 3roeig, f. SRaien.

SRaibaum, m. f. Sirte, roeifje.

SRaibluine, f., f.
Äonbaüie, gemeine; cf. lankn, Ja-

nuszka, konwalia, L. 2) f.
Qtinblat:.

SRaibutter, f. (bie) majowe maso
SRaien, grüne 3roeige bom Sirfenbcitime ober ©üfchel,

bie im grühjahre bei geftlichfeiten gebraucht »erben

maj, g. maju, f. Sitte, weifte.

SR a i er, SRaieramaranth, m. f. Slutfraut 7).

SRaififch, m. (ber) sardela.

SRaiholj
f.

3afob§h,olj.

SRaifäfer, m. (Sat. scarabaeus melolantba, L.)

chrzszcz majowy, Kl.; cf. L. maik ober ma-
jówka.

SRaifirfche, f. (bie) winia majowa.
SRailanb, n. Medyolan, Milan, g. u.

SRailuft, f. (bie) majowe powietrze.

SR a in, m., ein glufj, Men, g. u.

SRainj, n, eine Stabt, Moguncya, Majans.
SRaibfriemen f. ßrbbfriemen.

SRairofe, f. (bie) róa majowa.
SR a iS, m. (Der) *kukuruca, ober kukuryza, psze-

nica Turecka.
SR ait reffe, f. (bie) (granj.) metresa, mionica,
kochanka} cf. fcherjroeife 'pulonka.

SRairourm, m. (ber) Majik, g. a (Sat. meloe pro-

scarabaeus) (a). eingemachte SRairoürmer (Sat.

meloe majales condiiae) cf. $%, majówka.
SRaijanren

f.
Äonbaliie, gemeine.

SRajeran, m. f. SRajoran.

SRajeftat, f. (bie) Mo, Majestat; majestatyczno,
wspaniao. gro. SRajeftat W. K. Mo ober

Wasza Królewska Mo. Sßenn man ben Äönig
anrebet, fo mufj ba6 baju gehörige SSerbum imPrät.
ober Fut. bie masculine Snbung befommen.

(Sr,. Wasza Królewska Mo rozkazae ober

rozkaza.
SRajeftätifch, adj. einen hohen ©tab bee äufjern Sin.

fehenS unb ©lanje8 habenb majestatyczny, a, e,

wspaniay. Królewski.
SRajeftätSbrief, m. (ber) list elazny.
SRGjeftätörecht, n. (bae) ba6 mit ber höchften obrig;

feillirben ©eroalt berbunbene Stecht prawo majestatu.

SRajeftät8berbrechen, n. [baSj wystpek obrao-
nego majestatu, L. (fiat. crimen laesae ma-
jestatis).

SRajeftdtSberbredjer, m. (ber) obraziciel maje-
statu, L.

SRajor, ra. (ber) Major, g. a.

SRajorin, f. (bie) Majorowa.
SRajoran, m. (ber) eine geitnirjbafte Sjflanae (Sat.

origanum majorana, L.) majeran, majoranek,
PA.; roilber — f. |>aubtboft, 2) f Soft, gemeiner.

SRajorat, n. [ba8] ba§ Sorjugerecht be8 Slelteften bon
einer gamilie Majorat, g. u; cf. ordynacya, bie8

teuere bcbeutet grofje SRajorate.

SRajoratSherr, m. (ber) ordynat, majorat.
SRajorenn, adj. ft. münbig lata prawne majcy,

doletni; penoletni.
SRajorennitätSerflärung, f. (bie) dyspensa na

lata, ®p., przyznanie penoletnioci.
SRajoritdt, f. (bie) wikszo (radzcych, gosu-
jcych).

SRafel, m. (ber) ein fehlerhafter gletfen, ein geljter

makua, plama, skaza, zmaza, wada, przywara,
cf. yd.

SRafeHoS bez zmazy.
SRafelei, f. (bie) meklarstwo. 2) brobinj. przy-

ganianie, wybrydno.
SRafeln, v. a. unb n. m. h., gehler auffudjen unb

tabeln gani, wybredza, cf. wymyla; cf. ni-

cowa, *drabowa, cenzurowa.
2) — , v. n. m. I)., einen Unterhanbler ber Äauf=

[eute abgeben bawi si meklerstwem, faktoro-

wa, meklerem by; cf. facyendowa, eig. einen

Saufrbhanbel, ©etbhanbel im tteinen treiben, L.

SRäfler, m. (ber) ein iabelfüchtiger SRenfch, ein Stabler

ganiciel, *naganiacz, g. a. 2) — / ein Unterhdllb»

ler ber Äaufleute mekler, g. a, PI. y, (a); cf.

*Barysznik, Stuff.; cf. Faktor, cf. strczyciel,

jednacz kupca; cf. liikupnik, L. Der SBechfel*

mafler mekler wekslowy, Pi. g. meklerów
wekslowych (a).

SJldtlerlohn, m. (ber) courtage, f. zapata mekle-
rów i; cf. litkupnicze, L.

SRäflergefchäft, n. (ba8) meklerstwo, interes me-
klerski.

SRaErele, f. (Sat. scomber scombrus, L.) ma-
krela, KI

SRafrone, f. (bie) makaron, g. u, makaronik.

SR a l f.
mahl raz, adv. kro.

SRalaga, m. (ber) malaga Oino).
SRalcontent, m. (ber) malkontent, g. a.

SRalebeien ft. berfluchen przeklina, zorzeczy, SBj.

SRalefifant, m. (ber) kryminalista, grzesznik, cf.

zbrodniarz, g. a.

SR ale fis geriet, n. [ba$] ba8 tfriminalgericht sd
kryminalny.

SRalen, v. a. abbilben, f.
mahlen malowa. -

SRalbeur, n [ba6] ba8 Unglüdf nieszczcie, cf.

zto, ri. g. za, Aut.
SRalice, f. (bie) zo, zoliwa sztuka.

SRaticioS f. boShaft zoliwy.
SRatinenbaum, m.

f.
<§irfchholber.

SRalter, m. unb n., ein ©etreibemafj in Dberfachfen,

groölf Scheffel wiercieii, g. wiertnia, L.j inadr,

bibl. korzec; Äafchub. tremund.

SR alt hef er or ben, m. (ber) zakon maltaski.
.

SRaltheferritter, m. (ber) kawaler Maltaski.
SRalbafier, m. Mamazya.
SR alb, f. (Sat. malva) laz; cf. malwa. Stunb«

blättrige — f ©änfebabbel. Äraufe — f. Ärauä«

papbel. Sbi^blättrige —
f.

geflrifj. Stömifche —

,

$a()bel kdzierzawiec, L.
SRalbenartig lazowaty.
SRalj, ii. [baö] sód, g. u.

SRaljboben, m. (ber) strych na sód.
SRaljbarre, f. (bie) sodownia, suszarnia dla so-

du, asa do sodu.
SRaljen, v. a. SRalj mad)en *ozdzi, sód robi.
SRäljenbrduer, m (ber) piwowar, g. a.

SRaljer, m. (ber) mielcarz, sodownik, g. a.

SRajjhauS, n. (ba8) bie SRaljftube sodownia,
mielcuch, g. a. ozdownia.

SRalämühle, f. (bie) myn do mielenia sodu.
SRaljmuller, m. (ber) mynarz zboe na sód
mielcy.

SRaljfteuer, f. (bie) podatek od sodu.
SRama, f. (bie) mama, mamunia. 35ie grau SRama
Mama Dobrodzika.

SR a m m e, f. (bie) f. SRemme, ein feiger SRenfch tchórz,

baba.

SRammetuf, m. (ber) in Siegbbten ein GFjriftenfinb/

i>a% in ber mahomebanifcfjen Steligion erjogen roorben

Mameluk, g. a.

2) ein abtrünniger in ber Steligion, ein Ueberltufer

ju eine8 anbern Partei, unb überljaubt ein feuchter
odszczepieniec, wiary odstpca, obudnik.

SRammon, m. (ber) ein jeitlicheö Vermögen, fofern man
fein .gierj auf eine ungebührliche Slrt baran hängt
'mamon, g. u; mamona.

SRaminonStnecht, m. (ber) suga mamonow; ma-
monie oddany.
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*8Dcan, adv. ft. nur tylko, jeno.

SOan, ein unbcftimmteö Pronomen, mctcneS nur mit ber

Dritten einfachen $crfon cincö erbi Deibunben miro,

ber $oie hilft fld) hier mit ben SBörtern czowiek,
kto, si obei mit ber brüten $erfon im $lmali;

jeboeb bat er auci) beim SSerbo im sjjraterito eine be*

l'onbcre gorm bafür. Gj. man Ijat es gefagt mó-
wiono to. SBemi man nidjt hören mill, fo mufj man
fühlen kiedy kto nie sucha, to niechaj cierpi;

cf. cierp ciao, czego ci sie chciao.

SJcan arbeitet unb arbeitet czowiek robi, a robi

Ober robiemy, a robiemy Ober robi, a robi, L.

SSo befommt man baó? A gdzie tego dostanie?

SOtan fler>t barauo wida ztd.
2)1 and) er, mand)c, manchen, ein unbeftimmteö $rono»

men niektóry (im pi.)} im sing.: nie jeden: dru-

gi; cf. B. ów, a, o. (?£. mie mand)cr mufj nid)t

junger leiben unb fid) in ber äßelt beiuinfrofjcn mu-
si si mnogi (niejeden) godu namrze i cudze
kty pociera, Dmbr.
Sn mandjer ógyinficfjt moda skd iud ma swo-

je wielkie zaszczyty, Krs.
SJcancbeilei, adj. indeel., bon mehr al§ einerlei

Slrt róny, rozliczny, rozmaity, a, ej mancherlei

STcafj, bibl. dwojaka miara
Sich nicht in mancherlei 4jpnbel ftetfen nie wda-

wa si w wiele spraw. — fragen pyta si
rónych rzeczy, tego i owego. — ©aben róne
dary. — ©nabe ©otteS rozliczna aska Boa.
— Slrten ber Sbiere rozmaite gatunki ob. rodzaje

zwierzt.
äTcancbefter, m. manszester, %%., póaksamit.
SJancbinal, adv. czasem; czstokro, niekiedy,

nieraz.

SOcanbant, m. (ber) ber SRacbtgeber Pryncypa, g. a,

mandant, g. a, 8iS., aud) mocodawca, 9tS.

aJanbat, n. (bag) ein lanbeSbcrrlidjer Sefebl mandat,
nakaz (rzdowy).

§0tanbatar(iu8), m. (ber) penomocnik, mandata-
ryusz, g. a.

SK anbei, f. (bie) unb n. (ba%) eine 3abl bon fünfzehn

mendel, g. dla, cf. pitnastka.

SJlanbel, f. (bie) ber efjbare tern au8 bev grudbt beö

artanbelbaumcS migda, g. u. 2) -, (im <£»alfe)

äroei Drüfen am Srblunbe beS menfchlichen unb tbie=

rifdjen ÄörberS gruczo, g. a, aud) luobl u. Pi.

gruczoy. 3) f.
äRange ober SOcangel magiel, g.

maglu, L.; cf. wakownica, bei ben $r. ^olen.

Sota

n

bei bäum, m. (ber) migda, g. u, migdaowe
drzewo.

SJtanbelbrot, n. (ba6) biszkokt, g. u, konfekt
migdaowy.

SJcanbelbolj, n. (ba8) waek u maglów, L., ma-
glownik. 2) f.

—bäum.

Sföanbelfem, m. (ber) ziarno ob. jdro migdaowe.
OTanbelfleie, f. (bie) otrbki migdaowe.
SJanbelfrabe, f. (bie) kraska.

äJcanbelflirben, m. (ber) migdaowe ciasto; placek

migdaowy, cf. tuczeniec, g. ca.
2ft anbei mild), f. (bie) migdaowe mleko, mleko z

migdaów wierconych, orszada.

SHanbelmuft, n. (ba8) f. Srei rozcierka migdao-
wa, Mw., papka migdaowa, SBj., mygdaly

- wiercone.
SOtanbeln, v. a. snopy ustawia w mdle. 2) f.

mangeln maglowa.
SHanbclbl, n. (ba6) olejek migdaowy.
sDcanbelftein, m. (ber) mygdaowiec (kamie).
STcanbeltorte, f. (bie) tort migdaowy.
CDtanbeltranf, m. |bei] orszada.

fflcanbelmeibc, f. f. 3afob8bolä.

SJtanbelroeife mendlami, na mdle.
SJlanen, %\. cienie, dusza (zmarego).
*9)iang, bamang, ft. bavunter, barjroifdjen midzy,
pomidzy.

Solange, Solange l, f., eine 9)<aj chine allerlei 3t"0t 3"

glätten, eine «Rolle magiel, g. giu; 5r.=gJoIn. unb
©in. .ßnbb. waikownica <ba6 äJcangebrett).

SKangel, m. [bei] bie Slbmefenbeit eines notbmenbigen
ober boch mißlichen unb bequemen DingeS niedosta-
tek, brak; skpo, *zbywanie, brakowanie,
schodzenie na czem komu. SJtangcl an Schlaf
brak snu, — apetytu (a). — an dfjluft utrata
apetytu, DD. — an Slot niedostatek chleba.
— an Erfahrung niedowiadczenie, Nieme. —
leiben niedostatek cierpie. — an ©etreibe leiben

cierpie brak zboa (a).

Sltlb — on Stflum dla szczupoci miejsca (a).

Der — an baarem ©elbe brak gotowizny, 9Bj.,

szczupo gotowizny (a); (?£. zatwardzenie o-
dka ze skpoci óci pochodzi zwyko. L.

2) — , %\ , SOcängel, ein abtoefenber jur SSoÜftän«

bigfeit ober Sollfommenbeit eines Dingcb gehöriger

Jbeil, ein gehler wada, defekt, przywara, uom-
no; 5ßr.=Üßoln. chera, bibl. upadki, inglcid)en nie-

doteno; am heften niedokadno (a); cf. u-
szczerbki na zdrowiu, Krs (Sj. DenSDtängeln ber

Stbminiftrotion abhelfen zaradza niedokadnociom
Adminlstracyi (a). Sebev SDkiifd) ijat feine SJtängel

nikt bez ale, nikt bez wady.
Sflangel, i. (bie) f. SJlange.

SJcangelbaft, adj., einen äftangel ober gebier babenb
niedokadny, niezupeny, defektowy, wad ma-
jcy, niedostateczny. 6$ kwity bez uycia
papieru stplowanego za defektowe uznawa (a).

SOtangelbaftigfeit, f. (bie) niedoskonao, niedo-

kadno. r, pretensya dla niedokadnoci —
upada, RS.

SOlangelbolj, n. (baS) waek, maglownik.
2JJ angeln, v. a., mit ber SOtanget glatt unb glänjenb

machen, aud) mangen, maglowa; sßr.= sColn. wa-
kowa. 2) — ,'al6 v. n. m. I)'. abmefenb fein

uby, niedostawa , brakowa, schodzi na
czem, brakn, zabrakn, zbywa. — v. im-
pels. 68 mangelt an etro. niedostaje czego ober

brak.

ÜKangolb, in. (Sat. beta) wika burak. äöilber —
f. Mmbfer, ftumbfblättrigev.

_
SBeijjer — botwina, L.

äJianicbäer , m. (ber) manicheusz, manichejczyk,
g. a; wierzyciel (studentów).

SDanie, f. (bie) mania; szalestwo.
SKanier, f. (bie) maniera, sposób; obyczaj.
üJJaniei'iit wyszukany; nacigany np. styl, do
pewnej zasady lub wzoru jednostronnie zasto-

sowany.
üKanierlirb, adj. ft. tooblgefittet manierny, oby-

czajny, grzeczny, polityczny.

üHanierlicbfeit, f. (bie) obyczajno, grzeczno,
ukladnoj cf. Sdiftanb.

SRanifeft, n. (ba6) eine öffentliche ßrtlärung , ein

©taatöfebreiben manifest, g. u.

SD? a n n, m. (ber) $!. SOJanner, eine ^erfon männlichen

©efd)led)te8, im ©egenfatje be8 meiblichen m, g.

ma, mczyzna, czowiek; gem. chop; cf.

*o"trok. Der Ghcmann m, g. ma. 6in ge=

meiner Sltann pospolity ober prosty czowiek,
prostak; cf. chop. Sin gailjCr — czysty m,
L. Die Dibiflon beftanb aus 4800 — oddzia tego

Generaa skada sie z 4800 gów.
SJier — tief na czterech chopów gboko, SBj.

ÜJ?onn für SBIann gowa przy gowie, chop w
chopa; cf. jeden przy drugim. SJiannbod) na
chopa, na wysoko susznego mszczyzny.
äJlann gegen 2)?ann meffen gowa na gow mie-
ry si moe (a). 8t2(. 6tma8 an ben — blin«

gen zby co, pozby si czego. Seinen — flehen

podoa czemu, nie ustraszy si. 6r b<U feinen

— gefunben znalaz sobie równego t. j. co mu
dorówna i jeszcze go przewysza w czem.

NB. Die SRannen, $1. = Äricg6boir wojownicy
;

wojsko.
SJlanna, n. manna,

f.
GiitengraS-
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SRannagraS, n.
f.

(SntengraS. SBilbeS — f. SSlut»

graö.

SRannbar, adj. fähig gu heiraten mny, dorosy, doj-

rzay, doletni, penoletni. 6r. bie mannbare Jochter

córka zdolna do zamecia, Nieme. Sine mann*

bare 3>ungfer dorosa dziewica, — lata do ma-
estwa majca, panna na wydaniu. Sin mantu

barer Süngling dorosy modzieniec, modzian.

SRannbar werben mnie ober nad) KV. zarasta,

wyrasta
SRannbarfeit, f. (bie) msko, wiek dorosy, lata

zgodne do enienia, — do zamecia roenn bon

grauengimmern bie Rebe ift; cf. doroso, dolet-

nio.
3Rannd)en, n.(ba§i czowieczek, mulek, g. lka,

meulko; *stojaczek, beffer figurka. 2)— (Con $bie=

rrn) samiec, g. samca. <£er ,£>afe macht ein SRännchen

zajc na tylnych nogach stoi

SRännermorb, m. (berf mobójstwo.
SRännermörberin, f. (bie) meobójczyni.
SDJ anner treue, f (bie) wierno mczyzn.
SRännercolf, n. (ba6) lud mzki. 2> Derach.!, bie

SRänner mczyni; czereda mczyzn.
SRannebalter, n. {bab) Aviek mski
3Ranne8roort , n ii>a$>> sowo czowieka honoru.

3)Ianneerourbe, f. (bie) godno ma.
SRannhaft, adj. entfchloffen, tapfermeny, waleczny,

a. e.

SRannhaftigfeit, f (bie) waleczno, mstwo.
9)1 a n n I) e i

t

, f (bie) sposobno ma do mae-
stwa, inziwo.

2» mski czonek.
SRanniafad), mannigfaltig, adj., mefjrere ober biele

Slbänßerungen habenb wieloraki wieloliczny. 6r.

wielolicznej natury s gorczki. Dl).; wielora-
ki, rozliczny, rozmaity, róny; adv. rozlicz-

nie.

SRannigfaüfgfeit, f. (bie) rozmaito, róno,
rozliczno.

SR änn ig lid) alt, f.
jebermann kady z osobna.

SRännin, f. (bie) *myca, B.; cf. bib! matka.
SRännlefn, n. (ba$) "oberb ftatt SRänncben mulek,
czowieczek. 2) samiec, g. samca.

SR änn lid), adj., ben SRannbperfon.n eigen mski, a,

i« i 2) — entfchloffen, tapfer mny. 3) — , bem
®efd)led)t beö 'SRanneó

-

gemajj, ba$u gehörig mo-
wy, mski, *mysty? 2)aö männliche <iefd)led)t

mska pe.
SJannlichfeit, f. (bie) msko, mno, *my-
8to, (a).

SRannsalter, n. [bae] wiek czowieka dojrza-

ego, — dorosy, KV.?; wiek mny.
Hftanngbilb, n. (ba8) im gemeinen Sebcn fiattSRannS*

perfon mczyzna i cf. KV. 'pogowie mskie;
(1. SRaccab. 5, 51); cf. *otrok.

Sftannöbruber, ra. (ber) brat ma? cf. aufaltpoln.

2frt burebö Sbjettibum SJoffejliDum brat mów, f.— mowy.
SRannfcbaft, f. (bie) mehrere männliche jkrfonen a(§

ein (Sollectibum mszczyni ober mczyzny, Pi.

bon mszczyzna, cf. ludzie; sia, hufiec woj-
skowy.

SRannerbe, m. (ber) dziedzic pci mzkiej.
SRannggeftalt, f. (bie) mska posta.
SRannebanbfchub, ra. (ber) rkawica mska.
9Rann§hemb, n. (ba8) koszula mska.
SRannäberg, n. (ba§) serce mskie.
SRann&bocb, jak czowiek wysoki, na wzrost
czowieka; cf. L. na chopa, na wysoko su-
sznego mszczyzny, L. (auf SRamiSböbe).

SR annätleib
, n. (bad) suknia mska.

SRannSlónge, f. (bie) dugo rosego mczyzny}
cf. — w chopa.

SRanngleute, tyl mczyni ober mczyzny} cf.

*otroki.

SRann8mük.e, f. (bie) czapka mska.
SRannSname, m. (ber) mskie imi.

9Rann6perfon, f. (bie) mczyzna, *otrok.

SRannörotf, m. (ber) suknia mska, surdut.

SRann&fd)neiber, m.'[ber] krawiec mski.
SRannfchuh, m. (ber) trzewik mski.
SRannófchroefter, f. (bie) mowa siostra, siostra

ma.
SRann.ftamm, m. (ber) dzielnica po mieczu, po-

kolenie po mieczu, linia mzka.
SRannoftrumbf, m. (ber) poczocha mzka.
SRannefucbt, f. (bie) lubieuo, *chlopodurno

u kobiet.

SRannöfücbtig, adj. lubiena, 'chopodurna, gzio-

cha, szalejca za chopem; gziocha, SSarfd).;

mann6|ud)tig fein gzi si za chopami.
SRann&tief, adj. na se gboki, B.

SRanutreu, f. wierno mska; 2l eine SJflange

(Sat eryngium) Mikoaik, H. J. K.; cf. Boy
dar; cf. podzie swojski? cf. jaskócze ziele.

glachbkittrige — f. SBracfDiftel.

SRannóbolf, n. (baö) ft. SRann&Ieute *otrok ober

mszczyzny pi.

9R an n6 jucht, F. (bie) bie «gKinbhabung ber Drbnung
unter bienftpflichtigen Sßerfonen, befonberS bei tsen

©olbaten karno, g. ui.

Ohne — löfet fid) alleg auf uchyl czopu, wnet
bdzie po piw e, Ober niech nie bdzie karno-
ci, wszystko pójdzie w niwecz, L.

SRanntoll, gziocha, *chtopodurna.

SRanntollbeit, f. (bie» *«hlopodur, g. a; cf. B.-
dza nierozsdna zamecia, nymfomania.

SRannroeib, n. (bab) ft. "3roitter, .germaphrobit mie-
szaniec, g. ca. 2) myca, kobieta jak dra-

gon.

SRanóbre, n. (ba) obrót. Cj. Szybko naszego
obrotu (a) 2!).

Ii. korpus ten ma wykona kilka wielkich o-

brotów (a) i auch manewr, rewia; pi. manewra.
SRanöroriren, v. n. m. () manewrowa.
SRanfcben ober gemein matfdien, v. n. m. h., mit ben

<£>änben in einem flüffigen Äörper benmiroüblen p-
ska ober peska, D. pepla, 9Bj.

SRanfchefter, m. (ber) ein baumwollener, fammetarti»

ger, gcldjnittener 3^ug manszester, 3$. Don —

,

manszestrowy
SRanfdjette, f. (bie) feine (Streifen, gur 3icrbe am

Gnbe am .fcembeärmel mankiet, g. u, nad) L. unb
B.; cf. mankieta, g. y, im 3>r.=$(Soln. fig. fam»

SRanfchetten befommen stracha si, by w stra-

chu.

SR ant el, m. (ber) paszcz, g. a; 6in — ofme Sfer«

mel blofj gum Umfcblagen ober fid) barin einjubüllen

paszcz okolisiy, Mi lit. 2)en — nad) bem inbe
bangen wedug wiatru paszcz wiesza ober —
obraca na sobie; podug odmiany w rzeczach
miarkowa si. Sen — umroerfen paszcz zarzu-
ci na sie ober — wdzia na si. 5)en — auf

beiben Schultern tragen na obu barkach paszcz
nosi, KV.; na dwu stokach siedzie, cf. pól

psa pó kozy niedowiarek Boy; cf. i strzye
i goli. Der 9teifemantel opocza, äöeiber— paszczyk.

SRnntelfragen, m. (ber) konierz u paszcza.
SRdnteld)en, n. (ba8) paszczyk, g. a.

SRantelfacf, m. (ber) ein «Reifefjtf, SBäfdje unb Alei*

bung&ftutfe bariu gu berroohren, f. ^elleifen, mantel-
zak, g. a, tomok, g. a, cf. *tajstra.

SRantelgipfel, m. (ber) kraj paszczu.
(

SRanual, n. (bag) manua, ksika dorczna.
SRanufaftur, f., eine Sinftalt »o SBaaren ohne geuer

unb jammer in 3Renge berfertigt icerben rkodziel-
nia, g. i. ,

äRanufafturarbeit, f. (bie) robota rkodzielnicza;
wyrób r— czy.

SRanufafturift, m. (ber) rkodzielnik.
SRanufafturroaare, f. (bie) rkodzieo ober ma-

nufaktura; cf. towar rkodzielniany, rkodziel-
niczy, dr,, wydzia rkodzielniczy, (a).

SRanufcribt, n. (ba&) rkopism, g. u, manuskrypt.
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Mäotifdje Sumbf, m. (ber) zgnile morze, L.

Ma|)be, f. (bie) teka, bcnn mapa ift = Sanbfarte.

* Maräne, f. f. cig. Moräne, marena unb im Äafch.

brzena; sielawa.

Ma raun f.
Sertram, roohlriedjcnber.

3)1 a r

c

i p a n , m. (ber) ber Marfan, eine Slrt %uueu
gebacfeneö marcepan, g. u.

Marcus, m. Marek, g. rka, .Markus.

Marbcr, m. (ber) kuna.
Marberfalle, f. (bie) poapka na kuny, elazo

na kuny.
Marberfell, n. (baS) kuny, PI. skórka kunia, fu-

tro kunie.

Margaret I) a, f. ein roeiblicher Saufname (beb. eine

SJJerle) Magorzata (znaczy per z Greckiego).

Margarethenblümdjen i. Singerbltimdjen.

Märgel, m. (ber) eine feite unb jerreiblidje 6'rbart

margiel, 'mergiel, g. glu, cf. mada.
Miirgelig, adj. marglovy.
Marge In, v. a. marglem nawozi.
Margenbreher, m. (ber) (Sat. epipactis nidus avis,

Hgn., cf. ophrys nidus avis, Linn.) dwulistnik

ptasz gniazdo, Al., £g. , dwójlist ptasz gnia-

zdo, Jndz.

Margengra8 f. $oniggra6, roof)lried)eubc6.

«Daria, f., ein roeiblidjer ^aufnähme Marya. Slbe —
zdrowa Marya. ©egriifjet feift bu — zdrowa
Marya, laski pena, Pan z tob.

Marieeben, n., Dem. Marysia, Marysieka, Ma-
rynia.

Marienbilb, n. (ba8) obraz najwitszej Panny,
obraz Panny Maryi.

Marienbtume, f. f. Slngerblumdjen.

Marienburg, n. Malborg, g a.

Marienburger, m. (ber) Malborczyk, g. a.

Marienbiftel, f. (bic) (8at. Carduus marianus) oset

mitki, KI.; cf. ostropest.

Marienfabeu f. Sommer fliegenber.

SR ar i en fi cid) 6, m. f. glacbSfraut, Seinfraut.

MarienglaS, n. (baö) szko kamienne,
f. grauen»

flla©.

Marienglocfen matki Boej fiolki ober kopaki, L.

MariengraS f.
.goniggraS, moblriechenbee.

Maricnfafer, m [ber] biedronka, (Sal coccinella).

Marienmünje, f. (bie) marzymitka, L.

Marienneffel, f. (bie) f. Äafcenmüfee, gemeine. 2) —
f.

Slnborn, gemeiner.

MarienröScben, n. f. Sichtnelfe, gemeine; cf. kko-
lik, L ; ffiilbeS - f. S3erjen, roei&er. SBeijjeS —
f. Seimfraut, roeifjeS.

Sltarie nf d)ur) f. grauenfchub, eurobäifcher.

Marie nfparf f.
Slcferfbarf.

Marientbränen ( 2at. litbospermum officinale)

wróble proso zwyczajne, Ki.; nawrot pospolity,

Jndz.?
Marienroerber, n.. eineStabt Kwidzyn, g. a; oud)

f>ört man Kwiedzyn.
Marine, f. (bie) bie Seemadjt eines Staates mary-

narka, potga morska.
Mariniren, v. a. marynowa.
Marionette, f. (bie) eine Drarjtbubbe maryoneta,

lalka kuglarska ruchoma, któremi zamiast osób

komedy graj.
Mart, n (baö) "in ben thierlfchen Äorbern bie ölige

gettigfeit in ben fohlen ber finodjen szpik, g. u;

cf. 81uff. unb ^r. »joln. mózg, g. u, eig. ©ebirn.

2) — , (in bem .&olje unb an GJeroächfen) j. S3, ber

Sitronen rdze, *drdze, (Sat. medulla, Bot.), mu-
cha, mlecz, g. u, mlecz w drzewach, L.; czto-

no, 5. S3, im glieber, test. Lublinensi; orodek

j

cf. Tr. misisto owocu.
DaS SnücTenmarf mlecz pacierzowy (Sat. medulla

oblongata), amoretki, szpik z grzbietu osobliwie

cielcia, rzadko kiedy z wieprza. — im Sailbc

bibl. tlustoci ziemi.

:5) fig. baö Slabrfjaftefte, ba8 fflcfte tre, istota

czegokolwiek, gówna przednia cz jego, j-
dro, kwiat czego.

Marf, f. (bie) ein 3eid)en znak, g. u, znaczek, g.

czka, marka, cf. uroczysko. 2) — , eine mit ei=

nem 3cicb.cn bemerfte Sadje, j. S3. ©ränje granica,
dukt, kopiec. 3) eine 2lrt©olb= unb Silbergeroidjt,

aud) eine 9ted)uung8müii}e, grzywna, g. Pi. grzy-
wien, gin feine — czysta grzywna, Tchn. Gin
rauhe — nieczysta grzywna, Tch.

4) — ein Sanb Marchia. 3Me — S3ranbenburg

Marchia Brandeburska.
Marfbaum, m. (ber) nacios, Doc. drzewo gra-

niczne.

Marfc, f. (bie) ber Marfbfahl slup graniczny.
Marfe, f. (bie) ein 3"d)en bei Äarten* unb anbern

Spielen, baö bie Stelle be8 ©elbe6 bi6 jur rmrfltchen

SUiSjablung berfelben beitritt liczman, cecha do
gier znaczenia; cf. marka.

Marter, m. (ber) bieli. Markczanin, g. a, mieszka-
niec Marchii.

Marfetenber, m. (ber) bei einer Slrinee biejenigen

sßerfonen, roelche ben Solbaten ©eträiife unb 8eben8=

mittel berfaufen, markietan, g. a.

Mart etenberei, f. (bie) markietastwo.
Marfetenberin, f. (bie) markietanka.
Marfgraf, m. (ber) margrabia, cf. margraf.
Marfgräfin, f. (bie) margrabina.

Marfgräflid), adj. margrabski.

Marfgraffd)aft, f. (bie) ba8 Marfgrafthum margrab-
stwo.

SO a r f i d) , adj. = bem Marfe in ben Knochen afjnlid)

szpikoway, a. e, cf. rzdzeniowaly.
Mar fig, adj. Mart enthollenb szpikowy; 2) rdzen-

ny, mocny, jdrny.
Mar fir en, v. a. markowa, znaczy.
Marfolf, m. (ber) marchot, L. (ptak).

Marfbfahl, Marfftein, m. (ber) ber ©ränjbfahl ober

©ranjftein, kopiec, sup graniczny, kamie
graniczny.

Marffcbeibe, Marffd)cibung, f. (bie) bie ©retire gra-
nica, miedza, dukt, g. u.

Martfd)eiber, m. (ber) kruszcomiernik; (a) mier-
nik.

Marfö f no d)en, m. (ber) ein .Knochen, roelcher Mart
enthält rura, rura szpikowa, B., ko ze szpi-

kiem, ko pikowata E. h.

MarJfiicf, n.,
f. MarfSfnodben rura szpikowa, szpi-

kowata ko, Gin. ^)llbb.; Ober cz koci ze
szpikiem. 2) —, eine Slrt Mimjen grzywna.

Martt, m. (ber) eine öffentliche äablreiche"3ufammcn»

fünft ber Ääufer unb SSerfäufer, roie anch bie %tit,

roenn biefcö gefchiebt targ, g. u; cf. jarmark, g. u.

2) — , ber geräumige $laij biefer 3ufammenfunft ry-

nek, targowisko, cf. jatki, PI. bcfonberS Sbeife*

marft.

G$. toenn Starren auf ben Marft fouimen,
_
fo freuen

fid) bie Äauflcute gdy przyjedzie gupi, kady
tam kupi, alter Slut. i cf. Gupiemu wszdy z
woza. Gtlr>a6 ju Marfte bringen przywie co
na targ, fig. wyrwa si z czm, wyjeda
z czem na plac. Sbrichh)." Seine ^aut 311 — tragen

b. i. fid) felbft bertheibigen broni wasnej skóry;
naraa si samowolnie.

Marftcn, v. a. jarmarczy, kupczy, sprzedawa;
v n. ni. b. targowa sio.

Marrtflcdfen, m. (ber) ein glccfen ber baö SRed)t bar,

jäbrlid} einen ober mehrere SJahrmärfte galten ju bur*

fen wie targowa, L. ; miasteczko, wie prawo
miejskie majca; cf. 9luff. przygorodek.

Marftfrau, f. (bie) kobieta targowa.

Marftfreiheit, f. (bie) przywilej jarmarkowy.
MaiTtgang f.

MarftpreiS.

Marftgelb, n. (ba6) ba6 bon bem Sierfóufer auf einem

Marfte gelöfetc ©elb, bic Sfung targowe, g. ego,

pienidze z jarmarku , pienidze targowe, —
jarmarkowe.
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2) —, bas (Stcmb^ ober SJnbengelb, toeldjeS bie

Skrtaufer entrid)tcn muffen targowe od budy, Tr.j

paca od przeday na targu.

3) — , ©elb, roclcbee jum Sinfaufe ber 2ebcn8mit=

te! auf einem SRarfte beigegeben roirb, pienidze na
targ.

SRarf tfauf, m. (ber) kupno targowe,

SRarf Heute, $1. targowi ludzie.

SRarftmeifter, m. (ber) polieyani targowy, B.j cf.

L. targowy, dozorca targowy, L.

SRarftorbnung', f. (bie) porzdek targowy.

SRarftblat}, m. (ber) targowisko, f. äRarft rynek,

g. nku, plac targowy.
SDt n r f t JJ r e

i

Ö , m. (ber) cena targowa, (a), ober tar-

s'' Pl -

SRarftrecbt, n. (bag) ba§ Stecht öffentliche SRarfte a«
halten prawo jarmarkowe. 2) — , bie eingeführten

Siechte jroifdjen Ääufern unb SSertdufern prawo tar-

gowe. 3) — , Slbgabe an bie Dbrigfeit für baS Stecht,

auf bem öffentlichen SRarfte berfatifen 311 burfen tar-

gowe.
SRarftfcbreter, m. (ber) ein ÜRenfd), ber feine ©e=

fd)icflict)feit auf öffentlichen Sabrmärften auSfcbreit,

szarlatan, SOäj.; cf. lekarz jarmarkowy, kuglarz,
szalbierz, pdziwiatr.
(?£. *ciarlatan piewa: o cuda, cuda, przeliczne
cuda, kto ma pieniki, niechaj je tu da, L.

SRarftfcbreierei, f. tbie) szarlataiislwo, szalhier-

stwo, kuglarstwo, oszustwo.
SRarftfcbreierifcb szarlataski, szalbierski.

SRarfttag, m. (ber) ber Sag, toenn öffentlicher SRarft

gebalten wirb, dzie targowy.
SRarftboigt, m. (ber) dozorca targowy.
aRarftjoll, m. (ber) co jarmarczne.
•SRarmel, m. niebrig für SRarmor, marmur, g. u.

SRarmelabe, f., ein mit 3utfer 3« einer ©äderte ein=

gefocbter ©aft mancher Jrüdjle, marmelada.
SRarmor, m. (ber) marmur, g. u, atiS SRarmor mar-
murowy.

SRarmorarbeit, f. (bie) robota z marmuru; 2) —
robota marmurowana.

SRarmorartig, adj. marmurowaty, a, e, do mar-
muru podobny, naksztat marmuru.

SRarmorbanb, m. (ber) oprawa marmurowana ob.

marmurkowa.
SRarmorblocf, m. (ber) ein gro&eS unförmliches ©tuet

SRarmor bawan marmuru.
SRarmorboben, m. (ber) posadzka z marmuru.
SR ar mor brud), m. (ber) ein Drt roo Marmor gebro*

d)en roirb, góry marmurowe, om marmurowy,
(a), lam marmurowy (a); góry gdzie marmur
lamia.

SRarmorfelfen , m. (ber) skala marmurowa.
SRarmorfucbS, m. (ber) marmurek, g. rka, L.

SRarmorgibS, m. [ber] gips marmurowy.
SRarmorher3, n. serce twarde jak skala.

SRarmoriren, v. a., mit marmorartigen gtedfen ober

Streifen berfeben marmorowa, marmurkowo farbo-
wa, malowa.

SRarmor n, adj., bon SRarmor marmurowy, a, e.

SRarmorbalaft, m. (ber) paac marmurowy.
SRarmorplatte, f. (bie) piata marmurowa; cf. blat

mai murowy.
SRarmorftule, f. (bie) sup marmurowy.
SRarmorftein, m. (ber) ft. SRarmor, marmur.
SRarraortafel, i. (bie) tablica marmurowa. — tifcb,

m. (ber) stó marmurowy.
SRarobe, adj., mübe, abgemattet, strudzony, zmor-
dowany, sfatygowany, zmczony, znuony,
zwatlay.

SRarobeur, m. (ber) maroder, g. a, Tr.
SRarobiren, v. n. m. b., bon Solbaien gebrauchlich,

bie unter bem SSorroanbe ber SRübigfeit aurüdbleiben,

unb rauben ober branbfcbaCen maroderowa, ©3.

5

odcza sie od wojska dla rabunku, po wsiach
rabowa.

SRaroquinbabier, n. (ba8) papier safianowy/ O. b.

SRarqtieur, m. (ber) markier, g. a.

SRarquife, f. (bie) markiza, L.; zasona (w
górze) od soca, (a) agiel; pachta wiel-

ka, L.

SKaro, m. (ber) ber ©ott beS Äriege8
t

Mars, g. a;

2) — , ber Sftaftforb gniazdo bocianie na maszcie
okrtowym ober kosz majtkowski.

üRarg'fegel, n. (ba§) agiel do masztu zwierzch-
niego, co do spodniego przyprawiony bywa.

SRarfd), m. (ber) marsz, g. u, ruszenie wojska,
pochód, g. u. Sin forcirtei SfRarfd) forsowny
marsz, (a). Sieb in Sfliarfcb fe^en uda si w
pochód (a).

SR a rf!cb, f. [bie] f SRarfcblanb.

SRarfcbaH, m. (ber) Marszaek, g. ka.
SRarfdjallamt, n. (ba6) marszalkowstwo. DaS
— führen marszalkowae.

SRarfcballin, f. [bie] marszakowa.
9RarfcbaU8ftab , m. (ber) buawa marszakowska;

cf. laska marszakowska.
SRarfcbfertig, ad. gotów do marszu Ober — wy-

ruszenia. — fein rozkaz — by w pochód go-
towym, Poj.

SRarfdjiren, v. n. m. f., gehen, befonberS bon bem
funftmafjigen ©ange ber Sotbaten, maszerowa.
2) — , aufbrechen wyruszy , maszerowa, post-
powa. 6j. A daleje! postpuj , id do Pana
Wójta, Sady u Wójta, 93 5 marfdjire Ido bu

hinroillft gdzie chcesz ruszaj sobie, (aa).

SRarfcblanb, n., niebrigeS, moraftiges 2anb, lgo-
wisko, ziemia tusta bagnista; cf. uawa, L.
uawy, Pl. g. uaw. Vol.

äRarfcblänber , m. (ber) f.
Sieoerunger, uawia-

nin, uawczyk.
SRarfcbroute, f. (bie) ber SBeg, ben man nimmt,

befonberö bei Sotbaten marszruta, (a), marsz,
cig drogi marszowej.

SRaifeille, n. eine Stabt in granfreieb Marsylia.
SRaiSfegel, n. (ba) agiel do masztu zwie-
rzchniego przy prawiony, i

SRarftall, m (ber) ein $)ferbeftafl grofjer Ferren,
stajnia koska, *masztalnia; cf. Stuff, ko-
niusznia.

SRarter, f. (bie) ein febr hoher ©rab förderlicher

ober geiftiger Schmeißen, juroeilen eine Benennung ber

Soriur, mka, mczarnia, katusza, udrczenie;
katownia, tortura.

SRarterbanf, f. (bie) bie golterbanf (bei ©eriebt)

tortura, awa torturo wa; cf. katownia, ka-
tusza.

SRórterer, m. f. SRartrjrer mczennik, g. a.

SRartcrfammer, f. (bie) komora torturowa, m
czarnia.

SR ar tern
f. Sertram, h)ohlried)enber.

SRartern, v. a., SRarter berurfachen mczy, trapi,
drczy, martwi. 3U $Obe — umczy, zam-
czy; fid) lange — namczy si.

SRarterftube, f. (bie) katusza, katownia, m-
czarnia.

3Rartertb|um, n. [bag] mczestwo.
SRärtertob, m. (ber) mier mczeska.
SRarterboll peen mczarni, udrczenia.
SRarterroocbe, f. (bie") bie SBocbe bor Dftern wielki
tydzie; cf. Ross. strastna niedziela.

SR art ha, ein roeiblicber Saufname, Marta.
SRartialifcb, adj. mareyalny, marsowy, a, e; adv.

marsowo.
SRartin, ein mannlidjer Jaufname, Marcin, g. a.

Stuf äRartini na wity Marcin.
SRartingganS, f. (bie> g wietomarciska.
SRartinSbom, n. (y><\%) rogal, g. a, bochenek lub

buka naksztat rogu pieczona , * szczo-
drak, g. a.

SRartingtag, m. (ber) dzie go Marcina.
SRärtbrer, m. (ber) jeber ber um einer SBahrbeit

ober Sache mitten, bie er bertheibigt, leiben mufj,

mczennik, g. a.
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Sftartbrerin, f. (bici mczennica.
9)cärtnrerfrone, f. (bie) korona mczeska, cf.

mczeska palma.

9Jcärtl)rerthum, n. (baS) mczestwo.
SRartl)rerto.b, m. (ber) mier mczeska, m-
czestwo.

SRaiHiife, f. (bie) morela? take gatunek duych
liw.

Sttarj. m. (ber) ber Dritte äRonat im Sahr marzec,
g. marca.

9)1

5

r 3 b i

e

V , n.(baS) piwo marcowe.
SJcärjblume, f. [bit] blaue, f. Cbelleberfraut. SBeiße—

f Slpülblume.

SJlärjheln.nle, f. (bie) marcówka, L. 5 (kuraw Marcu
wylona)

SRnrjipan f. SJcardbcin in. marcypan, g. u.

9Ji är 3 fet) ein, m. (ber) nów' marcowy, marzec
na niebie.

SJcärjoeilchen, n. (.bau) bie äJeärjbiole fiaek
marcowy, Ki., Hgn.; fioek pachncy, Jndz. ;

fiolek wonny, bkitny, Hgn., (lat. viola

odornta).

9)c ärjmcttcv, n. (baS) powietrze marcowe.
äRärjmuij, f.

f. 83enebiftenfraut, gclbeö.

SJcafcbe, f. [bie] cine Schlinge, 3. 33. im Sich, ober

bura) ©tiirtnabeln gemacht oko , oczko; pi. oka;
ptlica, kluczka; cl. zadzierg, masz, wzet.

(Sine — fallen laffen oko spuci.
SJcafchig, adj. auS SHafchen befiehenb oczkowaty, z
ók zoony.

äJlafdiine, f. (bieHebeS fiinftlid) äiifaminengefctjteDing,

ohne eigene miUtürtiche S3emegung, machina, silnia;

maszynka.
äRafd)inenmäßig, adj. ohne eigene millfürlicbe SSeme«

gung , fig ohne eigene oemun'tige (Sinfichtl, mecha-
niczny, machinalny; — adv. machinalnym spo-

sobem, Nieme, machinalnie.

9Rifd)inenmeifter, üJJafchiuift, m. (ber) maszynista,
mechanik

8JI a f d) i n er i e, f. (bie) maszynerya.
SR a fehl a ber, f. Särlapb, fproffenber.

SJcafer, m. iber) gierten ober itbern im ^olje sój,

g. ju, flader, ya; 2) — , OlS f. Übl. $1. Wa=
fern, fehlerhafte gierten auf ber ^>aut, eine Ärantheit

odra; cf. sßr.=$ßoln. odry, PI.; cf. arnice; cf. B.

*ernice.
3RaferI)0lj, n. (baS) drzewo sojowate, fla-

drowale.

SRcifericht, ad. ben gierten ober äßafern im «^olje

ähnlid) stojowaty, flailrowaly, yowaty.
SRafern, fßi.

f. SRafer 2).

SJcaoholber, m. (ber) bie SRaSerle, bie SRaSlieben,

eine Slvt beS 2U)omS jawor, g. u.

STcaSfe, f. (bie) maska.
SRaSfenball, m. (ber) *maskierada ober maska-

rada, bal maskowy, bal maskowany, nad)

Kaczyski.
SJoeff ntanj, m. (ber) taniec w maskach.
SRaSfenjug, m. (ber) maskaradowy pochód, SP.

äRaSfiren, v. a., bermittelft einer Waste uufcnntlicf)

madjen maskowa, fin maSfirter SRann pokazuje
si ród dworzan i uczty czowiek zamasko-
wany (a).

äRa&fobiehanbel/ «n« (ber) handel spoiny, spólku-
pczenie, L.

SflaSliebe, f., bie große -, bas ©änfefrattt stokro
wielka, L.; cf. gówka w. Jana; cf. króliki,

ksiki, L., cf. matecznik, L. (lat. chrysanthe-
mum lencan(hemum).

SRafora, f. (bie» bie Ueberlieferttng (nach |<Sid>r>ovn)

podanie, tradycya.

aJlaforetlje, m. (ber) ein gelehrter Sbiachforfcher,

eig. 2tufberoahrer ber Jrnbltionen
, («fjaffe) uczony

badacz mowy, waciwie zachowywacz poda.
ffllafobien, n. Mazowsze, g. a.

SRafobifd), ad. Mazowiecki.
2Raß, SJtaaß, n. (baS) feiten: bie ttajje, bie be«

fiimmte ©röße eineö DingeS miara , miarka , wy-
miar, g. u. 2) —

, baS SJerhältniß proporcja,
stosunek, g. nku. 3) eine befannte ©röfje, beren

man fid) bebient , bie Sluóbehnung ober Jhrt't einer

unbefannten ju beftimmen; a, ju trortenen Dingen
miara do suchych rzeczy, np. korzec; b, ju

fliiffigen Dingen garniec, pógarca, dzbanek,
». S3, piwa.

Um baS — ihreö grebelS bod ju madjen na do-
miar zuchwalstwa etc. Orz. bia ; cf. na do-
miar przestpnej swawoli (a).

Das - tiberfdjreiten nadbiera miary, SP.; cf.

przebra miar; mit SRaßetl pod miara, w miar,
miernie. ©pud)», halte ä)cafj dalci Bóg dary,

zaywaj miary, Sm. $.; cf. Dambr. 322 . a
wszake nia by wedug stawu grobla (lat. ne
quid nimis). 3üd)''9e "'id) mit SRaften karz mi
Panie, ale askawie. Ohne alle üfiaße nad miar,
niepomiernie. Dljne 9)1aß bez miaty. Ueber bie

SRaßen nad miar, niezmiernie, nazbyt, niepo-
miernie, (a).

einigermaßen poniekd, po czci.
Deimaßen tak dalece, do poty.

©Ieid)cimajjen w równej mierze, zarówno,
take.

Sin geringes SRafj szczupa miara. Daß rechte

— , umiarkowanie.
äftaffacriren, v. a. (z)masakrowa; w pie
wyci; zabi bez miosierdzia.

äRäfjchen, n. (baS) miarka.

äRaife, f. (bie) jeber .Rörper, nad) ber SRenge feiner

jiifammenhängenben £()dle betrachtet, massa, bryo-
wato, masa; cf. ogrom, mnóstwo.

SJcaffenroeife masami; tumnie.
ättaßgabe, f. (bie) bie 83eftimmung ber ©röße ober

"2li t unb SBeife eines Dini,cS, baS SJerhältniß miara,

miary oznaczenie, wymiar, stosunek. Rad) —
w miar. Ohne 9)ta0gebnng , unmafjgeblid) nie-

przepisujc nic, zosiawujc wszystko do woli,
skromnie. (fj. oznaczenie najdokadniejsze
wydatków w miar (nad) 3)caßgabe) majtku
kadego mieszkaca, (a).

SRafjholber, ni. SRaßerle
f. Shorn, Heiner ja-

wor, g. u

2R ii fi ig, adj. baS SRarj beS gewöhnlichen nicht über*

fteigenb. mittelmäfjig mierny, redni, ia, ie.

2) — , bem ridjtigen SJerhältniffe gegen bie Statur

ber Sache, gegen ben Giib^roecf gemäß , baffelbe beo-

bachtenb unb -Darin gegriinbet, nicht übermäßig, nicht

unmäßig, mierny, pomiarkowany, umiarkowany,
pomierny, dogodny, powcigliwy, skromny.

3) — , ein beftimmteö 9ftaß flüffiger ober trortner

Dinge enthaltenb miarowy, miarkowy, a, e,

3. 83. ein biermäßiger Jopf garnek cztery miarki
trzymajcy.

4) bei äHaße eines anbern Dinges ähnlich, nur in

3ufammenfet3ungen odpowiedni, stosowny, przy-
zwoity, 3. S3, pfliditmäßig k.

SJcäßiigeii, v. a. f. ermäßigen; 2) — , als v. rec. fid)

—
, feinen S3egierben ober Steigunqen gehöriges 3'et

fetjen miarkowa si, wstrzymywa si, po-

wciga si, hamowa si, zawciga si, u-

mierza. ©j. bie ©eroitó mäßigen "bie ^)itje ber

Suft grzmoty umierzaj gorco powietrza.

Der fid) nicht mäßigen fann niepowcigliwy.
äRäßigfeit, f. (bie) umiarkowanie, powcigiwo,
mierno.

äRäßigfcitSberein, m. (ber) towarzystwo wstrze-
miliwooi

SDhißigting, f. (bie) pomiarkowanie, powcigli-
wo, umiarkowanie.

SRaffib, adj. auS lauter SRauerroerf beftehenb ma-
syw, wskro murowany, (a); cf. B. ""masyw,
"masywny. 2) — , bid)t , im ©egenfa^e bon h°hl

cay, niedty, lity, lany, niedrony, L.J peny,
dychtowny, mocny, szczelny, trway, nieczczy

wewntrz. 3) — , bon einerlei SJateric, ohne fremben
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3ufafc (bon ebeln SRetallen) lity , bez przysady,
szczery.

4) — , ftatt grob, (im gemeinere Sehen) gruhi-

jaskl. Grin maffibe ^nu§ kamienica. (Sine maf»

fltte SRauer mur kamienny.
SRafjlabe f. SRefjlabe.

SRa| liebe, f. (bie) f.
Singerblümchen, ©rofje — f.

©änfeblume, grofje.

SRajjloS bezmierny.
SRafjnafjme, f. (bie) branie miary (SRafjnehmung)

2) chwycenie si rodka jakiego.

SRafjregel. f. (bie) "eine Siegel, nad) melcher man bie 2Crt

unb äüeife feines Skrbaltenö beftimmt sposób, g. u,

rodek, g dka unb dku uyty, —regeln nehmen
kroki czyni, Aut.; rodków si chwyci, bra
rodki, 3. SJ. — — które roztropno bra
kae, Kons 3. $albe —regeln pól rodki.
•Jj. zaprzestamy bka si w tych pól rod-
kach, (a) 31. cf. maksyma, prawido.

SRafjftab, m. tbcr) ein ©tab, fofern er 5um SRafjean^

berer Äörper bient miara, »mierzydo, Shift.; laska

miernicza Ober skaa, (a); cf. L. dziaka,
podziatka, fig. prawido; 3. S3, ©id) ttruaö jum
—

e nehmen wzi sobie za prawido. 3um —
bienen suy za zasad. Doc. SSerjüngter —
miara ober podzialka pomniejszona.

SRaffe, f. (bie) bie SRaterie, roorauS etmae gemacht

ift, bad ©anje, ber Älumpen, j. 33. ein Seig: iiiglei*

chen befonbeie 2Crtcn bon ©ingen, fofern fie ein ©an=
«8 aufmachen, 5. 93. bie Ärebitmaffe.

NB. SRaffe flammt bieüeicht bom Slabifchen

miaso gleifd) ab, massa, brya, cao, cakowi-
to jakiej rzeczy grubej.

Die Ärebirmaffe massa kredytowa; cf. Stuff, we
dog, b. i- SSoln. wszystek dug.

SU a ft, — bäum, m. (ber) (auf einem Schiffe) maszt,

g. u; £)ae> SJcaftroerf masziowina wszelka, 3$.
SRaft, SRaftung , f. (bie) baä gutter unb bie ^anblung

be8 gettmarhenS ber -&au§thiere pasza, karma, kar-
mienie, wypas, tuczenie, opas byda,

f. Gicbelmaft

er odziowy.
Ma ft buche f. 83uche, gemeine.

SR a ft barm, m. (ber) kiszka odchodowa; kiszka
stolcowa, DD.

SR a ft ei che f. 6iche, gemeine db pospolity.

SRäften, v. a. fett machen karmi, tuczy, wypasa.
(Sj. tuczya ich cudza praca, SP.

SRaftfutter, u. (bau) karmi, karm'.

SRafrgane, f. (bie) eine ©ans, roelche gemäfret roirbg tuczna, g karmna.
SRaftgefliigel, n. (boa) drób' na karmi bdca.
SRaftir,, m. (ber) ober n. bad, eine "Kxt ^arj mastyk,
mastyksowa ywica.

SRaftirbaum, m. (ber) lentyszek , mastykowe
drzewo, L., (lat. pistacia lentiscus).

SRaftijfraut, n. (ba&) sturzyszek, L.; cf. 2Cmber=

fraut ambrozowe ziele, 3$- (lat. herbae mari
veri, 3J.).

SRaftijöl, n. <ba§) olejek mastykowy.
SRaftfnlb, n. (bab) ciel wypasie; ciel karmne,

tuczne, spase.
äRaftforb, m. (ber) kosz masztowy, kosz majtko-

w.ski, bocianie gniazdo, L. f. SRarS.

SRaftfraut, n. (bad) (lat. sagina) karmnik. Slie*

berliegenbeS — (lat. sagina procumbens) karmnik
lecy, H. J. K.

SRaftlog, ad. beS SRaftbaumS beraubt bez masztu.
SRaftochS, m. [ber] wó karmny, wó tuczny, wól
pany, cf. skop opasny (a). 3ft unbe=
fannt, 9Bj.

SRaftfchtyein, n. (ba§) winia karmna, wieprz
tuczny.

SRaftfeil, n. [ba8] karnat, g. u, L. gj, Karna-
tów z kukawkami par dwie po sni trzydzie-
ci, Vol.

SRaft ft a U, m. (ber) karmnik, g, a; B. chlew.
SRafttou, n, (ba6) karnat, g. u, h.; cf. obceje.

SRaftting, f. f. SRaft 2) karmienie, wypas, tuczenie.

SRaftoieb, n. (bad) jur SRaft aufgeteiltes Sieh bydo
karmne; cf. — tnczne, — do opasu, L.

SRaftjeit, f. (bie) bie 3eit, roenn baö Sieh in bie

Sßälber jur SRaft getrieben roirb czas paszy wi
na erowisku; Cf. czas do karmienia.

SRafur, m. (ber) Mazur, g. a, Mazurek, g. rka.

SRafurin, f. (bie) .Mazurka.

SRafurifcl) Mazowiecki, a, ie

SRatabor, m. (ber) bie bochften S3latter in manchen

Äartenfpielen; 2) ein borjüglicber SRann in feiner SIrt

matador, g. a, rej wodzcy.
SRaterial, n. (bad) $1. SBaterialien , ber rohe Stoff,

welcher ju etmaö berarbeitet werben foil maieryaly

ober im Sing, mnterya, g. u: zasoby, S5l, (a)i

bon ben fdjrifrlichenSUiffäljen jum^ruefe eineö SoumalS.

SRaterialißmuS , m. (ber) materyalizm; filozofia

wynoszca cielesno nad umysowo i ycie
podug tej zasady.

SRaterialift, m. (ber) berjenige, roelcher mit SRaterial«

roaaren hanbelt materyalisia, L. ; korzennik, g.

a. 2) zwolennik materyalizmu.
SRaterialiftifch maferyalny.
SRaterialitat, f. (bie) materyalno.
SRatcrialroaarc, f. (bie) robe unb feltene SSaaren ano

bem SRineral= unb ^flanaenreictje korzenne towary,

32. ; towary korzenne i aptekarskie; cf.

korzenne rolinne towary.
SRaterie, f. (bie) baejenige, roorau8 ein Äörper ju«

fammengefe^t ift, ober berfertigt werben fann ma-
terya. 2) — ft. §iter ropa , materya , Vol.;
cf. otok.

SRateriell, ad. materyalny.

SRatbematif, f., ©röfjenlehre matematyka.
SRathcmatifer, m. [ber] berjenige, beffen ^auptftu»

bium SRathematif ift matematyk, g. a.

SKatbematifd), ad. pr SRatbematif gehörig ober in

bcrfelben gegriinbet matematyczny, a, e.

SRatratje, i', (bie) materac, g. a.

9Ralral}enmad)er, m. [ber | materacnik, cf. tapicer.

SRatrifel, i', (bie) ein ffieräeichnijj bon ^erfonen einer

2frt matrykua, rejestr; metryka, SSj.

^Ocatrije, f. (bie) bie fupfeine gorm, lnorin bie S3uch=

ftaben abgegoffen roerben matryca; nad) Tr. maci-
ca, loima do odlewania litery drukarskiej.

5Öcatrone, f. (bie) eine angefehene grau ober SBittme

bon reifem Silier matrona; powana pani.

SRatronenfraut, n. f. S3ertram, rooblriecbenber.

2Ratrofe, m. (ber) einer bon ben gemeinen @d)lff8=>

(eilten, melche ba8 ©chiff regieren helfen majtek, g.
majtka, flis, g. a; cf. eglarz, g. a.

SKatrofenhofen, pi. majtki pi. (spodnie).

äßatTofenjacfe, f. —müije, f. kafean majtkowski,
czapka majtkowska.

SOJ.'atfd), m., ein roeidjer faftiger Körper, roelcher jer=

brücft unb ju einer untereinanbergemifchten jufammen*
bängenben SRaffe geroorben ift, mikka rozrzedzo-
na, zmikczona massa; 3. S3. jerbrücfteS Dbft
zgnieciony owoc.

2) — , aaa) ber bon ber Scäffe burdjroeichte S3oben,

roenn er ben dritten fehr nacbgiebr, boto, igni-
czka, mada; ber 2Cu8brucf ift im ©runbe Slabifch

bon macza roei_d)en , erroeidjen
, fo roie ÜRaffe mit

miso, Stuff.: miaso (gleifch) berglichen auf ähnliche

tfbftammung fdjliefjen laßt* cf. SSatfd); cf. <Dicf unb
Dünn. SR31. burd) STOatfd) ober burch Dicf unb Dünn
iuaten brn w bocie, brodzi, bobrowa, cf.

grzski ober grzesko
,
grzsko

,
grzy,

gszcz, zupa, socznica.

3) —, sueba burda, kasztelan, Tr.j cf. dubia,

burda . (Äartenfpiel).

SRatfdjen f. manfchen pska, pepla, j. S3, w
wodzie, SSj.

SKatt, adj., niebt bie gehörige Seb^aftigfeit "ober Stmfe
habenb saby, wty, mdy; cf. B. znuony,
zmordowany, spracowany.
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— , (bon garben) slaby, SBj. — bom ®iafe unb
SOtetallen matowy i nieprzezroczysty.
—, (im ©chachfpiele) fo in bic Gnge gebracht, baf)

man fid) nicht mefjr ju Reifen rocifj mat. einen —
machen mata komu da.

(^ine matte ftugel kula bezsilna, (a) ; ober

gbiejca (a).

SOtottcö 83ier liche sabe piwsko; cf Szlache-
ckie piwo; matter SSein Iura. SJtatt roerben osla-

bie, omdle, Sßj.

SOcatte, f. (bie) eine grobe 3)etfe, j. S3, bon Strof),

bon Sinfen U. f. to. mata, rogo, f. g. y, rogo-

a, rogoka, rogozina, eig. eine iöinfenmatte.

2) f. SBiefe ka; 3) f. ©lomSb.
SOtattcnfummel, m. |". Earbe.

SOcattenflcrhter , -macher, m. (ber) rogouikj ten

co maty robi.

SOtattenfteinbrecb, m. (lat. peucedanum silaus)

wieprzyniec kmin koski, KI.; Hgn
;

gorysz
kmin koski, J n d z.

SOcatte u roeibe f. (Srbmeibe, friedjenbe.

SOtattenroolle f. 83infeni'eibe.

SOcattbäuS, m. , ein. männlicher Saufname Matteusz,

g. a.

Sftatthiaö, m. , ein männlicher Saufname Maciej,

«• ej a.

S0?atthäll8 bricht Giß wity Maciej zim traci,

L. j cf. na wity Waek niemasz pod lodem
balek, L.

SRattigfeit, f. (bic) ber 3uftanb,
_
ba etroaS matt ift

mdo , osabienie , znuenie , ociao,
sabo.

SOcafc, m. (im gern. Heben) SJerfurjung be8 StamenS

93(attf)äuÖ ober SJtattbiaS Maciekj 2) - , ein ein*

fältiger, bummer SOtenfch gupi Maciek , czowiek
nic potem; 3) f ©lomeb twaróg,

SOtafee, f. (bie) maca tu ydów).
SOtauen, v. n. m. h. roirb bom ©efcfjrei ber Äaijen

gebraucht miaucze.
Miauen, n. [bag] miauk, g. u, miauczenie.

SOtauer, f. (bie) eine bon Steinen aufgeführte Sßanb
mur, g. u.

SOtauerbiene, f. (bie) pszczoa murowa (w mu-
rach gniedca si).

SOtauerblenbe, f. (bie) framuga w murze.
SDcauerbrecher, m. (ber) ein ebemaligeö ÄriegSroerfs

jeug, eine SOtauer ju burchbobren taran, g. a, mu-
rolom, g. u, L.

SOtäuerdjen, n. (bag) murek, g rka.

SOtouerep.picb, m. (ber) bluszcz.

Sötauerefel, m. 2£ffet stonóg, $r.»^oln. wtornik.
SOtauerfalf, m. eine Slrt galten, bie gern in alten

Jhürmen unb SOtauern mobilen, granj. crecerelle;

nad) Tr. unb B. pusiokaj cf. SRuff- sokó
(murny).

SDtauerfrafj, m. (ber) zbutwiao murów.
SDtauergänfefufj, m. (lat. chenopodium murale)
gsia stopa murowa, K I. ; maezyniee murowy,
J n d z.

OTauerhabiehtetraut, n . f. Srudjlattich.

SDtauerlja.fen, m. (ber) hak murowy.
SOtauerhammer,, m. (ber) siekierka motkowata

mulaiska, Tr.

SOtauertalf, m. (ber) wapno mularskie.

SOcauerfalf traut, f. ©Ijpflfraiit, gemeines.

SOtaucrtappe, f. (bic) daszek wierzchni muru,
Rh a.

SOt auer telle, f. [bie) eine eiferne Äeüe ber Sütaurcr,

ben Aalt an bie Steine ju roerfen, kielnia mu-
larska.

SOt.aucrtraui, n. (Sat. sambueus ebulus) bez hebd,

Kl.; 2) — (Cat. parletaria officinalis) pomurne
ziele szklennicznik, Kl.

SOlauerlatte, f. (bie) murlat, g, u, L.
SOtauermeifter, m. (ber) majster mularski, SBj.,

cf. mularz (majster), g. a.

SOcouern, v. a. murowa.

SOtauern, n. (baö) murowanie.
SOtauernelfc, f. f. ©l;p8traut, gemeines.
SOI au er pfeffer , m. f. 83lattlo8; gelinber —

f.

Änorpei.

SOtauerraute, t'. (Vat. asplenium ruta muraria)
ledzionka zanokeica, Kl.; stonogowiec zano-
keica, J n d z.

SOta u er fal at, f. ^afenlatiid).

SOcauerfcbroalbe, f. (bie) eine Slrt Sdjrealbcn, bie an
ben SOiaueru bauen jerzyk, g. a, L.

SOtauerfpecht, m. (ber) kowalik murowy, L.
SOtauerfpeife, f. f. SOtörtel wapno murowe.
SOauerfteiu, — jiegcl, m. (ber) cega, murówka.
SOtauerftrcifenfarrn, m. f. SOtauerraute.

Sötauerrocrf
, n. (ba8 murowana robota, mu-

larska robota; mury w budowaniu.
SOtauerrourm, m. (ber) stonóg, g. a.

SOtauerjiegel, f. (bie) cega murówka.
S0?a ufe, f. (bie) eine Jtrantheit ber $ferbe, ba fie eU

neu ©chaben am geffel betommen unb enblid) baourd)
lahm roerben koska puchlina i wierzb w prze-
gubach przy kostkach w nogach polednich,
Tr. ; strupy koskie, L

;
parch koski w p-

cinacb, Tr.

2) mszyca rolinna.
2J?aul, n. ft. SOtaulthier mu, g. a.

SOta ul, n. (ba8) be. SKunb ber Sfjiere, juroeilen aud)

im gemeinen Scben bei Sföenfchen gebräuchlich, gba,
pysk, g. a, morda, 5. S3, gowa z morda. 2)
otwór u hebla.

fin Snquifitor fpviebt: gieb ir>m noch einö ouf8
©iaul (grefj , an& Dhr) on baznuje, daj mu je-

szcze raz w pap , niech nam prorokuje (aa)

(daje mu szczutk). (Sin — boli pena gb.
_3)a8 — aufreifjen, — auffperren gebe rozdzia-

wi, cf. zagapi si. 3)a8 — roifchenunb babon
cjeben, b. I;, ohne ju "banfen — wsy sobie utrze
1 swoja droga pój , niewdzicznoci paci,
niewdzicznikiem by. dinem nad) bem SOaule

reben ober ihm gum SOtaul fofen , b. i. fo roie er e8

gern höret potakiwa komu ,
pochlebia komu.

^>alt ba8 — milcz, wó rk na usta, 6tul pysk
ober trzymaj jzyk za zbami. Gin lofe6 —
niewyparzona gba, Grn. .frnbb.; ober niesforny
jzyk; cf. L. gba przestronna. 2)a6 — auf*

fjerren otworzy usta na co, rozdziawi gb.
SDeu Seuten in8 — fomtneu przyj na jeyki i

na obmowisko ludzkie. SOtan mufj e6 i()in in8—
fd)mieren drugiemu nie palcem , ale caa opata
pokaza potrzeba nim zobaczy.
£a8 — ftopfen usta zatka komu. 35a8 —

gebt il)in mie ein SOiühlrab jzyk mu jak na ko-
owrocie biega; cf. u niego gba jak koowrót,
a sowa sypia si jak z pytla.

3)a0 — roäffert mir barnach zby mi na to pi-

szcz, skoma mi tego. ©brichtb. Gr ift nicht

aufe — gefallen nie wrzód mu w gbie. .Rein

SSlatt borS — nehmen, b. h. freimütig reben wprost
ober w bród ober prosto bez ogródki po-

wiedzie.
SDcaulaffe, m. (ber) ein SOtenfd), meldjer etma0 auf

eine einfältige 3Crl mit au fgefperrtem SJlunbe angafft,

ein bummer SOtenfd; gap', g. ia, lelek; cf. $r.«

$oln. patrzypysk
, g. a, rozdziawiajcy gb,

rozdziaw', g. ia; cf. mazgaj, g. aja, mapa. Tr.

SOtaulaffen, v. n. m. f)., JUtaulaffen feil Ijaben, b. i.

ba0 SOtaul gebanfenloB auffperren lelków patrze,
rozdziawi gb, rozdziawi usta; cf. ^Jr.«$0ln.

*patrzypyskowai zagapi si.
9)taulbeerbaum, m. (ber) morwowe drzewo,
morwa.

SOtaulbeere, f. (bie) bie grud)t be8 - beerbaumeS

morwa.
fflcaulbecrfci'gc, f. (bie) figa morwowa, egipska.

SOtaulbeerfaft, m. (ber) 6ok morwowy.
SOtäuld)en, n. (ba8) 3)emin. bon SDtaul, fi. Äufj,

buzia, gbusia, *busia, causek.
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SRauldjrift, m. (ber) berjenige, ber nur ein (SF>rft mit

SBorten ift obudny chrzecianin, nieprawdziwy
chrzecianin , w uslach — , chrzecianin dla

oka , chrzecianin gb tylko , a nie uczyn-
kiem.

SRaulen, v. n. m. f). , burd) mürrifcheg Stillfchmeigen

feinen SBibertoitlen gegen etmaö blicfen laffen dsa
si; cf. nos zwiesi, nos spuszcza, markota,
mrucze, szemra, eig. murren.

äRaulefel, m. (ber) eine üon einem Gfel linb einer

Stute ober bon einem <£>engffe unb einer Gfelin er*

jeugte Sjjittelgnttung jinif/ben einem ^ferbe unb Sfel

mu, £ a.

SRaulefeüii, f. (bie) mulica.

äRaulefeltreiber, m. (ber) mularz, mulnik, pastuch

mulów, poganiacz, L.

SRaulfaul f roortfarg.

aRaulforb, m. (ber) ein Äorb, ben man beif^igen 2:r>ic«

ren um bag SRaul 311 legen bflegt kaganiec, g.

lica, namordnik, Grodzie; narzdzie nakszlat
koszyka elaznego kadce si zuchwaym be-

styom na pysk, aby si kajay albo krócily,

kratki; cf. nagbek, g. bka, L. (Sj. i nie-

dwied musi w taniec, wziwszy na nos
kaganiec.

flRaulleber, n. (tab') pysk, g. a, 3. 83. — wyszcze-
kany L; jzyk —

.

SRaulfchelle, f. (bie) ein Schlag mit ber flachen £anb
auf ben SRunb ober bie Sacfen policzek, g. czka,
*pogbek, g. bkai — geben vulgo maulfcijclliren

policzek wyci, policzkowa, w pysk dac, da
komu w pup, (aa).

SRaulfberre f. SRunbflemme.
3Ra ultafche.f. (bie) f. SRaulfchefle piróg.

SRaulthier, n. (bab) ber — efel mu, g. a.

SRa ultrommet, f. (bie) *dremla, droatla, drumla.

SRauiroerf, n. (baö) niebrig: bie ®abe ju reben

wyszczekany pysk. (Sr hat ein gutes — nie

wrzód mu w gbie, niebrak mu na wyrazach,
8$3., cf. niebrak mu slow, SBj.

SRaul.rourf, m. (ber) kret, g. a.

SRaulrourfgfalle, f. (tie) poapka na krety.

9)tauln)UVfSgrille, f (lat. grylloialpa) wier-
czokret, ziemny rak, drbfrebg (granj. la cour-
tilire,

f.
adowski tauye grillon)

f. niedwia-
dek, Zool. S. 154.

IRaulrourfghaufen, m [ber] kretowisko, mogika
kretowa, Eh.

SRour, m. iber) ein 2Cfritancr Maur, g. a; cf.

murzyn.
SRaurer, m. (ber) ein «öanbroerfemann roelcher SRauer»

roevf macht mularz, g. a. 2) f. Freimaurer.

SRaurergefell, m. (ber) mularezyk g. a.

SRaurerljanbroerf, n. (bag) mulamwo.
3Raug, f. (bie) mysz, g. y; 2) -, ber SRuSfel mu-
8zku, g. u. auci) myszka, gig. menn bie — fatt

ift, fo fehmeeft if)r bab Stom bitter sytej myszy
mka gorzka, kiedy sie myszka naje, to jej
si pszenica gorzk by zdaje, Teatr. ibie

^olnifche (Srbmauö piesek ziemny, L 2Me - hat

mehr alS ein Sod) myszy miewaj kilka dziur.

SRaufchel, m., eine oeräcbtliche ^Benennung eines 3us

ben szachraj, ydzisko.
SJtauSchen, n. fba6| myszka.
SRäuöchenftill f. SDlaufeftiü.

SR a uf e, f. (bie) ber äuftanö. ii Welchem mehrere
Shiere ihre gebevn unb Seeaalen berlieren uub ftatt

ber alten neue betommen pierzenie si; lenienie,
linienie.

SRaufebarm, m. (lat. alsiue media) ptasza mita
kurzylep.

,

2) (lat. anagallis arvensis) kurzylad czerwo-
ny, K.

SRSufeborn, m. [ber) mirt dziki; cf. iglica wo-
ska, ruszczek, mysz wiecha, L.

SRóufebrecf, m. (ber) ajno mysze; cf. bobki
mysz«.

äRäufefalf, m. (ber) myszoów (sokó).
Stfaufefalle, Stfauefalle, f. (bie) apka na myszy;

cf. myszoapka, lapica, pastka, L.

SJTfäufefahl myszatego koloru.

»JWaufcfarbe, f. (bie) myszaty kolor.

2Räufefebern pi. pióra w pierzeniu si wypade.
SK a u feg rag, n.

f.
«Sjenenjibbel.

SRäufegerfte, f., ÜHäufeforn, n. jczmie myszy,
wyczyniec, L.; cf. f ©elfte, taube.

307 ä u feg i ft , n. (bag) trucizna na myszy.
SKaufetyaber, m.,

f.
©auchhaber.

SKaufeta^e, f. (bie) kot do owienia myszy.
SEKiufelod), n. (bas) mysz dziura, dziura
mysz.

SRaufen, v. rec, ober maufern, bon einigen Jhieren,

roenn fie ihre Gebern ober Schalen ceilieren unb neue

befommen (bon SBögeln:) pierzy si; (bon Sßelj*

tbieren) lenie. 2) v. n. m. h. , «Käufe fangen
myszy owi, myszkowa. 3) v. a. ftehlen

zmyka, kra, myszkowa.
äRäufeohr, n. mysie ucho; (lat. myosotis) ptasz

oczko, Kl. Hgn.; pacierzyczka , Jndz. Hgn.
S3laue8 —

f. Sltfermaufeohr. Älettenartigeg — f.

^unbó3unge, Keine.

SRäufeöhrlein , Stagelfraut, n. jastrzbiec kosma-
czek, niedopialek. L.

Sffici ufebfeffer, m. (ber) otróka wszanka (bot.)

Trój.
©atifer, m. (ber) smyk, .; cf. rzezimieszek,

chytry zodziej.
SRauferei, f. (bie) zmykanie, kradzie.
SRäufefchroanj, m. Uat- myosurus) myszy ogon,

Ki., H»n.; ukwap', Jndz., Hg. Äleiufter — f.

|>errenjij>j5eli

Sffiiufeftill, adj. im gem. f eben , fo füll roie eine

SRaiiö cichuteki, cichy jak myszka, adv. ci-
chuteko.

aRaufe tobt, adv. im gem. l! eben|, böllig tobt dobity,
a, e i cf. zabity na mier.

SKaufejeit, f. (bie) czas pierzenia si; —
linienia.

9J) auffalle f. SRäufefatle apka na myszy.
SRaubfa^rbe, f. (bie) bie gewöhnliche afchgraue garbe

ber SRäufe myszy kolor.

äRauöf arbig, adj. bie garbe ber ßaugmaufe Jjabenb
myszaty, myszasty

3Raufig, ad., trohjg, roiberfe^lich , halgfrarrig hardy,
zuchway.

Sichmaufig mad)en_ nad; ma si, czubem po-
trzsa, zuchwale si stawi, czuba podnosi,
szerzy si.

SRauglod) f SRaufelodj.

SRaugnefr, n. (bag) mysze gniazdo.
äRaueöhrchen, n., fleineS — . f. ^abichtgfraut, gemei-

neö. ©Iatte8 - f ^abidjtsfraut, glatte«. ©rofjeS
mysze uszko, KI.j jastrzbiec uszko, Jndz.}
jastrzbiec mysze uszko wielkie, baldaszkowe,
H«n. (Sat. hieracium auricula). Sälaueö —

f. Sldfer»

mäufeol)r. 9totl)e§ — f. SSergruhrfraut.

SRautl), f. (bie) ber 3ofl co, podatek, g. tku.
2) baö 3ollhau§ komora ober — celna.

ättauthfrei, ad., jotlfrei wolny od ca.
äRauthner, m. (ber) ber 3oüeinnehmer poborca ca{

cf. celnik.

SJlaujentraut, n.
f. Socfsmetoe.

anajime, f. (bie) eine allgemeine «Regel beS fitrlichen

SSerI)alten§ maksyma, prawido, postpowania.
SRajimtim, n. (bab) najwikszo, f., najwy-
szo (ceny).

3Rai), in f. äRai Maj, g. Maja.
SDJechanif, f. (bie) bie SBiffenfchaft ber Seroegung,

bie 3Rafd)inenlehre mechanika, nauka >o ruchu 1

równowadze.
2Red)anifer ober SRechanifuS, m. (ber) berjenige,

ber bie äRechanif berftetjt mechanik, g. a .

SRechanifd), adj. guräRechanit gehörig mechaniczny,
a, e; adv. mechanicznie.
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9Rechani6mu8, in. (ber) innere Einrichtung einer ÜRa*

fd)ine, bermittelft roeldier fic roirft mechanizm, g. u.

SRecbeln, n. eine Stabt Mechlina, Tr.

SRecfern, v. n. m. b, meldieö bie jitternbe Stimme
öer 3' fflE unb beö 3ifge"bocf6 auebrücft becze,
Präs. becz, Prät. becznt.

SRebaille, f. (bie) eine äRüiije, bie jum Anbeuten
einer ^erfon oter Sad)e geprägt ift medal, g. u;
medalion, j S. — zloty.

SRebailleur, m. (ber) sztycharz medalów, cf. me-
dalista, Teil.

amebian (z aciskiego medianus) rodkowy,
redni, — 3. S8. —papier medyanowy papier (w
duych arkuszach).

SRebicin, f. (bie) bie Slrjeneiroiffenfrhaft medycyna,
sztuka lekarska, ©j. 2) — , bie Slrjenet lekar-
stwo, medycyna, leki pi.

SRebiciner, m. |bcr| uczcy si medycyny, beffer

ucze lekarski, äBj., medyk, g a, lekarz, g. a.

ajlebiciniren, v. n m. b. lekarstwa zaywa,
leki bra, leczy sie.

SRebicinifch, adj. medycki, medyczny, lekarski,
medycynalny. Gj. klinika med3'czna (a); poli-

cya medyczna (a).

SJtebitation, f. (bie) medytacya, dumanie, rozpa-
mitywanie, rozmylanie.

SRebitiren, v. n. m. b. medytowa, rozmyla.
SRebufcnbaupt, n. (ba6) gowa meduzy.
SReer, n (bciö) morze. SDa8 ftille — ocean spo-

kojny, Kai al.

SRecraal, ra. (ber) wgorz morski.

SReerampfer, m. (ber) (Sat. rumex maritiraus)

szczaw' wskolici, Jndz.
SReerbeberrfcber , m. (ber) morzowadzca; Pan
morzowadny.

SReerbraffen, m. (ber) przeuwacz, cf. zbatka.
SReerbracfbiftel , f (bie) iSat. eryngium mariti-

mum) mikotaik morski, <£>gil.

SReerbufen, m. [ber] ein Sbeil be8 SReercS, roeldjer

in6 fcfte Sanb hineintritt odnoga morska; wybrze-
e morskie; zatoka morska, L.; przyrwa mor-
ska, L ; wylewek, odlewisko, golf. iDer abria»

tifebe — odnoga Adryalycka, L.

2Reerbracbe, m. (beri smok morski; ein ben Steuern

unbefannteS SRaubthier im 3Reere, beffen in ber SMbel

gebad)t roirb, Cjecb. 32, 2 wieloryb w morzu.
SRecrbreiäacf f. Dveijcicf, großer.

SReerelfter, f. (bie) sroka morska.

SReerenge, f. (bie) ein fdunalcr Strich beß 3Reere8,

ber jroei Sanber bou einanber trennt przesmyk
morski, cianina morska.

SReererjeugnif) / n. (ba8) morszczyzna, pód
morski

9Reere8boben, m. (ber) 3R— grunb dno morza, dno
morskie.

9Reere8flad)C, f. ' bie) powierzchnia morza.

9Recre8flutb, f. (bie) wezbranie morza; fale pi.

SReere&füfte , f. (bie) brzeg morza, wybrzee
morskie.

2Reere6ftille, f. (bie) cisza morska, uspokojenie

Ob uciszenie morza, cicho morza.

SReereSfhotn, m. (ber) bie SJemegung be8 9Recre8

nad) einer geiüiffcn Richtung pd morza, pd mor-
ski; nuriy morskie, pi.

SReerc&roelle, f. (bie) fala morska, batwan morski,

waty morskie pi., nawalno morska.

SRecre6r»oge, f. (bie) bie hoben —reellen batwan
morski.

flRecrfabrt, f. (bie) jazda morska.
SRecrfenchel , m. (ber) kopr morski; cf. B. unb

SHuff babia sól.

SReerfifcb, m. (ber) ryba morska.
Stfeergott, m. (ber) Boek morski, Bóg morza.
SVeergöltin, f (bie) Bogini morska.

SRccrciraö, n. (ba8) eine Slrt SlftermooS, f. gi&el*

banb; cf. mech morski, porost na morzu, tra-

wa moreka.

SReergraBblume, SReergraönelfe f. Sergiielfe.

SReergrün, adj., ber grünen garbe beö 3Reertoaffer8

ähnlich morskozielony, modrawo zielony, sele-
dynowy; cf. Muff, seiadonowoj.

SReerhafen, m. (ber) port morski.
SR e e r 1) a I) n, m. (ber) kowal, g. a, L. (ryba mor-

ska); flehe bei Jar.: pasczak (Sat zeus faber)
= &abnftfch.

SReerbirfe, f.
f.

SRarienthräneu. SBilbe — f. Slder«

fteinfamen.

9Reerbofe, f. (bie) traha morska, f. SBafferhofe.

äReerhunb, m. (ber) "ft. Seebunb pies morski, nach

Jarocki: foka (Sat. phoca vilulina).

SReerigel, m. (ber) je morski, jeokrab, L.
SRrerfalb, n. iba&) ciel morskie,

f. Seehunb.
üRcerfa^e, f. (bie) ber "Manie eines langgefcbmanjten

Slffcn koczkodan, g. a, cf. L. kotomatpa.
SJ?eerfreb6, m. ( bet) rak morski.
SReerfreffe, f. (Sat cakile maritima, -ögn, cf. bu-

nias cakile, l.inn.) rzeucha morska, rukiew
morska, v£)gn.

SReerfreujborn f. ^tafborn.

SReerlinfe, t. (bie) dzierzga, rzsa wodna; ob
abia, L.

SReermann6treu, f. SReerbracfbiftel.

SReennelbc, f. (Sat. airiplex laciniata) lohoda po-
szarpana, Hg. ; loboda kosmata, Jndz.

SRecrmufcbel, f. (bie) f. <Seemufd)el koncha morska.
SReernabei, f. (bie) iglica (ryba morska).
Sure er nag eld) en, n. f. 33ergnelfe.

SReerneffel, f. (bie) pokrzywa morska.
äReerrettig, m. [ber | chrzan, g. u; f. Äreen. 6$.

niekonlent z sztuki misa, chce jeszcze do
niej chrzanu. Spricbro. dobry chrzan z miodem,
a miód sam; cf. samo si dobre zaleca; cf.

chrzan si chlubit, dobry ja z miodem; a miód
na to: kat ci prost, dobry ja bez ciebie.

SReerfalj f. Seefalj sól morska.
SReerfaljfraut f. ©laSfcbmali}.

SRccrfcbanm, m. [ber] morska piana, gin —ner
CPfeifetifopf piankowa fajka.

SReeifdjilf, n. (ba6) trzcina morska.
SReerfcbroalbe, f. (bie) piaskowiec?
SKeerfchroein, n. (ba6) (Sat mus porcellus, L.)
winka morska, -2) — , ber ©elphin (2at. delphis,

L) delfin, g. a ; nad) Jarocki: delfin szablo-
grzbiet (Sat. phocaena).

SR e er fen f, m. f SReerfreffe.

SReerfpinne, f (bie) pajk morski; raczek mor-
ski. 2) czernica, sepia (Jintenfifd)).

SReerfhanb, m. (ber) ba8 —ufer brzeg morski.
SReevftranbobeifnfj. ni. (Sat. artemisia maritima)

bylica nadmorska, matka zielna biata, Hg.
S)teerftraub8ebrenprei8, m. (Sat. veronica mari-

tima) przetacznik morski, KI. Jndz.

SReerftrubel, m. (ber) wir morski.
SReerroaffer, n (ba6) woda morska.
SReermaffergrae, n. f. JDreijatf, grofjer.

SReerwermath f. SReerf]ranb6beifufj.

93ceerroinb, m. (ber) wiatr morski.
SRcerroeib, n. (ba6) syrena.

aReerroolf, m. (ber) eine Strt bicrfiifjiger Seethiere

wilk morski. 2) — , eine Slrt Söife (Sat. perca

labrax, L.) oku morski.

SRcermuuber, n. [ba6] jebc munberbarc (Srfcheinung

ober ein rounberbareö ©efchopf im SReere (bibl. po-

twora morska) , dziwotwór morski , potwór
morski.

Sßeevrourjel f. SReerbracfbijlel.

SR.eerjroiebel, f. (bie) (Sat. scilla maritima, L.)

cebula morska; korzenie cebuli morskiej, 3$-
SRehl, n. (ba8) mka; munfligeS — stchra mka (a).

3R eh

l

bahn, f. (bie) bei ben SJcüHern bie innere Seite

bee Saufee unb ba8 baran hängenbe SRehl makotor;

cf. B. portnica.

SRehl bäum f. äageborn, ßemeiner.
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SOceblbeerbaum, m. (ber) ber $ßcel)lbaum, Faulbaum
hordowina, L.

23?fblbeeren f. Sernifcefefraut. 2) f.
£ageborn, ge<

meiner

3Re 1)1 beut el, m. [ber] (in ben ?0?uf)(en) ber Sieutel,

burd) welchen ba6 Söcehl gebeutelt mirb pytel, g.

pyila (\v mtynie).

SKeblbirn, f. (bie) mcznica (gruszka).

Sfteblbrei, m. <bcr) "lemieszka ift bitfer SSrei, unb

mc/.ny kleik ift bünner S3rei; cf. ß. papka z

maki, cf. *k\vasza. Vol.
SOreblborn f. £ageborn, gemeiner.

SReI)lfafj, n. (Dilö) beczka od mki, beczka dö

maki, fasa na mk.
5D?el)lbanbel, m. [Der] handel mk.
Sföeblbänbler, m.

(
ber | handlarz ober przekupnik

mki, SB.i ; mcnrz (a); cf It. mkarz.
5Dceblid)t< adj. bem S0?cl)lc abutter) mczysty.
SReblig, adj., STOebl entbaltenb mczny, a, e. Sich

meblicj machen pomczy si.
93iet)lfafei", m. (Sat. unehrio molitor) mcznik,

g. a; SRuff. mczny chrzszcz.
SKebltaften, m. (ber) skrzynia na mk, szafarnia

do mki
50? e t> l f 1 o 9/ m. (ber) klusek z mki, klusek mczny.
äftebllod), n. (b08) otwór mczny (w mtynie).

SR eh (platten
f. ^agebom, gemeiner

SOJeblpUluer, n. (ba§) mka prochowa, Tchn.;
proch mczysty.

2Jte[)lfatf, m. (ber) wór od mki ob. na mk.
SDJel)lfieb, n. [ba] sito mczne; cf. L. mkosiej,

eigentl $i3M)lfieber.

5föel)lfpeife, f. (bie) mczna potrawa; cf. B. mel-
szpeis, melszpajz, g. u, Aut. mdr. 6j. drugie
danie zoone jest z zwierzyny, ptastwa, pa-
sztetów, serów, kremów, tortów, konfitur, met-
szpajzu (Lach-Szyrmai; aud): legumina.

fflteblftctub, m. (ben stochmal, g u, pyt mczny.
SKeblfteuer, f. (bie) opata od mki.
50cel)lfllppe, f. (bie) polewka mczna, zupa mczna.
SOfebltbcui, m. (ber) eine roeifjlicbe SKateric, roelcbe

fid) auf ben ©eroddjfen anfetjt unb biefelben berbirbt,

rdza, mczna rosa (cf. miodunka .fjonigtbciu); cf.

mszyca rolinna.
SDcehlrourm, m. (ber) bie Sarbe bee 9M)Ifa fer§ robak
mczny; cf. B. woek: cf. L. mcznik.

SOfebtjuder, m. iber) faryna biaa.
SRehr, adv. eine grojjere SJttnge ju bezeichnen wi-

cej, bardziej. SDer comp, bon ciel, wicej; —
bon fel)r, bardziej.

(£8 regnet nid)t mebr nie pada ju wicej. 3d)
bin nid)t mebr fein greunb nie jestem ju wicej
jego przyjacielem. Sr ift mebr a!6 bu on wi-
cej znaczy ni ty; mefjr fein motten alg anbere

Seute wynosi si nad (drugich) ludzi. Urn fo

biel mebr tem bardziej; mebr a(8 wicej nieli,

bei 3'ibJen: przeszo. 68 ift nid)t mebr al8 biüig

suszna, niemasz co mówi, a nad to.

2)efto mebr tem wicej; mebr unb mebr coraz
wicej; je mebr unb mebj im bardziej. Die Sa=
nonabe bauerte mebr aid bie Hälfte beS $age8 ka-
nonada trwaa wiksze pó dnia (a).

SOcebrere, mebre, adj. PI. wicej ich, kilka, kil-

ku; bie mebreften najwicej ich. 6j. Strzyg (u

najwicej owce niemyte — runa zwijaj i

obwizuj i w lym roku najwicej tak po-
strzyonó, SSr. $obolien, bie mebreften baben fo —
cf. nioeby kto jeszcze zachcia si przyczy
do mojego transportu bietleicbt mürben fid) mebrere
anfd)lie{jen, S3r. 3d) ging burd) mebrere Seile prze-
szedem przez jedne i drug ssl, Aut.

SOcebrbraten, m. (ber) poledwica, poldwica.
SOf cl>rbcutig kilka znacze majcy.
SOcefjren, v. a. mebr maeben mnoy, powikszy,
rozmnaa, pomnaa. 1. SKofe 1, 22, 2S feib

frud)tbar unb mebjret euch rozradzajcie si i roz-
mnaajcie si.

SWebrentbeilS, adv. po wikszej' czci. 2) naj-

czciej.
Sföeb'rer, m. (ber) berjenige, roelcber bermehrt, j. 23.

aUegcit — be8 9teicbe8 pomnoyciel pastwa u-
stawiczny, eine bemngliicfte lleberfeijting beö Sat.

semper Augustus, eig. bebeutet eö einen jjeiligen un»

berletylirbeu Äaifer.

5Webrfad) kilkakrotny, kilkoraki.

SRerjrbelt, f. (bie) ber Buftonö. in meld)em etroaö mehr
al6 eins ift, wikszo, f. £>ie — ber Stimmen
wikszo gosów. 3n ber ©ramm, liczba
mnoga.

äftebrjäbrig kilkoletni, wielofni.

SKebrmalig czstokrotny, kilkakrotny.
3Nel)rmal8, kilkakrotnie, czstokro. — gebachte

nieraz rzeczony.
SKebrfeitig kiikaslronny, rónostronny.
SKebrft f. nieift.

SW ef)rtbeilig kilkuczciowy.
£W e l) r

f

\) I

b

ig wielozgioskowy.
SKebrug, f. [bie| f. 93ermebjimg mnoenie, po-
mnoenie, pomnaanie.

SRehraahl, f. (bie) f.
50?ebrheit.

SOT ci ben, v. irr. a. m. ()., Imperf. idj — , er mieb

(aber audi reg. meibete), Conj. bajj id) — , er miebe

(mcibete), Part. Prt. geinieben, = au8 bem SBege

geben, fid) bor SSemanb buten chroni si kogo,
omija kogo. Sprid)ro. chroni si tego jak
pies kija.

2) -, borfäjjlicf) unterlaffen unika czego ober

od czego, B.; chroni si czego, strzedz si -,
wysirzega si czego — , stroni od czego.

Sr, omijaam go, gdziem tylko moga, Roman
35aS SBofe meiben odstpowa od zego (^iob 1),

warowa si zego. Die ^)otle meiben uchrania
si pieka. 2)ie Hurerei meiben powciga si
od ws/.eteczestwa. 2Me Speifen meiben wstrzy-
mywa si od pokarmów. Ginen ferjerifcben 50cen=

fd)en meiben strzedz si «zlowieka heretyka.
Seibe, roa6 bu nidjt meiben faHnft cierp ob. zno

czego unikn nie moesz. 6j. er mirb baß Sanb
meiben muffen on bdzie musia z kraju ustpi,
— wychodzi aud) kraj opuci,

SKeier, m. (ber) dwórnik, zagrodnik, cf. L. unb
Bhsz. wodarz, g. a; cf. pachtarz.

SKeier, m.
f. |)übnerbifj, grofjer. 2) f. ffitutfraut 7),

(Cat. amaranibus blitum). Äleiner — f. ©dnfetraut,

tleinee. Sotber — f. Slcfergaudobeil.

50ceierbluinen, $1. (2at. irientalis europaea) sio-
dmaczek pospolity, HJK.

Meierei, f. (bie) ber iWeier^of folwark, g. u, fol-

warczek.
5Keierfraut, n. f. «fjerjenSfreube. 2) f. ^ü^nerbifj,

grofjer. ©_e(be8 —
f. »ettftrob. SBeifjeS — (Vat.

asperula tinctoria) marzanka [farbierska, Kl.,
Jndz. 2) — f. Sälattftroh.

ÜKeile, f. (bie) ein ?ängenmafj, um bie Oberfläche ber

6rbe p meffen mila.

SKeilengelb, n. [baS] *pomilne, cf. übl. milowe,
g. ego.

SKeilenlang, adj na mil dugi, milowy.
SN eile urna {j', n. [ba8] miara milowa.
iOceitenföule, f. (bie) berSKeilenftein, SKcilenjeiger,

eine Säule, ein Stein ober ^Sfatjl, meldjer bie SOceilen

3roifd)en jmei ober mebreren Orten anjeigt sup mi-
lowy, kamie milowy (— ftein), cf. idrogoskaz,
g. u. Cj. rozkrzyowa ramiona naksztat dro-
goskazu (aa).

iOleilenroeit w odlegoci mili bdcy; fig. nie-
zmiernie daleki.

äfteiler, m. (ber) ein runber Raufen auf einanber ge»

fcbid)teten ^oljeS, au8 melcbem bie Äoblenbrenner in

ben Sßäjbern bie Äot)len brennen mieierz, g. a, L.;
cf. drzewo ukadane w kopy lub stosy, Tch.

SWein, pron. poss. ber erften ^Jerfon, meine, mein,
ad. mój, moja, moje, cf. swój. Su bift mein moje
ty. 2Me SHeinen moi.
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SR eine (ber, bic, baö) f. m einige.
Mein ei b, m [ber] krzywoprzysistwo.
5DZ ei neibig , adj. beo Meineibcö "fdiulbig krzywo-
przysiny, krzywoprzysieski; —reiben przy-
sig zama.

Meineibige, m. |ber] krzywoprzysiezca.
Steinen, v. n. m. jh., baftir baiten, urtbeilen, benfen

mniema, rozumie, myle, trzyma, mie za

co, tuszy.
2)— , v. a. beäeid)nei! rozumie, wyrazi, ozna-

cza; 3. ©. men meinft bu bornit? na kogó ty

godzisz; kogo rozumiesz, o kim mówisz? ich

meine zdaje mi si, rozumiem, mam za to.

©Ott erfahre roie" id)6 meine dowiadcz mi, a
poznaj myli moje. 3ft e6 fo gemeint? czy to

tak ma by? (So gut mit einem meinen dobrze
myle wzgldem kogo; sprzyja komu, yczli-
wym by komu. (So ift fo böfe nicht gemeint nie
mylano tak le.

Meinerfeitö, adv. z mojej strony.

Meine§gleid)en *moje równie, rówiennik.
Meinetbalben , meinetroenen, urn meinetioiUen

_
dla

mnie; ze wzgldu na mnie. 2) interjection:
to i dobrze; ci. niech tak bdzie, mniejsza o to.

Meinige, (ber, bie, ba6) Slbftraftum beft Pron. poss.
mein jtimcilen aud) meiner mój, moja, moje. 3Me
meinigeu moi i moja rodzina; moja 'swojszczy-
zna, cf. nasi.

$01 ein u lig, t, [biel ba? Uttheil über etroaö nach roafyr*

frbeitilidjen ©tünben myl, g. i, zdanie, mniemanie,
tuszenie, (Sincrlei — fein jednej by myli, cf.

(a) zgodzi si na jedno. (Sine große - bon fid)

— 6j. zbytnie zaro/.umienie o sobie Cpierwsza
cecha miernoci) riietniato w nim miejsca (a).

Cine — bon jemanb haben trzyma o kim. (Sr,, ura-

zi si, ze le trzyma o jego sumnieniu, Aut.

2) — bie Slbfidit, ©cfinnung imeneya, myl,
zamiar.

3) — , ft. SBitle, ©idenemeinung wola. Die S5Ji(=

lenßnieinung beS Äönigö wola Królewska. SIu9

guter Meinung z dobrej woli, — chci, w dobrej

myli, — intencyi.

Meifd), m. [ber] brzeczka; cf. zacier; Tchn.; cf.

8htffifd) zator.

Meifd) bottig, m. |ber] baS Meifcbfaß zaciernica;

beczka ober kufa do zacierania sodu.
Meifd) en, v. a. zaciera sód.

Meifc, f. [bie] ein fieiner Sangbogel (Pat. parus, L.)

sikora. Scbroavje — sosnówka, L.

Meifenfaften, m. |ber] ber Meifenfchlag potrzask
na sikory, apka.

Meißel, m. [ber] ein SBerfjeug jum Sdmeiben, .£>auen

ober Stechen dóio; ct. *droydlo.
Meißelbohrer, m. [ber] wider dutowaty (gór-

niczy).

Meißeln, v. a. mit ber Meißel bearbeiten dótem
wyrabia.

Meiffen, n., eine Stabt, Minia, ober roie Krs. roid

Meissen.

Meift, ndj. Superl. bom Compar. mehr najwi-
cej, najwiksza cz; adv. po — Ober z wik-
szej czci, poniekd.

2) — , für faft, beinahe prawie , niemal. 2Me

meiften Stimmen gelten wikszo gosów prze-

maga. 6r hal baö mcifte ©elb gemonnen on najwi-
cej pienidzy wygra. 3)a8 meifte bieten najwi-
cej podawa, — postpi.

8Im meiften najwicej, najbardziej i najdalej';

najczciej. <Die meiften najwiksza cze ludzi;

cf. faft alle prawie wszyscy, ledwie niewszy-
8cy, bez maa nie wszyscy. (S8 ift meift alleß

befahlt prawie wszystko zapacone.

M e ift bie ten b wicej — , najwicej dajcy; naj-

wicej postpujcy.
Meiftbietenbe, ni. (ber) plus licytant, 9tS.; cf.

najwyej postpujcy (a), atld) wicej dajcy (a).

Melften8, meiftentheiie, adv. ft. größtenteils najwi-

cej, po — ober z najwikszej czci, cf. pospo-
licie, zwyczajnie.

Meifter, m. (beri ber SSornebmfte, ben Äenntniffen,

ber ©efchicflichfeit k. nad) mistrz, g. a i cf. wy-
borny, kunsztmistrz, najprzedniejszy; j. S3, eilt

— in feiner Äunft wyborny w swojej sztuce;
artysta. (Sr ift barin (j. 33. im Srinfen) ein —
gracz z niego, Nieme.

2) •— , ein ^mnbroeifer, ber fein «franbroerf gehörig

erlernt unb fid) baö Stecht erworben hat, ©efefleu

unb 8cl)rlinge halten ju bürfen *mistrz, majster,
*mejster.

Slnmerf. bon Daniel Gamius: Mejster ift au6
ber Seutfchen Sprache barum entlehnt, roeil ber

^»enffr unb Scharfrichter ironifch mistrz spra-

wiedliwoci ober fd)led)thin mistrz genannt

mürbe; e8 ift baher ebrenooller einen ^»anbmerter
majster ju nennen.

3)— , berjenige, ber irgenb ein SBerf herborgebracht

i)at ten który czego dokaza, mistrz.

4) -, ber SJornebmfte, ber 9Jcacf)t nad) naczelnik,
Pan, wadzca. Sid) bon etronS - madjen dokaza
czego, opanowa co. (Siner Sache — roerben zo-
sta panem czego, dosta co w swoje moc.

Meifterarbeit, f. (bie) robota mistrzowska.
Meiftergefang, m. (ber) piew mistrzowski, piew
Majsterzengerów (dawnych poetów cechowych
Niemieckich).

Meifterbaft, adj. ber (Srfafoiung unb gertigfeit eines

Meifterö gemafj misterny, sztuczny, wyborny,
doskonay.

Meifterbanb, f. (bie) rka mistrzowska.
Sfteifterin, f. (bie) majstrowa; mistrzyni.
Meiferlid), adj. ft. meifterbaft sztuczny, misterny.
Me i ft em, v. a., mit betu 83enntßtfein überlegener (Situ

fid)t tabcln, größtentbeilS aber nur im nad)theiligen

SSerftanbe bon einer eingebilbeten (Sinfid)t, krytyko-
wa, cenzurowa, gani 4 cf. majstrowa, lalki

przypina, bdy wytyka, wzorki wybiera.
Meifterbinfel,- m. (ber) pdzel mistrzowski.
Meiftenecht, n. (ba6) prawo mistrzowskie ober

majstrostwa.

Meift er fang er, m. (ber) rodzaj staroytnych ce-

chowych rymotworców , trubadur, g. a i cf.

rymoklet.

Meifterfchafr, f. (bic) mehrere Meifter jufammenge«
nommen mistrzostwo, 'majsterya, majstrostwoj
fig. nur: mistrzostwo.

Meiftetfcbuß, m. (ber) strza mistrzowski najcel-

niejszy.

Meifterfpiel , n. (ba8) gra mistrzowska, arty-
stowska.

Meifterftreid), m.(ber) ein meifterhafter Streid) sztu-
czny ohrót, — wybieg, g. u.

9JI e i ft e_r fi ü rf._ n. (ba8) ein DoitrefflicheS Stücf mistrzo-
wskie dzieo, naczelne — (al; arcydzieo,
dzieo na wybór, misterne dzieo, umiejtna
sztuka; cf. Szan. wyborowe dzieo. S3ei ben

£uuibtt)ci'fcni: robota na majstra, robota maj-
sirowska.

Melftermerf, n. (ba) dzieo naczelne, SP., arcy-
dzieo. (Sj. obrazy Apellesa byy dzieem
na wybór.

2) ~, (bei ben ^anbmeitein) baöjcnige Stücf Sir«

belt , ibcldbeö ein ©efell berfrrtigcn muß , um baö

Meiftenecht ju erhalten, sztuka mistrzowska. "Der

SDtenfd), ein SDleifterlverf ber Statur czowiek wybór
natury, Krs.

SDteiftertburj, f. miarz wielki, KI.; mistrzownik,
PA. (8ot. imperatoria ostruthium). Gretifrbe —
przewoka, L.

9R eland) o lie, f. (bie) ein bofjer ©rab ber Sraurigfeit

ober Sdilbcrnuitl) melancholia, niepocieszono.
9Jteland)olifd), ad, mit ber Melancholie behaftet me-

lancholiczny, niepocieszony, SOB3. Cin meland)Os
j

lifdjer SOtenfd) melancholik.

Meiaujanopfel, m. (ber) gruizka miosna, L.
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SRelbe/ f. (Sat. atriplex) loboda. ©biegblättrige —
tSat. atriplex hastata) loboda »esio-stopkowa,
KI.; oboda mczyniec, Jdz. Sluggebreitcte, luilbe

— (Sat. atriplex palula.) oboda rozoysta,
ffiilbe — f. äRauverganfefug. SBeifje — f. ©änfefug,
gemeiner, ©rüne — (Sat. chenopodium viride) g-
sia stopa zielona, Kl.; mczyniec zielony, Jdz.

bleiben, v. a. <mb rec, Scad)rid)t bon etrmig erteilen

oznajmi, donie; opowiedzie, opiewa; anon-
sowa, meldowa; cf. wspomina, wzmiankowa.
G$. doniesienia z Marsylii opiewaj, i — , (a);

it. list z Kadyxu opiewa — , (a); cf. list z Irun
zwiastowa, (a). SRit Ghren ju liielben uczciwszy
uszy, za pozwoleniem. €>[)iie 8iuhm jU melbetl

bez chepliwoci mówic
©id) liielben zameldowa sie (a)i: ju etil), zgo-

si si; cf. odezwa si do czego, przypowie-
dzie si ku czemu} cf. uczyni wszenie
odezw do niej, Aut. przymawiaj si gocie
gum ©ratuliren, Past. ©id) fdniftlid) jnelben, beim

^ßräfeS, Gj. kady chccy odprawi eksamen
przed najwysz komissy, powinien si poda
na pimie do Prezesa llady Stanu (a).

(Sr,, aby zdatno kandydatów podajcych si
na funkcye dostatecznie by moga dowiadczo-
n (a). G$. pozwany z t Cessy przy inwen-
tarzu byby si popisywa, 5R©.

©id) melben lafTen anonsowa si, zameldowa
si; cf. przymawia si.

SRelbenSroertl) godny doniesienia.

SRelbung, f. (bie) (za)meldowanie} doniesienie,
awizacya. SBon etroag SRelbung t()un donie o
c/.eni} in ©chriften wzmiank uczyni.

SRelilotengrag, n. f. Sabenbelgrag.

SRelilot, m., gelber, (Sat. melilotus officinalis, Hg.,
cf. tri foli um melilotus officinalis, Linn.) koni-
czyna nostrzyk zwyczajny, Kl., Hg.} koni-
czyna nostrzyk lekarski, Hg.; koniczyna nieli-

Iot biay, Jndz.} przytuli, olylia óta, Hg.
SBeijjer — (Sat. melilotus vulgaris, Hg.) melilot

pospolity, Hg.

amelioration, f. (bie) melioracya, poprawianie
(osobl. gruntów).

SReliren
f. mifchen. SRelirt mieszany; mieniony

(kolor).

SReliffe, f.(bie) rojownik, Ki.} melisa, B. SBUbe —
f. Betonie, gelbe.

SReliffenblatt f. 3mtnenblatt.

SReliffenlfop f. Srachenfopf, fchroebifdjer.

3Reli[fenthee, m. (ber) melisa (do picia).

SReliSjutifer, m. (ber) cukier melis.

9D elf, ad. dojny, a, e. Gin mclfe Äur) krowa dojna.

SRelfert, v. irr. a. m. h., Prs. id) melfe, Imperf. id)

— , er molf, Conj. baß id) — , er mölte, Imperat.

Hielte, Part. Praet. gemolfen, = bie SRild) au6 ben

3iften gelriffer Spiere biücfen doi, Part. dojony
gemolfen.

SRelfen, n. (baS) dojenie, dój, g. u.

SRelferin, f. (bie) dojka, ta, co doi.

SRelffafj, n. [bag] ein Heines gaß, bie SRild) fjinein

ju Hielten szkopek, faska do dojenia.

SRelfffibel, m. (ber) szkopek do dojenia.

SRelffuh, f. (bie) eine Äuh, roeldje gemotfen foirb

krowa dojna.

SJlelobie, f. (bie) bie einfache SSerbinbung mehrerer

Jone (In ber SRufiE) nota, melodya.
SRelobifd), ad. melodyjny, melodyczny.
SR el o brama, n. (bag) melodrama.
SRelone, f. (bie) melon, g. u, ober malon.
SRelonenbeet, n. [baö] inspekt na melony.
SRelonenfern, m. (ber) jdrko z melona.
SRelonenpfebe, f. (bie) bev SRelonenfürbtg dynia, L.

ERelotenfraut, n.
f. ©teintlee.

SR.elotenpflafter f. SReliloten plastr melilotowy.
SRemel, n., eine ©tabt Memel, g. Memla, ob. Klej-

peda; im @teuer=8teglement, ©umbinnen 1823, flei&t

MroneoTius, Dentsch-Poln, Wörterbuch. 1. 2. Sitf.

burchroeg Kiepajda??, ber fonft fchlechte lleberfejet

fann bielleicht in biefem gälte Werbt haben.
2) f. ein glufj, Niemen, g. Niemna.

SR c mme, f. f. SRämme mamunia. 2) flg. feige —
tchórz, g. a, cf. baba.

SRemoiren, Sßl. (grana.) pamitniki (historyczne).
SRemorial, n. memorya, g. u, aud) pamitnik.
SRemoriren, v. a. uczy si na pami.
3)1 enge, f. (bie) eine große" Slnjaht mehrerer Singe

einer Sdt mnóstwo, mnogo, wielo, *rzesi-
sto, +liczno. äßag bie — thur, i>a§ roirb ©itte
co si wielom godzi, to w obyczaj wchodzi,
Gin. .gmnbb. Gj. Filip w caej postaci mia te
ponur powag, któr mnóstwo nieraz za go-
dno bierze, Nieme.
Gin große — wielkie mnóstwo, cf. ogrom, g.

u; G. eine — bon Slugnabmen ogrom wyjtków
w gramatyce, Mrozi ski, cf. chmura, cf. $r.«
Polu. chmara, gwat, j. 83. — lici. Gj. orze
pdzi przed sob maych ptaszt chmury, Kra.
2)ie frhroere SRenge co niemiara. Cf. nawa, g. u.

2) — , ber große ^)aufe gmin, pospólstwo.
SRengelrourj, f. f- Stmpfer, fraufer.

SR en gen, v. a. mehrere SDinge bermifchen miesza.
2) fid) mengen v. recipr. pomiesza si z czm;— ill ettt). wdawa si w co, wtrca si w co.

SRengfutter, n. (bag) mieszanka, trzsionka.
SRcngfel, n., SRengerei, f., ©emengteg, mehrere unter

einanber gemengten inge mieszanina, cf. mie-
szanka.

SRennig, ni. mini ja, czerwie oowna, M.
SRcnuigrott) koloru miniowego.
SRennonit, m. [ber] ein «Ram ber SBiebertäufer, me-

nonita, manista, sekta nowochrzczeców.
SRenfd), m. [ber] czowiek, czek, Pi. ludzie. 2)— alg n. niebr. ft. Sßeibgperfon, $1. SRenfcher ko-

biecisko, *biaka.
<Die 3Beife ber SRenfcben obyczaj ludzi, KV. Äein
— ift, ber nicht funbigt niemasz czowieka, któ-
ryby nie zgrzeszy. Gg ift tein — iia niemasz
i ducha, niemasz adnego czowieka. Dag ift

ein guter — to dobry [czowiek. Gin — braudjt

ben anbein ludzie ludmi stoj, czowiek si bez
czowieka nie obejdzie. SSiele Seute aber feine

SRenfcfjen peno ludzi, a czowieków nie widzie-
my, L. (beffer: czowieka).

SRenfchchen, n. czowieczek.
SRcnfchenahnltd) do czowieka podobny.
SRenfd) en alter, m. (ber) gewöhnliche Sebengjeit eine«

SRenfcben wiek ludzi ober wiek, g. u.

SRenfchenauge, n. (bag) oko ludzkie.
S)( enfdjenbilbung, f. (bie) tworzenie czowieka.

2) wyksztacenie ludzkie, — czowieka.
SRenfchenblut, n. (bag) krew ludzka.
SRenfdhenbruft, f. (bie) pier ludzka, — czo-
wieka.

SRenfchenbieb, m. (ber) ludokradzca.
SRenfchenfeinb, m. (ber) eine $erfon, bie anberefiaßr,

roeil fie SRenfchen finb nieprzyjaciel ludzkoci,
wróg; cf. odludek, mizantrop, g. a.

SRenfd) enfeinb lid), adj., in bem SRenfchenhaffe ge«

grunbet nieprzyjazny ludziom, nieludzki, mi-
zantropiczny.

SReufchenfeinb lid) Feit, f. (bie) nieprzyja ku
ludziom, mizantropia.

SRenfctjenfleifd), n. (bag) ciao ludzkiej cf. miso
ober ciao czowieka.

SRenfdjenfreffer, m., ludojad, ludoerca, samoje-
dza, samojad, g. a.

SRenfchenfrefferei, f. (bie) ludoerstwo.
SRenfd) enfrefferifcf) ludoerczy.
SRenfcbenfreunb, m. [ber] berjenige, bei roelchem

SRenfd)enliebe herrfchenbe Steigung ift, przyjaciel
ludzkoci} ober ludzi} cf. mionik czowieczy,
PK. 228. cf. [mionik ludzi (a), cf. askawca,
aug Sriefeu.

SRenfchenfreunbtid), adj., SRenfchenliebe beflöenb

33
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kochajcy ludzko, ludzki, peen ludzkoci.
To tedy sg jeszcze serca tchnce ludzko-
ci, (a). Gj. usiowania peine ludzkoci, (a).

SW c n ff) e n f r e u 11 b I i d) f e i t . f. (bic) ludzko, okazy^
wanie wzgldów ludzkoci, przj-wizanie do

ludzi.

SOI e n f dj c ii fu v d; t, f. (bie) boja ludzi ober przed
ludmi.

SOcen[d)cnfu{j, m.(ber) noga ludzka.

3Jcenfd)engattung, f. (bic) rasa ludzka, plemi.
ä)tenfd)engebcine, pi. koci ludzkie — czowiecze.
SOtenldungcblut, n. (baö) krew ludzka.

SJcenfd) enge bot, n (ba6) bnö aJcenfchengefeij ustawa
ludzka, przykazanie ludzkie. 6j. auf fflhtlfdjeu«

gebot tlid)t achten niepilnowa przykaza ludzi.

SO?en[cf)engebenfcn, n czas póki ludzie zapami-
taj, ludzka pami. Söei — za ludzkiej pami-
ci, od niepamitnych czasów.

SOJcnfchengefälligfeit, f. t bie) fehlerhafte Scmüfjuiig,

fid) gegen anfcere SOienfchcn gefällig ju bejeigen ule-

ganie ludziom.

3)lenfcheiigefül)(, n. (baö) uczucie ludzkie.

SJcenfchengeift, m. (ber) duch ludzki ober ludz-
koci.

3!)tenfd)engemäcf)te, n. iiciö) baö 9)cacbroerf ber 3tten=

fd)en sprawy rk ludzkich, KV.
9Jccnfd)engefci)led)t, n. (baö) ród ludzki.

SOi

e

ii f et) e n g e f i d)

t

, n. (baö) twarz ludzka.

äJienfcfjcngcftalt, f. (bie) posta ludzka.

9J2eiifd)cngerDa[t, f. (bic) potga ludzka.

ä)?enfd)englücf, n. (baö) szczcie ludzkie.

W enfctciifjaor, n. (ba6) wos" ludzki.

Sffl e u f dj e n I) a n b , f. (bic) rka ludzka, — czowiecza.
SJcenfchenhänbe rce ludzkie.

SJeiifdjenhanbcl, im. (ber) handel ludmi.
SOcenfchenhajj, m (ber) nienawi ludzi, cf. mi-

zanli opia.

9)?enfd)enhafjer, m. (ber) mizantrop, nienawidz-
cy ludzi.

SRenfchenfjaut, f. (bie) skóra czowiecza.
SJcenfdóenher j, n. [baö] serce ludzkie.

SRenfchenhülfe, f. (bic) pomoc ludzka, ratunek
ludzki.

äJtenfchenhü ter, m. (ber) stró ludzki.

SKenfchenfenncr, m. (ber) znawca ludzi ober na-
tury ludzkiej.

SOcenfdnnfenntnijj, f. (bie) znajomo ludzi ob.

ludzkiej natury.

€Ocenfd)enfinb, n. (ba8) ftatt Sttenfd) syn czowie-
cza'; czowiek, g. a.

SDcenfchenfobf, m. (ber) gowa czowieka,- gowa
ludzka.

SDUnfchenfotl), m. [ber] ajno od czowieka, gnój

czowieczy} CJ$r.=$o[tl. czlowieczanka.
SDIen fd) c ni e ben, n. (baö) ycie ludzkie, ycie
czowieka.

S)ceiifd)enleer od ludzi opuszczony, nie zamie-
szkay, pusty, odludny.

äftenfchenlehre, f. (bie) nauka ludzka.

SJcenfcbenliebe, f. (bic) mio ludzkoci, — ku
ludziom.

SOcenfchenmenge, f. (bie) tum ludzi.

9Jtcnfd)cninorb, m. (ber) meobójstwo , zabicie

czowieka.
8Jlenfcf)enmörber, m. (ber] lud(zi)obójca.

SJcenfchenniörberifd) ludobójczy, adv. - czo.

SDccnfd)cnobfer, n. (baö) ofiara z czowieka — z
ludzi; zabicie czowieka na ofiar.

Snenfchcnbacf, n. (baö) zgraja ludzi, motoch.
SOccnfchenpflid)!, f. (bie) powinno czowieka.
SJlciifdjcnplcicTer, äftenfcljenquälcr , m. [ber] odrzy-

skóra, zaskwierca, L. przeciwnik, tyran, tra-

piciel, drczyciel ludu, dokuczajcy ludziom,
ciemica, ciemiyciel.

SOcenfd)cnratib, m. (.ber) porywanie ludzi, ludo-

kradzlwo.

Sflenfdjenräuber, m. (ber) iudokradzca, grabie-
nik ludzi.

SOcenfchenrccht, n. (baö) prawo czowieka; prawo
ludzkie.

SKciifchenreich ludny.

9tRenfd)enfah.ung, f.
f. SOcenfdiengebor, ein gotteöbienft*

lid)có ®ebot, fofem co bon aJcenfdjen benutzt usta-
wa ludzka ober przykazanie ludzkie.

9JUnfd)enfdicu, f. (bic) odludno, wstrt od ludzi.
— adj. f f cf. dziki.

SOI e n fd) e u f d) e u er , m. ein, odludek, g. dka.
SO? c n f ci) e n f ci> e u d)

e

, f. (bie) szkarada, postrach
ludzi.

9)ienfd)enfd)inber, m. (ber) drapieca ludzi; zdzier-
ca, odrzyskóra.

9)Unfd)enfd)lag, m. [ber| rasa ludzi.

SOceiifcjjenfeele', f. (bic) dusza ludzka; feine —
ywej duszy nie hylo.

SOcenfchcnfohn, m. bibi. bon (Ehjifo syn czowie-
czy.

ÜKcnfdjenftimnie, f. (bie) gos ludzki, - czowie-
czy.

SOJenfchenberftanb, m. (ber) rozsdek ludzki, ro-
zum — . Der gcfunbe — berftanb zdrowy rozsdek.
Der gemeine -berftanb pospolity rozum.

90ceufd)enroei6heit, f. (bie) mdro ludzka.
SOcenfchenrDerf, n. (baö) dzieo ludzi ob.— ludzkie.

STCenfchenroerth, m. (ber) warto czowieka.
SDcenfdjcnroot)!, n. (baö) dobro ludzi ob. ludzkoci.
SDJenfchenroort, n. (baö) sowo ludzkie.

9Jlenfd)cnrourbe, i. (bic) godno czowieka.
SO? e n f d> f) e i

t

, f. (bie) czowieczestwo, ludzko,
ród ludzki, powszechno ludzi, (a).

90? en fd) l id), ad. ludzki, czowieczy, a. e. @j.
cztecza doskonao nie na tern si zasadza,
Krs., nienfd)lid)e ffiotlfommenhcit ftiiitf fid) nid;t bar*

auf. 2) adv. po ludzku; tnenfd)lich reben po ludz-
ku mówi.
Die inenfd)lid)e SJernunft rozum ludzki. Die menfd)«

liche Slatur przyrodzenie ludzkie, natura czo-
wieka. Daö inenfd)lid)e ©efd)[echt rodzaj ludzki,
ród — , plemi ludzkie. Siad) mcnfd)lici)er SBeife

roanbeln wedug czowieka chodzi, KV.; beffer

po czowieczemu dziaa. Srren ift menfct)lid) —

•

póki ludzie, poty bd bdy; cf najcilejsze
towarzystwo czowieka bd; cf. humanuni
est labi, wszyscymy sabi.

3)teii[chlid)feit, f. (bie) ludzko (pod wzgldem
moralnym).
2) f. mcnfcblidje <8d)h)ad)I)eit sabo ludzka.

ä)cenfd)roerbung (Gfjrifti) f. wcielenie Chrystuso-
we; cf. wcielenie Syna Boego, B.

SDcenftrtiation , f. (bic) regularno miesiczna
(u kobiet).

SJcenfur, f. (bic) miara, rnenzura.

aJceniiet, f. (bie) minwet, beffer menuet, m., SBj.,

5. 83. menueta taczy, SBj.

üttergel, m. margiel, f. äRärgel.

ffltergelartig mnrglowaty.
SJlcigelerbc, f. (bie) marglowa ziemia.

ffllergelgrube, f. (bie) dó, gdzie margiel kopi;
kopalnia marglu.

SJtergeln, v. a. marglem nawozi, marglowa.
SReribian, m. (ber) poudnik, g. a.

9R e i' i n o f d) a

f

, n. (baS) merynos, owca merynoso-
wa

;
pi. merynosy.

50ccrF, n (baö) ein Reichen znak, g. u.

ajterf, m. (Sat. sium) marek, AI. £g. 83ieitblättrU

ger —
f. grofchbctcrlcin. <Bd)inalblättrfger —

f.

ftrofcrjepbtd). Äuotenblüthigcr --
f eppid), Keiner.

©idjelblattngcr — (Sat. sium falcaria (marek sier-

pnica, ÄI., potocznik sierpikowy, Jndz.
ÜJterfantilifd) handlowy, kupiecki.

SDcerfantilbrosejj, m. (ber) proces handlowy, ®D.
9)1 e v f b a

r

/ adj. znaczny, dostrzegalny.

ajlerten, v. a. jeicbnen, znaczy, naznaczy. 2)—,
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bie ©egentuart einer Skrcinberung auß geroiffen SRerf»

malen frhließen miarkowa, postrzedz, przeczu-
wa, uwaa, dostrzedz. zrozumie.
(Sj. man mevft eg ihnen nid)t an nie zna na nich.

(Sid) mevfen laffen da po sobie miarkowa, da
zna po sobie, pokazywa po sobie. 2)aß manS
nid)t merfe aby sie nie dowiedziano. (Sr läßt leine

SÖ0§rjeit merfen daje miarkowa swoje zo, wy-
nurza swoje zo, wydaje si ze swoj zo-
ci. (Sr laßt fleh nicht merfen nie daje zna po

sobie, nie daje sie pomiarkowa, nie pokazuje
po sobie.

3) — , im ©ebachtniß behalten pamita, baczy,
notowa, zanotowa, zakonotowa. @j. merfet

eud) biefe SIBorte notujcie sobie dobrze te sowa.
Dmbr. 355. Dag roili id) il)in merfen popami-
tam ja mu to, dam ja mu za to.

4) — , a(6 v. n. m. h. tmb ber Präp. auf, feine

tfufmerffamfeit auf etroaß richten uwaa na co.

ffiterfe auf meine ebe uwaaj sowa moje. (Sr.

uwaamy go (Cycerona) tylko jak mówc i w
tym wzgldzie bacz my- na przymioty i przy-
wary jego, SP.

SRerfen, n. (bag) miarkowanie, uwaanie etc.

SRerfengroertf) pamitny, uwagi godny,
äflerflid), ad. znaczny, widoczny, adv. znacznie,
widocznie.

3Rerfmal, n. (ba6) ein Seiten, tooran man eine

<2ad)e erfennt znak, cecha, znami, g. znamienia,
Pi. znamiona, tin hanbgreifUdjee — lice, PI.; cf

factum notorium, L.j cf. poznaka, oznaka.
SRerfur, m. (ber) in öcr ©ötterleljre ber ©ott ber S3e=

rebfamfeit unb beg .gianbeig unb Sole ber ©ötter

Merkuryusz, g. a, ober Merkury, g. ego. 2) —

,

ein planet merkuryusz. 3) Quecffilber ywe sre-

bro, merkuryusz, g. u.

SDIerfurialifd), ad. merkuryalny.
SRci frothbig, adj. pamitny, pamici godny, uwa-

gi — , znakomity, osobliwszy; zastanowienia
godny j j. 83. czas (a), (Sr. nic nie zaszo
znakomitego, (a); cf. osobliwy; cf. szczególny.

(Sj. widziemy na ziemi zabytki szczególnych
zdarze, Sylwan.

SJUrfroürbigfeit, f. (bie) rzecz godna uwagi lub

widzenia, osobliwo. (Sr. naturalne osobliwo-
ci (a), Staturmerfroihbigfeiten; pamitne zdarzenie.

SRerfgeichen, n. f.
Söterfmal znak dla pamici.

9)1 e lie, f., oberbeutfeh für Slmfel kos, g. a.

SRertern
f.

S3ertram, mobtriedjenber.

allerg, m. f. SRärg, marzec, g. marca.

SR erg *
f. Ü)carg= marcowy.

3)1 er J bier, n. (baß) piwo marcowe.
SRergen f.

aufimargen marcowa, Prs. marcuje.

äJcergfchaf, n. (bag) wyinarcowana owca.
SReßamt, n. (baß) bie Haltung ber äReffe msza, g.

mszy; cf. odprawienie mszy witej; cf. Stuff.

liturgia, obiednta; cf. ofieyum; cf. fochami} et.

ofiara, eig. Dbfer.
_

9Ji eßbar, adj. wymierny, to co moe by mierzo-
ne; ober umfdrreibenb — do mierzenia, SBg.

SReßbrief, m. (ber) ein SBechfelbrief, ber in einer SJteffe

gahlbar ift, weksel pod, czas jarmarku patny
ober wypacalny. 2) — ein 3euf!»'S bon &ev ©röße
unb bem Raume eines ©chiffeß wiadectwo o wiel-
koci i rozlegoci okrtu.

SJefjbud), n. (bag) j(in ber romifchen Äirche) msza,
g. u; cf. suebnik. 2) —, ein -£anblung8buch ber

^aufteilte ksiga handlowa jarmarczna.
SReffe, f. (bie) (in ber romifchen Äirche) bie 4?anblung,

ba ber ^riefter gum Slnbenfen beß Sobeß (Shrifri ob.

gur aSerbienflichteit für anbere bag Slbenbmahl felbft

genießt msza wita; Stuff, suba Boa. Die —
galten msz odprawia, mie. 2) — , öffentlicher

pribilegirter Sahrmarft, jarmark wielki, kiermasz,
odpust, eig. Slblofj.

SReffen, v. irr. n. m._I)., Präs. id) meffe, bu miffeft,

er mißt, Imperf. id) — , er maß, Conj. t>a^ id) —

,

er maße, Imper. miß, Part prt. gemeffen = ein ge*

roiffeS äRaß entfallen, trzyma, obejmowa, 8Bg.,

mierzy.
2» — , v. a. eine itnbefanntc ©röße bermittelft tu

ner betannten ftnben ober beftimmen, mierzy.
©id) mefjen (mit 3emanb) mierzy si, próbowa
si z kim; ©id) — tonnen równa si z kim,
nie ustpowa f. nachgeben.

SReffcr, m. (ber) miernik, g. a. Der Äornmejfer
miernik zboowy.

SJceffer, n. (bag) nó, g. a. (Sinem baß — aw bie

Äeljle fefjen gwatem na kogo nastpowa. Daß
©cbjacbjmeffcr rzezak, L.

äRefferbeftecf, n. (baß) sztuciec, g. ca.
äReffenben, n. (bag) noyk, g. a.

SRefferfifd), m. (ber) (Sat. nouacula) brzytwa, L.
SJefferh, eft, n. (baß) trzonek noa.
3)ccfferfiinge, f. (bie) gownia u noa; gownia
noowa.

SJtefferlohn, m. unb n., miernicze, g. ego, L.
äRefferrücfen, m. (ber) tylec noa.
SRefferfchale, f. (bie) okadka, ober $(. okadki
noa.

3Jtefferfd)arf, ad. ostry jak nó.
SJlefferfcheibe, f. (bie) *noenki, puzderko na no-
e; cf. pochwa na nó.

93?efferfd)inieb, m. (ber) noownik, g. a.

SRefferfcbneibe, f. (bie) ostrze.

3)ceffcrfpif$e, f. (bie) bie ©biije eineß ättefferß ingl.

fo biel alß man bamit faffen fann koniec noa.
äReßfabne, f. (bie) chorgiewka miernicza.
3ERe|freiheit, f. (bie) wolno jarmarkowa, przy-

wilej jarmarkowy.
SER eß gelb, n. f. SJlefferlofjn miernicze, g. ego, za-
pata od mierzenia, jrniarowe, g. ego. 2) ©elb

für bag £efen ber Steffen, meszne, g. ego, oberza-
meszne, g. ego, mszalne. 3) -

, bag Sahrmarftß*
gelb jarmarczne, ober jarmarkowe, g. ego.

äfteßgerätf), n. (bag) sprzty mszalne.
«Dießgeroanb, SReßbembe, n. (baß) bag ©eroanb ber

Cßriefrer bei ber SJteffe ornat (kapaski), cf. kom-
a; cf. alba kapaska.

äReßglocflc f. (bie) mszalny dzwonek, sygnaturka.
fflceßgut, n., äReßroaaren, $1. towary, jarmarczne,

ober towary jarmarkowe.
SReffiaß, m. (ber) Mesyasz, g. a.

äReffing, n. (bag) mosidz, g. mosidzu, (a); g. S3.

fabryka mosidzu, (a). Sion — mosidzowy,
mosiny, a, e.

ÜHeffingblech, n. (baß) blacha mosina.
SReffingbraht, m.(ber) drót mosidzowy, drót mo-
siny.

SRef fingen, ad. mosidzowy, mosiny, a, e.

ÜReffingblatte, f. (bie) tablica mosina, blacha —

.

9)teffingfd)ldger, —hinbler , m. (ber) mosienik,
g. a.

SReffingroaare, f. [bie] towar mosiny.
SJtef^fanne, f. (bie) ein ©efäß gum meffen dzban do

mierzenia.

SOceßf'ette, f. (bie) acuch mierniczy.

SRefjfunft, f. (bie) miernictwo.
SReßfünftler, m. (ber) miernik, g. a, jeometra,

mierniczy, g. ego.

SReßlabe, f. (bie) kompas, g. u, miara szeweka
na obuwie.

SReßner, m. (ber) zakrystyan, g. a.

SReßobfer, n. (m) (in ber röm. Äirche) bie Haltung
ber SJteffe msza wita, B.; cf. ofiara mszalna.

3Reßf)riefter, m. (ber) ksidz msz wit odpra-

wujcy.
3Reßrutl)e, f. (bie) prt mierniczy, *pertyka, laska
pomiarowa, L.

SReßfcfjnur, f. (bie) sznur mierniczy, — pomiaro-
wy, (Sadjarla 2, 1).

SReßftange f.
SKeßruthe.

SReßtifd), m. (ber) (Sat. mensula praetoriana) sto-

lik mierniczy.

83*
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STcefjtucf), n. (ba8) korpora, g. u; chusta pod ho-
sty. Troj.

SDi c f

f

u n o , f. (bie) mierzenie.
9)ce|»aare, f. (bie) towar jarmarczny.
3Ney»ed)fel, m. [ber] weksel jarmarczny.
93t C 9 tu e n , m. [bcrj wino do inszy.

3)cefjmod)e, f. (bici tydzie jarmarkowy.
9).e§3eit, f. (bie) czas jarmarkowy, czas wielkie-
go targu.

SJceftije, m. (ber) mieszaniec.
S)f et al l, n. (ba6) metal, g. u, kruszec, g. szcu,

eig. Sinerat, (Sr,}; unb feiten für metal.

SR eta l lar b ei t, f. Cbie) wyrób metalowy.
SJJetallartig kruszcowaty, metaliczny.
SJcetallen, ad. metalowy, kruszcowy, a. e, eig.

mineralifdj.

SJcetalleiäe rudy metaliczne.
Sttetallgrube, f. (bie) kopalnia kruszców, aOSj.,

*gruba metalowa, kruszcowa góra.
SJtetallifd), ad. metalowy, metaliczny.
üDcetallfalf, m. (ber) wapno metalowe.
SRetallfonig, m. (ber) metal czysty.
SDcetallfpiegel, m. (ber) zwierciado metalowe.
SKetallurg, m. (ber) metalurg, g. a, umiejtny
koto metalów i ich dobywania, L.

SJUtallurgie, f. (bie) metalurgia, nauka o meta-
lach, o rudach, o górnictwie.

aftetallurgifch metalurgiczny.
Sttetamorjjhofe, f. Cbie) bie

%
ffier»anbe(ung prze-

twór, 93j., przeksztaltowanie, przeformowanie,
przeistoczenie, przemienienie sie w co inszego,
naga przemiana.

STCetapher, f. (bie) ein berblümter Slu8brutf, eine

©leichnifjrebe przenonia, metafora; figura reto-
ryki przez któr stówo traci swoje waciwe
znaczenie, przenonie inne na si biorc.

SJcctaphorifd), adj. przenony, metaforyczny,
a. e.

SHetapriuftf, f. (bie) 2Biffenfd)aft bon Singen, »eiche

in feiner Erfahrung gegeben »erben tonnen metafizy-
ka, nauka przyczyn rzeczy zmysom niepodle-
gajacych.

9)cetaphl;fifd), ad. metafizyczny, a. e.

SHeteor, n., cine Sufterfdjeinung meteor, g. u, zja-
wisko napowietrzne, np. piorun, deszcz, grad;
cf. *zjawiny, PI., zjawienie powietrzne, beffer— napowietrzne.

SReteorologie , f. |bie] meteorologia; nauka o

zjawiskach powietrznych.
ätteth, m., ein ©etränt aus <£>onig unb einem anbern

flüffigen Äo'rber miód pity, beffer — do picia —
— brauen miód syci.

Sttethobe, f. [bie] bie Sehrarr, bie SIrt jn berfahren,

bie Drbnung iii ber (Eintheilung einzelner SDiuge spo-
sób dawania lub robienia czego porzdnie,
tryb, ksztat, metod, g. u, ober beffer metoda,

g. y-
SJcethobifd), ad. metodyczny, a. e.

SJtcthobologie, f. (bie) metodologia, nauka o naj-

lepszym trybie wykadania prawd drugim i o-
nych dowodzenia, Do wg.

SJtetfjjieber, m. (bei) miodowar, g. a. Sic — fie*

beret miodosytnia.
SJletonijmle, f (bie) in ber 9tebeFu.nft eine ftigur

nad) »cld)er flatt einc6 £>inge6 eine feiner S3efd)ciffen=

Reiten ober SSerhciltniffe gefeljt »irb, fcer Scamen»ed)*
fcl przeiniennia, metonymia, (figura retoryczna).

SK et onijmifd) , ad. metonymiczny, a. e.

Sflette, f. (bie) (in ber römifcheu Äirche) ber beö SNor*

geiiö Dor Sageöanbruch gehaltene ©otteßbienft, ranna
msza (in ber cbangelifd)en Äirdje) bie griihpreblgt,

jutrznio.

SJletram
f. Skrtram, »ohlriechenber.

£D et rop o 1 it, m. (ber) metropolita.
SHett»urft, f. (bie) eine ungeraudjerte SBttrft (opp.

itnarfumift) kiebasa niewdzona.
SJlefte, f. (bie) ein Sttaafj troefeacr Dinge wymiarka,

f., L. unb eitth. cf. jv.=joIn. maca, miara ober

miarka mynarska, B.

2) — , eine untüchtige SBeiböberfon dziewucha,
wszetecznica, nierzdnica, kurwa, kurwisko;
cf. *drzymka. 3) — bie gleifchbanf jatki misne
ob. rzenicze

STcetjelei, SKeljelung, f. flatt Siutbab rze, g. zi,

zabójstwo; mordy, pi. zaboje, w pie wycina-
nie, Tr.

SJtefeeln, v. a. niebermadien rzeza, wyci» zrba,
powycina, pozabija.

Site hen, v. n. m. 1)., bieSNefjc nehmen mac wybie-
ra; cf. B. miark bra.

Sttefcger, ni. oberb. "für glcifdjer, rzenik, g. a.

SttcubleS (frj.) pi. SNobel, meble pi.

SJcubliren, mobliren, v. a. umeblowa, w meble
zaopatrzy.

SOceudjelmorb, m. (ber) ein hinterliftig begangener

ffllovb *cichohójstwo, zdradziecki zabój; podst-
pne zabójstwo. m .

SJUuchelmörber, in. [ber] *ciehobójca, fehlt L.; cf.

zabijak, Ii. unb PK. 539. morderca zakainy
tajny, L. bandyta.

SNeuchelmörberifch, ad. zbójecki, jak *cichobójca,

bandycki.
9JZe ud) lingo, adv. auf eine heimlidje SBeife (beraltet)

cichopkiem, (bibl.) podstpnie, zdrad.
SDceute, f. (bie) (bei Sägern) eine partie 3<igbl)iinbe

bon 50 bi6 60 ®tud trzoda psów, sfora psów.
SKeuterei, f. (bie) eine unerlaubte ©erbinbiing nub»

rerer, befonberö »iber it>ie Oberen spisek, g. sku;
cf. spiknienie, zmówienie si, fakeya, rozruch,
bunt.

Stteutercv, SReutinocher, m. (ber) buntownik, g. a,

cf. Siuff. miatenik, spiskowy.
Sneuterifd) buntowniczy, adv. — czo.

S)h»e, f. (Sar. larus, L.)_eine SIrt SBafferbögel me-
wa, Jarocki, cf. kulig ober kulik, g. a. L.;

cf. ryboow, Rnff. eig. Sjoln. gifd)me»e; nad) Al.

pag. 65. rybitw, eig. gifchaar: cf. Dragan, drnga-
nek. SBeifje — piaskowiec, L.

9Jc e i) e , f. f. fflcai.

SN e ber, f. SReier, m. (ber) dwórnik, zagrodnik, cf. F..

unb Bhsz. wodarz, g. a; cf. pachiarz.

3ftei)iieii f. meinen.

SJliaöma, n. Q>a$) zaraza w powietrzu.
Slciauen, v. n. m. b. miaucze, Prs. —cz, Prt.
— czat.

3Kid), acc. be8 pion. pers. id), mi ober mnie.
SJJichael, m Micha, g. a. Sluf - na wity Micha.
SJcichaeiemeffe, f. < bie) targ switomichalski.
9Jf icheichen, n. Michaek, g. ka, Micha.
ÜJcieber, n. (bag) ein Dberfleib beö »eiblichen ©efchlecbtö

ohne Slcrmel f.
Ceibchen gorset, g. u, stanik, g. a, L.

SDJiene, f. (bie) eine angenommene ©eftalt, mina, j. ©.— machen (na)stroi min. 2) — , bie zufällige

ober beremberte ©eftalt be6'©efid)tS, mina; cf. L.

niema mowa, migi pi. Sr mad)te eine fböttifche

— zrobi szydersk min, (a).

S)ciencnfbicl, n. (bao) robienie min, ukadanie
twarzy.

Sltierc, i. f. ^ühnerbifj 1). %\oti)t — f.
«cfergauchhcil.

SHietau, n. eine ©tabt Mitawa, Nitawa.
m i et e f.gjliethe l).

9JJ i ct() contraft, m. (ber) kontrakt najmu.
Stticthe, f. beffer ffleicte, ein fleincö ungeflügclteö 3n«

fett, aud) Sftilbe (Sat. acarus, .) mól, g. a, mo-
lik, drobny gatunek kleszcza; cf. robaczek dro-

bniutki, serowiec, serotoczek, owadek.
ÜMc Äafemiete ober Äafemilbc serowiec , owad
drobny naksztalt pyku jakiego, znajduje si
w serze, chlebie, mce, KI.

2) ba8 fur eine gemiethetc Sadjc, |befonbcr6 SEBob=

nung, bebungenc ©clb, 3'n9» komorne, g. ego;
czynsz, g. u. z mieszkania.

3) ba8 Skrhöltnifj j»ifd)cn Slbmietber unb SJermit«

il)cr najem, g. najmu; tir. bcrhältiiifjmüfjige — jol)-
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len najem proporcyonalny paci, (a). Setncmb
in bie — nehmen przyj w komorne, (a).

3ur — mobilen sta u kogo w komornem, (a).

äRietben, v a. um 8of)ii bingen (bom ©efinbc) naj,
zgodzi, Sffij. . *ö. dziewk, — parobka, aud)

urzdzi, ^)r.=^oIn naj. 2) —
,

jtim ©ebraudje

auf "eine bcftimmte 3 ei t

"

gegen S3ejaI;Iung erhalten,

naj, Fut. najm, Freq. najmowa, Prs. najmu-
j, ©emietbet Part. rzdny, L

; j S3, dziewka
rzdna Hagar.

SJi i et f) er , m (ber) lokator, komornik, B.; najmu-
jcy, najemca, lokataryusz, g. a. Bohusz.

SDiieifjgelb, n. (bab) witojaskie, g. ego, swito-
jeski grosz; cf. zadatek; cf. narczne ober na-
jem. 2) -, bog für ben ©ebraua) einer gemieteten
©ache bebungene ©elb, komorne, g. ego.

3Jiietl)l)au6, n. (baö) dom najty, dom do najcia.
ä)iieri)ig, ad. toiler SRilben robaczywy.
SMietbfutfthe, f. [bie| najmowa kareta, (a); cf.

beffer kareta do najcia, cf. najmowy pojazd.
3)iiet bleute, $(., $er"fonen, bie in einem ^»aufe jur

SOlietbe roobnen, komornicy, komorni ludzie, cf.

*lokataryusze, cf. beffer lokatorowie.
33iietl)Iing, m. (ber) eine fur Sobn gebungene sjjerfou

najemnik, g. a.

SR ietrjlof) n, m. u. n. zapata najemnikowi.
SDtiethma nu, m (ber) lokator, komornik, g. a.

aJiietbbfennig, m. f. 3Jtiethgel& 1).

8Bietbi>fcvb, n. (.baó') ko najty, ko najemny.
9Hieth& = f SJNeth.

üKietbötrulpjjen, pi. wojsko zacine, najemne;
— z rónych krajów na od zebrane.

SDiierbberhag, m. (ber) kontrakt najmu.
SDUetbmagen, m. (ber! wóz najty, ober do naj-
mowania, beffer do najcia,
(fin fleiner — wagen *dryndulka, L. ; cf. beffer do-
roka do najcia, SB3.

äRietfyroeife, adv.= jur SRietbe komor, na najem,
najmem, najemnym sposobem.

ffliietbjeit, f. (bie) czas najmu.
aJlieibjino, in. (ber) komorne, najem, czynsz.
SJtigrane, f. [bie] migrena.
SJiifrolog, m. (ber) drobnostkarz.
SRifrometej, n. [bag] ein SBerfjeug jur Slbmeffung

fleiner ©röfjen, mikrometr, drobnoniiar.

SRifroöfop, n. (ba8) ba6 SJergröfjeruugSglaS mikro-
skop, g. a, drobnowidz, g. a, szko powiksza-
jce. KI. XXIV.

SJifroff opifd) mikroskopiczny.
fOtilbanj, n. ein ©orf bei Sanjig Miobd.
SDilbe, f. eine Slr 3nfefren . (lat acarus, L.) drob-

niejszy gatunek kleszcza, Zwierztopis, III.;

cf. mól, g. a; cf. molik, g. a, f. SRietbe 1)~ 2)
— , bie rauben Sfacbteogel, roeld)e bie Äleiber jerfref«

fen mól kouchowiec, saknowiec; 3) eine 2frt

SHflben robaczek 5 cf. karaczan.
SRilbig, mólisty, zamólony.
SR i Id), f. (bie) mleko i bei ben gifcfjen mlecz, g. u;

cf. mleczko, ber weige ©aft einiger spflanjen mlecz,
mleczny sok. ©Ü9e — sodkie mleko, ®itfe —
zsiade mleko, kwane mleko, mleko zsiade,
Nieme ffiuttermild) malanka.

SKilrbaber, f. [biej ya mleczna.
SRilcbartig, ad. mleczasty, mleczny, a, e.

SRild)afd), m. [ber| donica do mleka.
SR i Id) bart, m. ein au8 Weicbeu paaren befterjenber

S3art mleko — j mech na brodzie si puszczaj-
cy, mleczak; cf. B. wos drobny, may na bro-
dzie. @j. pogldaa na gospodze, bo mu si
wsik dopiero sypa, a w ten czas si godzi
na niwa pachoek, alter Slut. 2) modzik, pi-
czak.

3) ein SRenfd) ber gern STllcfjfpeifen igt pijawka
—, wa — , kotek na mleko.

SRild)bdrtig, majcy brod, na której si wsik
dopiero sypie.

Sttild)blume, f. &errgort8barttf)en.

9)1 i Id) 6 rei, m. (ber) papka z mlekiem, ober -— z
mleka;

SJiildjbruber, m. (ber) berjenige, Welcber mit einer an=
beru Sßerfon einerlei Srüfte gefogen bat, jednomle-
cznik, g. a, (a); mleczny brat (ten co jedne
mamk ssa, spówychowaniec, spóodchowaniec.
2) f. SKHdjbart 3).

ajtilcbbrunnen, m. (ber) studnia na mleko (w
której si mleko utrzymnje.

SR ii d) cur, f., bie Teilung eines tfranfen, bermittelft

ber SRild) kuracya mleczna, leczenie mleczne.
9)iild)brufe, f. [Bie] gruczo mleczny pokarmowy.
SRild)eimer, m. (ber) wiadio od mleka.
SR i Id) en, v.

f.
melten.

SRilcher, m. (ber) ber männliche gifd) wegen feines ber

SRild) ähnlichen ©aamenS mleczak; cf. B. mle-
czniak, rybi samiec, Stuff.

äRi Id) farb, f. [bie] kolor mleczny.
S)tild)farben, ad. maci na mleko pochodzcej,
koloru mlecznego.

äRilcbfieber, n. (Daß) febra pokarmowa, DD. go-
rczka — , ograka mleczna.

SJcilrbfrau, f. (bie) baö —mäbeben mleczarka, prze-
kupka nabiau.

9Rild)gef ä&, n. (ba8) naczynie do mleka; naczy-
nie mleczne.

SJiilcbgelb, n. (ba8) pienidze za mleko.
SRild)gewölbe, n. [ba§] sklep do przechowywania

mleka.
9Jcild)gla§, n. (ba8) szklanka od ob. do mlka.

2) szko mlecznego koloru.)

äflilcbglötfd)en, n. f. ©locfenblume, runbbldttrige.

SRilcbgrütoe, f. (bie) kaszka mleczna ob. na mleku.
SRild)I)aar, n. (ba6) meszek (na brodzie); wsik.
9)iild)baut, f. (bie) kouch na mleku.
ÜRilcr)id)t, ad. mieczowaty.
9)iild)ig, adj. adj. mleczysty, cf. mleczny.
SRtlcbfaffe, m. (ber) kawa z mlekiem, kawa na

biao.
8Jti!d)fammer f. (bie) mleczarnia.

SRilcbfalb, n. (ba§) ciel ssce.
SJiilcbfanne, f. (bie) mleczny, dzbanek.
äRild)feller, m. (ber) mleczny sklep, mleczarnia,
miecznik, aud) piwnica na mleko, üffij.

9Rild)ful), f. (bie) dojna krowa.
3Rild)lamm, n. (ba§) baranek sscy.
3Jiild)llng, m. (ber) mleczak.
SRild)mäbd)en, n. (ba8) mleczarka.
SRilcbmann, m. (ber) mleczarz, miecznik, przeku-
pie mleka.

3RUd)iiapf, m. (ber) doniczka ob. wazka do mleka.
SRilcbner, m. Cber) mleczak.
SRild)pad)t, f. (bie) pacht mleka.
äRilcbpäcbter, m. (ber) pachciarz (mleka).

&Rtld)pumpe, f. (bie) papka do wycigania mleka
z piersi kobiecych.

äRilcbrabm, m. (ber) ber fette 3:r)et ber äRild), au8

Welchem Sutter gemacht Wirb, mietana, cf. mie-
tanka.

SJiildjreid), ad. mleczny, a, e, obfity w mleko.
SRilchreiS, m. (ber) ry na mleku.
StJli terj faf

t

, m. (ber) sok mleczny; cf. DD. pokar-
mnik, g. u. ((Ebl)lu8), sok mleczkowy.

SJcilcbfdure, f. (bie) kwas mleczny.
9Jiild)fd)orf, m. ognipióro, sodki strup.

SJtild)fd)üffeI , f. (bie) miska od mleka.

SJiilrbfbeife, f. (bie) mleczna potrawa, mleczywo,
nabia.

3JH Id) febro a mm, m. (ber) bedlka chrzszcz; cf.

winiarka, L.

9)ild)fd)roefter, f. (bie) spówychowanica, mle-
czna siostra; 2) Ochotnica do mleka.

,

SJilcbfobn, m. (ber) wychowanek (wzgldem tej,

która wykarmia.
SJiilcbftern, m. (,iat. ornithogalum) niedek. ©et*

ber — f. Sirferjroiebel. _©d)roanfer — (Cat. ornitho-

galum gracile, cf. ornithogalum minimum) nie-
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dek may, Jndz.; niedek najmniejszy, Kl.,

SJBeifjer — (.Sat. orniihogalum pjrenaicum) nie-
dek francuzki, Hg.

Sftildjftrciyc , f. (bie) ein iWjter Streif bon Steinen

am .jlimmel droga mleczna na niebie; kolo mle-

czne biae; pas niebieski biay.

äRilcfjfubbe, f. (bie) zupa mleczna.

9Jtild)tod)tcr, f. (bie) wychowanka (wzgldem
maniki, co wykarmila).

S*cild)tobf, m [ber] mleczak, g. a. donica, garnek

od mleka.
3Rild)tud), n. (bo«) cedzido.

SDcilcbberfauf, sprzeda mleka.

9)cild)berfeftung, f. (bie) zatrzymanie si pokar-

mu w piersiach, przerzut mleka (u poonicy)
Tr °j-

. . ,

9JZ i Id) roar ni ciepawy, letni jak wieo udojone

mleko.
SJcilcfjroetfj/ ad. biay, a. e, jak mleko, cf. mle-

czny.
SDcild)roerf/ n. (baó) mleczywo, nabia, g. u. L.

äJcildjtDUl'j, f. mlecznica (bot.) lat. polygala vul-

garis.

SKilchjal)!!, m. (ber) mleczny zab, najpierwsze
zby (u dzieci).

aJcilchjucfer, m. (ber) cukier mleka, Tchn., beffer

cukier mleczny.

SJilbe, ad., rocid), auf eine angenehme Slit gelinbe, a-
godny, mikki.

2) — , bem ©efchmatfe nad) gelinbe agodny, 3)

— , iiebreid), fanft, freigebig, rbobllhuenb, agodny;
hojny, szczodry; dobroczynny; askawy, milu-

chnyi milbe ^lanb hojna do; ci', askawa, do-

brotliwa rka; milbe Stiftung pobona fundacya.

SDtilbe roerben agodnie; milo machen zagodzi.
£KiIbe, f. (bie) agodno, dobrotliwo.
SRllberer, m. (ber) agodziciel.

SJtlbern, v. a. milber mad)en uagodzi, zagodzi
mickczj'c, umikczy, Stuff.; cf. umierzy, po-
miarkowa, umiarkowa.
Die Strafe liiilbem zagodzi kar, (a); uly
kar, Grnefti ^anbb.

SJtilbernb agodzcy, umierzajcy, mikczacy.
SRilberung, f- (bie) uagodzenie, umierzenie,

lnikczenie. — ber Strafe zagodzenie kary.
SJcilberungSmittel, n. (baS) sposób umierzajcy,
sposób agodzcy.

SOcilbheijig, ad. agodnego serca, miosierny, eig.

barmherzig i cf. szczodry, Stuff.

SJlilbherjigfeit, f. (bie) agodno serca, miosier-
dzie, cf. szezodrota, szczodrobliwo.

SJlilbigfeit, f. (bie) agodno.
SDcilbrcid), ad. agodny, szczodrobliwy.

SBilbthätig, ad., freigebig szczodrobliwy. dobro-
czynny.

ÜJJilbthatigfeit, f. (bie) szczodrobliwo, dobro-
czynno.

SJUli6gra8, f. glattergraS.

SJcilitair, —ar, n. {bab) wojsko.
SJtüitär == (w zoonych) wojskowy.
SRilitärblenft, m. (ber) suba wojskowa.
SJMlitärifd) wojskowy, a. e.

SDiilitärbfichtig popisowy, t. j. obowizany do
suby wojskowej.

SRilij, ( (bie) milicya.

SJtillion, f. (bie) taufenb tnal taufenb milion, g. a,

t. j. lysla kro tysicy Ober tysic razy ty-

sic.
SDcillionär, m. (ber) milionowy bogacz.
SJillionenroeife milionami.
anilj, f. (bie) ledziona.
SHiljbranb, m. (ber) zapalenie ledziony.
2Äiläbcfd)roerung, — franfheit, — fudjt. f. (bie)
ledzionowa choroba, L.; hypochondrya, choroba
na ledzion; man fbrld)t hypokundrya, SBj. 2)

ft. 9)telnnd)0lie niepocieszono.;
SJlilfl frant chory na ledzion,

f. tniljfüd)tig.

SJitjfraut, n. (Sat. chrysosplenium, cf.3$-asple-
nium ceterach) ledzienica

, 3$-; cf- slonogo-
wiec, g. wca, L.; ziele ledzionowe, L.; cf.

ledzionka. aBed)felbhittrige8 — f ©olblcberfraut.

©egcnblättrigeS, fleineö — f. ©olbbeilchen.

SWiljftechen, n. (ba6) kócie ledziony.

9Jtiljfild)t, f. (bie) hypokondrya, beffer alS hypo-
chondrya, ledzionowa choroba, ledziennica.

ÜJtiljfüchtiOj, ad. hypokondryczny; ein — füchtiger,

ledziennik.
SDcime, ni. (ber) mimik, aktor.

ajcitnif, f. (bie) mimika. Der SBimifer mimik, g.

a. Ü)Jimifd) mimiczny, adv. — nie.

SOlinber, ad. Com par at. beö beralteten min, gerin=

ger, mniejszy, a, e. 2) adv. mniej.
5D?inberheit, f. (bie) mniejszo (liczby).

SDiinberjährig, ad. nieletni, Cod. N.; niedoletni,
maoletni, lat prawnych nie doszy.

ättinberjährigfeit, t. (bie) niedoletno, malo-
leinio.

attinbcrjährling, m. (ber) nieletny, @D. , mlo-
dolatek, L.

9)tinbern, v. a. umniejszy, umniejsza, umie-
rzy. — beim Strumbfftriefen gubi, S&j. Sich
minbfVU zmniejszy si; ubywa.

SJMnberung', f. (bie) umniejszenie, umniejszanie,
zmniejszanie, umierzenie.

SJlinberjahi, f. (bie) mniejsza liczba.

ättinbeft, ad. superl. ju minber, najmniejszy: ber

minbefte $reiö ostatnia cena. "Sticht im minbeften
bynajmniej , wcale nie. Der SÓtinbeftforbernbc

najmniej dajcy, miubeftenS, adv. — pin me»
lligften przynajmniej; najmniej.

3)(ine, f. (bie) (in ber ©efd)üljfunft) ein unter ber

6rbe gegrabener ©ang, um bie barüber liegenbe Saft

berinittclft beö ^ulber§ in bie Stift 311 (brengen, mina,
podkop. (Sine — anlegen mino zaoy. (Sine —
fbringen laffeu min na powietrze wyrzuci, —
wysadzi. (Sine — roohin führen min popro-
wadzi.

ajtinengraber, m. [ber] SHiner, f. 3Rinirer.

SJiinengang, m. (ber) chodnik prowadzcy do
miny.

ffltineral, n. (ba&) kopalna rzecz, mineral, Stuff.;

kopanina, cf. B. kruszec.
Sftineraliencabinet, n. (baS) gabinet mineralo-

giczny.
SDcineralifch, ad. mineralny, a, e.

3)c i n e r a l o

g

, m. (ber) mineralog.
fflttneralogle, f. (bie) mineralogia, cf. kopalno-

pismo.
SWiner al ogifd) mineralogiczny.
SJlineralreid) , n. (ba6) królestwo mineralne,

królestwo kruszców.
SJciniotur, f. (bie) miniatura.

SJllnlaturmaler, m. (ber) miniaturz3'sta; malarz
miniatur.

SJciniren, v. n. m. h. SJcinen graben minowa, 9Bj.,

miny kopa, podkopa, podkopywa.
äftinirer, m. (ber) podkopnik, minijer, g. a.

SJcillifter, m. (ber) Minister, g. stra, PI. owie.
SJcinifterium, n. (ba6) Ministeryum, Ministerstwo.
äTtiniftertal — ell, minisieryalny.

SJlinifterftelle, f. (bie) ministrostwo. (a).

SUtinne, f., beraltet ft. Siebe mio; miostki.
3Jtinnenlol)|n, — folb, m. (ber) nagroda ob. dank

za mio.
SDiinnefanger, m. (ber) wierszopis miosnych
piewów, B.} cf. wieszcz (prowancyi zwany
trubadur); cf. wierszopiewak. (o).

äteinorenu f.
ininberjährig.

SRnorit, m.(ber) Minorita, Franciszkanin

SDcinotauruO, minotaur, SBjj., cf. L. ludobyk.

Minute, f. (bie) ber OOfte She» einer Stiinbe ober

eineß ©rabce, minuta; alte «Minute f. leben Hugen»

blin* co chwilka.
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SSRinutfnjeigcr, m. (ber) skazówka minut, index

minutowy.
39tir, dat. beS Pron. Pers. id), mnie, mi.

«Dtirafel, n. (ba6) cudowisko, cud, m. g. u, PI.— a.

SJHrtlje f. SHt)itJ)c, f. mirt, g. u.

SD? i ö = , ncbft ben Slbleitungen , f.
S9iijj*, przeciwnie,

le, wspak, nie.

SDcifanthrop, m. (ber) odludek, g. dka, tetryk,

mizantrop, g. a.

ailifan tfjr opif cf> inisanlropiczny , nieprzyjazny
ludziom.

SD i 8 c c 1 1 c 11 , ajiieceltancen, pi. Rozmaitoci.
S)(ifd)bar, ad. mieszalny.

39cifd)barfeit, f. (bfe) miszalno.
39iifd)en, v. a. mehrere £>inge unter einanber rhun

miesza ober miesza* bie leitete 2frt ju fchreiben

ift jtDiir fefjr üblid), allein fie ift eben fo abuflo mie

Mb miedzy, für t>a% alte richtigere miedzy.

Äarreii inifcfjen karty miesza, tasowa. 3) ci 8

hunbertfte ino taufenbfte mifcben wszystko jak w
browarze pomiesza, ©id) in etroaö mifchen mie-
sza si w co ober do czego ober wdawa si
w co; wtrca si w czyje interesa, (a);

wcibia si (w cudze sprawy) Mon. L.j cf.

niewtrcajc si do niczego, (a).

39cifd)er, m. (ber) mieszajcy, cf. mieszacz.

SftHd) farb, f. (bie) kolor mieszany.

9)cifd)farben, —farbig, mieszanego kolom.
SRifcijfutter, n. (baöi

f.
SKengfurter.

39cifd)forn, n. (Mi') zboe mieszane.

8)iifd)ling, m. iber) mieszaniec.

SJtifchinafd), ra. (ber) mieszanina, einen — machen

mieszaniny narobi; cf. pomiesza co jak w
kotle; bigos hultajski (a); bigos — . (?£. pra-

wdziwy bigos hultajski robit, (a).

- Son titn öerfcbiebenartigftcn ©efekfammlungen,

aufl benen man ein ©efeijbud) äufammenftoppelit

rooflte), cl. browar, L.

9Jtifd)tranf, m. (ber) napój mieszany, mikstura.

931 if ci) u n g , f. (bie) mieszanie; mieszanina.

3Jciferabel f. erbärmlich.

SRiferere, n. miserere; gwatowne zatwardzenie,
w którem ]ajno czsto przez usta idzie, Tr.

SJMepel, f. (bie) mesplik, niesplik, nieszpuka, L.
ältijj, cine alte Cßartifel, nur nod) in Stifmnmenfeijun»

gen üblich, bejeichnet eine Skrfd)iebenheit, einen 9Jcan-

gel, Srrthum, unermarteten Srfolg, przeciwnie, le,
wspak, nie, opak, na opak.
NB. W stówach zoonych z tnijj partykua

ta bardzo rzadko si odcza. Nie przyj mujce
w imiesowie ge po lllifj , nie dozwalaj take
wstawienia ji w Trybie bezokoliczneni; ob.

Gramm.
9Jtifjad)ten, v. a. nie powaa, zniewaa.
39cifjad)tung, f. (bie) zniewaenie, brak uszano-
wania, poniewierka

39ciffal, n. (ba8) bab Sttefjbud) msza, g. u.

SJci f? arten, v. n. m. f. ft. ausarten wyrodzi si.
99ifjbehagen, n. (ba8) ft. SOMfjbergnügen, niech,

f. g. ij niesmak, g. u, cf. B. niedogodno, nie-

ukontentowanie, nieupodobanie. — v. n. m. \).

eö mißbehagt mir nie mie mi co; nie w gucie.
392ifjbilbung, f- [biej faszywe uksztacenie,
ksztat nieforemny, — nienaturalny.

99ti9billigen, v. a. für unbillig, unrecht erflären nie-

chwali, *nieaprobowa, gani; cf. Stuff, nieo-
dobrzy, chuli.

39cifjbilligung, f. (bie) nagana, zganienie.

SJcijjbraud), m. (ber) ze uycie, zle uywanie,
naduycie, Pi. g. —ciów; cf. uzurpacya,
zdrono, eig. SSerirrung, nieprzyzwoito, j. S3.

prezerwatywów, Dz. z dr.

®J. zarzuca mu zy uyt bogactwa, W-
gierski; — treiben naduy (mit — czego).

SJcifj braud) en, v. a. na ze uy, le uywa,
naduy, naduywa. Gg. niechc duej nad-
uywa, cierpliwoci waszej, SP.; cf. pospoli-

towa. ßc. nie przystoi zbyt si pospolitowa
z chwa Bo, Krs. pp. 355; cf. uzurpowa.

9)U|brdud)en marnie uywa, Krs. 1, 11.

39cifjbräud)lid) le uyty; z naduycia pochodz-
cy, nie przyzwoity.

S9ti9crebit, ni. (ber) bie üble STceinung anberer bon
Semanbeö ofonomjfcher ober morallfcher SSefcfjaffenrjeit,

dyskredyl, zy kredyt, niekredyt, osawa; cf.

poniewierka, poniewierstwo. 6r ift iii — ge«

fommen szwankowa na sawie; kredyt straci
ob. wiar; cf. brak kredytu.

99cifjbeu teh, v. a. na ze tumaczy, na z
stron bra, na ze obraca, le wykada, le
wyrozumie.

SJcifjbeutung, f. (bie) ze wyrozumienie, dwojaki
wykad, ze tumaczenie.

SJciffen, v. n. entbehren obej si, bez czego,
F,ut. obejd sie, Frq. Prs. obchodz si; cf.

niemie czego. 2) v. a. bie 2tbrocfenheit eineö

2Mnge8 geroabj roerben nieznale; cf. B. pra-
gn czego.

3d) miffe biefe <3ad)e, ihn k. zapodziao si
gdzie, ogldam si za czem, nieznajduj; cf.

tskni za nim; id) miffe nid)t8 am Selbe ja nie-

miarkuj, eby co miao uby lub zgin z pie-

nidzy.
Stifjemte, f. (bie) nieurodzaj.

SJciffethat, f. (bie) eine ben ©efei^en proiber laufenbe

^lanbluiig nieprawo; zbrodnia, czyn zbro-
dniczy.

ältiffethäter, m. (ber) winowajca, zbrodniarz,

zoczyca.
äftiffethäteriu, f. (bie) zbrodniarka.

SJiifjfall, m. (ber) eine alljufrüfje «Itieberfunft poro-
nienie, cf. zepsucie ober zawczesue rodzenie,
Ul). 2) niemie zdarzenie.

S9cifjfallei!,.v. irr. n. m. r)., Prs. ict) ini9faf(e
(
bu mifj»

fällft, er mifjfällt, Imperf. id) — , er mifjfiel, Conj.

bafj td) — , er mipele, Imper. mißfalle, Part. prt.

mißfallen, = llnluft erregen niepodoba si.
3JI iß fallen, n. (ba§) nieukontentowanie; cf. o-

burzenie, (a); cf. L. *dysgust; cf. niewdziki.
G};. i pokazujc znacznie swe niewdziki rk
od siebie jego odpychaa, PK. 025, bon ber &x»

mibe fprecheiib.

39(ifjf5llig, ad. 99cifjfa(len ertnecfenb niepodobajcy
si, niemiy.

2) — ,
—fallen empfinbenb z niesmakiem, z nie-

chci; nieprzychylnie.
ffltifjfälligfeit, f. (bie) nieupodobanie, niesmak,
niech.

39}ifjförmig le uksztacon}', nieksztatny.

SJiijjgebähren, v. irr. n. m. !)•> Imperf. id) —

,

mifjgebahr, Conj. baj) id) — , er mifjgeböf)ie, Part.

prt. mifjgebohren, = ju früh gebähren poroni.
SJtifjgeburt, f. Cbie) ein geborneö ©efchopf, bab bon

"ber geroohnlichen _
©eftalt abmeicht potwora; cf.

potwór, g. u, dziwolg, g. a, poczwarka.
2) — ft. — fall poronienie; cf. Stuff, niedono-

sek, g. ska; cf. blofj Stuff, wykidysz.
93Jifjgefd)icf,n. (bag) roibriges ©efd)id , los przeci-

wny, SSj., zawistne wyroki; cf. niedola, niepo-

wodzenie. Gj. K. swoje niepowodzenie
przyznaje mierci swego przyjaciela. Krs. II.

p. 291. Gj. inaczej chciay zawistne wyroki,
Niem c.

39cifjgeftalt, f. (bie) eine unförmlid^e, unangenehme

©eftalt potwór, g u. % [Tersyt potwór w
wiecie rzadki, Horn. Dmoch.; szkarada,

szpetno, straszydo, potwora.

SDtifjgeftaltet potworny, brzydkiego ksztatu;
kaleka.

3Jci9geroäd)§, n. (ba8) *zaniad, g. u, (39onbfalb);

cf. wyrodek, pód potworny.
ffllipgtficfen, y. n., nid)t gifteten nieposzczci si,

nie powie si.
fflifjgoniun, v. a. zazdroci, zajrze, nie yczy.
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SN iß greifen, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , er

mißgriff, Conj. ba9 id) — , er mißgrlffe, Part. prt.

mißgriffen, cf. fehl greifen, ba§ 3iel im ©reifen ber*

feben chybi ,
pomyli si sigajc po co, le

uchwyci.
Mißgriff, m. (ber) ein berfeblter ©riff, SJcrfcf)en,

3rrtl)tim , cf. Fehlgriff pomyka, chybienie, uchy-

bienie, usterk, bd; eig. faszywe wzicie. (Sg.

marnowanie grosza publicznego uwaa za

wielkie uchybienie, (a).

älcißgunft, f. (bie) zazdro, nieyczliwo.
Dtißgünftig ad. nieyczliwy, a, e; cf. niechtny;

cf. B. zazdrosny o co.

SRißhällig f- mißbctlig niezgodny.

STUß i) a u be In, v. n. m. h. roiber ein ©efefc hanbeln

( prt. mißgehanbelt ) burd) ihatige ©eleibigungen

befchimpfen le traktowa, skrzywdzi, le
trzyma, bi, katowa.

SJlißhanblung, f. (bie) przestpstwo; 2) — , ze
traktowanie; harte — srogie obejcie si,

Iihsz.: cf. zle obchodzenie si z kim, katowa-
nie, krzywda, zelenie.

SJiißheirath, f. (bie) eine nachteilige -gieirath, befon=

bero jmifchen Sßerfoncn ungleichen ©tanbeö, nie-

równe, niepomylne maestwo; cf. oenienie
si z kim nierównym, niedobrane maestwo.

äJcißhcllig, mißhällig, ad. 1) beraltet: einen berfcbje*

benen unb unangenehmen Son habenb, dyzharmo-
nijny. 2) — , nicht baß gehörige SSerhältniß habenb

niestosowny, nieproporcyonalny.

3) — , untinö niezgodny, poróniony ; cf.

niesforny.

SMißfjelligfeit ober — hölligfeit, f. (bie) niezgoda,

porónienie, dyzharmonia, niesnaska.

äJlißjahr, n., ein 3af)r, in welchem bie grüd)te nid)t

gerathen finb rok nieurodzaju; cf. nieurodzaj.

SRlffion, f. Ct)ie) misya. 9)l!iffion§* misyjny, mi-
syonarski.

SRiffionär, m. (ber) misyonarz, g. a.

SRifjfennen, v. irr. a. ni. h., Imperf. ich — , ermiß«

fannte, Conj. ba9 ich — , er mißfennete, Hart. praet.

mißfannt le zna co lub kogo, omyli si , za-

wie si na kim; cf. niepozna.
anijjflang,* m. (ber) ein falfcher, tnibriger, nicht

harmonierenber Älang dyssonancya niby nie-

d wiek , dyzarmonia , przykry brzk , roz-

dwiek; cf. dwik niezgodny.

9JI i^f lei b en, v. a. le ob. nie do twarzy by np.

ubiór.

STtifjlaunig, mißgelaunt, w niedobrym humorze
(bdcy), kwany.

IDcißlciuni fch czsto zy humor okazujcy.
STU fjlaut, m. (ber) ein übelflingenber Caut roz-

dwik, przykry brzk, zy dwik, niezgo-

dny dwik.
SRißleiten, v. a falfd) leiten, le prowadzi, naz drog ober mylnie prowadzi.
äTCißlich, ad. ungewiß, jroeifelljaft wtpliwy, nie-

pewny, podejrzany, niebezpieczny; cf. liski;

cf. zwodniczy; cf. trudny. (Jr,. eö fteht nuklid)

um fein Sehen le koo ycia jego.

SH i 9 U cl) feit, f. (bie) wtpliwo, krytyczno.
SJMßlingen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) —, er miß=

lang, Conj. bafj id) — , er mißlänge, Part. prt. miß»

lungen, cf. mißrathen, mißglürtcn, einen ber Grroar*

tung unb Slbficbt juroiber laufenbcn: Grfolg haben,

nieuda si, nieposzczci si, niepowie si,
chybi, niezdarzy si, niepomylnie pój.

SDUßlingen, n. (baö) niepowodzenie.
SDlißmutt), m. (ber) nieukontentowanie, nie-
ch , smutek , niepocieszono , pospno,
umysu.

STlißmüthig, ad. üerbrießlid) , unmuthig markotny,
zniechcony, niechtny, niespokojny , tetry-

czny, niekontent, smutny.
ani ßra then, v. irr. n. m. f., Prs. id) mißrate, bu

mißiäthft, er mißräth, Imperf. ich — , er mißiieth,

Conj. baß ich — , er mißriete , Imper. mißrate,
Part. prt. mißrathen , nieuda si , niepowie
si, nieposzczci si, zepsowa sie.

Li) — , v. irr. a., cf
' abraten , jur Unterlaffung

einer ©ache ratfyen rozradzi komu co , od-
radzi.

SJtißftanb, m. (ber) ber Uebelftanb zy stan, nie-

przyzwoito, nieprzystojno, za sprawa, ze
pooenie rzeczy, niegodziwo.

SttißfMmmen, v. a. berftimmen, psu harmoni;
Ginen — popsu komu humor i part. mißgeflimmt
nie w dobrym humorze bdcy.

ättißton. m. (ber) f. —laut zy ton, faszywy ton,

przykry ton.

Mißtönen, v. n. ni. h. faszywie brzmie.
Mißtrauen, v. n. m. h., an ber guten SBefchaffenfjeit

einer Üßtrfon obev ©ache jroeifeln niedowierza,
nieufa.

Mißtrauen, n. (baö) nieufno; Gr,. strze si,
nieeby grzeszy zbytnim nieufaniem, Krs.
Sat. VII.; cf. niedowierzanie, cf. podejrzli-

wo, eig. SScrbad)t.

Mißtrauifd), ad. nreufny, niedowierzajcy; cf.

podejrzliwy, eigentl. berbäd)tig.

Mißtreten, v. irr. n. m. f.,
Prs. id) mißtrete, bu

mißtrittft, er mißtritt, Imperf. id) — , er mißtrat,

Conj. ia^ id) — , er mißtiäte, Imper. mißtritt, Part.

prt. mißtreten, = borbeitreten, fehltreten usterkn,
posterkn si; cf. szwankowa.

ätt iß tritt, m. (ber) ein falfd)er Sritt, gef)ltrit, gehler,

äkrfeben usterk, szwank, g. u.

Mißoergnügen, n. (boö)_ überroiegenbe Unluft über

eine ©ad)e, niech, nieukontentowanie, nie-

smak; cf. przykro, zmartwienie, smutek,
frasunek.

Mißbergnügt, ad. niechtny, niekontent, niewe-
soy. Gr ift mißbergniigt nieprzypada mu do gu-
stu. Ginen — machen zniechci kogo.

Mißberhältlliß, n. (baö) dysproporeya, nieró-

wno, proporeya za, Tr. 2) porónienie, nie-

przyjazny stosunek.
Mißberftanb, m. (ber) ber Srrthum nieporozumie-

nie, bd, g. bdu. 2) — . Uneinigfeit niezgoda.
Mißberflänbniß," n. ft. Mißberftanb nieporozumie-

nie, zle wyrozumienie, niezgoda, niesnaska,
niewyrozumiao , cf. zawdd. G$ przez
przyjte jednostajne sowa zapobiey si roz-
maitemu rozumieniu, a std wielu omykom,
Botan.

Mißberftehen, v. irr. a., Imperf. id) — , er inißt>er=

ftanb, Conj. bafj id) — , er mißberftänbe, Part. prt.

mißberftanben,_ — falfd) berftebeu le zrozumie,
niewyrozumie. 6$. le zrozumia zamysy
monarchy (a).

Mißroad)ö,
n
m. (ber) ber fehlgefchlagene SBachöthtim

ber gelbfiud)te, nieurodzaj, g —aju; cf. urodzaj
lichy (a). 2) —, ber fehlerhafte SBadjöthum nie-
dorodno; cf. 9ltiff. niedorod; cf. nieurod«, beff.

5D?ißreud)«.

Mißjiemen, v. impers. u. n. m. h. nie godzi si,
nie przystoi co komu.

Mif, m. (ber) ber Äotf) bon Menfd)tn unb Shle*

ren gnój, g. gnoju, ajno, gówno, eig. JDrecT 2)

Der mit ©troi; u. f. Id. bermifchte Jljierfoth, ber <jur

Düngung be8 Gibreiche gebraucht roirb, nawóz, g.

u i gnój, g oju, mierzAva. 3u — Werben w gnój si
obróci.

9R i ft beet, n., in ben ©arten eine mit SJcift unb Srbe

gefüllte ©rube, jur 3eugimg früher ©erDäd)fe, inspekt,

zagonek gnojony; cf. H, grzda ciepa.

fflJiJftel, f. (lat. viscum) jemioa.
SDUftelbcere, f. (bie) jagoda jemioowa.
uDiftclbroffel, f. (bie) bie größte Slrt bon Droffeli

Hat. lurdus visclvorus) jemioucha.
üÄiften, v. n. m. f). feinen Äotl) bon fid) geben gnój
oddawa, ober — wyrzuca, wygnoi si; cf. L.

*pochodowa, gnój ober ajno puszcza, bydo
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bobczy, Bohom., bon ben Schafen bokkowa,
SSarfdj. 2) — , aI6 v. a. fDlift auS bem ©talie

fcbaffcn, gnój wypróni, 3) — , mit 951ift büngen
gnoi, mierzwi (rola).

SKiftfinf, m. (ber) niebr. eine fdjmuftige SfSerfon nie-
chluj, g. uja, smród, gnojek, g. gnojka, (India;

cf. B. flejtuch, lejba, cig.' fcftroerleibig, ungefcfticft,

eig. ziba górna (ptak).

SDciftfliege, f. (bie) nawozowiee, g. wca (lat.

niusca flmetaria) f. Schmeißfliege.

SRtfifuftre, f. (bie) fura gnoju. 2) wywóz
gnoju.

SDliftgaftel, f. f. govFe widty od gnoju, widy
gnojowe.

Üftiftgaucfte, f. (bie) gnojówka, gnojnica , jucha
gnojna, L.

SHiftgrube, f. (bie) dó na gnój, *wdo gnojowy,
cf. gnojówka.

SDciftftafen, m. (ber) hak do poruszenia gnoju,
hak gnojowy.

anifthammel f. —fint.

äUiftftaufen, m. tber) *gnojewisko ober Keffer gno-
jowisko.

SDliftig zagnojony, gnojem zarzucony.
SRiftfäfer, m. (lat. scarabaeus stercorarius) uk,

g. a, krówka, cf. L. gównown, mierdziuch.
9)ciftfarre, f. (bie) kara do bota; taczki gno-
jowe, SBj.

9)ci ft melb, f. f. ©änfefuß, rother; 2) f. ©änfe*
fuß, grauer.

SJUftbfüfce, f (bie) kaua, gnojówka.
älciftpilj, m. (lat. agaricus fimetarius) bedka gnoj-

nik, Jndz.
SDciftfcftaufel, f. (bie) opata gnojowa.
äRiftroagen, m. (ber) wóz gnojowy, — do
wywoenia nawozu, Ober wóz do ober od
gnoju, SBj.

9Jlit, eine Sßartifel, roelcfte überftaubt eineSSerbinbung,

©efeüfcftaft ober @emeinfd)aft bezeichnet, wespó,
spoem, take; alS Sßräbofition, menn eine ©e-
fellfchaft ober Begleitung ober SSerbinbung angebeutet

roirb , »nenn e6 im Deutfd)en nebft, f a mint Reißen

fann, überfetje ee burcft öae Cßolnifcfte z ; roenn aber

ein bloßeö SDSerfjeug ober Sföittel angebeutet rotib
, fo

feh,e ben Snftrumental ohne z.

NB. W sowach zoonych zawsze ma akcent i

jest oddzielne.

SDJit einanber ieden z drugim, wraz, oraz, ra-

zem, pospou, wespó, z sob. 6j. mit feinem

Vermögen muß er für ben Schaben fteften z ma-
jtku odpowiada za szkod , (a). ©ott macft'8

mit mir, roie'6 ihm gefallt niech mi Bóg uczyni,
co dobrego jest w oczach jego; mit Der 3 f '' za
czasem. Sbftef. 3, 6, mit eingeleibet fein spólnym
ciaem by, KV. ^»art mit einem herfahren ostro
kara kogo, — surowo postpowa z kim; mit

nacftftem w krotce, za pierwsz okazy; mit

nicftten adn miar, bynajmniej, w aden
sposób.

äJtitanbeter, m. (ber) spóadorator.
SDcitälte'fier, m. (ber) spóstarszy, g. ego.

SJitarbeiter, m. (ber) wspópracownik, g. a, Pi.

wspópracownicy, (a), L. ; wspópracujcy, po-
mocnik, g. a, wsporobotnik, g. a, L.

Sftitau, n. Nitawa.
3Rttaufroacftfen, lv. irr. n. m. ft., Prs. icft toacftfe,

bu roäcftfefr, er roäcftft mitauf, Imperf. icft — , er

roucftó mitauf, Conj. baßj icft — , er mitaufroucftfe,

Imper. roacftfe mitauf, Part. prt. mitaufgeroacftfen,

razem wzrasta, razem sie wychowa.
äftitbegreifeji, v. irr. n. m. ft., Imperf. icft

— er

begriff mit, Part. prt. mitbegriffen zawiera co
wespó; cf. ogarn (co razem); cf. wchodzi
w co take.

SDtitbegleitung, f. (bie) spótowarzyszenie.
fflitbef tagte, m. (ber) wspóoskarony.
SRitbefommen, v. a. irr. Imperf. id) befam mit,

Conj. bafj — mitbefame , Part. prt. mitbefommen
razem dosta.

UDcitbefij, m. (ber) wspólna posesya, wspólne
*posiedztwo, B. , beffer wspólna posiado,
wspólne posiadanie.

ältitbefitjer , m. (ber) wspóldzierawca, wspópo-
siadacz, *wspólposiedziciel, g. a. cf. wspówa-
ciciel.

ältitbebollmäcfttigte, m. (ber) wspólne majcy
penomocnictwo.

Stitbcroerber, m. (ber) kompetytor, spósta-
rannik, L., wspózawodnik, g. a, j. S3. — do
bera, Aut., aud) wspólubiegacz, SBj.

9Jcit beroerbung, f. (bie) spóubieganie si.
SRltbieten, v. n. irr. m. ft.

Imperf. id) bot mit,

Conj. baß icft
— mitböte, Part. prt. mitgeboten,

razem podawa cen (na licytatyi).

SDtitb ringen, v. irr. a. m. ft., Imperf. id) —, er

bradjrc mit, Conj. baß icft — , er mitbrachte, Part,
prt. mitgebracftt przynie co z sob; — auf bem
SBagen przywie.

SDJitbruber, m. (ber) wspóbrat, g. a,*cf, pobratym,
g. a. brat.

SJcitbuftler, m. (ber) wspóubiegajcy, rywal,
konkurent, spózalotnik,

SWit bürge, m. (ber) wspórkojmia, zarczyciel
wspólny, wspóreczcy.

SDlitbürger, m. (ber) wspóobywatel, g. a. — in,

, f. (bie) — telka.

SDitcftrift, m. (ber) wspóchrzecianin, g. a, P 1.

— cianie.
SJtiteigentftumer, m. (ber) spówaciciel.
ÜDUteinmcngen, v. a. wmiesza. Sicft miteinmen»

gen wda sie w co, wtrca si.
SDciterbe, m. (ber) ber Sfteilneftmer'au einer Grbfcftaft

spótdziedzic, m. g. a

SJJiterbin, f. (bie) spódziedziczka.
SJciterben, v. n. m.

ft.
mie udzia w sukcesyi.

SDHteffeu, v. irr. n. m. ft.,
Pis. icft effe, bu iffeft, er

ißt mit,, Imperf. icft — , er aß mit, Conj. t>a^ icft,— er mitäße, Imper. iß mit, Part. prt. mitgegeffen

wspólnie je, razem jada z kim.
SDiteffer, m. (ber) wspóstolownik, wsp^Ijadacz;

2) — , robaczek zaskórny naksztat wosa od
którego dzieci schn i nuniej (Cat. comedo-
nes, ran3- crinons), zaskórnik, L.

SDtitfahreu, v. irr. n. m. f., Praes. id) fahre , bit

fäftrft, er fährt mit, Part. praes. mitfaftrenb, Imperf.

icft — , er fuhr mit, Conj. baß icft, — er mitführe,

Imper. faftre mit, Part. praet. mitgefahren jecha z
kim razem.

SJcitfolgeu, v. n. i za kim.
SDcitfreuen, ficft, cieszy si z kim.
fDitfuftren, v. n. m.

ft.
wozi z sob; wynie z

sob co.

SNitgabe, f. (bie) ba§, roa§ einem anbern, boräüglidj

Sßcfttern bei ihrer SSerfteiratftung, bon ben Siellern mit«

gegeben roirb, posag, g. u, cf. wiano.
ältitgaft/ m. (ber) wspógo, spoem goszczcy,
spoem zaproszony w gocin.

äft i t g e.b ejn', v. irr. a., Praes. id) gebe, bu giebf, er

gifbt mit, Imperf. id) — , er gab mit, Conj. baß id)—
. er mitgäbe, Imper. gieb mit, Part. prt. mitge»

geben da komu co aby wzi z sob; 5.

JS. einer roeib lichen $erfon bei ihrer SSerfteiratftung

geben wyposay.
äftitgebunbener, m. ein, wspówizie.
SJcitgefäftrte, m. (ber) wspótowarzysz, g. a; ef.

kolega.

äRitgefangener, m. ein, wspówizie, spójeniec.
SHitgefangen mitgeftangen wlaze midzy wrony
krakaje jak ony; (dosownie: razem zapany
razem powieszony).

SJtitgefüftl, n. (baS) wspóczucie, naeft Brodziski,
wzajemne czucie, wspólne czucie, czuo, li-

to, wzajemno, mio, uprzejmo serca,
sympatya

f. Sfatfteil.
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i

t g c f) e n , v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er ging

mit, Conj. ba9 id) — , er mitginge, Part. prt. mit«

gegangen i w kompanii, i razem, — spotem;

SmÄartenfpiel— pomaga; pg. erträglich, fein ucho-
dzi, niezgorszym by.

SRitgehülfe, m. (ber) wspópracownik, g. a,

wspólnik, g. a, cf. kolega.

SR i tg en o nun en f mitnehmen.

SRitgenofj, m. [ber] Gamcrab wspóuczestnik,
wspólnik, kamrat.

ÜRitgenoffin, f. (bie) spólniczka, towarzyszka.
SRitgefd)ópf, n (ba8) podobne stworzenie.

SRitgefell, m. (ber) wspóftowarysz, spóczeladnik;
kolega

SRitgift, f. ft. —gate, posag, g. u.

SRitglicb, n. (bn8) czonek ober wspóczonek;
Szan Sr,- wspóczonek inst3'iutu, (»)•

SRitgliebfchoft, f. (bie) czonkostwo.
SRithalten, v irr. n. m. I;., Prs. id) halte, bu fiältft,

er hält mit, Imperf. id) — , er hielt mit, Conj. bofj

id) — , er mill)ielte, Imperat. halte mit, Part. prt.

mitgehalten trzyma z kita, sta przy czyjem
zdaniu, powiadcza komu; cf. sprzyja komu,
stronnikiem czyim by, nalee do czyjej par-

ty' 6s- 3fit""gf» mithatten gazet trzyma ober

utrzymywa z kim razem.
SRitheifeu, v. irr. a. m. ()., Praes. id) helfe, bu

I)ilfft, er hilft mit, Imperf. id) — , er half mit, Conj.

ba 9 id) — , er mithülfe, Imperat. hilf mit, Part.

praet mitgeljolfen pomaga razem Ob. take.
SRithelfer, m. (ber) wspópomagacz, g. a.

SRitfyerrfcher, m. (ber) spópanujcy, spótwladca.

SRitf)in, conjunction ft. folglid) , wic, przeto,

zatem.
SRitfyribat, m. (ber) miirydat, lekarstwo na tru-

'cizn od Króla Mitrydata wynalezione; cf.

dryakiew , wszelkie przeciw truciznom le-

karstwo; cf. ©egengift przeciwojad, Stuff.

SRitfaufen, v. a. spoinie kupi z drugim.
SRitfläger, m. (ber) *wspólaujiicy, spóskar-

yciel.
SRitfnecht, m. (ber) spósluga, spósuebnik.
SRitlachen, v. n. m. h., mia si wespó.
SRitfommen, v irr. n. m. f.,

Imperf. id) tomme mit,

Conj. bo9 milfämc, Part prt. initgefommen, razem
przyj, pój z kim. Äomm mit ;chod
ze inna.

SRitlaufen, v. irr. n. m. f., Prs. id) laufe, bu laufft,

er lauft mit, Imperf. id) —
,

?e>- lief mit , Conj. baty

id) — , er mitliefe, Imperat. laufe mit, Part. prat.
mitgelaufen wespó biega, wraz z drugim
biega.

SRitlaut, —lauter, m., ba8 3fid)en eineö SRitlauteS,

ber (Sonfonant, *konsona, spógoska.
SRitleib, -leiben, n. lito, politowanie, ualenie;

spoiny al.
6j. mao tam bywa susznoci, gdzie wiele
trzeba litoci , <£rn. -fpnbb. — haben lito ober

miosierdzie mie nad kim, uali si nad kim.
litowa si; bibl. cierpie z kim, utrapionym
by z kim.

SRitieiben, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , er litt

mit, Conj. ba9 id) —, er mitlitte, Part. praet. mit*

gelitten cierpie wespó, razem.
SRitleibenheit, -fchaft, f. ( bie ) spóicierpienie,

sympatya.
SRitleibenStocrti) godny politowania.

SRileibig, ad., SRitieiben ijabcn unb barin gegrfinbet,

litociwy, litony; 2l -, bibl- spólcierpiacy do«
legoei ; spoiny ciar znoszcy.

SRitleibÖbolI, adj. f."mitleibig peen litoci.

SRitlere redni.
SRitlernen, v. n. m. h , uczy si z kim razem,
— spoinie; v. a. nauczy si czego z czem
innem.

SRitmadjen, v. a., mit anbern jugleid) mad)en ober

befolgen, robi co z kim, by przy czm; cf. po-

zwala sobie y wesoo, lubi hula; nalado-
wa drugich, tak czyni jak drudzy czyni.

SRitmcnfd), m. (ber) blini, g. niego, cf. spóczo-
wiek, g. a.

SRiinehmen, v. irr. a. m. h., Praes. id) nehme, bu

nimmft, er nimmt mit, Imperf. id) —, er nahm mit,

Conj. ba9 id) — , er mitnähme, Imperat. nimm mit,

Part. prt. mitgenommen, — mit fleh nehmen bra z
sob, wzi z sob.

2) — , entfräften, erfdjopfcn wycieczy, da sie

komu w znaki. (£$. er ift in unfern Souinälen

ftarf mitgenommen roorben mocno jest opisanym
w dziennikach naszych; wj'dal teraz obron
swoj, (a).

SR it nich ten, adv. adna miar, nie.

SRitrechneu, v. a. jttgleich mit anbern Dingen in

Stedjuung bringen porachowa z czem, wracho-
wa, przyrachowa do czego.

SRitreben, v. n. m. 1), razem mówi, wtrci si
do rozmowy.

SRitrcgent, m. (ber) spórzdzca.
SRitregentfchaft, f. (bie) spólne rzdy pi.; spoiny
udzia w rzdzie.

SRitreifcn, v. n. jecha razem, podróowa
wspólnie.

SRitfchitfen, v. a. razem posa.
SRitfd)ufbig, ad., mit anbern eines unb beffelben

5Berlned)en8 fd)ulbig , wspólwinien; cf. wspólnik
przestpstwa, spdwinowajca ber SRitfchttlbige.

3Ritfd)iilbner, m. (ber) wspóldlunik
, g. a;

spólwinowajca.
SRitfd)filer, m. (ber) wspóucze, g. cznia.

SRitfdjülerin, f. (bie) spóluczennica.

SRitfchluefter , f. (bie) spólsiostra, siostra.

SRitfingen, v. irr. a. m l)., Imperf. id) — , er fang

mit, Conj. bafj id) — , er mitfänge , Part. prt. mit*

gefangen wspólnie piewa.
ÜRitfpiclcn, v. a., mit anbern gemeinfehaftlid)

wspólnie z drugimi gra; 2)—, begegnen,

belli traktowa. einem Übel — le si
z kim.

SRitfpieler, m. (ber) wspólnik gry.

SRitftimmen, v. n. m. I). razem gosowa.
SRitfheiter, m. (ber) wspótbojownik

, g.

kolega w boju.

SRittag, m. (ber) ber 3citpunft be8 SageS , too bie

Sonne am hßchften über bem «öorijont fleht; 2)

Süben poudnie. 3) — , baö SRittagöcffen obiad,

g. u. Slm hellen SRittag w samo poudnie. ®c--

gen SRittag ku poudniowi. 5Bon — od poudnia.
lad) — po poudniu. 2)er SRadwiitag po-
poudnie.

SRittägig, ad. poudniowy.
SRittagS, adv. w poudnie, na poudnie, w obie-

dnej porze.
SRittag§6rob, SRlttagScffen, n. (ba8) obiad, g. u.

SRittagß fläche, f. (bie) paszczyzna poudniowa.
SRittagßgaft, m. (ber) go na obiad; cf. sto

ownik na obiad.

3Rittag8g|e;genb, f. (bie) strona poudniow.
(nieba).

SRittag Bgefpenft, n. (bab) przypotudnica, po
udnica, L.

SRittag8ljifte. f. (bie) upa poudniowy.
SR it ta göi) ö he, f. (bie) wysoko poudniowa.
SRittag8frei6, m. (ber) poudnik, g. a.

SR i t tag 81 an ber, $1., gegen SRittag (iegenbe Sänber

kraje poudniowe. 2) ber SRitfag&lanber, ein (iin=

mobiler eines — Ianbe6 mieszkaniec poudnio-
wy , SSj.

SRittagSiinie, f. (bie) poudnik, g. a.

SRittagSluft, f. (bie) powietrze poudniowe.
SRitagSmahl, n. (ba8) bie —mahljeit, ba6 —

effen obiad, g. u.

SRittagfiprebigt, f. (bie) kazanie poudniowe.
SRitagepunri, ro. (ber) (©üb—) biegun po-

udniowy,

fplelen

behau*

obej

cf.
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Mittagsruhe, f. (bie) ber — fcfilaf, ber @d)laf, ben

man nad) ber MittagSmafiljeit hält, spoczynek po
obiedzie; cf przesypianie si poobiedniej cf.

spanie popoudniowe; cf. *przypoudnica , sen

poudniowy, spanie po obiedzie. —ruf)ei fjalten

przespa si po obiedzie, poudniowa, L.

Mittag8fd)inau8, m, (ber) uczta obiadowa.

MittagSfeite, f. (bie) strona poudniowa.
Mittag8fonne, f. (bie) soce poudniowe.
MittagSftunbe, f. (bie) godzina poudniowa. 2)

godzina obiadowa.
Mittagstafel, f. (bie) f. M—ma6I.

Mittag&minb, m. (ber) ber SBinb urn bie -jeir,

ober ber au8 Mittag fommt, wiatr poudniowy.
Mittag6jeit, f. (bie) czas poudniowy pora pou-

dniowa.
MitagroartS ku poudniowi.
SOlittatijeii, v. n. m. fi.

tacowa razem; take
potaczy.

Mitte, f. (bie) rodek, g. dka, porodek; polowa.
8lu8 ifirer — z grona swego, (a), ober z po-
midzy siebie, (a)j liczba Posów z ona swego,
Dm eh. 3n eurer — zgromadza na ono wasze
Reprezentantów. Slu8 unferer — z poród nas,

z pomidzy nas; cf redzina; Gr. rzecz w
redzinie (sc. dokumentu) obszernie wyraona,
9t8. Mitte Suli w poowie Lipca.

Mittel, ad, Compar. mittler, Super!, mittelfte, roa6

in ber Mitte ift, redni, ia, ie; 2) adv. ród,
poród.

Mittel, n. (ba8) ba&jenige roa8 in ber Mitte ift,

rodek, g. dka.

2) — , eine roirfenbe Urfacfie, in fo fern man fid) ifirer

3tir Erreichung einer Mbficfit bebient, sposób, rodek,
g. dku; — gegen etro. lekarstwo. @£. sposób
zachowawczy przeciw zaraeniu si óta go-
rczka (a); Seulon, rodzaj cebuli jest najle-

pszym i najpewniejszym lekarstwem na u-

kszenie przez wa, (a).

3) $1. — , Vermögen, Reicfithum bogactwo, do-
bra, majtek, g. tku. cf. zasoby.

Cr,, nie raz sposobów i wtku niestao,

Krsck. Sug eigenen Mitteln z wasnego ma-
jtku, 9tS. 6g. nie dla tegom synfcw do szkoy
odda, eby mi nie miao wystarczy (alS fefilte

e8 mir on Mitteln ju) na mistrzów w domu, Krs.,
cf. stanie ich na to, Krs.

4) — , SSermittelung porednictwo. Sn8 — treten

wda si w co, stan w porodku. ©id) inö

— legen rozjemca by , by porednikiem
w czem.

Mittelalter, n. (ba6) ba6 Sitter ätoifcben ber Sugenb
unb bem fiofien 2(lter redni wiek; in ber ©efebiebte.

rednie wieki pi

Miittelart, f (bie) redni rodzaj, — gatunek.
Mittelbar, ad. (Sat. mediatus) roa6 burd) Mittel ift

ober gefd)iefit poredni, poredniczy, porodko-
wy, a, e. 2) — , adv. porednio, (aa); przez
rodki, poredniego. Unmittelbar, bezporednio,
w prost (Sat. immediate). Gr,. cignli w prost

lub porednio z td korzyci (a).

Mittel bing, n. (baS) ein Ding, roelcfie8 jrmfefien jtoei

anbern in ber Mitte ift, porednicz jestestwo,
KV., obostronua rzecz, cf. obojtna rzecz, cf.

Sat. adiaphoron , cf. porednia istota ob. rzecz

i- §3. drama ift groifcfien Comoed. unb Tragoed.
Mittelfinger, m. [ber] palec redni, palec

serdeczny.

Mittelformat, n. (ba8) redni format', forma
redniej wielkoci.

Mitte I gang, m. [beri redni ganek.
Mittel gattung, f. (bie) redni gatunek.
Mittelfianb, f. (bie) ber Sfieil ber ^»anb jroifefien ben

gingern unb ber «Sanbrourjel do, g. doni, do
caa w miasz u której wisz palce (Sat. me-
tacarpus)} ródrcze Trój.

Mittelfiolj, n. (ba8) drzewo redniego wzrostu B.

Mittelflaug, m. (Der) brzmienie rodkujce mi-
dzy dwuma innenii.

MitteltreiS, m. f. 2Cequator, równik.
Mittellänbifcb, adj. ródziemny. Da8 mittellänbi»

fd)e Meer ródziemne morze.
Mittelmann, m. (ber) ein Mann bon mittlerem

Staube unb SBermögen czowiek mniej majtny,
— redniego stanu; cf. in ber sßoln. Scfiiffcrfpracfie

buchtownik, Contr. tr.

Mittelmafj, n. (ba6) rednia miara.
Mittelmäfjig, ad. redni ober redny, pomierny,
mierny.

Mittelmafjigfeit, f. (bie) pomierno; cf. B.

*rednia, nie wielka warto, rednio. <$$.

Avszystkie rednioci zdaj si niesmaczne (je-

go w Tulczynie znarowionemu oku), Trb.
Mittelmaft, m. (ber) redni maszt.
Mittelmeer, n. (ba8) morze ródziemne.
Mittelbunft, m. |ber] punkt rodkowy cf. ro-

dek, g rodka, redni punkt, sam rodek, cen-
trum. Den — fliefienb odrodkowy (Sat. centri-
fugus) ; cf. opp. dorodkowy.

Mtt.tel*9tfiein, m. (ber) rodkowy Ren (a).

Mittelfala, n. (ba8) rednia sól, Tch.
Mittelfatj, m. (ber) rednie przecicie; cf. redni

stosunek; j. S3, cena przez rednie przecicie
wynaleziona, (a), äßeun man ben — annimmt
biorc redni stosunek; rednia ilo (a) f.

Durcfifdjnitt. Gj. rednia ilo dochodu rocznego
w latach 1824 — 28, ber Mittelfalj be8 jährlichen

©iufommeiuj etc. 2) rednie zdanie.
Mittelfchlag, m. (ber) redni rodzaj.

MittelSberfon, f. (bie) porednik, g. a; poredni-
czka, f.

Mittelft, adv. ft. bermittelft za pomoc: cf. sposo-
bem, j. S3. — aresztu, 3t®.; cf. przez. gj. mit»

telft Slbgabe ber S3egleitfd)eine bie SBaare beim %oü>
amt aninelben przez' oddanie etc.

Mittelfte, ber, bie, ba«, Su|peri. bom »;dj. mittel

redni, ia, ie, rodkowy.
Mittelftanb, m. (ber) redni stan, rednia klasa.
Mittelftatur, f. (bie) redni wzrost.
Mittelfrage, f. (bie) rednia droga, redni goci-

niec; rodek, g dku, 6j. rodek roztropny
trzeba trzyma midzy temi zbytecznociami,
Krsck. Die -ftrafje fialten rodka si trzyma,
rodkiem i. Die —ftrafje ift bie befte miara we
wszysikiem najlepsza.

Mittelftuct, n. (ba8) rodek, sztuka porodkowa,
kawa ze rodka. Gg. Koci okoo stawów
grubiej jakoby nadte, poniewa dugie ich

rodki cieczej i sabiej, DD. in ber englifeben

Äranffieit.

Mitte (treffen, n. (ba8) ba8 Gentium einer SIrmee

hufiec redni, redni szyk, Krs. mysz. 62.

Mittel tud), n. (baó) sukno rednie.
Mittelurfacfie, f. (bie) porednicz przyczyna.
Mittelroall, m. (ber) kortyna.
Mittelweg, m. (ber) rednia droga.

Mittelwort, n. (ba8) ba8 ^artieibium imiesów,
g. u.

Mitten, adv. ft. in ber Mitte w poród, ród,
wród, na onie czego; mitten burd) porodkiem,
wskro, na wylot. — innen w samym rodku;
i- S3, in einer @d)iift, im $er,t av redzinie , 9t@.
— au8 bem Seibe ze rodku ciaa, z samego
brzucha. — im Sommer wród lata, w same lato.

— im äßinter wród zimy, w sam zim. — in

ber ©tabt wród miasta.
—

' im ©enujj be8 Srben*

qliicfö na onie szczcia.
Mitternacht, f. (bie) bie ©tunbe bon 12 63 1 libr

in ber 9Jad)t pónoc, g. y, pónocek, g. cka. 2)
— , eine ^>immel6gegenb , Storben pónoc, g. y; cf.

9luff. siewer.

Mitternächtig, ad. pónocny, a, e, (Sin mittel*
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nachtlicher SrbmauS podkurniki, in SUA., cf.

niadanie pod kurkiem, SP.
2l gegen Slliternacht liegenb pónocny, cf. SHuff.

siewernoj.
SJlittcvnad)t6, adv. o pónocy. 2) in 3ufammft}g.
pónocny.

SJcittfaften, $1. rodopoeie, n.

SJittheilbar, adj udzielny, a, e, czstkowa si
mogcy, DD.

S)(ittf)eilen , v. a. udzieli, uyczy, ' zwierza
si czego; cf. fid) mittheileu boa Äninfheiten cz-
stkowa si, DD.; j. 0. drugim zwierza si
myli naszych moemy, Pam.; ber ba mittheiit

udzielajcy, a, e; cf. (za)komunikowa.
äflittheilen, n. (bab) bieffllitthcilting udzia, g. u,

udzielenie, udzielanie, uyczenie, uyczanie i

cf. powierzenie, Pojata; 6g. wzajemne po-
wierzenia, id. gg. DD. Kaszel spasmodyczny
moe sa si udziaem zarazy. emanbcm cine

3JMttheilung madjen donie komu o czem, komu-
nikowa co komu.

SHittheileilb , adj. udzielajcy si, zwierzajcy
si innym.

ättittler, m. (ber) porednik, g. a, *ordownik.
SJlittleramt, n. (bab) bab Slmt eineö Mittlere, befon-

bero bon ghrifto urzd poredniczy, pore-
dnictwo.

SJliitlere (ber, bie, bab), Compar. bon mittel re-
dni, ia, ie.

änittlerrueile, mittlerjcit, adv. ftatt: inbeffen tym
czasem, potem.

äftittragen, v. irr. a., Praes. ich trage, bu trägft, er

trägt mit, Imperf. ich — , er trug mit, Conj. bafj icf>—
, er mittrüge, Part. Prt. mitgetragen razem nie

nosi; razem znosi; cf. ualee do cztgo.
9)littrinfen, v. irr. a., Imperf. id) — , er tranf mit,

Conj. bafj ich — , er mittranfe, Part. Praet. mitge*

trunfcn razem pi z innymi; nalee do (pi-
jatyki).

SflittroodK, f. (bie) ober m. (ber) SJlittrood) roda.
SJcittroochS, adv. we rod; 2> co roda.
992 1 tunter, adv.

f. juiveilen, hin unb roieber, burd)»

einanber, czasem, niekiedy. 2) spoem, w kupie,
pomidzy czem.

SRiturfache, f- (bie) wspólna przyczyna.
äJlitberfrhroorene, m. (ber) spólnik spisku, spó-
spiskowy.

ERibormunb, m. (ber) spóopiekun, drugi opiekun.
SJcitroelt, f. (bie) wiat obecny; spóczeui, pi.

fflcittülrfen, v. n. m. h. wspólnie dziaa; przy-
czynia si do czego; cf. przykada si do
czego, dopomaga.

SWitnnrfung, f. (bie) spótdzialanie, 'przyczynie-
nie si.

SJitmiffen, n. [ba6] wiadomo wspólna o czem,
wspówiadomo. Ohne mein — bez wiedzy
mojej.

SWithjiffer, m. (ber) wiedzcy o czem take, b.

spowierzeniec Wm.
SJHtjählcil, v. a. wliczy do czego, policzy;
liczy razem.

SRitjeuge, m. (ber) spówiadek.
S9litjiel)en, v. irr., Imperf. ul)—, er jog mit, Conj.

bafj id) —, er initsöge, Part. Praet. mitgezogen
wspólnie cign, — i, — wyprowadzi si.

STcijtur, f. 3Jlifchung mikstura, mieszanina.
Sflnemonif, f. (bie)

f. ©ebächtntfjrunft (SRnemotedjnif).

m 6 bel f. ffleubel.

SR obi ruchomy.
SRoblliarefferten, $f. sprzty ruchome, Bhsz.
SDJobiliarnachlafj , m. (ber)' pozostao ruchoma,
pozostao ruchomoci.

STtobtliarbermögen, n. (ba6) majtek ruchomy.
SR o bil i en, Sßl. baS ^cubgcrälh ruchomoci, rucho-
me rzeczy, sprzty domowe.

SJtobe, f. (bie) bie eingeführte 2frt bc8 ©erhaltene im
gefeUfd;aftlid)cn ficbeiij bie henfd)cnbe M ber Älei=

bung, moda. — fein w modzie by, modnym
hy; au8 ber SKobe fein wyj z mody.

9J(0be= (w zoonych) modny, w modzie bdcy;
bisroeilen burd) ben gen. mód.

SNobehuibler, m. [ber] modniarz.
äJtobehänblerin, f. (bie) modniarka, modistka.
SJcobehan_blung, f. (bie) sklep modow kobiecych,

SP.; bc|1cr skad modnych towarów.
W. o bel, n. [bae| eine gigur, ein SJilb, eine bertieftc

gorm, ettcoö hinein jti giefjcu ober ju brücfen, mo-
del, g. modelu; ksztat, forma, wzór, g. u.

3)c obelg cer, f.
f. «£>eil aller Sdjabcn, goryczka krzy-

owa =: Sat. gentiana cruciata, KI.

SJlobell, n. [bab) jeber ©egenftanb, roeldjer nachge-

ahmt mirb model, 'modelusz, wzór, ksztat,
obraz, g. u.

Sttobelliren, v a. unb n. m. 1)., ein ÜJlobett mad)en,

abformen, modelowa.
SRobeln, v. a. unb n. m. h., ein getoiffe ©eftalt geben,

bilben wzorami opatrzy, wzorów nada; kszta-
towa, formuwa, ksztaci.

SKobeltuch, n. [bas] Cbei ben Scahterinnen) ein Sud),

rooriii ffludjfiaben unb anbere giguren genäht roerben

wzór, wzorek, g. wzorku, L.
SDlobenaiT, m. (btr) modni.
3)(0benhanblerin, f. (bie) kupcowa mody (a), mo-

dniarka (a).

SR o ber, m. [ber] ein mit SBaffer bermengter faulenber

Äörbcr , bótwiao, zbótwiao , zgnilizna;
ple, spleniao; zaduch ze zgnilizny (ber

9)coberbuft).

9)1 o ber ig, ad. zbótwiay, traccy zgnilizn, przy
miardy, zgniy, cf. stchly.

Sftöbern, v. n. m. h., 3u9Rober roerben bótwie,
gni.

3)? Obem, adj. ber ü)Jobe gemäß modny, nowomo-
dny; — ber Seijtjeit angehölig nowotny, nowo-
ytny, W.

9)cobernifiren, v. a. mobern machen na now mod
zrobi, nowomodnie zrobi, modernizowa.

3)cobefud)t, f. (bie) pasya do naladowanie nowj
mody, niby modnisiostwo, B.

ÜJcobifd), ad. modny, a. e.

3)1 obu, m. | ber] tryb.

SUögen, v. irr. n. m. h., Prs. id) mag, bu magfr, er

mag, Imperf. id) — , eiMnodjte, Conj. bafj id) -,
er möchte, Imperat. möge, Part. Praet. gemocht
=3 tonnen (mog), módz, zdoa.

2) — , = mollcn chcie, rad chcie, lubi,
da, pragn.

,
3) — , al8 ^ulforcort ben OfJiatlb

unb gonjunctib au&jubrucfen, by, oby, eby; j. S.
er bat mid) , id) möchte bod) fommen prosi mi,
ebym przyszed, üffiaö mag bab rooI)l foften?

cóby to mogo kosztowa? G6 mag fein niech
bdzie. gr mag fagen, wab er loiu" niech mówi
co chce. SBie mag bafl jugehen? Jake el to

dzieje? SBaö mag er boch borfjaben? czerae" on
te zajty.

äRöglirh, "ad., roao fein ober gefd)ef)en fann mony,
podobny, co by moe. gj. ©o biel alS möglich

ile mona; o ile to by moe. Sft eS möglich?

czy moe to by? neu: moliwy, — cf. moe-
bny, a, e. Ej. moebn doskonao doci-
gn (a).

9)cöglid)enfall8 jeeli mona bdzie.
3)1 ög lid) ft, Superl. b. mög(id) jak mona naj—

,

in möglidifter Gile ctroaö beforgen jak mona ober

ile by moe najpieszniej co uatwi. <Sd)reU

ben ©ie möglidjfr balb napisz Pan jak mona
bdzie najrychlej. 3d? habe mein 3Röglid)fte8 ge^

than com tylko móg, tom zrobi.

&flöglid)fcit , f. (bie) mono, f., podobiestwo,
cf. moebno.

9)(obainebancr, m. (ber) mahometanin f. SRuham— .

3)iol)n, m. (ber) mak, g. u, (Sat. papaver). Sßilber,

rother— f.
gclbinohn. ©tad)liger — ,_ Sldtermohn

bielmok; cf. palecznik (Sat. argemonia),



9»0l)ttavti0 — 9ÄottatItcfc. 525 SttotiatSfluji — fSoniun.

SJobnartig makowaty.
3Jcobnbaubt, n. (bat)) bev SRohnfobf gówka maku,
makowa gówka, I) ambr.; am Üblid)flen ma-
kówka.

9Wo J>nf IÖ 9 C. $ß(. kluski z makiem.
5DoI)nfud)en, m. (ber) makowy placek; cf. Ruff.

makownik.
SRohnfaft, m. (ber) sok makowy, opium.

SRoIjnfame, m. (ber) makowe nasienie.

Sftoljr, m. (ber) ein äRenfd) bon einer fchtoargbraiinen

©efichtefarbe, murzyn, g. a. 2) — , ber 9tame

eineS <Seiben3euge8 , mora , materya jedwabna
mieniona.

3D? o()r, n. [ba6| f. 8ttoor.

SRöbre, f. (bie) 9Robrriibe, f. marchew, g. chwi, ift

eollectib. ©emeine, roilbe — , f. <£fel6möhve.

SRohrenfobf, m. (ber) czarnogów, g. a, ober

czarnogowy ko, cf. B. ko kary. 2) — , eine

SlrtSSachfielen czerniczek; cf. pliszka murzynek.
SRohrenlanb, n [baS] ziemia murzyska, kraj

murzyski.
attobrig, ad., f. moorig, au§ SRoor befrehenb, SRoor

enthaltenb bagnisty, oparzysty.
SJlohrin, f. (bie) murzynka.
SRobrifd), ad. murz3"ski, murzynowy, murzy-

n o waty.
SJtobrriibe, f. (bie) marchew ogrodowa, Ki. %aU

fd) — f. -öirfcijrourj, fteine.

SR o l eh, m. (ber) eine Slrt fchroarjer (Sibechfen mit gel»

ben ^t^n salamandra, Jarocki, jaszczurka
czarna olto nakrapiana, krzeczek.

äRolbau, f. (bie) Modawia, Multany. 2) — , ein

glufj, Motdawa.
SRolbauer, m. (ber) modawianin, *multanin.

SRolbauer in, f. (bie) 3Iodawianka.
SDlolbauifcf) modawski.
Stolen, a?!., a- S3- c« o« @ee,bie Dämme, SSehre

groble portowe, Raczyski.
3Roleftiren f. beldftigen.

3Roll)bbän, n. (baó) ein SRetall oowik, Tch.
SRolfen, $1., ber mäfferige £hei( berSRilcb, serwatka;

(Srn. .£>. *kapalka.

SRolfenbieb, m. (ber) motyl, g. a.

SJtolfenfur, f. (bie) leczenie sie serwatka; tyca.
9Rolfig molficbt serwatczany, serwatkowaty.
SRoll, in. ein 3eug Multan, PI. multany (a). 2) in

ber 3Rufif: ber äRollton ton mikki, minor.

*9Rolfd), ad. zgniy, a, e.

SRoltbeere, f. (Sat. tubus charoaemorus) malina
porzeczko licia, Jnd"z.

8Rolb, ein Äraut, smagliczka, »ach SireniuS Saiu
fraut, Stachtfchatten.

SRoment, n. [baó] moment, chwila.

äRomentan chwilowy, a, e; momentalny; adv.
chwilowo.

5Romu§, m. (ber) Momus, bajeczny boek kry-
tyki; fig. gryzosaw, g. a. Sj. Dbotecki:
Gry, przegry, podchwytuj, gryzosawie

mity, A jeli co znajdziesz, bij ze wszystkiej
siy, Tylko prosz piórkiem i pókim yw;
Bo z grobu odpisa niesychany to dziw.

Jednak ufam, bd i po mojej mierci Prawdy-
broscy, których pióro eb ci zwierci —

.

SRonabe, f. (bie) monada, cf. Sitom.

9Ronard), m. (ber) ber ehcrrfcher Monarcha, Sa-
mowadca.

SR on ar eh te, f. (bie) bie Mein&errfdjaft «ber ein Reich

monorchia, jedynowadztwo, jedynorzdztwo;
2) —, ein Steich, baS eine einjeine Sßerfon regiert,

opp. SRebublif monarchia, samopastwo, o pp.
rzeczpospolita.

8Ron archin, f. (bie) Monarchini.
SRonarchifd), adj. monarchiczny, a, e.

SHonat, m. (ber) miesic, g. a, Pi. miesice, g.—sicy.
SR ona t lid), adj. miesiczny, a, e; 2) —, alS adv.

co miesic, miesicznie. (Sj. bie monatliche ffleU

nigting haben mie na bielinie.
SRonateflufj, m. (ber) miesiczka, regularno

(u kobiet).

SRonatófrift, f (bie) przecig miesica, u zo, zwy-
czaj wekslowy.

9Ronat8gelb, n. (ba8) miesiczne, g. ego.
äRonatSrofe, f. (bie) róa miesiczna.
SRonatöf thrift, f. (bie) czasopismo miesiczne t.j.

co miesic wychodzce.
SRonatSfolb, m. (ber) miesiczna paca.
SRonatmeife, adv. miesicznie, co miesic; na
miesice.

SR önrh, m. (ber) mnich, g. a; 2) ein berfchnittenee

Sfyier rzezane zwierz, trzebieniec.
SRoncherei, f. (bie) mnichowstwo.
äRÖlldjifch mnichowski.
9R önd)6» mniszy.
9Rond)8bogcn, m (ber) próna strona w druku.
9R6nd)6fappe, f. (bie) kaptur, g. a; cf. *kapicaj

2) — , f. Gifenhut, blauer.

SRönchgflofter, n. (bae) klasztor mnichów, cf. b.

mniszy klasztor, Krsk. 1, 11.

SRönchbfutte, f. (bie) *kapica, kaptur, g. a.

SRoncheleben, n. (bag) ycie mnichowskie.
SJtond)§orDcn, m. (ber) zakon, g. u, (mnichów).
9)lond)5blatte, f. (bie) plesz, g. y; cf. korona.
äRöndjerobbe, m. (ber) gatunek fok w morzu
Adryatyckim yjcych do 8 stop dugich, fehlt

im Jarocki.

SJRoncbbfchrift, f. (bie) charakter gotycki.
SRbnchGroefen, n. (bab) mnichowstwo.
3Ronb, m. (ber) ber SRebenbtanet ber Grbe ksiyc, g. a.

2) — , ber SRonat miesic, g. a.

_
Der äRonb fdjeinet ksiyc wieci. Der —

nimmt ju przybywa ksiyca. Der — nimmt ab
ubywa ksiyca. Der ~ gehet auf wschodzi
ksiyc. Der — gebet unter ksiyc zachodzi.
Der — im auffteigenben Änoten, im Drachenfopf
wzowstpny miesic, L. Der SSoümonb penia
ksiyca. Daö elfte SSiertel pierwsza kwadra
ksiyca. Da6 le^te SSiertel ostatnia kwadra.
Der neue — now' ksiyca.

SDconbauge, n. (ba8) oko lunatyczne.
3Ronbbefchreibung, f. (bie) selenografia , opis
ksiyca.

SRonbchen, n. (ba§) ksiyczek.
SRonbenhell, ad. widny od ksiyca, jasny.
äRonbenjahr, n. (baS) rok ksiycowy..
SRonbenmonat, m. (ber) miesic ksiycowy.
SRonbfinfternijj, f. (bie) bie SSerbunfelung be§ 9Ron=

beb burd) bie (Srbe zamienie ksiyca.
äRonb förmig ksztat ksiyca majcy, ksiey-

cowaty.
äRonbtalb, n. (ba§) (Sat. mola) zaniad.
SRonb traut, n. (ba8) zapartnica, L., cf.

f. S(tla8*

blume. 2) — , dugosz podejrzon, KI.; podezrzo
pierzasty, Jndz.i pieninik, Hgn. (Sat. botry-
chium lunaria, Hgn., cf. osmunda lunaria, L.)

9Ronblid)t, n. [ba6] ber 3)cpnbfd)ein wiato ksiyca,
powiata, wiato miesiczna, KV.

SJconbmilch, f.(bie) mleko ksiyczne, glinka tu-
sta, B. f. SSlumenbach: Sftehlfretbe, Sat. lac lunae.

SDtonbraute, f. (bie) dugosz podejrzon, KI. (Sat.

osmunda lunaria), f. 3)tonbfraut 2).

SRonbfchetbe, f. (bie) tarcza ksiyca.
üRonbfchein, m. (ber) wiato ksiyca.
SKonbfichel, f- (bie) póksiyca.
SDtonbfudjt, f. (bie) lunatyzm, nocne bkanie.
SWonbfüchtig, ad. lunatyczny; ber 9»onbfüd)tige

lunatyk, miesicznik, — f. (bie) lunatyczka.

SRonbSroanbelug, f. (bie) odmiany ksiyca, lu-

nacya.
SKonbbiertef , n. (ba8) kwadra.
SK o nb biot, f. f. SltlaSblume.

SKonbroechfel, m. (ber) zmiana ksiycowa.
SDloniren, v. a. f. mahnen.
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SB oni tor i u in f. ÜHaljnfdjreiben.

ÜRonfalb, n. (baS) zaniad, g. u, (Jot. mola), L.;
potwór,

f. ÜHonbfalb.

9)1 ono gamie, f. (biel monogam ia, jednoenstwo.
fDonographie, f. (biel monografia, rzecz treci
naukowej (osobl. historycznej) o pojedj'nczym
przedmiocie.

Sttonolog, m. (ber) rozmowa z eamym sob.
SWonopoI, n. (boo baS »Recht allein mit ctroaö ju l)an*

belli/ luonopolium, SBj , *samokupetwo. 2) —

,

ein ^reiheitSbiicf baju przywilej do wycznej
sprzeday.

93? on ot on f. eintönig.

Bon o tonie, f. [bie) monotonia, czsty powrót
tosamych tonów, Da n t., jednodwieczno, SBj.

f. eintönigfeit.

SRonftranj, f. (in ber römifdien Äirche) baS ©ehäufe,

rooriu bie ^»oftie aufberoahrt iuirb, monstrancya.

STtonftröS potworny.
SRonflrum, n. (baz) potwór.
SRontag, m. (ber) poniedziaek, g. ku. 35er blaue
— szewcka niedziela, szewckie wito, cf. po-
niedziakowa, L., SBarfch.; cf. bieli, keufj.^oln.
potarciny poniedziakowe.

äfton tag lich, poniedziakowy; adv. co ponie-
dziaek.

SRontie, f. (Cat. montia) zrzódlek, Kl. Jdz.
äRoutiren, v. a. fleiben (bon Solbaten) mundurowa,
umundurowa, w mundur ubiera.

SRontirung, f. (bie) munderunek.
SRontur, f. [bie| bie Äleibung ber gemeinen «Solbaten

ober Skbienten mondur, monderunek, aurb mun-
dur , ober munderunek, aber nicht mondura,
5r.=5oIn.

SRonument, n. |ba6] f 35cnfmal.

SRoor, n (baS) ein fumpfigeö, moraftigeS Sanb bagno,
oparzysko, trzesawica; bota pi.

SRoorheibe, f. f. Smmerfchön, fumpfigeS.

SRoorig, adj. aus SRoor beftebenb, SRoor entfjaltenb

botnisty, bagnisty, oparzysty.

SRoorfpinnenfrattt , n. (Cat. scheuchzeria palu-

stris) botnica sitowa, KI.; szejcerya botna,
Jndz.

SRooS, n. (ba6) mech, g. mchu i mit — beroachfen

omszay.
SR o öS beere, f. (bie) kamionka, órawina, cf.

f.

Ärähenbeere.

SRooSblume, f f. Sotterblume, gemeine.

SRooSfl'erhte f. ©teinflechte porost kamienny, Kl.

SRoofid)t, mooflg mszysty.
SRooÖrofe, f. (bie) róa mszysta.
SRooSfchroamm, ni. (ber) biela ober bielka (Sat.

agaricus gledischii) SFtuff. bielanka; Sioll). bielak.

SRooSbogelfraur, n. f. SRaftfraut, nieberliegenbeS.

8Roo8road)Olber, m. f. S3ärlapp, fproffenbcr.

*SRoppd)en, n. pumex.
SR opS, m. (ber) eine Slrt |>unbe mops g. a.

SRöpSchen, n. (baS) mopsik.
SRopSgefidjt, n. (baö) mopsowata twarz.
SRobSnafe, f. (bie) nos zadarty.

SRoquant, adv. wybredny, szyderski, a, ie,

najgrawajacy si.
SRoquiren, fid), drwi z kogo, natrzsa si z

kogo.
Mora, f. Serjug, in — fein, j. 33. er ift iii — geblie*

ben w wypaceniu waluty nie uici si.
SRoral, f. (bie) bie SBiffenfchaft bon ben ©efe^en ber

Sittlid)feit mora g. u, nauka moralna, — brebi«

gen moray prawi.
SRorolifd), ad, fittlid) moralny, a, e.

SRoralifiren, v. n. m. h., Kegeln ber Sittlichfeit bor*

tragen unb rinfchärfen, moralizowa.
SL)t o r a ( i ft, ni. (ber) moralista.

SRoralilat, f. (bie) bie Sittliehfeit moralno, oby-
czajno.

SRornlphilofopfyie, f. (bie) filozofia moralna.

äUordne, f. (bie) roarena, sielawa (Cat. muraena
helena, L.).

SRoraft, m. (ber) toeidbeS mit SBaffer bermifdhteS Gib*
reid) bagno, biota, PI. trzsawisko, oparzysko;
cf. oparzelisko, Krs. 1. jh <S. 223; cf opar-
czysko, nad) Wasielewski ex Biaystok, na Pod-
lasiu, in oma, Ostroka, Putusk, Pock,
aud) S|Sr.*$oIn.

SRoraftig, ad. bagnisty, oparzysty, grzski.
SRoraftlabfraut, n. (Sat galiura ullginosum) przy-

tuli kauow a, KI., Jndz.
SRoraftbeilchen , n. (Sat. viola palustris) fiaek

pizylaszczka, Kl., Hgn.; fioek botny, Jndz.
SOI o v b raten, m. (ber) sztuka grzbietowa na
piecze.

SRordjel, f. (bie) eine Slrt efjbarcr Schroimme smarz,
smardz.

SRorb, m. (ber) ein unbefugter, borfaiMidjer Jobtfchlag,

mord, morderstwo, rozbój, g. oju, zabójstwo.
Sinen — begeben mobójstwo popeni. —

rächen pomci si rozlanej krwi. 2uf — Ullb

Sobtfd)l(tg na bij zabij.

SRorbaufdjlag, m. (ber) zamach na ycie czyje.

SRorbbrenner, m. (ber) podpalacz, g. a, (a) in ber

Segi&latur 18-25; *poognik , L.; *paliwioska,
*wypalacz, L. ; cf. 9Juff- zaygatel, g. a.

SRorbbrennerei, f. (bie) zbrodnia podpalania (a),

zbójeckie podniecanie ognia; cf. L. pooga.
SRorbbrennerifd) zbójeckiemu podpalaczowi wa
ciwy.

SüRorben, v. n. m. h., SD?orbrr>ateu begehen, tobten za-
bija, zatraca, mordowa, zamordowa.

SKÖrber, m. (ber) morderca, zbójca, zabójca.

SRörbergeficht, n. [i>a§] zbójecka twarz, Nieme.
SOorbergrube, f. (bie) zabójczy dó (a), cf. jaski-

nia zbójców ob. — otrów, 'zbijalnia, L.
SRörberhanb, f. (bie) rka zbójcy ob. zbójecka.
SKörberin, f. (bie) zabójczyni, P. Jan.
SRorberifd), adj. morderczy, rozbójniczy, za-

bójczy; zbójecki; adv. morderczo, po zbojecku;
für baS vulg. mörberlid) okropnie, cf. nazabój.

Gj. morderczy szturm; Sj. okrt na zabój
pije wod, Nmc.

9Rorbgefd)id)te, f. (bie) historya o zabójstwie.
2Rorbgefd)rci, n. [baS] bas ©efrhrei, roobuvd) ein be«

gangener SRorb oerfünbigt roirb, woanie na gwat,
krzyk na gwat.

2) ein febr heftiges, fdjrecflicbeß ®efcbrei okropny
wrzask, haas.

SRorbgefell, m. [ber] towarzysz zbójecki, spólnik
mordu ober zabójstwa.

SOtorbgetoehr, n. (baS) or zabójczy; cf. B. bro
mordercza.

9R orbgier, f. (bie) chciwo ober chu zabójcza.
ÜRorbgierig rozpalony chciwoci mordu.
SRorbio,

f. 3fter, na umór, na gwat.
SRorbfeller, m. [ber| kazamata.
SWorbltlft, f. (bie) chtka zabójstwa (a), dza

krwi.
SKorblufig chciwy mordów.
33corbfcene, f. (bie) mordercza scena.

SKorbfd)lag, m. (ber) mordownlk, L. (beimSRilitair).

SWorbflnn, m. (ber) zmys zbójecki (oznaczajcy
si na czasce zbójcy podug Gala).

SRorbftreid), m. (ber) cios ober raz zabójczy, fig.

okropny figiel.

9J?orbfucbt, f. (bie) f. —luft, -gier.

SRorbtbat, f. (bie) ft. COcorb zabójstwo, mord, g. u.

SRorbroaffe, f. (bie) bro zabójcza.

fflcorbroegl, m. (ber) droga niegodziwa; cf. droga
gdzieby smoki topi mona.

SRorefl, Sitten, obyczaje; j. S3, id) roili bid) OTortS

lehren naucz ja ci gwizda po kociele.
9» or eile, f. f. Ämarafle.

SOiorganatifche (She, f. (bie) maestwo morga-
natyczne, — na lewo rk.

SOJorgcn, adv. nächftfolgenber Sag, jutro. 2) ber —
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m., bie ,3cit U1" ben Aufgang ber Sonne nnb balb

nachher ranek, poranek, rano, zaranie, zaranek,
L. Der — i fi nahe ju sie zbiera ku poranku,
Krs. NB. Mickiewicz braucht in ^Srofa ranek;

6j. wizie budzi si strudzony i patrzy w
okno — ranek. Side — co poranek. ©Uten —
dzie dobry. (Segen — na wschód. S3i3 — do
jutra, bon — od jutra

3) — , eine -§immelögegenb wschód, g. u 4) —

,

ein gelcmaofj, mórg, g. u, przecz.

50?orgen6 rano. j)e8 50?orgen6 zrana.

50?orgenanbncf), f. (bie) naboestwo poranne.

SKorgenanjug, m. (ber) ubiór ranny.
50?orgenarbeit, f. (bie) praca poranna.
50?orgenbefucf), m. (ber) odwiedziny ranne pi.

50?orgenblatt, n. (bab) dziennik poranny.
5D?orgenb, adj. jutrzejszy, a, e. (?$. ber inorgenbc

Sag dzie jutrzejszy.

50?orgenbammerung, f. (bie) zorza zaranna; cf.

brzask ; cf. wit.
SÄorgenblid) ranny, poranny.
58?orgeugabe, f. (bie) ba6 ©efchenf eines 6hemanne8

an feine ©attin am erften 50?orgen nach ber ^»ochjeit,

wianoj cf, L. podarunek ranny; cf. L. przy-
wtanek.

SOtorgengebet, n. (ba8) modlitwa poranna.
50?orgenlanb, n. (bas) ein un8 gegen 5D?orgen gelege*

neo Sanb, kraj wschodni, oryent, wschód, kraje

wschodnie, pi.

SDiorgenlctnber , m. (ber) niby wschodniokrajo-
wiec; mieszkaniec wschodu.

50?orgenlinbifch , ad. wschodowy, a, e, oryen-
talny, *wschodniokrajowy? cf. wschodni, ia,

ie, SDB3.

50?orgenlieb, n (ba8) ber 50?orgengefang pie po-
ranna, piosnka jutrzenna.

50?orgenluft, f. (bie) powietrze poranne.
50?orgenregen, m. (ber) deszcz poranny.
50lorgenroth, n. [baój, bie —röthe zorza poranna,
jutrzenka, ©ie 50?orgenröthe beS SebenS wit y-
cia. 6r,. starzec przy zmroku dni lubi sobie

przypomina wit ycia (a).

5Dorgen8, adv. jur SOJorgenjeit zrana, rano.

5D?orgenfd)laf, —fchlummer, m. (ber) ranny sen.

5D?orgcnfegen, m. ber) modlitwa poranna.
50?orgenfeite, f. [bie] strona wschodnia.
50?orgenfonne, f. (bie) ranne soce.
50?orgenftanbchen, n. (ba6) ranna serenada.

50?orgcnftern, m. (ber) bie SSenuö jutrzenka gwia-
zda poranna. 23 — , f. ^»abermtld) (33otf8bart).

SOtorgenftrahl, m. (ber) promie ob. promyk ran-
nego soca.

50?orgenfhinbe, f. (bie) godzina poranna. Spricht»,

bie — bat ©olb im 50?unbe kto rano wstaje temu
Pan Bóg daje (a kto póno temu gówno); cf.

niedospa trzeba, kto chce dosta chleba; cf.

nie rano wsta, niebdziesz mia.
50?orgenthau, m. (ber) rosa poranna.
SKorg entrant, m. (ber) napój ranny.
SOlorgenroache, f. (bie) stra poranna, stra za-

ranna.

59?orgenroärt8, adv. gegen 50?orgen ku wschodowi.
50?orgenroinb, m. (ber) wiatr wschodni; wiatr

poranny.
SOtorgenjeit, f. (bie) czas poranny, poranek, g.nku.
50? org ig

f. morgenb.
SOori^, m. Maurycy, g. ego.
50? or 8 f. miirrifch tetryczny.
50? orf d), ad. mürbe, spróchniay, zgniy; — roerben

próchnie, cf. morszywy, a, e, 3. S3, drzewo.
50?orfchroerben, n. (baS) mursz, czyli wewntrzne

pruchnienie, Sylwan.
50?orfel(e, f. [bie] (Sat. morsulae) inorszelai cf.

3$. morselka.
SSÓrfemau, (Sat. lycopodium selago) wóczga
wroniec, Ki.; widak wroniec, Jndz.; morzy-
bab, Hgn.

50? orf er, m. (ber) ein ©efäf), fefte Äörper bermiftelft

einer Äeule barin ju jerveiben ober jti jerftofjen

modzierz, g. a. 2) — , ein ©efcbiih,, 83omben
baiauö ju roerfen modzierz, g. a.

50?örferchen, n. (ba6) modzierzyk.
50?örfcrfeule, f. [bie] ber — flöget ttuk (modzierzo-

wy), tuczek, g. czka, stpka, L.; tuczka, L.
50?ortalitat f. Stcrbllchfeit.

SÄ ortet , in. (ber) wapno z piaskiem rozrobione,
mieszanina wapna i piasku; cf. L. gruz do
tla nowy, kit Bohusz, wapno murowe, Tch.

50?ohrungen, ein Stäbtchen in Sßreujjcn Murag, g. a.

50? 08 f.50?oo8, n. mech, g. mchu; cf. porost, cf.

wtosik.
50? of a if, f. (bie) mozaika.
50?ofaifch, ad. mozaiczny, mozaikowy, mofaifdje

Slrbeit mozaika, sadzona robota drewnem albo
kamyczkami rónego koloru, Tr., mozaikowa
robota, Tch. 2) mojeszowy, slarozakonny.

SKoßblume, f. (bie) przyjemka (Sat silaus, oenan-
the aquatica, Siren.) äßafferfilipenbel, L.

50?ofd)ce, f. (bie) em liirfifcher Sempel, ein türfifcheö

S3etl)au meczet, jj. u, bonica turecka.
SO? of cl) u 8, m. (ber) 23ifam pimo.
50? of et, f. ein ging, Mosela, Tr.

£0?ofe8, m. Mojesz, g. a; mofaifcher Religion sta-

rozakonny.
50?ofirht, ad. mszysty, mchowaty, mchowy, a, e.

50?ofig, ad mit50?oo8 beioachfen, — enthaltenb mszy-
sty, meszysty, mchem obrosy.

SW

o

8 tau, n., eine Stabt in 8?u&!anb Moskwa.
50?o6fobabe , f. (bie) ber erftc Bucfer, ben man au6

bem Safte ber 3"tferi obren jieht; roeifje — faryna,

g. y, cf. cukier maczka; cf. gelbe — muszkie-
bada, cukier surowy, cf. moskowada, Tchn.

50?o6fott)iter, m. (ber) Moskwicin; f. Ruffe.

50?o8fott)itifa), adj. Moskiewski, a, ie.

50?oft, m. (ber) moszcz, muszcz, g. u, bibt. wino
mode, brzeczka winna, L.

50? o ft ein, moften, v. a., SERoft machen moszcz robi,
cf. wino prasowa.

3)1 o ft ig, ad. bem 50?ofte ähnlich moszczowy, mo-
szczowaty.

50?oftenbütte, f. kad moszczowa, Tch.
50? o ft rid), 50? o ft rief), 50?oft<ut, m. Senf musztarda.
50?otion, f. (bie) poruszenie, ruch, wiczenie, agi-

tacya; 2) wniosek (©efetje8borfcf)lag).

5D?otiD, n. (ba8) ber Seroeggrunb, powód naglcy
do czego, *motywum, pobudka.

50?otibiren, v. a. begriinben ugruntowa, uza-
sadni.

50? o tla u, ein glufj bei fDanjig Motawa.
50?ottblume

f.
Dotterblume, gemeine.

50?otte, f. Cbie) mól, co szaty psuje. 2) — =r fiat.

blatu z= karaczan, m.
50?ottenfrafj, m. fber] dziury od molów.
50?ottenfrd&ig , ad. dziurawy ober przegryziony

od molów, co mole zgryzy.
50? ot ten f er je, f. f. ©olbtnobfchen.

50?ottenfraut, n. f. ©olbfuöbfchen. 2) f. Jüngling««
blume.

50? otto, n. (ba8) godo, dewiza.
50? orce, n. eine Stabt Gniew, g. a; 2) f €Kett>e.

50?ud)eln, v. n. m. I)., nach Setjimmet ober anbrucfjig

rieeben ober fdjmeefen, auch muffen, pleni pa-
chn, stchlizna traci, swdnie, zastchna,
Tr., zatchn, 3Bj.

SOtucfe, f. üble Saune grymas, dziwactwo, zy hu-
mor, narów: cf. gies, eig. S3iöerourm.

3J?ufe, f. [bie] komar; cf. 'sßr.^ßoln. muchor, g. a.

50?ucten fetugen przecedza komora, Matth. 23, 24.

SRucfen, v. n. m. h., einen Saut bon fid) geben pi-

sn, truna, bakna. 2) — , maulen dsa si.
Sr barf nicfjt mucfen niewolno mu przebkna.
3tid)t mudfeii nie ruszy jzykiem, nie otwo-
rzy gby, ani sowa powiedzie, ani truna,
ani pisn.
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SftücTenbiftel, f. f. gliegenbifet.

SDcücfenfang, ra. f. Älebnelfe.

Sttücfen fvaut, n. f. Bitterling.

SKüctenfäuger, m. skrupulat.

SOJ ü cf e n f c f) C

n

, n. (baö) muszki przed oczyma (sa-
bo oka).

SDcÜtfenftich, m. (ber) ukszenie komara.
932 u eter, m. (ber) grjmasnik, burczymucha. 2)

poboni, cichafrant
SOTu cTerei, f. (bie) grymano, dsanina. 2) obu-

dna pobono hypokryzya.
Sfóucfifd) uporny, krnbrny, narowisty; dziw«i-

czny, kwany, letryczny.

932 u cf fen f. mucTen.

932übe, ad. zmordowany, sfatygowanj-, strudzony,

utrudzony, zmczony, spracowany, zmocowany,
znuony, mdy, osabiay, zmachany, bieli, bom
sßferbe. Die mübe Seele spracowana dusza. Den
93?üCen erquiefen odpoczynek sprawi spracowa-
nemu. — Äniee zemdlone kolana wyprostowa.
Sid) mübe geben schodzi si, chodzc zmordo-
wa si; mübe machen strudzi, zmczy; cf.

zemdli kogo, do ustania przywodzi. Sjcf)

mübe madjen zmordowa si, spracowa si,

strudzi si, zmczy sie. Giner Sache mübe
roerben sprzykrzy ober uprzykrzy sobie co.

932übigfeit, f. (bie) znuenie, strudzenie, ocia-
o, eig. Schroerfälligfeü; fatyga.

90? uff, m. (ber) rkaw, g. a.

SJcuffel, m. (ber) ein ©efchobf mit bieten herabhängen*

ben Sibben wargaez, wargal, g. a, wargaty.

2) — , a(6 f. in ber Scheibefunft, ein fleinee @e»

Wölbe atl6 Shon, pokrywka kapelowa??
3) — , in. ber Sechnologie: gliniany tygiel.

SOuffeln, v. n. m.h., brücft ben Jon ouB, ben manche,

befonberS jahnlofe sßeifonen beim Äauen bon fid) I>ö=

ren laffen, *dwiga, sßr.^oln., sapic powoli
zajada.

33? uf fen, v. d. bellen szczeka; cf. Stuff, aja.
932uffig, al. muffig, cuchncy, siechly.

932uhammebaner, m. [ber] machometanin.
föt übe, f. (bie) bie Sluftrengung ber forperlichen ober

geiftigen Äräfte, praca, fatyga. <S8 ift ber — nid)t

Weith nie opaci si pracy, ffiicl — machen za-

dawa komu wielk prace. Die — ift oerloren

w niwecz sic obróci praca. Der — oergeffeu

zapomnie kopotu. — unb Arbeit kopot i ndza.
— nnb Slrbeit anrichten przynosi frasunek. —
unb 2frbeit madjen obcia kogo czem.

_ (S£. za-

da sobie wiele trudów wzgldem osignicia
tego wysokiego urzdu
Dbne — faun man nichts haben bez prace nie

bd koacze, (mafurifd) koace); cf. róy niema
bez ciernia, L. 3emanb bemühen trudzi kogo,
utrudza.

932iihelo8 bez pracy, bez trudu.

932fibeboll mozolny, j. B. mozolna walka (a).

932fif)en, fleh, v. a. rec.,932nhe anmenben, übl. bemühen,

stara si, trudzi si, starowa, usiowa. 2) ficb

friinfen (bereitet) bardzo si trapi, — smuci.
932 üb Ib ad), m. (ber) ein Sari), ber eine 93?ühle treibt,

rzeczka myska.
SDtühlburfche, m. (ber) mynarczyk.
932ühlcbenfbiel, n. (ba6) *mlyniec, g. ca, beffer

mynek.
SDcühle, f. (bie) myn, g. a. Da8 ift SSaffer auf

feine — to to woda na jego myn, tego on
wanie chcia.

Die äßinbmühle wiatrak. Die ScbWimmmüble
pywak, Vol. Die SBafJermühle myn wodny; cf.

tanak, eig. Sdmeibemüble. Daß SBaffer auf feine

— leiten na swoje kola wod cign.
SRühleifen, n. (ba8) worauf ber obere 932üh[fteln läuft,

biegun myski, paprzyca, L.

932 uh len bau , m. (ber) stawianie mynów; budo-
wnictwo myskie, eig. bie 932ühlcubaufunft.

SDlühlengang, m. (ber) »kolo, B.; cf, fflolhm. ka-

mie, cf. $r.'$oln. ganek; wewntrzny skad
myna, Trój.

SJlfiblengcriune. n. (baö) koryto myskie (któ-
rein woda na koa pynie).

SOHihlenrab, 9)?üblrab, n. (ba8) kolo myskie.
9)cühlenfd)rciber, m. (ber) pisarz myski.
8)tül)lenfl)iel f. 9)iühld)enfpiel.

STtühlfaften , m. (ber) ber —rümpf skrzynia we
mynie do mki, kosz myski.

SDtühlflabber, f. (bie) grzechotka, B.; cf. gruchotka.
9)2ühlpferb, n. (baó) ko myski.
£D2üblrab, n. (ba6) koo myskie.
fflcflblfpiel, n. (ba6j *myniec, beffer mynek,

(Srn. .jjanbb.

Snühlftein, m. (ber) kamie myski.
SHüblroehr, n., ein äßehr, ba8 nöthige SBaffer auf

eine 9)cüble ju leitet: spust, tama, B. ; cf. l>. jaz
myski.

93iüblWcrf, n. (ba8) koowrót myski, B.; ma-
china myska, myn, g. a.

9)2ubme, f. (bie) ber 9)2 utter ober be8 SSaterB SrhWefter,
elfteres ciotka, unb tei3tere8 stryjenka; allein nad)
Sßj. ift ciotka bon 9)2utter= unb 33aterfd)Wefter üblich,

cf. ben äBibevfprurb bon 3Bb. in meinem Cßoln.»

Deutfcben aßörtirbud) bei stryjenka, welches lektere

nad) SBj. ona stryja bebeutet; cf. B: siostra cio-

teczna unb siostra stryjeczna (bon ©efchwifter«

finbern).

SJciihfam, ad. pracowity, trudny, cf. mudny, mo-
zolny; j. B. ukoczywszy t mozoln prac —

,

SP.; adv. mozolnie, z bied.
SDcuhfamfeit, f. (bie) trudno, mozolno.
SDJÜbfelig, ad. uciliwy, przykry; biedny, n-

dzny, mizerny, dolegliwy, »trapiony, utrapio-
nego ducha, frasobliwy, tskliwy, spracowany,
cf. utrudzony, (Sr,. Matlh" U, 28, fommt her $U
mir alle, bie ihr mübfelig unb belaben feib podcie
do mnie wszyscy, którzycie spracowani i

obcieni.
ffllühfeligfeit, f. (bie) bieda, ndza, utrapienie,

cierpienie, przykro, dolegliwo, frasunek,
kopot, g. u, mozol, trudy.

äHühroaltiing, f. ftatt Bemühung praca, fatyga,
trudy, strudzenie, utrudzenie.

9Jculatte, m. [ber] mulat; bie SRulattin mulatka.
9)t u l b

e

, f. (bie) kopa, f. g. i, kopa ka, niecka.
Blei in SJculben oów' w nieckach, B., cf. Solb,
oów' w winiach.

SJculbenf ormig nieckowaty.
9)2 ü Ile, n.

f. ©artenmelbe.

9)lüUer, m. (ber) mynarz. (Sr nährt fid) Wie —8
4>ül)iicbcn ywi si jak kokoszka mynarska.

SDlüllerburfd), m. (ber) ucze mynarski.
SOui leigefell, m, (ber) mynarczyk, g. a.

9)lüllert)anbwerf, n. (ba8) mynarstwo.
932 Ulli er in, f. (bie) mynarka.
3)(üller8tochter, f. (bie) córka mynarza, royna-

rzanka.
SDculm, m. troefene, lodere Stauberbe miaka ziemia,

próchniasta ziemia; cf. ? mu, g. u, eig. Schlamm;
it. berfaulteS ^)Olj próchno, pruchno.

iltulinicbi
, ad. pulchny, spróchniay.

«Dtultbeere, f.
f.

SDcolterbeere.

OTuitiplicanb, m. (ber) (liczba) mnona.
SOcultiplicator, m. (ber) mnonik.
Multiplication, f. [bie| mnoenie.
fDlultipliciren, v. a. mnoy, pomnoy.
Ruinie, f. (bie) ber einbalfamirte unb getrocfntte Äör«

ber eincS Sieiftorbenen mumia.
5Ji u in mc uf dni im m. ob. Wummcrci, f. zakapturze-

nic, zakrycie) przebranie si, cf. B. maskara-
da, mamidto, obuda.

33! ii ud) e

u

, n. eine Stabt Munich, Monachium.
SOcünchner, m. (ber) Monachyjczyk; adj. mona-

chyjski. 9K— rin, f. (bie) Monachyjka.
9)2 unb, m. (ber) usta, PI., gba. 2) fig. otwór f.

SÖJünbung. (Sr. i usta ju otworzy jak zde-

I
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ehT ostrzyg i olio zwróci' wielkie i sodkie

jak fig (aa) bon einem Dichterling ber feine SSerfe

borjulefen roünfcht.

ffein äJlmt bor ben — nehmen bez
_
ogródki —

wolno mówi porzuciwszy wszelkie wzgldy;
cf. plusn sowy; mówi co lina do gby
przyniesie. Seinen — halten milcze, trzyma
jzyk za zbami, ginem baS SSort au§ bem fflhinbe

nehmen sowo komu z jzyka — , z ust wyj.
äßaS au8 bem —e gebet co z ust pochodzi. 6U
nem nad) bem — e reben przywieca komu, bak
komu wieci, pochlebia. Ser — ftebt ihr nie

fill nie stanie gba, gba nie ustaje, cf. miele

jzykiem, ©id) etroaS ctu bem — e abbrecben_ nie-

doje, ujmowa sobie chleba, odj sobie co

od gby. SSeffen bns £er3 boU ift beffen geht ber

— Über co czsto jest na myli, to i w ustach

bywa, L.; cf fDattb. 12, 34. z obfitoci serca

usta mówi; cf. godnemu chleb na myli.
SRunbart, f. [bie] gatunek mowy, nad) L.; ober

dyalekt sposób ober ksztat mówienia, cf. Stuff-

nareczyje, bolll. narzecze.
Sföunbbebarf, m. (ber) ywno; zapas dla gby.
3ftünbcben, n. (bael gbka, huzia.

ajcünoe, f, SKünbung ucie, beffer ujcie,

gjliinbel, m. (ber) f. (biel eine $crfon, roeldje ber Slufflcbt

eines SJormunbeS anbeitraut ift, sierota pod opiek
zostajca; maoletni, niedoletni, (a), and) pupila,

SBfl., cf. wychowaniec ober wychowanek, f. wy-
chowanka; cf. eig. 3<5flling, ^flegefinb.

SOtunDen, v. n. smakowa, do smaku przypada,
ffllnben, v. n. m. h. u. rec. Sich — , wpada,
wpywa dokd (o rzekach) ; zczy si.

SJcunbfaul, leniwy do mówienia, ten co skpi
jzyka, maomówny, f roortfarg.

äRÜnbfäule, f. (bie) szkorbut, gnilec, ust zgni-

o; cl. L. *dzigna, PI. g. — gien.

SJiunb glaube, m. (ber) wiara na jzyku (nie w
sercu bdca').

äJtunbharmonifa, f. (bie) harmonika ustna, dru-
mla.

Sftunbhöble, f. (bie) wklnienie ust, L., beffer

jama ustowa Ober — ustna, SBj.

SJlunbbolä, n. f. Hartriegel (Sar. ligustrum vulgare,
L.i ligustr; cf. ptasza zob.

SXünbig, ad. majorenn penoletni, dojrzae lata

majcy, doletni, ia, ie, lata prawne majcy,
dorosy, — który wyszed z pod opieki.

SOnbigfeit, f. (bie) penoletno, doletno, lala

prawne, doroso.
SJtunbigfbrecbung, f. (bie) przyznanie penolet-

noci.
SKunbiren, v. a. na czyste przepisa.
SJiunbflemme, f. (bie) szczkociso, DD.; cf.

zaklnienie szczki, B. kurcz szczk.
SJlunbfod), m. (ber) an ^öfen berjenige, roelcber allein

für bie herrfcbaftlicbe Safel focht, kucharz nadwor-
SRny; cf. Paski kucharz, kuchmistrz komu do

gustu, — do specyaów, — do przysmaczków.
SOcunblacT, n. (.bats') opatek, g. tka, do pieczto-
wania klej ustowy (a), b. i. SKunbleim.

SJcÜnblid), adj. ustny, a, e; cf. sowny, Cr,, przy-
kad lepiej wzbudzi nad ksik lub sowne
napomnienia, Krs. P. 170. ©id) auf feine münb*
lieben grörterungen eintaffen niewdawa si w mo-
wn rozpraw, Nacz Roman; (Sr,, sowny po-
zew, L.; munblicbe Berbflidjtung umowne zobo-
wizanie, 8tS.; aud) ustne zobowizanie.

2) — adv. ustnie.
anunblod) l# n. (baS) bie Deffnung eines hohlen Stau
meS ujcie, otwór, dziura, (otworzysto, cze-
lu).

SJunb offnung, f. (bie) otwór ustowy.
SDcunbfdjenf/ m. (ber) podczaszy, g. ego; cf. cze-
nik, B.

SHunofcbenfenamt, n. (baS) podczaszowstwo,
czenikowstwo.

Mrongeyius, Deutsca-Polii. Wörterbuch. L 2.ief.

äftunbfdjUefjer, m. (ber) muszku zwierajcy u-

sta, zwieracz. Trój.

äRunbfchroamme, pi. bedki (w ustach u dzieci).

äftunbfemmel, m. (ber) buka móntowa, B.

SDhinbfberre, f. [bie| kurcz szczkowy.
SKunbfbiegel, m. (ber) wziernik ustowy.
.SDhmbftud, n. (baS) munsztuk, g. a. unb u. L.

SR fin bung, f. (anftcmbig ft. Sttunblocb) ujcie; cf. o-

twór, g. n.

2) —, bie äRünbe, ber Ort roo fld). ein g(a§ in

ben anbern ober ins SJceer ergießt ujcie; Nil sie-

dmiorakim wstpem wpada w morze, Krs. 1 Sb-

170; cf. Nyl siedmiorogi, PK. 406.

SBeicbfelmünbe minda. Die — einer Äanone wylot
armaty, L. Sie — beS Caufeö oko u strzelby,

3Bj., cf. wylot broni, Szk. . ; otwór.

SJcunbbOtl, m. (ber) pena gba; ks, t. j. ile

si w gbie pomieci.
aRuiibborratb, m. (ber) ber SSorratb an Sebengmit«

telli *prowizya, ywno, zapas ywnoci, pro-

wiant, g. u.

äftunbroerf, n. (bag) vulg. bie ©a6e ju reben dar

wymowy, guteS— biegy jzyk, — wyszczekany.
SRunijibctls municypalny.
STcunicibalitat, f. bie] municypalno, urzd miej-

ski.

SDcunition, f. (bie) amunieya.
SKunitionóroagen, m. (lat. wóz amunicyjny, fur-

gon.

SKunfeln, v. n. m. I)., leife, beimlid) reben szepta,
przebkiwa, *cekta. 3m ©unfein ift gut mim*
fein pociemku postpuj sobie poufaej, — s
mielszemi; cf. Stuff, zodziejom noc sprzyja;

man inunfelt szeptaj, idzie pogoska.
SDcünfter, m. (ber) intrajjburg koció katedralny.

2> — , eine Stabt Munster, Monaster.

SDhmter, ad. nicht jum Schlafe geneigt obudzony
czujny; 2) — ,

^ertigfeit babenb, fid) fcbnell ju be«

wegen, lebhaft, heiter frob, ywy, rzeki, rzewy,
dziarski, hoy, rany, ochotny, wesoy, ucie-

szny, wypogodzony, gracki. (?£. mnóstwo
dzieci piknych, ranych i zdrowych, Krs. @j.

tam gdy wesoe tocz przy Bogini tace, hoe
Nimfy Wenery i ksztatne mieszkance, Szym.
Sr,, hoy pastuszek nuci na fujarce. Krs.
STcunter machen otrzewia, roztrzewia, bu-
dzi; munter merben ocuci si.

3Jt unter feit, f. (bie) czujno, ywo, rzesko,
rzewo, dziarsko, ochoczo, wesoo.

STJlünjamt, urzd menniczny.
SDcunjbeamte, m. [ber| urzdnik menniczny.
SOJunj cabinet, n. (t>aQ) gabinet medalów, gabinet

numizmatów, L.

STcunje, f. (Sat. mentha) mitkiew, g. tkwi, KI.

Hgn.; mita, Jd. SBilbe — (Sat. mentha sylve-
stris) mitkiew lena, KI. Hgn ; mita lena,
Jndz. »ärüne — f. Sadjmunse. Äraufe — f. ©ar»
tenmünäe, ^fejfermuiije.

SRünje, f., gebrägteS SKetafl, (Selb moneta, zdawko-
wa moneta, drobne pienidze, ©ie Scbeibemünje
zdawkowa moneta.

2) — , baS SNünäbauS, bie — anftalt mennica;:cf.
pienidzarnia (auS alt. äftanufer. Golariski). gTmnje
fcblagen bi monet, ku ober kowa monet. —
an Äorn unb Schrot dobra moneta na miedzi i

wadze. — berfalfcben monet faszowa, galfebe— faszywa moneta. ä)tit gleicher — bejahten ró-
wn paci monet, wet za wet odda, a darmo
nic roie bu mir fo icj)_bir, cf. wetowa, L.

SDtünjen, v. a. m. h- bi monet, >,;mincowa. €j.
SaS ift auf mia) gemünjet to nk mi wymierzone
idzie tu o moje skór, na mnie godz.

SJlunjenfammler, m. Iber] zbieracz monet.
SJcünäenfammlnng, (f. bie) zbiór numizmatów ob.

monet.
SR

ü

n jer, m. mincarz, g. a. galfdjer — faszerz
monety, cf. mincarz faszywej monety.
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SRünjfufj, ra. [bei] systema menniczne, (a); stopa
monety, E., stopa menniczna, Tchn.

äJcunjhammer, m. (ber) mrot wielki mincarski
naksztat wolowego rogu, Tr.

SJlüiiflhauö, n. (bnco mennica.
Sftunjfenner, m. (ber) znawca monet, numizma-

tyk.

SäJtünjfunbe, f. (bie) numizmatyka, nauka o mo-
netach.

SKütiä meifter, m. (ber) ber SSorgefeijrc einer SJlihij»

(infralt menniczny, L.; mincmistrz, Czacki, cf.

mincmajster, g. traj cf. dozorca mennicy, prze-
oony nad mennic.

SJtünjprobe, f. (bie) próba menniczna.
SJlünjied)!, n. (ba6) prawo bicia monety.
SJlünjforte, f. (bie) gatunek monety.
SJtünsfrabr, f. (bie) miasto, w którem moneta si
wybija.

SJlüngfrempel, m. (ber) stpel menniczny, SBj;
mincarska forma, L.

SJt ü n ä ro a r b e i tl , m. (ber) probierz menniczny, Tch.—
mincarski, Tr. ; probierz monety.

SJcünsroefen, n. (ba&) mincarstwo, mennictwo.
SJKinaroiffenfcfjafr, f. (bie) f. Sft-funbe.

SDiünss cid) en, n. (bab) znak menniczny ober —
mincarski, B.

äftürbe, ad. kruchy, a, e. 3>emcmb mürbe machen,

b. f>. biegfam , nadjgebenb, ungleichen matt machen
*okroci kogo, upokorzy kogo, znka, umo-
cowa kogo.

SDlürbigfcü, f. (bie) krucho.
SRurmeltl, v. a. u. n.m. f). szepta, szemra, mru-
cze, cf. *szmera5 6j. baba szepce pod nosem,
Krs. Ohne — bez szemrania. !Der murmelnbe
Sad) strumyk po kamyczkach mruczcy, Krs.

SJurmeler, m. (ber) szemracz, szemrzcy.
SJurmelthier, n. (baö) (Sar. marmotta alpina) bo-

bak? wiszcz, (nach Sbelung am Äarpatifrhen ©e=
birge üblid)) L.

Sfturren, v. n. m. r). szemra, Prs. szemrz, mru-
cze, gdyra, *markota, Prs. markoc, über eto.

na co.

SRurner, m. [ber] kot (w arcie).
SJurrer, m. [ber] *markot, szemracz, szemrzcy;

$r.*$oln. *marcioch.

SJfürrifd), adj. mrukliwy,
fl. 33. starzec, Pust.; cf.

markotliwy , markotny, szemrzcy; 6j. cay
dzie zrzdzi i by niespokojny, Krs. pp. 381 i

cf. tetrycznyj cf. cierpy; cf. ponury, mamrz-
cy, befonberö bon Saren. 6$. nigdy nie mrukli-

wy lub unoszcy si gniewem na swych su-
cych, (a).

SJturrfopf, m. (ber) zrzda, gdyracz, cf. $r.4ßoln.

*marcioch.

SDurr

f

öbf ig f. mürrifd).

SDlürfemau f. äHörfemau.

2Jtt8, n. |baÖ] kieik, famua, bryjka, befiel' breja,

9Bj, rozgotowana jaka rzecz, gszcz klejkowa-

tys cf. marmelada; cf. *powido ober beffer PI.

powida, g. de; cf. zacierki, eig. Älunfermufl.

SDcuScaie, f.
f. äftu&fate muszkat, muszkatoowy

orzech, muszkatoowa gaka.
93? uf che, f.

f. ©d)onpfläfterd)en muszka.
SWufd)el, f. (bie) muszla, koncha, ma, g. u, <(.S3.

ma perowy. J)ie sßerlenmufchel muszla w któ-

rj si pery znajduj, perowa muszla, ma
perowy; cl. *J$erlcnmutter perowa macica.

»öhtfchelbanf, f. (bie) oysko maów.
9J?ufd)Clchen, n. (baö) muszelka, raalyk.
!öcilfd)elf6rmig, ad. muszlowaty.
SJcufdKlgolb, n., ©olb in — fdjalen jum SJcalcn mu-
szelkowe zoto, zoto malarskie w muszelkach
roztarte, Ii.; muszlowe zoto, Tch.

SDlufchellmle, f. (bie) perta muszlowa.
HJlufd)tlfammlung, f. (bie) zbiór konch ob. mu-

szli.

SDhlfdUlfchale, f. (bie) skorupa muszlowa; cf.

czasza, L.

Sfftufchelfilber, n., Silber in —fchalen ju malen mu-
szelkowe srebro, srebro malarskie w muszel-
kach roztarte, L.

äftufchelthier, n. [ba&] ma.
SJufchelroerf, n. (baö) robota muszlowa, robota
z muszelek, robota konchami wysadzana; cf.

B. muszlami wykadana robota, maowiny pi.

*äJltt8febabe,
f. üHoöfobabe, roeijje faryna. ©elbe —

muszkiebada.
9Jtufe, f. muza.
SJlufelmann, m. (ber) ber Surfe 3Iuzuman(in),

cf. Bisurman, berachtlid); cf. Mahometanin, Tur-
czyn.

SDcufenalmanad), m, (ber) almanach muz, nowo-
rocznikSBj.; cf. kalendarzyk—, dziennik sztuk
nadobnych.

SMufenfreunb, m. (ber) przyjaciel muz t.j. nauki.

SJhifenfifc, m. (ber) przybytek muz t.j. nauk, tak-

e ber SRufentembel witynia muz.
SJcufenfoIjn, m. (ber) syn' muz 3B^., ulubieniec he-
likonek,wychowaniecApollina, Tch.;muz wycho-
waniec, Dm. 190.5 cf. muz zwolennik (a), student.

3Jcuficiren,v. n. m. h., Stöufif macfjen gra, muzy-
k sprawia, — robi.

SDtufif, f. (bie) muzyka. SSocaf* unb 3nfrruinenta[=

muflf muzyka gosowa (wokalna) i instrumen-
talna (a).

SDhififalien, *)$1. sztuki muzyczne, noty.

SRufifalifd), ad muzyczny, muzykalny. (Jj. m-
czyni tam nie s muzykalni.

SDlufifant, m. (ber) muzyk, muzykant, cf. muzy-
kus (a).

fflhififbireftor, m. (ber) dyrektor muzyki.
SDcufiffreunb, m. (ber) przyjaciel muzyki.
SJlufiffenner, m. (ber) znawca muzyki.
9)cufiflchrer, m. (ber) nauczyciel ober metr mu-

zyki.

äJhififmeiftcr, m. (ber) kapelmistrz.

SBcufifftunbe, f. (bie) lekcy a muzyki.
ällufifuntervicht, m. (ber) lekcye muzyki pi., nau-

ka muzyki.
STcufifuö, m. (ber) ber SDtufifer muzyk, muzykus,

(a); muzykant, L.

SJhtfibarbcit, f. (bie) eine §lrt ber SRalerei h>o bie

giguren nad) bem 2eben bujd) fünftücbe 3»famiifn»

fe^tiug Heiner farbiger ©laöftücfe ober (Steine beroor*

gebracht roerben unb ein folcheS ©emälbe, mozaik,
g. u ober mozaika, f., z kawaków, kamyczków
lub szka skadane malowanie.

SJluSfate, f. (bie) muszkat, g. u. ©pridjro. 8Ba8
nütjen ber Äuh —n, roenn fie ©hor) hat dobra ko-
zie brzoza, dobra psu mucha, a Matyaszowi
potka} woowi choby wina nala, pewnie w
leda kauzie, bdzie wody wola, Rej.

SDtuöfateller, m. [ber] eine SJrt SBein muszkatela,
(wino)

SfóuSfateHcrbirn, f. (bie) muszkatelka, gruszka
muszkatowa.

9Jhi6fatenbaum, m. (ber) muszkatoowe drzewo.
SDcuöfntenbluine, f. (bie) bie SWu&fatenblüthe mu-
szkatoowy kwiat.

SDluÖfatennufj, I. (bie) muszkatoowa gaka, Vol.

äJcußfatroetn, m. (ber) muszkatela, wino.
SJluörcl, m. (ber) muskul, *myszka.
fflluöfelfraft, f. (bie) sia w muskuach.
SDuSfete, f. (bie) eine Solbatenflinte muszkiet, g. u.

karabin.

SDiuÖfeticr, m. (ber) muszkietyr, g. a.

fflhlöfuloö, adj. muskularny, (Wiernikowski im

Pindar).

äflueruß, m. fi. 9Jtofd)u6, Sifam pimo.
SOi

u

9 f. 9)(u8, n. papka, zacierki, eig. Älunfcrmtifj;

2) baö 9)lujj mus, wymu, g. u, gwat, g. a, ko-
nieczna potrzeba; 3) er muß musi, ma.
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gflujje, f. (bie) bie bon Scrufggefchäften freie 3eit

czas wolny, wczas; (£$. inna izecz gdy opie-

wasz milej wiosny wczasy, Dm. 13.; cf. pokój,

spoczynek, odpoczynek, swoboda; cf. wolno
od zatrudnie; cf. ulacnienie. (Sj. teraz sie ucz,

póki czas masz, póki czasu stawa. SJcit SDiufje

swobodnie.
3ftuffelin, m. (ber) muszlin, g. u, cf. mulin, 3^-
Sfluffen, v. n. m. h. irr. Praes. id) mujj, pi. mir

muffen, Imperf. id) mufjte, Conj. bnfj — mtifjte,

Part. prt. gemufjt, hor einem Inf. muffen musie,
Praes. musze, Prt. musia, powinnym by 5 man
mujj potrzeba; id) muß fterben musze umrze.
3)aS muf balb gefd)ef)en to si ma sta w rychle.

3d) mufle barüber meinen przyszo mi nad tm za-
paka. Sflan muf nid)t aufjer Sicht laffen nie jest

do zaniedbywania. SP.

SWußeftunbe, t. (bie) godzina wolna.
Sflußegeit, f. (bie) czas wolny, — swobodny.
Sflüßig, ad. wolny czas majcy, bezczynny, pró-
ny, nierobotny; wolny 5 prónujcy, gnuny,
cf. nieczynny, próniacki, müfjig ober ungenutjt

liegen odogiem lee; Sr,, postanowiem u sie-

bie — iby zawsze jednoroczna intrata leaa
odogiem, Krs. PP. 277.;
mü&ig gehen prónowa: müjjige ©tunben wolne
godziny; cf. KV. ulacnione godziny.

äflüßigen, v. a. zmusza, przymusi, zniewoli.
Sflüßiggang, m. (ber) prónowanie, próniactwo.

©prichm. — ift aller fiafter Slnfang unb be8 Seufelg
Ruhebanf prónowanie czartowskle odpoczywa-
nie, (Srn. .f?-, cf. prónowanie jest matka wszy-
stkich wystpków, P. Jani prónowanie jest
grobem ywego czowieka, cf. prónowanie po-
wód do zego. Sich bem — ergeben prónowa,
próniactwo lubi.

SHüßiggänger, m. (ber) prónujcy, próniak, le-

niwiec, g. wca, stojak, Tr. cf. nierobiga, S|k.=^oln.

Sflufter, n. (bag) wzór, g. u, wzorek, g. rka, przy-
kad, g. u; wizerunek, model 'modelusz, próbka,
*niuster;cf. pozór ; cf. SSitb, <St>iegeI. drj. Widzisz
pozór modnego ogrodu, Krs. pp. 373; cf. dessen,
(a), gin burchftochcneg — bilb przeprocha, prze-
prucha, L. Sid) gum — nehmen Z a wzór bra.

Sflufterbuch, n. (bag) bie —forte ksiga wzorów;
cf. ksiga lub karta próbek, próbki.

äfluftergültig, wzorowy, za wzór uwaany.
Sflufterjjaft, przykadny, wzorowy.
Cftufterhaftigfeit, f. (bie) wzorowo, przyka-
dno.

Sftufterfarte, f. (Me) karta z próbkami.
Sfluftern, v. a. pilnie przeglda, — brakowa,
rewidowa, lustrowa, musztrowa, *okazk
mie, cf. sprawowa, ffr. Jan Tarnowski przed
królem w Wilnie wojska sprawowa, Bohom.
®. 71. 2) desenie na czem robi.

50? u ft erb lat}, m. Cber) miejsce musztry, plac mu-
sztry, cf. miejsce popisowe, B.

SRufterrolle, f. (bie) >ejestr popisowy, B. ; cf.

spis onierzy, rejestr onierzy.
Sflufterfchrift, f. (bie) pismo wzorowe.
Sftufterfchnftfteller, m. (ber) pisarz wzorowy,

autor klasyczny.
äftufterung. f. (bie) bie Sffebue, f. |>erfchau popis,

g u, cf. musztra, lustracya, popis onierski,
'okaska onierska, rewija, przegld wojska;
cf. 8tuff. smotr.

äfluth, m. (ber) bie »efchaffenbeit beS ©emütfjeg, bie

©efinnung, Stimmung, ©emüthgart umys, g. Ju,

myl, g. i, mylenia sposób, temperament, otu-
cha, *animusz.
6j. luftiger — macht gute§ S3tut wesoa myl przy-
czynia krwi zdrowej. Stolger — wynioso
ducha.

2) — , berjenige ©emütljgguftanb, in melchem man
ßinberniffen unb ©cfarjrcn, mit guberfichtiger Hoffnung
tineö guten erfolge» entgegengeht} bie gertigfeit in

biefer Stimmung odwaga, mstwo, waleczno,
serce, miao, dzielno, otucha, ochoczo,
mny Vduch , ochota, rzesko, rzewo,
wawo.
— faffen nabra serca. 6j. i pólkownicy i

starsi wojskowi z temi jego sowy serce brali,

P. K. 21; cf. ostraszyc si.
©uten —9 fein dobrej by myli; cf. *niech si
rozdobrzy serce twoje, bib!.; cf. niech si roz-
weseli serce twoje. Sößie ift bir gu —e? jake
ci do mylij cf. jake ci na sercu? cf. jake
si czujesz? jakci jest; jak ci na sercu? äßg.

3d) merbe ben — an ihnen fühlen, bibt. nasyci si
ich dusza moja.

©8 ift tein Sfluth upado im serce, na umyle u-
padli._ ©ort mirb ihnen ben — roegnehmen Bóg o-
dejmie im ducha ; serce komu psu, trwoy
kogo, mit gutem — z dobr myl, otuch.
Den — berlieren,

_
ben — finfen laffen zwtpi o

sobie, serce traci, na umyle upada, truchle}
cf. muthloS roerben straci fantazy. Sr,, nieprzy-
jacielowi upadnie serce, Zabocki.
Sein — foli bergehen zniszczony bdzie duch
jego. .fperg unb — mad)en sercu mstwa doda.
KV. Sm — matt roerben oslabie na umyle,
KV. Sm betrunfenen — e po pijanemu, auch, po
pijanu, 3Bg. Sm nüchtern — e po trzewu.
Sprirhm. ©ut macht äfluth, Sflutl) macht Uebermuth
za dostatkiem rozpusta.

äflüthehen, n. (bag)
f.

SKüthlein.

S)Jutf)befeelt paajcy odwag.
äfluthig, ad., Sfluth f)abenb, munter, heiter mny,
niestrwoony, odwany, miay, ochoczy, wiel-
kiego serca. Sin muthigeg $ferb rzeki ko,
dzielny — , ko rczy.

äflütblein, n._ (bag) chtka. Sein — fühlen dogo-
dzi zemcie, napastwi si nad kim.

Sfluthiog, ad. nieodwany, bojaliwy, trwoliwy,
truchlejcy, powtpiewajcy o sobie. Ginen
mutblog machen serce popsu komu, B.; straszy,
przestraszy kogo.

äfluthlofigfcit, f. [bie] utracenie serca, zwtpie-
nie o sobie, trwoiwo, trwoga.

äfluth maß en, v. a. aug mahrfdjeinlichen ©rünben ba»

für halten, bermuthen wnosi, dorozumiewa si,
domyla si czego, miarkowa, domniemywa
si, SBg-

äfluthmaßlid), ad. nad) mahrfcheinlidjen ©rünben do-
mylny, domniemalny, adv. na domys, domyl-
nie, domylajc si. Sr,, przyczyny oczywiste
lub domysowe kadego zdarzenia, (a); cf. do-
mniemalnie, (a).

äfluthmaßung, f. [bie] domys, g. u, domniema-
nie.

Sfluthboll, ad. peen dobrej otuchy.
äfluthmille, m. (ber) swawola, rozpusta; cf. pu-

stota; plocho;
2) f 5Bufd)nelfe. Seinen —n an jemanb auSlaffen
*przebarszcza nad kim, L.; cf. psot z kim
wyrabia, drwi ober kpi z kogo, figle pata.

äfluthmillig, ad. swywolny, cf. (üblicher swawolny,
rozpustny, psotny. Sr. liczne zabytki wygrze-
bane z ziemi i wydarte z rk psotnych, Koczn.
Tora. 16,187; muthroillig merben rozswawoli si,
SSj., rozrubaszy si;

J. 18. djabo, gdysifoz-
rubaszy, to po nocy gupich straszy, Krsk.
Sriefe 144;
muthmillige Sünbe dobrowolny grzech, K.V., L.

;

cf. swawolny — ; cf. Stuff, umylenny grzech;
muthmilliger Sanferott obwiniony o zwodnicze
bankructwo, Ca).

äfluthmilligfeit, f. [bie] swawolno, pustota.
SJtutter, f. [bie] matka.

35ie ©ebarmutter ywot niewieci, macica, SBg.,
*rodzielnica; aflutter ©otteg Bogarodzica.

2) aflutter, ber bitfe Sobenfafc beg äßeineö unb if«
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figÖ, winny lagier, octowy lagier. 3) — , jU tu

ner Schraube macica, muierka.
SJcutterbefchroerbe, f. [bie] dolegliwoscVmaciczna,

bóle maciczne pi.

SJtutterbiene, f. |bie] matka pszczó ob. maciora
pszczó.

äiutterbrtiber, m. (ber) wuj, g. wuja; cf. wuja-
szek.

SJcutterbruberBfrau, f. [bic] wujenka, *\vujna, L.

SJhitterbntft, f. (bie) piersi macierzyskie.
SJtütterchen, n. (bag) mama, matulka, *matyka,
matucbna, ober bid) matka. Sin olteo — staru-

szka, babusia, baba.

SJcuttererbe, n. (ba8) spadek po matce.
9)utterflud), m. (ber) przekletwo macierzyskie.
SMutterfreubc, f. (bie) rado macierzyska, po-

ciecha matki.

SUtitterfullen, n. (bci9) klaczka, kobyka (rebi).
SKuttergefübl, n. (ba6) uczucie macierzyskie."
SDcutterglücf, n. (ba8) szczcie matki ober ma-

cierzyskie.
9Wutte;rbafe, m. (ber) zajc samica.
SOutterhera, n - (bab) serce macierzyskie.
SMutterfinb, n. (ba6) dzieci rozpieszczone, 15.

pieszczoszek.
SJcutterfirche, f. (bie) koció gówny, matka.

äftutterforn, n. (ba8) sporysz, L. mcznica, nied
(w ycie).

SKutteifraut, n. f. Sertram, rooblriechenber, 2) f.

(SbamiHe.

SMutterfucben, m. (ber) f. Slacfjgeburt.

Sflutterfümmel
f. Äopffümmel.

SRutterlamm, n. (ba8) owca maciorka.
SButierlanb, n. (ba6) kraj macierzysty (wzgldem

kolonii z niego pochodzcych).
STOtitterlauge, f. melassa, ex Tch.
Sftutterleib, m. (ber) ywot macierzyski; cf. y-
wot ober ono matki. SSon —leibe an zaraz z
ywota matki swej.

fJJcfitterlicf), ad. macierzyski, a, ie, ob. macie-
rzysty, a, e; 6j. ten ojciec nieprzepakany ko-
cha nas sercem macierzystem, Woronicz?
cf matczyn, a, e; mütterliche Ciebe mio macier-
zyska, Die mütterliche Cinie linija macierzysta,
B'h8z., cf. po kdzieli. Der gamilienratb foil jur

<£>ilfte au8_ ber mütterlichen Cinie genominen roerben

rada familijna zoona bdzie z szeciu krew-
nych lub powinowatych w poowie po kdzieli,
Bhsz.

SKütterliche, n. (bct8) macierzysta cz, cf. *roa-

cierzyzna.

Mutterliebe, f. (bie) mio macierzyska; mi-o ku matce.

SJcutt erlöge, f. bie] loa matka (masoska).
SKutterloB, ad. sierota bez matki.

SJcuttermal, n. (bci8) blizna, znami przyrodzone.

SDcuttermiltf), f. (bie) pokarm matki ober macie-
rzyski, cf. mleko macierzyskie. GiroaS mit ber

— einfaugen z mlekiem macierzyskim co wy-
ssa, z modoci do czego przywykn.

SMuttermorb, m. (ber) matkobójstwo.

ajtuttermorber, m. (ber) matkobójca. 9Tc— in, f. (bie)

malkobójczyni.
gjcuttcrnacfenb, mutteniadfr, ad. bóllig nacfenb, go-
luteki jak go maika porodzia, nagi jak si
urodzi.

SJlutterbfennige, $ßi., ©elb, meines bie SJiütfer ih>

ren Äinbern of)ne SLßiffen ber SJäter geben zapas pie-

niny, wsparcie pienine od matki pokryjo-
niu mimo wiedzy ojca dawane.

SJcutterpferb, n. (ba6) bie 6tute klacz, g. y, cf.

vulgo kobya.
SHuttrrpflege, f. (bie) opieka ob. pieczoowito

matki.

SMntterrecftt, n. (ba6) prawo macierzyskie.
SJcuttcrfchaf, n. (ba8) owca kotna, maciorka.
SJhitterfchaft, f. (bie) macierzystwo.
SJlutterfchribe, f. (bie) pochwa maciczna,
D z i a r k.

Sflutterfcbmerj, m. (ber) boleci matki.
3Ru ttcrfcf) 0, m. (ber) ono matki.

SJcutterfdjroein, n. (ba8) maciora.
SJcutterfchmefter, f. (bie) ciotka.

ÜRutterföhnchen, n., ein bon feiner SThitter berjärtel»

ter Sohn, 'matecznik, pieszczoch, ulubiony
synek, kochanek matczyn, cf. synalek, faworyt
matczyn.

SJhitterf brache, f. (bie) rodowity jzyk, Krsk.,

mowa ojczysta, — rodowita, rodzima, jzyk
ojczysty; jzyk macierzyski (legeres roobi nur

in SJejug auf abftainmenbe ©brachen).

SRutterftabt, f. (bie) miasto macierzyste t. j.

które pocztek dao do zaoenia innych.

SJlutterftellC f- (bie) miejsce matki, — an einem

beitreten zastpowa matk, by komu matk.
äftutterfrocf, m. (ber) jajecznik, 'macinnik, g. a.

SJluttertheil, m. (ber) ber bon ber SOhttter ererbte

Shetl be8 SJermögenS, 'macierzyste, g. ego, ma-
cierzyzna, majtno matczyna, cf. 9®. cz
macierzysta, SBj.

SJluttermii}, m. (ber) 'rozrywka in $r. Sßolen nocf)

febr üblich; cf. ©eifre8*©egentt>art , dowcip (przy-
rodzony). 6j. Król baczc e czowiek nie

gupi, z pikn rozrywk, kaza mu da list

na ono Starostwo, alter Slut.

SKutterrouth, f. (bie) sza lubieny u kobiet,

modur, nimfomania. Trój.
Stuttersäpfcben, n. (ba8) czopek maciczny.
aj(ut3, m., ein berfürgteS, berftümmelree Ding, j. 33.

ein Ubier mit geflutetem ©chroanje, kusa rzecz,

kuria; kuc.

SM ü^ cl) en', n. [ba] czapeczka.
ÜJcütse, f. (bie) czapka, *mycka, Die — auffegen

czapk woy na gow. Die — abnehmen
czapk zdj Ober zdejmowa; cf. uchyli
czapki (etniaS ober halb abnehmen); czapkowa.)

äJlüijenmacher , m. (ben czapnik, g. a.

äftütycnfchirm, m. (ber) rydelek, daszek.
SM i;r i ab e, f. (bie) eine 3abl bon 10,01)0, eine febr

grofje Slnjahl dziesi tysicy ober cf. krocie, cf.

ma, ift ocraltet, SB}.

SJlljrrbe, f. myrra, bie ebelfte — myrra najczyst-

sza; mira.

SJcljrrbenbüfcbel, m. (ber) snopek myrry. ob.

m> rowy.
ani;rr[)eneid)C(, f. (bie) bukiew Turecka, cf.

orzech aptekarski, L.
SMbrrhenfnft, m. myrra ciekca; sok mirowy.
SDl t; r 1 1> c , f. (bie) ber SDtyrtbebamn myrt, g. u.

SDcl)rtf)enfran5, m. (ber) wieniec myrtowy.
9Jcl)vtbenjh)eig, m. (ber) gazka myrtowa.
SRbfrerien, pi. misterye, tajemnice pi. (osohl.

religijne.

SRbftif, f. (bie) bie ©ebeimlehre, bie fid) mit bunfeln

©e'uhlen befchciftiget, mistyka.

9)1); ft if er, m. (ber) ein greunb ber SJlbfHf, mi-
styk, g. a.

SJibftifch', ad. geheimfinnig, überfinnig mistyczny.
9Rl;the, f. (bie) mita, klechda, powie bajeczna
dotyczca si wiary.

ÜDThtbifd) mityczny, bajeczny.

Stthtbologie, f. (bie) mitologia, Bogosowie.
SDcbtbologifch mitologiczny.
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9
Stabe, f. (Me) am Stabe piasta.

Stabel, m. (ber) ppek, g. pka.

Stabelbinbe, f. (Die) pasek do ppka.
Stabelbrud), m. (ber) »przepuklina, kia ppkowa,
DD , ruptura w ppku.

Stab eiförmig ppkowaty.
StabelgegenD, f. (bie) okolica przyppkowa.
St ab el traut, n. (ba§) rozóg, nad) fi. Sat. cotyle-

don, f. .gign. Keinfrailt Sat. linaria cymbalaria.

Slab ein, v. a. ppek przewiza.
9tabelfd)nur, f. (bie) ppowina, L. unb Stuff- ; cf-

powrózek ppkowy, sznureczek ppkowy, flak

ppkowy.
Stabentod), n. [ba§] otwór w piacie.

Stabenring, m. [Der] refa na piacie.

Stäber, m. (ber) wider, osobliwie do wiercenia
piastów.

'Sta), eine sßräbofition mit bemSDatib, po, za; podu,
wedug; do. G$

;
nach bem Sobe po mierci.

Sich, nad) feinem Dünfcl richten bibl. unosi si za

sercem, nad) ©erool)nheit wedug zwyczaju, nad)

feilen reifen do Polski pojecha. Stach SBarfchau

fd)veiben pisa do Warszawy. 3fad) >&atife eilen do

domu si pieszy. 2tad) unb nad) powoli,

zwolna. Wach Der Sftahljeit po jedzeniu. 2)er SBeg

gehet nad) Dem SBalDe droga idzie do asa. 25en

aJtantel nad) Dem äßinbe bangen paszcz wedug
wiatru zawiesi, t. j. obud narabia; cf. Sich«

felhäger. Sid) nad) ber 35ede frieden wasn
pidzi si mierzy. 3(ach ber Urfad)e fragen pyta
si o przycz3nc (za przyczyn). 9iad) Dem 2tbm
trad)ten czyha na ycie czyje; cf. beffer nasta-

wa na ycie czyje; SJcatth. 2, 13, szuka dzie-

citka, aby je zatraci.

Stad) etnanber jedno po drukiem , po kolei, ©id)

9tad) etroaS rid)ten stosowa si do czego, miarko-
wa si po czem. Stach bem SSocf riedjen kozem
mierdzie, parkotem mierdzie. Stach S3elieben

wedug upodobania. Semanbem nad) bem SOiunbe

reben do gby komu gada
,
potakiwa komu,

pochlebia komu.
9laa) DerSJtoDe podug mody. Gr heißt nad) mir

on si nazywa po mnie; cf. Staff, nazywaj go
moim imieniem, nosi moje nazwisko. 9ach meiner

SKeinung wedug zdania mojego
,

jak mi sie

zdaje. iWad) roie bor jak pierwej tak i potem.

Scacfj gerafte, nad) unb nad), aümählig wanie, po
maleku- Stad) ©eftalt ber Sachen jak si rzecz
ma, podug zachodzcych ober zaszych oko-
licznoci.

Stachachtung, f. (bie) zastosowanie si do czego.

Stachäffen, v. a. naladowa jak mapa, mapo-
wa; cf. przemapia. j. S3. — obce narody, Dz.

zdr.5 cf. podrzenia, nalednikiem by czyim,

Szan.; 3. S3, zacz modnego Panicza wybornie
mapowa, f.

P. Nowina.
Stad) äffen, n. (bag) bie Stachapng mapowanie,

mapienie, 3. 33. pode mapienie obcych naro-
dów, Dnt.

Stad) äff er, m. (ber) nalednik, mapiarz.
Stad) ahmen1

,
v. a. naladowa, imitowa, wyra-

a, urabia, urobi, 3. S3, nie urobiony, ale si
raczej zda by urodzony, PK. 40. SeinanbeS
Stimme nachahmen gos Kloryndzin tak udaa i

dobrze zmyria, PK. 173. 2)em qsöbet blinbling§

nachahmen i lepo w gminne lady, Ptc.
Ginem in etroag — , naladowa kogo w czm.

Stachahmung, f. (bie) naladowanie, naladowni-
ctwo, udawanie. G$. naladowanie takowe

lepe, a jak mówi owcze gminowi tyko
suy, Krs.

Stadjahmer, m. [ber] naladowca, na adownik,
9ad)at)mlid) — bar, dajcy si naladowa, po-
dobny do naladowania.

StachahmungSfucht, f. (bie) dza naladowania;
naladownictwo.

Stad)ahmung§trieb, m. (ber) popd do nala-
dowania.

Stacbahmungöroerth godny naladowania.
Stacharbeiten, v. n. m. h., po kim ober za kim
robi, dorobi, dorabia; za kar douczy si
w szkole.

Stad) ar ten, v. n. m. f.
wdawa si w kogo, *po-

chodzi na kogo, podobnym si stawa komu,
wyda si za kim, wrodzi si w co, bra si.
@r,. jeli ojciec kostera, taki si syn bierze.

Stachartung, f. wdanie si w kogo, cf. *przypo-
dobywanie si komu w czer.

Stad) bar, m. (ber) ssiad, g. a, voc. ssiedzie.
Stad) ba rin, f. (bie) ssiadka.
3tad)baiiid), adj. ssiedzki, a, ie, ssiedni,

ocienny. 2) — adv. po ssiedzku; nad)barlid)e

SuiDtc ssiedzkie miasta, cf. okoliczne mia-
sta, KV.

Stad) bar 6=
f. nachbarlich.

9tad)barfchaft, f. (Die) ssiedztwo.
Stachbaröleute, pi. ssiedzi.
Stad)bebacht, prt. b. nadjbebenfen rozwaa póniej

(po szkodzie). SSorgethan unb nachbebad)t,_ bat

9)cand)en in grofj SeiD gebradit, kto predej dziaa,
zanim rozway, czsto sobie al sprowadzi; cf.

dobry rozum po szkodzie, lepszy przed szkod.
Stachbeifjen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er bifj

nad), Part. prt. nacbgebiffen przeksi.
Stad) bel I en, v. n., einem — , szczeka za kim.

9t a ebbe ffem, v. a. poprawi po kim lub

powtórnie.
Scachbeten, v. a. mówi za kim pacierz, powia-
da za kim, powtarza za kim; lepo nalado-
wa, cf. potakiwa.

Stachbeter, m. (ber) lepy powtarzacz, g. a, (a),

uczona papuga, naladowca, cf. potakiwacz;
cf. @d)0; cf. ucze.

Stachbesahlen, v. a. póniej zapaci.
Stadjbier, n. (ba§) piwo szlacheckie, pópiwko,

cf. Sßr.s$ßoln. unb B3. podpiwek, cf. B. pópiwek,
g. wka.

St'achbilb, n. (ba9) kopija, cf. przerys, podo-
biestwo.

Stachbilben, v. a. co podobnego robi, *potrafia,
tworzy, wyraa , uoy podug wzoru cf.

odrabia rysunki (a), przerysowa.
nachblättern, v. n. przerzuca karty, szukajc
w ksice.

Stachbleiben, v. irr. n., Imperf. ich — er blieb nad),

Conj. bajj id) — , er nachbliebe , Part. prt. nachge*

blieben pozostawa, pozosta si w tyle, —
na potem.

Stachbliden, v. n. m. h. patrze za kim.

Stachbohrer, m. (ber) zamkownik, do roztwarza-
nia dziur po drylu, L.

Stachbringen, v. irr. a., Imperf. id) — , er Bradjte

nacb, Conj. bafj id) — , er nachbrächte , Part. prt.

nachgebracht, (einem etroag nachbringen) przynie
za kim, — potem, póniej.

Stad) brüten, v. n. m. b. póniej wyldz; — wy-
siadywa.

Stad)bud)'ftabiren, v. a. Ginem etro. — sylabizowa
co za kim.

Stad) bürge, m. (ber) podrczyciel , rczyciel
obok gównego.

9tad)bujje, f. (Die) pokuta (póniejsza lub do-
datkowa).

Stachbüfjen, v. n. m. h. (od)pokutowac póniej.
9tad)bem, adv. potem, zatem; Conj. gdy, jak;
podug tego jak, w miar tego jak. Gj. nad)*



9Zacf)&enfen — 0tad>evbc. 534 3tad>etnte— SJlarfjgcbcn.

bem toir gehört f)aben usyszawszy; nachbem ihm

bie Sufi anfommt gdy mu si zachce; nachbem e6

foiiunt jak wypadnie, jak si trafi, wedug oko-
licznoci ; naci)bem er bieö gejagt hatte, ging er weg
to powiedziawszy, odszed precz.

9iachbenfen, v. irr. n., Imperf. ich —, er bad)te nach,

Conj. bafj id) — , er nad)bäd)te, P»rt. prt. nachge»

bacht myli o czem, zastanowi si—rozmy-
la nad czem, rozwaa co, myl rozbiera;

(Sj. rozbiera myl wszystkie dzisiejsze wy-
padki. Miek. er bacijte nad) über bie heutigen ©or»

fälle, Greigniffe; cf. zamyla si nad czem, du-
ma, zgbia co mylami; cf. fPtck. myl
swoje zastanowi nad czem. 33enfe nad) bei brr

felbft pomyl sam sobie.

9ad)benfen, n. [baS] rozwaga. (?£. gboka roz-
waga; cf. rozmys, Szan.i rozmylanie, roz-
waanie, zastanawianie si, refleksya, uwaga,
namys; ,3. 23. moc namysu przeamywa tru-

dnoci, Dant. «giaft bu tein — ?| niemasz to ty
uwagi?

3)er SRangel an — brak zastanowienia, (a).

Sn tiefeS - berfunfen, w mylach zatopiony.

91 ad) beuten b rozwany, rozsdny, uwany, ba-

czny, zastanawiajcy si.

Scachbenflid) rozwany, baczny, przenikliwy, za-

stanawiajcy si, rozsdny.
9J|ad)br|äng!enI, v. a. popycha; cisn-za kim."

nachbringen, v. irr. n., Imperf. id) — , er brang

nad), Conj. bafj id) — , er nadjbrange, Part. prt.

nadjgebrungen naciera, natrtnie nastpowa,
cisn si za kim.

Scadjbrucf, m. (ber) powtórne toczenie, — cinie-
nie, przycisk; 2) fig. eine angeroanbte grofjeÄraft

waga, moc, dobitno, dosadno, energia,

grom, wano, skuteczno, skutek, powaga,
podpora , posiek , cf. dzielno. Den 33e»

rathungen — geben obradom dzielnoci uycza,
Krs. 65. Senator z przyciskiem, (aa). 6j.

musia pozwoli na pakta staro3'tne Wezyr
wartogowy, sów i twych wanych przyczyn
pokonany gromem, Tward.

3) Der — eines Söucheö przedruk, SBj., prze-
drukiwanie, powtórny druk.

9tad)brutfen, v. a. przedrukowa (cudze dziea),
przedrukowywa.

9cad)brurfer, m. (ber) przedrukiwacz, g. a.

9iad)brücflid) dobitny, mocny, dosadny, 3, 83. do-

bitna deklaracya , (a); noty] dobitne podawa,
(a(. Äurj unb nad)briidflich krótko a wezlowato,
— dobitnie, cf. ostry.

9ija'd)brucTöboU peen dobitnoci
f. nachbrüdlid).

9cact)bunfelti,
>

v. n. m. h. bon garben póniej
ciemnie, ciemniejszego nabra koloru.

SRacheifer, m. (ber) popisywanie si na wycigi,
emulacya, gorliwe naladowanie, gorliwe ubie-

ganie si o równo w czem , wyciganie si,
ch gorliwa w naladowaniu, zapd w nala-
dowaniu.

9cacheifern, v. n. m. h. emulowa, gorliwie na-
ladowa; cf. ubiega si, przesadza siej cf.

wyciga si; popisywa si na wycigi, (a);

cf. chcie wyrówna komu.
9Jacheiferer, m. (ber) emulant, emulator, gorliwy
naladowca) cf. KV. *zawistnik.

9t ad) eiferung, f. (bie) emulacya, gorliwe nala-
dowanie, cf. zapd, ubieganie si.

9c ad) eilen, v. n. pieszy si za kim, cf. popie-
sza za kim, *kwapi si —

,
puci si za kim,

pdzi za kim.
SUichrinanber jeden ober jedno po drugim, po

kolei, kolejno, wci; po sobie.

Stachen, ni. (ber) czoln, g. a; cf. B. czóno, ódka,
krypa, L.

9iacherbe, m. (ber) zastpca dziedzica, — suk-
cesora.

91 ad) ernte, f. (bie) poynki, p;i., (nach Sinbe ift e8

aud) ba8 Schnitferfeft).

Nachernten, v. a. u. n. m. h póniej zbiera;
poynki odprawia.

9}ad)ei'äClhlen, v. a. powtarza powie, (pókim).
9tad)cffeu, v. irr. a., Praes. id) effe, bu iffeft, er ifjt

nad), Imperf. ich — , er afj nad), Conj. bafj id) —

,

er nad)äfje, Imper. ijj nad), Part. prt. nachgegeffen,

potem je, doje, zaje, przeje, przeksi.
9t ach eff en, n. (bn6) zakska, 8tuff. $oln. SBj., cf.

wety, Pi.

Stadifahren, v. irr., Prs. ich fahre, bu fährft, er-

fährt nach, Imperf. ich — , er fufyr nad), Conj. bafj

id) — , er nachführe. Part. prt. nachgefahren w
lad za kim jecha, puci si za kim, jecha
za kim, dojeda za kim. 9Jit ber <£>anb —
rk wsun za czem.

9ta"d) fallen, v. irr. n. m. f., Prs. ich falle, bu fällft

er fallt nad), Imperf. ich — , er fiel nach, Conj. bafj

ich — , er nachficle, Imper. falle nad) , Part. prt.

nad)gefal!en zapa ober zapada, upada za czero,

przypada, obali si do szcztu.
9tad)farben, v. n. m. h\ cf. abfärben puszcza farb

po czem.
2) v. a., nod)inal6 färben jeszcze raz far-

bowa.
Nachfeier, f. (bie) obchód póniejszy.
9cad)feilen, v. a. pilnikiem poprawi; poprawia

powtórnie.
9tad)fltegen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. ich — , er flog

nach, Conj. bafj id) -, er nachflöge, Part. prt.naa>

geflogen lecie, polecie za kim.
9tad)folge, f. (bie) nastpieuie,lnastpowanie, na-
stpstwo; cf. naledztwo, naladowanie.

9}ad)folgeil, v. n. i za kim; nastpowa; wst-
powa w czyje lady, naladowa, zdjT. G.
w lady ubite swych ojców wstpowa, Krsk.

Stuf bem gufje nachfolgen tu w lady czyje
wstpowa, i w tropy za kim, tropi ko-
go ,"«%

9lachfolgenb nastpny, nastpujcy; nachfolgenbe

SBorte nastpujce sowa; nachfolgenbe Seiten wiek
potomny, KV.

Nachfolger, m. (ber) nastpca; naladowca.
9ta rhf orf d) en, v. n m. I). bada si czego, bada

co, dochodzi, docieka czego, wypytywa
si, wywiadywa si czego, szpera, le-
dzi co.

9tad)forf eher, m. (ber) badacz, g. a, ledzca.

9tad)forfd)Ung, f. (bie) badanie si, dochodzenie,
dociekanie, ledztwo, a- ©• Wszelkie ledztwa
byy daremnemi, (a).

9tad)frage, f. (bie) dopytywanie si, cf. dopyty-
wanie si o yto staje si coroz wiksze (a);

wypytywanie, przepytywanie; cf. L. »popyt,

pokup, odbyt. 9lad) äSolle ift ftarfe 9cachfrage o

wen mocno si krztaj (a) 1833. Da bie

2ternte in Snglanb ganj mifjrathcn, fo hatte fid) hier

nach ©etreibe biele ad)frage gefuuben poniewa w
Anglii niwa cakiem chybiy, wic tu wzma-
ga si skrztne szukanie nabycia zboa ober

wic tu nastpi ywy pokup na zboe; cf. od-

zywa si co ywo ch do nabycia ober po-

kup zboa; cf. ywsze poszukiwanie podów
nastpio, (a). (!$. dukaty mao byy poszuki

wane , Imperyay za dobry znajdoway po

kup, (a) 1830. G,r.. donie mi czy niespad n

te (krzywe belki) komis, ©rief, cf. SJJreiö.

Nachfragen, pyta si za czem, wypyty
wa si.

9cadifiihrn, v. a. prowadzi za kim, wie za
kim, wozi za kim.

9t ad) füllen, v. a. dolewa, dopenia.
9cad)gaffen, v. n. m. 1). Ginem — gapi si za
kim, wytrzeszczy za kim oczy.

Stad; geben, v. irr. a., Prs. id) gebe, bu giebfl, er

1-
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gie6t nad), Imperf. id) -, er gab nad), Conj. bag

id) — , er nachgäbe, Part. prt, nachgegeben, = bon

neuem geben, dodawa, na nowo dawa , doda
co potem.

II. — al§ v. n. m. f)., Me Spannung oerminbern,

nadjlaffen popuszcza, wyciga si, spuci,
wolnie jako struna natona. Die @aite giebt

nad) puszcza struna.

3) -, aufljoren äBiberftanb ju leiften ustpowa,
zezwoli, zezwala na co, skoni si do cze-

go, folgowa, dozwala, dopuci, ulega, g£.

ber S3oben giebt nad) grunt pod nogami ustpuje,
— ugina si. ginem nid)t§ nachgeben w niczem

nieustpi komu.
Nachgeben, n. (ba%) folgowanie, ustpowanie,

dozwolenie.
Nacbgebenb, cf. nacbgiebig ulegajcy.

Nacbgebonie, m. (ber) ber — roaife, pogrobowiec,

g. wca, *pogrobek, L. zrodzony po mier-
ci ojca.

Nacbgebot, n. (ba) póniejsze owiadczenie si
licytantów.

Nacbgcburt, f. (bie) cl. Slftergeburt miejsce, o-
ysko, bona w której si dzieci rodzi j cf.

czepek.
Nad)gebanfen, m. [ber] myl póniejsza.

Na d)g'eben, v. irr. n., Imperf. id) -, er ging nad),

Conj. Da9 id) — , er nachginge. Par«, prt. nadige»

gangen, i — , chodzi za kim, cf. szuka cze-

go, stara si o co. gj. ber ®pnr nachgeben i
w tropy, ©er SBotluft nadigeben rozkoszy nala-
dowa, cf. odda si rozkoszy, ©einen ®efd)ätten

nachgeben, ihnen obliegen, fie abroavten, pilnowa
swojego powoania, odprawowa sprawy swoje,

chodzi koo czego, ginem SSeferjl nachgeben su-
cha rozkazu. gS gebt mir nad) ober bielmehr eö

gebt mir nabe to mi boli, idzie do serca. gj.

zmartwienia waszego przyczyn zgaduje, to

i mnie równie ywo jak i was obchodzi,
Nieme. Królow to bardziej obchodzio daleko

G o rnickl.

Nacbgebenö6 potym, potem.

Nacbgerabe, adv. wanie, pomaleku
f. nad).

9cad)gefd)macf, m. (ber) przysmak, cf. smak po

czem , smak przykry. ginen — haben trci
czem, L.

9iad)'gemad)t imitowany, faszowany, dorabiany,

sklecony na wzór jakiej rzeczy, *potrafiany.

gin nachgemalter <5d)lüffel wytrych , SBj. , dora-

biany — , faszowany klucz.

Nachgiebig, adj. ft. nadjgebenb, ustpujcy, ulega-

jcy; powolny cf. ulegy; cf. dogadzajcy, eig.

roillfäbrig; cf. agodny, eig. fanft; cf. ukonnyj
gj. ukonne posuszestwo, Dambr. 83.

Nacbgiebigfeit, f. (bie) ulego, (a), cf.uleganie,

powolno.
Nacbgiefjen, v. irr. a, Imperf. id) — , er gofj nad),

Conj. bafj id) — , er nacbgoffe, Part. prt. nachge*

goffen dola, dolewa. 2) — burd) Sd)meläennad>

bilben odlewa figury podug wzoru.

N|ad)graben, v. irr. a., Prs. id) grabe, bu grbft, er

grabt nad), Imperf. id) grub nad), er grub nad),

Couj. bafj id) — , er nachgrübe, Part. prt. nachge»

graben dokopywa si, podkopywa, kopa dalej

ob. za czem.
Nachgrabung, f. (bie) kopanie za czem, odgrze-

bywanie, poszukiwanie w ziemi.

Nad)gra8, n. (ba§) ©rummet potraw ober pu-
traw, g. u, siano jesienne.

Nachgrübeln, v. n. m. f). über eto. szpera, bada,
dochodzi czego.

Nachgrübler , m. (ber) szperacz, lczyciel.
Nadjgucfen f. nachfeben.

Nad)gufj, m. (ber) dolanie, dolewanie, dolewek,
2) kopia, cf. odlew.

Nad) ha", m. (ber) odgos, g. u, echo, odezwa.

Nacbbalten, v. n. m. f). odzywa si, odgos da-
wa i dwicze.

Nad) bot tig trwajcy, trway (w skutkach) cf. nie

zatarty, mocno wraajcy si.

Nacbbongen, v. irr. d. m. f.
Imperf. id) —, er bing

nad), Conj. bafj id) — , er nachhinge , Part. praet.

nacbgebangeu == Neigung rooju auf eine merflicfje unb
anfyaltenbe 2Crt faffen wyla si na co, zupenie
si odda jakiej rzeczy, rozpuci si , utopi
si w czem, by wylanym na co, poddawa si
rzeczy, KV.; rozpuci si, rozpasa si na—

.

gr bangt bem Siunfe nad) odda si cakiem pi-

jastwu; cf. rozpi si; cf. Ignac, przylgn, do
czego. gj. roenn fie in ber ©infamfeit bemdjmerje
nachhängt gdy ona w ustroniu rozwodzi swe
ale, ja sobie gram w warcaby albo tytu pa-
l, JNiemc. Ryuald z wzdychaniem swao
sam sobie rozwodzi, Orl. 35.

Nad) bar fen, v. a., nachreden grabi po kim, o-
statki zgrabia, *pograbywa.

Nad)l)auen, v. irr. a m. i), Imperf. id) — , er hieb

nad), Part. prt. nad)gel)auen pdzi tu za kim i

rba; poprawia ciosu Ober ciecia, cf. dobija
do pdziwszy.

Nad)b aufegei)en,n.(ba8)icieob. wracaniedo domu.
Nacbhaufefiinft, f. (bie) powrót do domu.
Nad) beben, v. irr. a., Imperf. id) — , er fyob nad),

Conj. bafj — nad)I)5be, Part. pr. nadjgeboben pod-
nosi z (yu, poddwlgn.

Nacbbel.fen, v. irr. a. m. I)., Prs. id) helfe, bit fjilfff,

er hilft nad), Imperf. id) — , er half nad), Conj. bafj

id) — . er nad)l)ülfe, Imperat. büf nach, Part. prt.

nachgeholfen z tyu dopomaga, podpiera, wspo-
maga; reparowa, poprawi; j. S3, einer Uhr
nad)l)elfen zegarek naprawi, zreparowa, tro-

szeczk dopomódz; cf. einfjelfen, auSfjelfeti pod-
powiada, zaradzi komu, doucza kogo.

Nachljelfer, m. (ber) dopomagacz.
Nad) f)er, adv. ft. bernad) potem.
Nad)t)erbft, m. (ber) schyek jesieni, maik jesien-

ny» jesie póna.
Na ebbe vig, ad. póniejszy.
Nad) hieb, m. (ber) dobitka, cicie powtórne,
Na dj bin ten, v. n. m b" einem nachbjnfen kule za
kim; udawa kulawego.

Nad)bod)äeit, f. (bie) poprawiny, PI., uczta u Pa-
na modego nazajutrz po weselu; cf. przenosi-
ny. Pi. j cf. *i>otarciny, PI., eigenh. blauer

Sftontag.

Nacbbolen, v a. etoa§ jinterbrein fjolen przyj po
ostatek i zabra;

2) — , bag SSerfdumte einbringen nagrodzi, we-
towa, docign, zdy, dorobi.

Nachholen, V. a. sysze póniej; — v. n. wy-
wiedzie si.

Nachh ulfe, f. (bie) pomoc(przestrzeganie o niedoka-
dnociach przy jakiej robocie), cf. korepetycya.

Nad)I)ut, f. (bie) polednie pastwisko. 2) f.

Nacbjrab.

Nad)jageu, v. a. w pogo si uda, — puci si
za kim, ciga, updza si za kim. 35em %n&
ben nad)jagen ciga pokoju ugania si za
czem.

Nadjjagen, n. (ba§) pogo, ciganie.
Nachjabr, n. (ba§) f. ®nabenja|)r.

Nad) tauen, v. a. przeksi.
Nad) febr en, v, n. m. h. zamiata po kim.
Nachflang, m. (ber) bie Sortierung be§ ÄlangeS
cige brzmienie , odzywanie si dwiku,
dwiczenie , ober ebne auf ben Nebenbegriff jtt

ad)ten dwik, brzk; cf. odgos; cf. .
rozgos ober *rozgosek. 2) bie — rebe po-
goska.

Nachflettem, v. a. azi ober wazi za kim,
wdrapa si.

Nad)flingen, v. irr. n. m. §., Imperf. idr> —, er
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Hang nad), Conj. bafj idf) — , er nad)flünge, Part,

prt. nadjgeflungen, b. i. ben Älang fortfetsen jeszcze
potem brzmie, odzywa si.

Stacbfomme, m. (ber) ber Stahfommling potomek,

g. mka; nastpca, g. y.

Scachfommen, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) fomme, bu

fommft, cv fommt nad), Imperf. id) — , er fam nad),

Conj. bafj id) — , er nadjfame, Imperat. fomme
nad) , Part. praet. nachgefommen ,

potem przyj,
nastpowa; cf. flitlff. ^oln. *poiedowa, przyj
za kim, djT — , zdy, nady, docign.
2) —/ befolgen, erfüllen peni, wypeni, zici.
Dem 23efehl nad)fommcn zadosy uczyni rozka-
zowi , wykona rozkaz Ober bibl. naladowa
przykazania. ©einem SSerfprechen nachkommen

uici si w stówie danym, — w obietnic3'.

Scad)fomm"en, $1. bie, ober bie Stad)fommenfd)aft, f.

potomki, potomstwo.
3cad)fommling, m. (ber) potomek, g. mka,

St ad) f o ft, f. (bie) drugie danie, druga potrawa;
cf. Stuff, zakska.

3tad)fried)en, v. irr. n. m. f.
Imperf. id) frod) nad),

Conj. bafj — nachfroche , Part. prt. nachgefiocheji,

czoga si , wóczy si za kim , azi
za kim.

3tad)fünfteln, v. a. f. nachmachen kunsztownie na-

ladowa.
9iad)lallen, v. a. szczebiota za kim, pieszczo-

tliwie przemawia.
Stachlafj, m. (ber) bie Stacblaffenfchaft pozostao,
spadek (po kim), sukcesya, pucizna. Ej.

Ksie obj kae wszystek spadek po stryjach,

Kraj." 122."

2) — cf. B. ujma, *defalka, odstpienie czci
z naleytoci.

Sta a) laffen, v. irr. a. m. h-, Praes. id) laffe, bu

läffeft , er läfjt nad) , Imperf. id) — , er liefj nad),

Conj. bafj id) — , er nadjliejje, Imperat. laffe nad),

Part. praet. nachgelaffen, = hinter fid) laffen, jurücf»

laffen, pozostawi. Ej. er t>at nid)t biel SSermogen

nachgelaffen niezostawi po sobie wielkiego ma-
jtku.

2) —, beraltet für : unterlaffen, poniecha, zanie-

cha, opuci.
3) — , cerftatten, dopuci, pozwoli.

4) — , ablaffen, 5. S3, bom greife, upuci, ust-
pi. 5) — , feiner natürlichen Stiftung folgen laffen,

bie Spannung berminbern, 3. S3, ein Seil, eine

Schraube, popuci, zwolnie.
1I> — v. n. ber ^»eftigfeit nad) benninbert roerben,

aud) atiff)6ven folgowa, przesta, umierzy si.

Die Äranfheit läfjt nad) choroba zwalnia, 8B3.

choroba ulywa, E. <£). cf. przesili si. Der
SSBinb liefj etroaS nad) wiatr zwolnial cokolwiek
(a). Ej. bióroeilen fdjeint biefe Äranfheit ganj nach=

julaffen niekiedy zdaje si ta choroba opu-

szcza, DD. Die Aalte läfjt nad) zimno wolnieje,

puszcza — , zelyo si, KV.; cf. srogo zimy
zelaa, Nmc. Er lüitb muffen nachlaffen ju 3ÜP

netl bdzie si raz musia odgniewa, 6. .£).

9cad)laffenf d)a,f't, f. (bie) pozostao, pucizna.
9tad)lä[fig, ad. niedbay, opieszay. — adv. niedba-

le, opieszale.

9tad)ló|figfeit, f. (bie) opieszao, zaniedba-

nie, niedbalstwo. Ej. nabyy uszy delikatnoci,

dla której nieznonemi s niepoprawno i za-

niedbanie, P te.

Stad)laffung, f. (bie) folga, folgowanie, cf. upu-
szczenie z targu, umierzenie si (wiatru),

*delalka, odstpienie czci dugu.
9iad)lauf, m. (ber) bieenie za czem.
Stad) lau fen, v. irr. n. in. f., Praes. id) laufe, bu

läufft, er läuft nad), Imperf. id) -, er lief nad),

Conj. bafj id) — , er nachliefe, Imper. laufe nad),

Part. praet. nad)gelaufen biee, biega za kim,
ubiega si za czem.

Stad) leb en, v. n. y — , rzdzi si podug
czego, cile zachowywa, — wykonywa co.

Siad) leg en, v. a. przykada, przyoy, 3. S3. —
wicej drew: cf. Stuff, podkadywa.

Stad) lern en, v. a. potem si nauczy.
Slachlefe, f. (bie) pokosie, zbieranie powtórne ober

zbieranie ostatków; cf. dodatek, dopenienie;
cf. pobierki, PI,

Stadilefen, v. irr. a., Praes. id) lefe, bu liefeft, er

lieft nad), Imperf. id) — , er la§ nad), Conj. bafj

id) — , er nachläfc, Imper. Iie@ nad), Part. prt. naa>
gelefcn = baa Uebiiggebliebene auflefen zbiera co
pozostao, 5 S3ud) SJtofeS, 24, 21, niezbie-
rzesz gron pozostaych — Wujek; cf. Biblia
Ge dan. niezbieraje gron pozostaych za tob;
2) einem im Scfen folgen czyta za kim. 3) naa>
fchlagen unb lefen przeczyta, odczytywa.

nachliefern, v. a. póniej obee potem dostawi ob.
dostarczy co.

Stachmachen, v. a. naladowa, *potrafia, *dotra-
fia, na wzór czyj robi; cf. L. podrobi; 3. 33.

zmylone i podrobione zawiadczenie; cf. imi-
towa, sprosta, dorabia; 3. S3, stpie, piecze-
cie, (a); cf. udawa; 3. S3, udajc gos czyj; cf.

Stuff podraa =: Cjoln. podrzenia nad)fpotten.

gin nachgemachter Scihlüffel klucz dorabiany (a),

wytrych.
3tad)inarhung, f. (bie) imitacya, naladowanie etc.

Ej Galanterye z rónych imitacyi i korapo-
zycyi papieru, 3$-

Stad) malen, v. a. przemalowa, odmalowa, prze-
kopiowa, naladowa malowanie; i) potem co
umalowa.

Scad)tnalig, ad. póniejszy, a, e.

Stad)tnal8, adv. potem, nastpnie, póniej.
Stachmarfchiren, v. n. m. f., Einem — wyruszy

za kim, maszerowa za kim.
Stad)maft, f. (bie) pozostay er w lesie, pasza

póniejsza.
Siachmeffen, v. irr. a. m. h., Praes. id) meffe, bu

miffefr, er mifjt nad) , Imperf. id) — , er mafj nad),

Conj. bafj id) — , er nachmäfjc, imper. mijj nad),

Part. prt. nachgemeffen jeszcze raz mierzy,
przemierzy; mierzy po kim, powtórnie
mierzy.

Stachmeffung, f. (bie) przemierzanie (powtórne).

Stad)inittag, m. (ber) popoudnie.
Stadjmittagig, ad. popoudniowy.
Stad)tnittag§, ad. po poudniu. — (w zoonych)
popoudniowy.

Stad) nehmen, v. irr. a. Praes. id) nehme, bunimmft,

ev nimmt nad), Imperf. id) nahm nad), Conj. bafj

— nachnähme, Imper. nimm nad), Part. prt. nad)ge=

nommen póniej wzi; dobra wicej.
Stad)bfeifen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

pfiff nad), Conj. bafj id) — er nachpfiffe. Part. prt.

nadjgepfiffen = hinter einem herpfeifen wista za

kim, — po kim.
2) —

,
pfeifenb miefeerholen powtarza gwidc,

naladowa gwizdaniem; 3. S3, eine SJtelobie nóte

naladowa wistaniem; fig. nachpfeifen, (n bie

leere ^>anb blafen w gar chucha, link poy-
ka; ap liza.

9tad)phibp"ern, v . a. einem elm. — ,
papla, ple

za kim.
Stachraudjen, v. n. m. I> dymi si po czem; eine

^leife — fajk wypali po czem.

Stad)raum
f. §lbraum.

9tad)iäumen v. a. sprzta po kim, Einem.

Stachrechen, v. a. f.
nad)hurfen.

9tad)ied)nen, v. a. rachowa po kim, jeszcze raz

rachowa,— porachowa powtórnie, rewidowa
rachunek; dochodzi rachunkiem.

Stad)iechnung, f. (bie) powtórne rachowanie, roz-

poznanie rachunku.

Stad)rebe
(

f. (bie) eine Stebc, meldje auf eine borher=
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gegangene folgt, epilog, g. u, domówienie, 2Bj.,

mowa na kocu czego.

2) — , eine nachteilige SRebe
, hinter jemanbeS

SHÜcTen, potwarz, g. y, pomowa, obmowa (zao-

czna), obmowisko zaoczne, za wie, za po-

goska, osawianie. 6j. in üble — bringen rzu-

ci na kogo potwarz , nabawi kogo nie-

sawy.
Stach r eben, v. a., nachjagen powtarza co po kim.

2) —/ nachfprecben , udawa- kogo w mówieniu;
cf. Stiff, podrzenia komu w rzeezy , cf. po-

drzenia kogo, SBj.

3) auf 5a§ 3eugnifj eine8 nbern roieberholen po-

wtarza czyje sowa, powiada wedug wia-
dectwa drugich; cf. übel nachleben *pomawa,
beffer obmawia kogo zaocznie, ostawia, le
mówi o kim.

91 a rf) reichen, v. a. podawa komu oprócz tego co

si ju pierwej podawao.
Stacbreifen, v. n. m. b. póniej dojrzewa (o owo-

cach po zbieraniu.

Stachreife, f. (bie) podró za kim, pogo, f.

Nachreifen, v. n. jecha za kim, pojecha za kim,
puci si za kim w drog, goni kogo.

Stacbreijjen, v. irr. n., Imperf. ich — . er rifj nach,

Conj. bafj ich —.et nacbriffe, Part. prt. nachgeriffen,

drze si dalej; v. a. porwa za sob.
2) — , einen Stifj fopiren , übt. nachzeichnen ryso-

wa podug czego, przerysowa.
Stachreiten, v. irr. n. m. f, Imperf. ich - , er ritt

nach, Conj. bafj ich — , er
_

nachritte, Part, prt nach»

geritten, puci si za kim konno, jecha za kim
na koniu.

Stachrennen, v. irr. n. m. f, Imperf. ich — . er

rannte nach, Conj. bafj ich — , er nacbrennere, Part.

praet. nachgerannt, biee za kim, pdzi
za kim.

Stachreue, f. (bie) al poniewczasie, nierycha po-

kuta, al póny.
Stacbriebt, f. (bie) doniesienie, wiadomo, wie,

oznajmienie, uwiadomienie; (Jj przodkowie nasi

kadli dla nastpnych swoje uwiadomienia na
samych rzeczach zmiennych, ruszalnych i zgu-
bnych, (a) Aut. —rieht geben donie, donosi,
uwiadomi. — haben mie wiadomo. §£. i

znowu lat trzy przeszo bez ladu bez wie-
ci (aa).

Stacbricbter, m. (ber) ber Scharfrichter , kat, g. a;

mistrz.

Stachrichttid)/ adv. jako wiadomo, ober dla wia-
domoci.

Stacbrücfen, v. a. unb n. posuwa, posuwa si.

3M ben Jruppen nacbriicfen z wojskiem wkro-
czy, — wtargn za kim. 2)en Sifch nacbrücfen

stó dalej posun.
Stachruf, m. (ber) eines SSerftorbenen , odezwa po-
grobowa, — pomiertna. 2) f. Stachruhm, feiten

pogoska.
Stachrufen, v. irr. a, Imperf. ich — , er rief nach,

Part.
_
prt. nachgerufen , einem nachrufen woa

za kim.

Stachruhm, m. (ber) sawa ober sawa pomiertna,
— pogrobowa; sawa na potem, cf, dwiki
wiecznej sawy. Sr,, fraszka sawa na potem;
co teraz to moje, Krs. (Sjc. bd te wasze
dzielnoci jednakie podawa wiatu wiecznej
sawy dwiki. PK. 334.

Stachruhmen, v, a. sawi — , chwali zaocznie.

@£. eS roirb if)tn biet ®ute6 nachgerühmt wiele do-
brego o nim powiadaj, o nim gosz.

Stachfaat, f. (bie) zasiew powtórny, cf. B. zasie-
wek powtórny.

Stachfaen, v. a. sia powtórnie, dosiewa.
Stachfagen, v. n. cf. nachreben zaocznie powiada,
— gosi, powtarza mowy ludzkie. 2)a§ mufj
id) ihm jum Stuhme nachfagen przyzna ober wyzna
musz na jego pochwa.

Stachfaljeil, v. a. soli wicej, soli potem, — na

nowo, auch przysoli, SBj.

Stacbfamtneln, v. a. pozostae rzeczy zbiera.

Stjacbfammlung, f. (bie) zbieranie ostatków.

Stacbfa^, m. (ber) (Sat. proposicio minor) f. Ginter*

fai} drugie zaoenie, nach B. nastpnik, eig. i>a$>

Consequens, L.i cf. druga propozycya.

Stachfchall, m. f. Stachhatt.

Stachfchauen, v. n. m. I)., nacbfehen patrzeza kiin,

poglda za kim.
Stachfchein, m. (ber) blask po czem zostajcy.

StachfcbicEen, v. a posa za kim, nadesa.
StacbfchicEung,_ f. (bie) posyanie za kim, nade-

sanie, póniejsza posyka.
Stach feb i eben, v. irr. a, Couj. bafj — naebfehobe,

Imperf. ich — , er fchob nad), Part. prt. nacbgefebo*

ben z tyu popycha, cf. posuwa za czem;

alö v. ii. m. h. rzuca po kim w krgle.

Stachfcbiefjen, v. n., Imperf. id) —
, er fchofj nach,

Conj. bafj ich — , er naebfehöffe, Part. prt. nachge*

fchoffcu strzela za kim.

2) — doliczy, doda, nadda, dopaca.
3) bon ben ^flatijen dorasta.

Stad)f|cbiffen, v. n. pyn ober eglowa za kim.

Stacblcblag, m. (ber) uderzenie póniejsze, nota do-

peniajca dwik} niby dobitka; ponóta. Trój.

Stachfchlägen, v. "irr. a. Prs. id) fcblage, bu fd)lagft,

er fchtagt nad), Impet f
;

id) — , er fcblugnacb, Conj.

bafj ich — / er nachfchluge ,
Imperat. fchlage nach/

Part. prt. nachgefcblagen = burd) Schlagen nacbbil»

ben, 3. S3, eine 'SKünj'e naladowa, imitowa, bi
póniej pienidze; cf. dobija, wyraa biciem,

wybija. 2) — , im Bltch, wartowa w ksice,
patrze, szuka po ksikach; 3) — v. n.

f.

nacharten naladowa.
Stachfchleichen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich —.er

fcblicb nad), Part prt. nacbgefcblict)eu, le za kim,
ciszkiem i — , skra si za kim.

Stacbfcbleppen, v. a. wlec ober wóczy za kim.

St achfcbleubern, v. a. einem eto. rzuci gwato-
wnie za kim.

Stad)fd)lüpfen, v. n. m. f. einem — wkrada eie,

wlizn si za kim.

Stachfcblüffel, m. (ber) klucz dorabiany, wytrych,
SBj. , klucz jednozby, Tr.; *wszdyotwór;
cf. B. klucz faszywy; cf. Ross. worowski
klucz.

Stachfchmad:, i., f. Stachgefd)inacf.

Stacbfcbmauö, m. (ber) poprawiny, Pi., L.; cf.

^reufj.=^5o(n. potarciny??.

Stacbfchmetfen, v. n. jn. h. trci czem t. j. smak
jaki zostawia . cf. Stuff, odzywa si w
ustach.

Stacbfcbneiben, v. irr. a., Imperf. id) — , er frhtlitt

nad) wyrzyna podug wzoru jakiego.

Stad)fd)nitt, m. (ber) rzeba naladowana.
Stacbfcbreiben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — . er

fchrieb nach, Conj. bafj ich —. er nachfchriebe, Part.

prt. nachgefcbrieben , kopijowa , przepisywa;
pisa za kim mówicym lub dyktujcym.

Stacbfchreiber , m. (ber) kopista, pisarek, prze-
pisujcy co.

Stacbfchreien, v. irr. a.m. b. , Imperf. id)
—.erfchric

nad), Prt pr. nachgefchrieen krzycze za kim.

Stachfchrift, f. (bie) postskrypt listowny, dopi-

sek, SBj. , 65. do listu z dnia 6 kwietnia doda
Hrabia Capodistrias nastpujcy dopisek, (a)

1830; cf. B. przypis ober przypisek; cf. ko-
pija, cf. L. do askawego czytelnika za-
mknienie.

St;ad)fd)Ur, f. (bie) strzyka powtórna (dla po-
prawienia pierwszej).

Stad)fd)Ufj, m. (ber) dopata, dodatek, skadk,
powtórna. — ber Stacht dopata dzierawna, eig.

póniejszy strza.

Stacbfchütten, v. a. dosypa, wicej wsypa,
doda.
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9cad)fcbroarm, m. (ber) drugi rój pszczó.
Stacbfchroarjen, v. a. unb n., mit ber 3eit fchmars

machen ober — fd)h)arj treiben, czarno farbowa;
czernie potem.

9tad)fd)mimmeu, v. irr. n. in. f., Imperf. id) —

,

er fchroamm nach, Conj. bafj id) — , ev nad)fd)h)omme,
Pari. Prt. nachgefchmommen pywa za kim, py-n za kim.

9 ad) feg ein, v. n. eglowa za kim, pyn
za kim.

Sachfeben, v. irr. n. m. I), unb a., Prs. id) febe,

bu ficbft, er ficht nad), Imperf. i* —, er fal) nad),

Conj. bafj id) — , er nachfabe, Imperat. fieb nad),

Part. Praet. nachgefeben = hinter einem Dinge Ijer=

fehen, patrze tsie> za kim, B.; patrze za kim,
oglda si za czem.

2) — , bci8 Sf{ad)fer)en inobon haben, b. i. in ber

Hoffnung eineö ju erlangenben ©nten betrogen roer=

ben przyglda si tylko czemu, wolne przy-
gldanie mie bez uytku.

3) -, eine ©ad)e unterfucben , ob fic rid)tig fei,

rewidowa, przejrze, przeglda, popatrzy
czego, poszuka. 6ine Rechnung nad)fehen ra-

chunek zrewidowa. 3d) rocifj nid)t, ob id) e§

nod) habe , id) roili aber nachgeben niewiem czy
mam, lecz zobacz, ©ieb bod) nad), ruie Diel Uhr
e8 ift spojrzyje na zegarek, która godzina.

4) — , 9tad)ftcht t;aben , burd) bie ginger fehen,

nad)fid)tig fein, folgowa komu, czeka komu,
przez szpary patrze, pobaa, przeglda ko-
mu, SlmoS, 7, 8. 6r fleht ihm nld)t8 nad) nieprze-
puszcza mu nic. 3d) roerbe ifjui niebte mehr nach»

ferjen ju mu wicej nie bd przeglda, beffer

pobaa, ©ar ju biel nachfehen zbyt pozwala,
— pobaa, pazem puci.

Stacbfehen, n. [baSj *przezor, *przejrzenie, beffer

przeoczenie, B. 2) —
,
przejrzenie, przeglda-

nie; cf. wzgldno, czekanie, cf. B. wzgldy,
2)a8 — f. nachfehen 2).

9tad)fenben, v. irr. auch reg. a. in. h-, Imperf.
id) —i er fanbte auch — fenbete nad), Part. Praet.

nachgefanbt aud) nadigefenbct, posia za kim.

9tad) feto en, v. a., ein Ding nad) einem anbern feijen

ober ftetien, ber '^e'ü, Drbnung ober ber Ißürbe nach,ka co po czem, niej co ka; spostpono-
wa, mniej ceni co, upoledza, za nic mie
sobie co. Slllcö anbere ©ort nachfehen Boga wy-
ej nade wszystkie rzeczy ka ; cf. ustpi,
nacbftebeu.

2) — = eilig berfoigen, j. S.bem geinbe nad)=

fe^en, goni nieprzyjaciela, ciga go, puci
si za nieprzyjacielem w pogo.

9acbfet}ung , f. (bie) upoledzenie; 2) ciganie,
pogo, g. i.

Jtachfeufjen, v. n. m. b. einem — za kim wzdy-
cha.

9cad)fid)t, f. (bie] wzgldno, g. i, (a); *przezor,

przeoczenie, L.j cf. czekanie, wzgldy na kogo,
pobaanie, przepuszczanie komu. Gj. mit Se=

manbem — haben pobaa komu, pazem pu-

szcza, przez szpary patrze. Sonicbt ift beffer

alo — przezorno lub ostrono lepsza ni
zobaczenie si lub przestroga za póna, Dhne
— bez wzgldu.

9ad)fid)tig, adj., geneigt jur 9<ad)fld)t unb barin gc=

grfmbct pobaajcy, askawy, wzgldny, wyro-
zumiay.

9tad)fid)t8boll, wzgldny; cf. agodny w prze-
baczaniu. 6j. agodny w przebaczaniu cudzym
sabociom, Kraj. 212.

9tachfingen, v. irr. a. unb n. m. I)., Imperf. id) —

,

er fang nad), Conj. bafj id) — , er nachfange, Part.

Praet. nadjgefungen , piewa po kim ,
— za

kim; naladowa kogo co piewa, piewajc
powtarza.

Stacbfinfen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er fant

nad), Conj. bafj id) —, er nachfmfe, Part. Praet.

nachgefüllten, zapa, Prät. zapad, Fut. — dn
(si).

Stachfinnen, v. irr. n. m. h., Imperf. id)—, er fann

nad), Conj. bafj ich — , er nachfönne, Part. Praet.

nndjgcfonnen, myle nad czem; cf. pomyl i,
zastanowi si nad czem, duma, przemyli-
wa, 3Bj., rozmyla, rozwaa, zacieka si
w mylach, Sffij., rozbiera w mylach, zasiga
mylami, K.V.; SjJoetifd): myli sili nad czem.
lh;. kada nad tern myli sili, jakim wasn
urod powabem przymili, Szymanowski.

Stachfinnen, n. <ba6) rozmylanie.
9tad)finnenb rozmylajcy.
9tnd)fommer, m. (ber) poletek, polatek. g. tka,

ostatek lata; cf. B. babie lato; cf. lato witego
Marcina, polecie, L.

Stachfpäben, v. n. dochodzi czego, wyledza
co; szpiegowa co.

Stach fpiel, n. (bab) 9tuff. intermedya; cf. B. maa
sztuczka, komedyjka, farsa (na zakoczenie).

Sacbfpielen, v. a. unb n. m. b., gra« polem; gra
za kim (naladujc).

9tad)fpottcn ,
v. a. podrzenia, podrzynia,

przedrzenia, L.
9tad)fprecben, v. irr. n. m. h., Praes. id) fpreebe,

bu fprichft, er fpricht nad), Imperf. ich —, er fpracb

nad), Conj. ba)) id) — , er nacbfpniche, imperat.
fprid) nad), Part. Prt. nacbgefprocben, powtarza za
kim mówicym.

Stacbfpringen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er

fprang nad), Conj. bafj ich — , er nacbfpvctnge, Part.

Praet. nachgefprungen skoczy za kim ober — za
czem. Gj. er fam mir nachgcfprungeu skoczy
za mn.

Stacbfpülen, v. a. unb n. m. b., popija, spóka;
cf. potokn, potaka, wyplóka (szklank).

Sacbfpuren, v. n. ni. h., ledzi, dochodzi, bada
co, Sßj., cf. alt bada si czego, szlakowa,
tropi.

Stacbfpüver, m. (ber) ledziciel; szpieg.

9tacbfpürung, f. (bie) dochodzenie, ledztwo.
9fäd)ft, Präp. c. dat. u adv. fehl' nahe, najbliej,

bardzo blisko, tu przy, tu podle, cf. podle,

cf. obok tego. 2) — , nad), podle, po, za.

9lad)ftampfen, v. n. m. h. tuc potom, ubija je-

szcze (poprawujc) w stpie.

9täcbftbem, adv. zaraz potem, tudzie.
9tad)fte (ber, bie, ba8) bliski, najbliszy, najpier-

wszy; najkrótszy.

lim nóchften adv. najbliej.

9ad)fte, m. (ber) blini, g. bliniego, cf. rówien-
nik, g. a. ©pridjro. 3eber ift fkb felbft ber Stacbfte

kady naprzód myli o sobie; cf. pierwej
sobkowi, potm dobkowi; cf. nieli cudza
blisza swoja ciana, cf. blisza koszula nieli
suknia.

9tachfted)en, v. irr. a., Praes. id) fteche, bu ftichft, er

flicht nad), Imperf. id) -, er frach nad), Conj. bafj

id) — , er nacbftacbe, Imperat. ftict) nad), Part. Prt.

nachgeftodjcn = ftcdbenb nad)bilben w sztychowa-
niu naladowa, B.; wysztychowa na wzór
czego co. 2) -, v. n. m. b., ben ^Bergleuten nach»

fahren, um ju fehen, ob fle ihre Slrbeit gehörig ber=

rid)ten, spuci si za górnikami na dó dla zo-

baczenia czy porzdnie pracuj.
Slacbftehen, v. irr. n., Imperf. id) — , er ftanb nad),

Part. Praet. nad)geftanben niewyrówna komu,
nisze mie miejsce albo mniejsz zdatno ob.

ustpowa komu? cf. za kim sta, mieci si
w tyle, — pozad, polednio nastpowa, upo-
ledzonym by, pozosta si, niedochodzi do-

kd i cf. ustpi pierwszestwa komu (a).

@j. Älorinbe ftanb bem Slrgent — nicht nad) lecz

i Klorynda w ten czas Argantowi mstwem i

sercem naprzód nic niedaa, PK. 267. 9iad)ftC=

henbe Sßorte nastpujce sowa»
9tad)ftchlen, fleh — , skrada si za kim.
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Nadjfteigen, v. irr. n., Imperf. icf)— , er frieg na),
Part. Prt. nachgeftiegen wstpowa pókim ob. za kim.

Nachftellen, v. n. in. h., einem — dyba na kogo,
nastpowa na zgub czyja, Bernatowicz Poj.;

cf. instygowa; (?$. e urzd Edwów na in-

styguje, Wargocki Jul. Caes. 2S; cf. way
na co, f. auögehen.
— cf. na8tawa na czyje ycie, Nmc, L.

cf. *rankor ob. chrapk mie na kogo; cf. pod-
chodzi ober podej kogo, przeladowa, za-
sadza si na kogo, czuwa, czyha, czatowa
na kogo, 'stoje o czyje zdrowie:
— am üblichften nastawa na kogo? cf. L. o

zdrowie sta, sta komu ober nastpowa na
gardo; cf. zej kogo, zamach knowa, cf.

godzi na kogo; cf. b. wychodzi na kogo. 35eu

SSógeln nachftellen sida stawia na ptaki.

Nad)fteller, m. (ber) przeladowca, czatownik.
Nadjftellung, f (bie) zasadzka, przeladowanie,
instygacya,

f. Slnfchlag zamach.
9^ a d) ft e n l i e b e, f. (bie) mio ku blinim, ludzko.
Ndd)ften6, adv. w krotce, w rychle, w lada dzie.

8j. powiadaj, e on w lada dzie tu przy-
jedzie, Teatr.

Nachfterben, v. irr. n. m. f., Praes. id) fterbe, bu

ftirbf, er ftirbt nad), Imperf. ich — , er fturb nad),

Conj. bafj id) — , er nad)ftiirbe, Part. Prt. nachge*

frorben, umiera po kim, (z)gasn po kim.
Nachfteuer, f. (bie) pobór dopacalny, powtórny

pobór, dopata poboru.
Nctchfteuern, v. n. m. h. tinb a. dopaca pobór.

Nctchffolgenb, ad. blisko nastpujcy, nadcho-
dzcy. Cj. drugie czytanie na nadchodzcy
wtorek (a).

Nuchftid), m. (ber) rycina naladowana, sztych
naladowany.

N Cid) frimmen, v. a. dostroi (poprawujc) forte-

pianu.

Nachftopfen, v. a. wicej natka.
Flad) fto j>b cin , v. a. niwowa po kim, zbiera
po kim; resztki zbiera.

Nachftofj, m. (ber) pchnicie poprawione (wraz po
pierwszem).

Nachftofjen, v. irr. a., Prs. ich ftofje, bu frögefi, er

ftofjt nad), Imperf. id) -, er ftiefj nach, Conj. bafj

id) — , er nachfliege, Part. Praet. nachgefto&en, po-
prawi sztych, mocniej jeszcze raz wrazi,
popchn.

Nachftreben, v. n. m. h. dopina si czego, pi
si do czego, usiowa o co, stara si o co,

szuka czego, dy, usilnie naladowa co, SBj.

Nad)ftrebung, f. (bie) usiowanie, staranie sie

usilne, denie, dopinanie si.
Narhftreben, v. n. m.

f.
wyla si strumieniem

za czem.
Nachftürjen, v. n. pa ob. zapada za czem.
Nächfroergangen

_
blisko przeszy, a, e, L., cf.

niedawno upyniony, 3Bj.

Nachfuchen, v. a. u. n. m. h. pilnie szuka czego,
poszukiwa czego; um etlD. — doprasza si
czego, dochodzi czego, cf. nalega o co.

6j. kady krewny moe nalega o interdyk-
cy krewnego swego, Bohusz.

Nad)fuchung, f. (bie) dochodzenie, szukanie, do-
praszanie si czego.

Nacht, f. (bie) noc, g. y, Pi. y unb e, SB,j. gj. bei
— ober be8 Nachts w nocy, w noc ober noc.
Sie in bie — a do nocy. ©ute — dobra noc.
iDie helle — jasna noc, cf. powiata.

Sine ftille, einfame — gucha noc. eine fchlaf«

lofe — bezsenna noc. (?8 roilb — noc zapada,
noc nadchodzi, zmierzcha si. Ü8i8 in bie fin*

fenbe — gboko w noc. Heber — bleiben prze-
nocowa. <Die ganje liebe - hat e8 geregnet caBo ob. calutek noc deszcz pada. ie— ift

mir lang geroorben noc mi bardzo dug bya.
3d) »imfcfje bir eine gute ruhige — ycz ci do-

brej ober spokojnej nocy, cf. smacznego snu.

SSei — unb Nebel babon gefjen w nocy si wy-
kra, pod czas nocy i pomroki uciec, — pierz-

chn. Sei ber — ftnb alle Äafcen grau w nocy
wszystkie koty bure; cf. kada krowa w nocy
czarna, Tr. 3 UI" Nacht effen jada wieczerz.

Nachtanken, v. n. m. h. u. a. taczy po kim ob.

póniej; naladowa w tacu.
Nachtarbeit, f. (bie) nocna praca, cf. robota nocna.

Nachtarbeiter, m. (ber) robotnik nocnj%

Nadjtauflauf, m. (ber) zgiek nocny.
Nachtaumeln, v. n ni. f., potoczy si za kim.
Nachtbetfen, n. (ba8) ber—topf, ba§ — gefchirr, vulgo

bie Nachtófanne, uryna, g. a, cf. 'nocnik, *szczak,

g. a, L.; naczynie nocne; cf. B. naczynie po-
trzebne.

Nachtbilb, n. (ba6) obraz noc przedstawiajcy;
fig. obraz pomroczny, przeraajcy, ponury.

Nad)tblnme, f. (bie) kwiat nocny.
Nachtbieb, m. (ber) nocny zodziej.
Nachtbiebftahl, m. (ber) nocna kradzie.
Nad)tbrub, m. f. 2flb, latawiec, L., widmo, SBj.

nächtelang caemi nocami, po caych nocach.

Nachten, v. n. m. h. nocowa, ge nachtet noc
si robi.

Nad)terfcheinung, f. (bie) nocne widmo;
Nadjteffen, n. (ba8) nocne jedzenie, cf. *pod-

kurniki.

Nad)teule, f. (bie) sowa, puszczyk, g. a, puhacz,

g. a; 2) — f. Nad)tfalter.

Nachtfalter, m. (ber) lelek, g. lka; cf. L. za-
nocnica, cf. ma, L.

STad) t feier, f. (bie) nocny obchód.

Nachtfeuer, n. (ba8) ogie nocny.

Nachtfroft, m. (ber) przymrozek, g. zku, nocny
mróz.

Stach tg anger, m. (ber) f Nachttoanbler, ob. bielmchr

nach'sibelung ber Nachtroanberer, $oln. unb Stuff.

lunatyk, g. a, ^miesicznik, g. a, cf. marek
co po nocy azi.

Nachtgefecht, n. (ba8) nocna potyczka.

Nad)tgeift, m. [ber] duch nocny, strach nocny,
nocnica, *cma, omamica, widmo, 8Bj., pokusa
nocna, *atawica, L.

Nachtgefchirr, n. (ba8) uryna, g. a, nocne naczynie.

Nacfjtgeficht , n. (ba) widzenie nocne, nocnica,
omamica, ma, widmo, SBfl.

Na chtgefbenft, n. f. Nad)tgeift omamica, L.; cf.

nocne potwory, Krs.
Nachtgeroanb, n. (ba6) nocne ubranie, negli.«

Nachtgleiche, f. (bie) porównanie dnia z noc
unb nicht nocy ze dniem; cf. L. nocorównia,
PK. 475.

Nachthaube, f. (bie) czepek nocny.
Nachtheil, m. (ber) szkoda, uszczerbek, krzy-
wda, niedogodno, niekorzy; j. 33. Jaka
z wolnoci druku wynika niekorzy (a), cf.

przykro. (?$. ta wada (^afenfd)drte) zrzdza zna-
czne przykroci, DD.; zaradzi niedogodnoci (a).

Nachthetlig szkodliwy, a, e, niekorzystny, cf.

dolegliwy, eig. empfinblich, j. S3, wilgotne zimno
dolegliwsze od suchego (a).

Nachthembe, n. (ba8) koszula nocna.
Nachtherberge, f. (bie) nocleg, g. u, gospoda

nocna.

Nachthimmel, m. (ber) niebo nocne.
Nad)thun, v. irr. a., Imperf. id) — , er that nad),

Part. Prt. nachgethan robi co po kim, —za kim,
wyrówna komu , naladowa kogo , zdy
za kim.

Nacfjtigall, f. (bie) sowik, g. a.

Nad)tigall(en)= (w zoonych) sowiczy, a, e.

Nachtjacfe, f. [bie] kaftanik nocny.
Nad)tifch, m. (ber) wety, PI. g. ów.
Nachtferje, f. (bie) (Sat. Oenothera) nocna wieca,

KI., Hgn.; wiesioek, Jndz.; wesoek, Hgn.
Otmeine— nocna wieca dwuroczna, KI, Hgn.;
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wiesioek dwuletni, Jndz. (Sat. Oenothera
biennis).

9tad)tfälte, f. (bit) nocne zimno.
9tad)ttleib, n. (ba&) dezhabilka, negli, g. u,

nocny ubiór.

9cad)tfraut
f. ©laöfraut, gemeines.

Ütadjtla ger, n. (ba6) nocleg, g. u. 6j. rozloko-
walimy sie w karczmie na nocleg, P. Jan.

Scachtlambe, V. (biel lampa nocna.
3i a d) 1 1 ci ii g e, f. (bic) dugo nocy; cf. "du nocy.
9tad)tlarm, m. (ber) wrzawa nocna.
9cacl)tleimfvaut, n. lepnica nocna, Ki, lepnica

dwudzielna, Jdz. (Sat. silene noctidora).
Fcäd)tlid), adj. nocny, a, e.

9tad)tlid)t|, n. (ba§) wieca nocna.
Fcad)tluft, f. (bie) powietrze nocne.
9cad)tmahl, n. (bas) komunia, wieczerza Paska,

f. Slbenbmahl.

9cad)tmännchen, n. f. Sil)), zmora, L.
9cacbtmantet, m. (ber) podwlonik, g. a, nocny
paszcz.

9iad)tmarfd), m. (ber) marsz nocny (po nocy).
9cad)tmenfd), m. (ber) biay murzyn, g. a.

9tad)tmctte, f. (bie) nokturn, g. u, jutrznia.

9cachtmottc, f. |bie] ma.
Scctdjtmufif, f. (bie) serenada.
Stachtmütje, f. (bie) szlafmyca, czapka nocna, cf.

*duchenka.
Siad) tonen, v. n. m. h. dwik wydawa potem;
dwicze jeszcze póniej.

9!ad)tqtiartier, n. (ba6) nocleg, g. u.

9cad)-trab, ni. [ber] tylna stra, odwód wojska,
tyl w szyku.
Den — beefen by przy odwodzie wojska.

Scacht-rctbe, m. f. 9cachteule; 2) — , ber 9cachtreiher

lelek; cf. czapla? 3) — , ber 3if9e"»i e 'fet' tSot.

captimulgus) kozodój, g. oja; cf. lepowron,
g. a, L. 4) bon nödjtlichen .£>erumtieibeni, kruk
nocny, gach nocny, nocnik; cf. *drzymka,
nocny piaczek, cf. tuk ober szychtówka, bie

äinifchen ben ^oljfdjichren in SBarfchau lauert, SBa-

91ad)-trabcn, v. n., einem — , kusowa za kim,
biega za kim.

9tad)trad)ten, v. n. m. h.,
f. nacbftreben szuka,

napiera si czego, sta o co, kusi si o co;
cf. nachftellen nasuwa.

9 ad) trag, m. (ber) bagjenige roaö nachgetragen roirbi

ber 9cad)la[j bom haaren ©elbe, dodatek, g. tku,

dopenienie, dodatkowa wpiska; cf. suplement,

g. u. 2) dopata.
«Nachtragen, v. irr. a. in. b., Prs. id) trage, buträgft,

er tragt nad), Imperf. id) — , ev trug naci), Conj.

bafj id) —, er nachtrüge, Imperat. trage nad), Part.

Praet. nad)getrageii, = hinter Sleir.anbem bertragen,

nie ober nosi co za kiin;

2) — , borroerfen, borriiefen, eine embfongenc 33elei=

bigung im Vnbenfen behalten, pamita, popami-
ta komu za ze wyrzdzone, niezapomuie
komu czego, chrapk mie na kogo; cf B. nie-

darowa.
3) — , roa6 man bevgefTen hatte, nachholen i j. S3.

in einem Suche, in einer JRedjnuitg, dopeni, do-
penia, doda, umieci co w sposobie do-
datkowym; dopaca, zapaci niedoptacon
summ.

9cad)träglid) , adj. dodatkowy, a, e; adv. do-
datkowo, w sposobie dodatkowym. §£. podug
dodatkowego ukadu dziaowego, Ö1S.

Cin nachträglid)er Sift akr. dodatkowy.
9ad)tragung , f. (bie) umieszczenie, dodatkowe

wpisanie.

hochtreiben, v. irr. a. m. !)•. Imperf. id) — , er trieb

nach, Conj. bajj id) — , er nächtliche. Part. Praet.

nachflclricbcn, pdzi za kim, popdza.
9taditrctfe, f. (bie) podró nocna.
Stad) treib er, m. f.

Slachtvabe 2).

9t achtreten, v. irr. n,, Praes. id) trete, bu frittf, er

tritt nad), Imperf. id) — , er trat nad), Conj. bajj

id) -, er nachträte, Imperat. tritt nad), Part. Prt.

nachgerieten i ober chodzi ober stpa za kim;
w lady czyje wstpowa.

Stachtretcr, m. (ber) chodzcy za kim} cf. L. su-
gus; naladowca.

9cad)treterei, f. (bie)_ (Stejenfent ju -£>einflu& hMU8
haben) nadskakiwanie; fig. naladownictwo.

9cad)triegei, m. (ber) zasuwka ob. zapora na noc.

9tad)trilleru, v. a. trelowa po kim, — za kim,
naladowa kogo w trelach.

9cad)trinfen, v. irr. a, Imperf. id) — , er tranf nach,

Part. Prt. iind)getrunfen, popi, popija. 6$. her-

bat z mitkwi popi, DD. SBaffer — wod
popi, DD.

9tad)trocf, m. (ber) suknia nocna, szlafrok, *rob-

dj'szan, au6 bem graiij.

Stach tr of c, f. f. 9(ad)ferje, gemeine.

9cad)trui)e, f. (bic) spoczynek nocny, — w nocy.

tad)trunbe, f. (bie) eine <Solbatenroad)e, loeldje beö

9tad)t8 herumgetjt, ront, g. u, obchód, cf. 9tuff.

nocny dozór.

9cad)ttrunf, m. (ber) napój do popijania.

9tad)tiupb, m. (ber) maroderzy pi. f. 9cad)tiab.

9cad)tfanger, m. i ber) piewak nocny.

9cad)tfd)atten, m. (fiat. herbae belladonnae ober

atiopa belladonna, 31 • ) wilcza winia, lessak,

3?. 2) — (fiat. Solanum) psianka; cf. psinki,

cie nocny, cf. strzali jad, L.; cf. L. kulczyba
smagliczka, L. Äletternber — f. Sllbianfe. Änolli*

ger —
f. Srbäpfel. ©emcinei, febroarjer— (Sat. so-

lium nigrum.) psianka pospolita, Hgn., Jndz.,
Kl. SBeifjer, mol)lried)enber — f. SMfamfnabenfraut.

9tad)tfd)lctger, m. (bet) piewak nocny (o ptaku).

9cad)tfchleicher, m. [ber| dybiwieczorek.
SR a d) t f et) t ü ff e 1 b i u in e, f. f. sftachtferje, gemeine.

9iad)tfd)mauö, m. (ber) biesiada nocna.

9tad)tfd)n)albe, f. f. Stachtrabe 3).

9lad)tfd)li)ärmen, n. (bae3) hulatyka; cf. po nocy
biega, hula, *krzosa.

9taci)tfd))üärmev, m. (ber) f.
9cad)trabe 4)} hulacz

nocny, biegus nocny, ponocnik, L.; hafasownik
nocny.

9tachtfchn)ärmerei, f. (bie) hulanie nocne, hu-
latyka.

9tad)tfchh)ei&, m. (ber) pot nocny.

9cad)tfilene, f. f. 9tad)tleimfraut
;

9tad)tfi^en, n. (bag) pracowanie po nocach.

9c a et) t Ö f a n n e, f. (bie) naczynie nocne, uryna, g. a.

9tad)tftticf, n. (ba8) wyobraenie nocy, Stuff.; cf.

B. malowanie noc wyraajce.
9tad)t|'tu()l , m. (ber) stolec nocny; cf. basson,

Vol.; bielleicht berftümmelt auö bem giaiijöfifcben

bassin ein SJecfen.

9cad)tftunbe, t', (bic) godzina nocna.

9cad)ttl)au, m. (ber) rosa nocna.

9cad)ttifd), m. (ber) gotowalnia, toaleta.

Sachttopf, m. f. 9tachtbecfen uryna, g. a; cf. do-

nica w naczyniu potrzebnym.

9tad)ttreffen, n. (ba8) nocna potyczka.

9cad)tbogel, m. (ber) ptak nocny, le-lek, EH.

2) ndd)tlid)e ®d)inetterlinge ma, g. y, PI. y, L.
;

cf. B" motyl nocny.

9lacbtroacbe, f. (bic) stra nocna ob. nocna stra.

9tad)th)äd)tcr. m. (ber) nocny stró.

9tachtrucichteiiieb, n. (ba8) pie nocnego stróa.

Shr liehen Ferren, lafjt euch fagen, Die ©lod" hat

10 gefchlagen; ffierroaljrt baö geuer unb tab Sicht/

Damit ber Stabt fein 6d)ab' gefd)id)t. Sobt ©ort

ben Cierni! Moci Panowie gospodarze! Ju
Dziesita na zegarze, Strzecie ognia i zo-
dzieja, Chwalcie Boga, w nim nadzieja.

9tad)troanbeln, n. iba<b) nocobld, g. edu, L.,

chodzenie po nocy.

9ad)tn)anbercr, 9tad)ttüonbeler, m. (ber) luna-

tyk, nnb nid)t *miesicznik, marek co po no-

cy azi.
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Strtrftt jetftcn, n. (ba8) nocna pijatyka.

Sftachtäeit, f. (bie) czas nocny, czas nocy.

Gachtjeug, n. [ba8] ubiór nocny ober ubiór na
noc; cf. negli, g. u.

ftad) road) fen, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) toachfe, bu

roachfeft, er road)fr nad), Imperf. id) — , er roud)8

nad), Conj. bafj id) — , er nad)itmd)fe, Part. Praet.

nad)geroad)fen = im SBad)8tbume folgen, odrasta,
wyrasta na nowoj 3. S3. ba§ ©ra§ roachft nad)

• trawa odrasta, podrasta. 2) — , einem im SBad)8 =

thum nad)fommen dopdzi wzrostem.

91 ad) tu a gen, fid), v. rec. odway si czego
za kim.

Gachroägen, v. a. m.I). znowu co way, powtór-
nie odway, przeway.

9ad)tr>ahl, f. (bie) póniejszy wybór, wybór
powtórny.

9lad)roahlen , v. a. wybra potem; wybra na
czyje miejsce.

Gachroaife, f. f. nachgeboren, pogrobowiec, sierotka

która sie po mierci ojca urodzia.
Gachroäljen, v. a. toczy za kim, czem.
Gactyroanbeln, v. n. m. I). i 'za kim, chodzi
za kim. Sj. I Äönig. 18, 21.

9cad)lueh, n. (ba8) ból nastpny, odnawiajca sie

bole, póniej nastpujcy ból; cf. bole po po-
rodzeniu; cf. zgryzoty po uczynku; bolesne
skutki (po czem).

SRacbroein, m. (ber) wino pode, wisko, Iura.

Gadjmeinen, v. n. m. h., einem — paka za kim
Ober po kim. Sg. czegó mam paka za kim
i po kim , kiedy nikt po mnie nie pacze,
Mick.

9 ad) roe i 8, m. (ber) wykaz; wskazanie.
Stach roeifen, v. irr. a. m. h , Imperf. idi — , er

roieS nad), Conj. ba9 id) nad)roiefe, wskaza, udo-
wodni: cf. wykaza. Gg. okaza przyzwoite
bezpieczestwo, Doc, cf. strczy.

Stachroeifung, f. (bie) wykaz, g. u, np. poda
wykaz stanu, przychodu i odchodu byda (a).

3lad)roe!t, f bie] potomny wiat, potomki, po-
tomno; }. S3, sprawiedliwa, Dmch. 89; cf.

nieuprzedzona potomno osdzi, SP.
Sftachroerfen, v. irr. a., Prs. id) roerfe, bu roirfft, er

roirft nad), imperf. id) — , er roarf nad), Conj. bafj

ich -, er nachroürfe, Part. Prt. nachgeworfen rzuca,
ciska za kim, cf. $reufj.=$oln. merga za kim;
przyrzuci wicej.

Scachroiegen f. nachroägen.

Gachroiegung, f. (bie) przewaanie (powtórne).

Gachroietjern, v. n. einem — rzy za kim.

9tad)roille, m. (ber) kodycyl, g. u, dokad testa-

mentowy, Tr.

Scachroinfen, v. a. unb n. m. fj., miga za kim; na
migi pokaza (za oddalajcym si).

Stacbrointer, m. (ber) falte SBitterung^u Slnfange be8

grüblingö, pozimek, g. mku, L.$ pozimie, L.;
cf. ostatek zimy, zima póna; cf zima odna-
wiajca si wr pocztkach wiosny.

•Jtachroirfen, v. a. m. h. póniej skutkowa.
Stachrouchg, m. (ber) ba8 Gachroachfen, dorastanie,

przyrastanie czego. 2) ba8, roa8 nachroächfet,

modzie dorastajca, dorostek, przybytek.
Stachrounfchen, v. a. I)interbrein roünfchen, posya

za kim (oddalajcym si) swoje yczenia; cf.

' $r.=Sßoln. odprowadza kogo yczbami.
Slachjahlen. v. a., nachbezahlen, dopaca (póniej).
9tad)ääfjlen, v. a. jeszcze raz — ob. znowu prze-

liczy; cf. rachowa po kim.
9tad)3eid)nen, v. a. przerysowa, odrysowa po-
dug wzoru, odrabia rysunki (a).

Gachjeugen, v. a. póniej spodzi.
Stach jiehen, v. irr. a., Imperf. ich — , er 30g nach,

Conj. bafj ich — , er nachjage, Part. Prt. nachgeso*

gen = hinter her jyiehen, cign za kim, za sob
pocign.

2) 0I8 v. n. m.
f., hinter ber reifen i za kim,

wyprowadzi si ober przenie si za kim.

<Da6 roirb nichts güreg nad) fid) sieben ztd nic do-

brego niewyronie.
Gachjifcheu, v. 11. in. I), syka za kim (oddalaj-
cym si).

SI a cf) 3 u cf) t, f. (bie) bie legten 3ungen ber Sienen, bor

bem SBinter, im SRuff., mode pszczolta przed
zim, poledni rój, póniejszy przychówek.

Gachjug, m. (ber) ber Gachtrab tylna stra; cf.

odwód wojska, L.

Gachjügler, m. (ber) wóczga wojskowy, maro-
der; cf. drab, eig. ein $-lufjfnecht} cf. onierz
nawiasowy?? Tr.

Gacfen, m. (ber) kark, g. u, cf. krgi. Gr bat

im Scufel im Stadfen ma djaba w konierzu,
SBcirfch.

Sfcncfen t) ober naeft, ad. nagi, a, ie, obnaony?
(fal)l) goy, a, e; nacfenb ouSjiehen do naga kogo
zewiec; nacfenb geben nago chodzi. ^ch bin

nacfenb bon SJJuterleibc getommen nagim wyszed
z ywota maiki mojej. — unb blofj nagi i goy.

Gacfenfchlag, m. (ber) fig. böfe, übele" 9cad)rebe

potwarz, g. y, pomowa , zaoczna obmowa,
szkalowanie zaoczne. Gacfenfchläge befommen
zaocznie by osawianym, szkalowanym.

Gacft f. nacfenb nagi, goy (fiat. nudus, Bot.).

Scacftheit, f. (bie) nago, f., goota; 8?.uff. hoota
im Cjkln. lofeg- ©efinbel, berad)tl. golina.

Gabel, f. (bie) iga, g. Pi. igie. ©prich». roie auf
nabeln fitjen, ängftlich, beilegen fein jak na szpil-
kach ober na brzytwach siedzie. 2)ie ©tecfnabel

szpilka. 3Me Gäbnabel iga. J)ie Sftagnetnabet

igieka magnesowa ober — kompasowa, Tr. —
am S3aume pilka. (Sine — einfäbeln przewlec
nitk przez ig, przekn ni, nawlec ig.

Gabelbaum, m. (ber) drzewo iglaste.

9ca bel binfen f. SJnfen, nabeiförmige.

SRabelbücbfe, f. (Die) igielniczka, igielnik, 2Bj.;

cf puszka igielna.

Gabelfabrif, f. (bie) fabryka iglana, Tcb.
GaDelfifch, m. (ber) iglica, L.
Gabelförmig, ad. szpilkowaty, a, e.

Gabelgelb, n. (ba8) pienidze na szpilki, na
drobne wydatki, szpilkowe; cf. L. *gratka, im»
befannt, SBj.

Gabelholj, n. Sßt. Gabelljöljer pilkowe drzewo,
SSj., ober szpilkowate drzewo, L., ober czerwo-
ne, L.; kolcowe drzewo, SSj. (a) Bhsz.; y-
wiczne drzewo, L.; cf. iglaste drzewo, Syl-
wan; igiekowate drzewo, Jarocki.

Gabelholjrotlber, JSl. igiekowate lasy, Jar.
Gabelferbel, m. (ber) iglica, grzebienica, órawle

noski, L. (Sat. scandix pecten). 2) — skrytek
dolny, Jndz. (Cat. apuanes arvensis).

Gabelfobf, m. (ber) gówka u szpilki; *epek.
Gabelfiffen, n. (bag) poduszeczka do szpilek, SBj.,

*jadwichna, cf. *jadwiszka, L.
Gabelöhr, n. (bas) ucho igy, uszko igy, ober u
igy, nad) KV. ucho igielne, — iglane.

Gabelfbi^e, f. (bie) koniec igy, koniec szpilki.

Gabelftid), m. (ber) ukucie ig lub szpilk.
Gabelroalb, m. (ber) las iglasty, — igiekowaty,
Jarocki.

Gabir, m. (ber) ber $ufjbunft nadyr; punkt nieba
albo ziemi podspodni pod punktem wertykal-
nym, tamten stoi pod czowiekiem a ten nad
jego gow, Tr.

Gabler, m. (ber) ber Gafjtler iglarz, cf. szpilkarz.
ber ©tecfnabelmacher.

Gablerhanbroerf, n. (ba8) iglarstwo.
Gablerroaare, f. (bie) towar iglarski.

Gagel, m. (ber) gwod ober gód, g. ia, wiek,
g. a.

_
25er — an gingern unb 3 efKn paznogie,

g. kcia; bie Aralie pazur, szpona. (Sin höljefner—, Sßflocf koek, g. ka. gin eiferner — elazny
gód, wiek (ber 3roecfnagel), gatunek godzi
elaznych z wypuk gówk, L. gin Sache
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an ben — bangen, b. i. fldj nidit meiter um fie be*

füminern zawiesi eona godziu, t. j. zapomnie
o czem, mniej dba o co. Ginen boben — haben,

b. i. ftolg fein wysokie rozumienie mie o sobie,

dumnym by, pyszni si, czuba podnosi, and)

nos zadziera, SBg. Die 9l5gel befchneiben pa-
znokcie oberzn.

9cagelambofj, m. (ber) kowado na gwodzie.
Sagelbluthe, f. (bie) biaek paznokci, kropki

biae lub miesiczek biay pod paznokciem, .,
kwitnienie paznokci, SBg.

SRagclbobrer, m. (ber) widerek, g. rka; ein fleU

nerer — widereczek, g. czka.

9iagelein, n. {tab) ba8 3lägeld)en godzik kramny.
1) f. «Keifen.

9lägelchengra8, n. f. Sltfcihornfraut.

9c age leifen , n. (hau) kowalnia z dziurkami na
gwodzie.

SRagelfell, n. (ba6) bielmo w oku.

SRagelfeft przybity godmi, mocno przytwier-
dzony.

9cagelgefcbh)ür, n. (baö) zanokcica, L.

SRagelfopf, m. (ber) gówka u godzia, bie 9!a=

gelfu>pe.

9cagelfram, ro. (ber) kram gwodziarski.
Scagelfraut, n. (ba6) godzieniec, L.; cf. L.

jastrzbiec kosmaczek.
9lagelm'abl, n., $1. Sftagelmahle znak godzi, od
gwodzia.

9lagelmufd)el, f. Solenit byszczak, wietlik, L.
9lageln', v. a. godmi co przybi ober — przy-

bija.
Slag eine u, ad. nowiuteki, dr,, nowa jak z igy
zdjta liberya, Mdrn.

Slagelbrobe, f. (bie) próba na paznokciu, ostatnia

kropla spita.

Slagelfthmib, ni. (ber) gwodziarz ob. godziarz,
g. a; cf. wiekarz, Bw. L.

9cagelfd)miebe, f. (bie) kunia gwodzlarska.
9lagelgange, f. (bie) obcgi do wycigania
gwodzi.

Scagelgroang, m. (ber) ból z zanokcicy.

9lagen, v. a. unb n. m. h. gry ober gry, Prs.
gryz, Prl. gryz.

9lagenb gryzcy, gryliwy; nagenbeS ©eroiffen

'ugryzki sumnienia, cf. beffer zgryzota sum-
nienia.

9läg(einrourg, f. f.
SSenebiftenfraut, _gelbe8.

9?agler, m. [beri gwodziarz (robicy gwodzie).
9cagmart f. Dornabfel.

9laf)e, ad. bliski, a, ie, adv. blisko, einem ctroaä

nalje legen, b. j). matijen, bo9 er e8 einfehen mufj

przymawia si, da pozna; gu nahe fommen,

gu na[;e treten, einen gum 3ovnreigen, dotkn
czem, zaczepi kogo, narazi si komu; cf. na-

razi kogo; cf. ukrzywdzi kogo. (£5. e8 h)irb

meiner Gbre nicht gu nal>c fein 2C. niepoczytuj za

ujm honoru, kiedy pierwszy krok czyni do

zgody (a). Da6 geht mir nahe to mi boli, to

mi dolega, ubolewam. Sid) nahe bergu machen

blisko przystpi do czego. Der >£>crr ift nahe

bliski jest Pan wszystkim. Der nadjfle $rei8

najblisza cena, ostatnia cena.

9läl)e, f. (bie) blisko, poblisko* 6$. wojsko
stojce w pobliskoct (a) 3n ber — w bli-

skoci (a); cf. po bliu, z bliska.

91 a ben, v. n. m. f., nabe fommen; 2) v. rec. m. b-

flcb naben id. przyblia si, zblia si.

5W al) en, v. a. szy bon szyje; uszy.
9?abebult, n. (bao) pultynek, g. nku, L. 3 fi unbef.,

beffer stolik do szycia, 9Bg.

9lfiber, ad. bliszy, a, e; 2) adv. bliej.

jRuberln, f. (bie) szwaczka, SBg., unb nid)t szy-
waczka. gehlere gorm ift ^r.^oln., SBg.

91 dl)er fa uf, m. fber] bliszo do kupna, f.
Sta*

bered)t.

Stöbern, v. a. m. b., nabe bringen przybliy;

2) fid) näfievn, v. rec. nabe fommen, przybliy
si, zbliy sie, bliej przystpowa, podchodzie,
dj. NN. podchodzi do stolika (aa).

9lóberred)t, n. tba8> prawo najblisze do czego,
pierwszestwo, bliszo, prawo na odkupienie
majtnoci najbliszemu rodakowi suce, Tr.;

cf. prawo pierwszestwa do kupna i cf. prawo
bliszoci (gat. jus retractus). <Sidj etft)a8 burd)6

9?äberred)t gueignen *bliskoWa si do czego, L.,

beffer naby co prawem bliszoci.
9caberung, f. (bie) zblienie si, przyblienie si,

beffer zblianie sie, przyblianie si, mit bem 9les

benbegriff ber Dauer.

9läbfaftd)en , n (batö skrzyneczka zawierajca
potrzeby do szycia.

9läbfiffen, n. (ba8) poduszeczka do szycia, *pul-
tynek, g. nku, poduszka do której szyjca pó-
tno przypina, Tr.

91 ab me f. 9came.

9ctbnabel, f. (bie) iga, g. PI. igie (do szycia).

9täbbult, n. (bag) pultynek, u- nku.
ScÄhrahmen, m. Ber) krosienka, Pi. g. nek.
9cabren, v - »• wib n. m. b- ywi, karmi, y-
ni; g. 33. te roliny— yni, DD.; cf. podsy-
ca, g. S3- popularno, Orz. bial. (Jj. dzieci
dobrze ynione, DD. 5 co nad potrzeb yzni
dzieci, DD. Die Träumereien ber ©feptifer näbren
marzenia skeptyków podsyci, Dowg. ^iafj

näbven nienawi tuczy, 1001 9fadjt. SBoblge»
niprt syty, a, e. (?£. wojska syte i wesoe (a).

9abrt im Bergen ba6 rjeiiige §euer ywcie w ser-
cach ogie wity (a).

9läbrenb ober naljrbaft , adj. poywny, cf. po-
silny; cf. B. fig. korzystny, zyskowny» cf. sy-
tny pokarm, Dant., eig. fättigenb.

9cäbver, m. (ber) — rin, f. (bie) ywiciel; ywi-
cielka.

9tabrbaftigfeit, f. (bie) poywno.
9?äbring, in [ber| naparstek, g. tka.

9laI)rlo8, ad. niepoywny, nieposilny, fig. nie-
korzystny, niezyskowny. din nal)rlofer Drt
miejsce bez zarobków, miejsce, gdzie si nie-
mona wyywi; cf. Ross. bezchlebny.

9lobrlofigfeit, f. (bie) niepoywno; niespo-
sobno ywienia si, brak zarobku, niepo-
dobiestwo *gnarowania si, alt; cf. Sluff.

bezchlebica.

9läbvflanb, m. [beri stan ywicy; cf. stan prze-
mysu ober — zarobku przemysowego, B.; 2)
obejcie, którym si kto ywi j cf. sprawa ywo-
ta, Trotz.; cf. stan ywienia si, utrzymanie si.

9cabrung, f (bie) ywno, cf. DD. poywno,
poywienie, posiek, ober *ßl. posiki, pokarm,
cf. strawa, cf. figtirl. pastwa, karm ober karmi;
g. S3, dla larwów czyli gsienic (bon ber SJSoln.

6cl)ilblau8 ober_ ÄermeS) (a) gj. ten co ywi
pierwszeby mia miejsce, ten co radzi, szedby
za nim, a ten co broni za obudwoma, Krs.
PP. 73. 2) zarobek, sposób zarobkowania.
— geben da poywienie; cf. bardziej podnie-
ci, utwierdzi, podda pastw.

©eifrige 9lal)iung obrok duchowy. Sr,, sze-
rzce si po prowineyach Niderlandekich od-
miennej wiary opinie now podday pastw
przeladowniczym chuciom Filipa, Nmc. — fu«

d)en wyywienia szuka, zysku chciwym by.
— be8 geuerS posiek ognia, L., cf. pastwa ober

strawa ognia, Sef. 9, 19.

9cabrung6mangeil, im. (ber) brak ywnoci ober

poywienia.
9labrung6mittel, n. (ba8) ywno, f. pokarm,
wiktua. dr,. Kleiste i mczne posiki, DD.

Ula) rungBguelle, f. (bie) f. erroerbequclle.

9lat)rung8faft, m. (ber) pokarmnik, g. u, DD.,
cf. id. ciecz pokarmowa (Sal. chylus); cf. id.

sok poywny, cf. atld) chyl ober chil, sok po-
karmowy.
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Slahrung8forg e, f. (bie) staranie si o ywno
ober o wyywienie si swoje, B., cf. frasunek
—, troska o ywno, cf. kopot o kawaek
chleba.

Stahrung6ftoff, m. (ber) materya poywna, — y-
wica i cf. ywio.

Slóhfcbufe, f. (öie) szkoa szycia, B.

Släbfeibe, f. (bie) jedwab' do szycia.

Stabt, f. (bie) $1. ldhtc szew, g. szwu.

Slibterei, f. (bie) szycie, robota szyta, gatunek

szycia.

Slähterin, f. (bie) *szywaczka, beffer szwaczka.
Slahtifch, ni. (ber) stolik do szycia, pulcik.

5RaI)äeiig, n. (ba6) potrzeby do szycia, rzeczy do

szycia nalece.
2) ein guttcrat mit ben jum Slcthen gehörigen SBerf«

jeugen futera Ober pokrowiec szwaczki ober szy-
jcych.

Slaio, adv., unfchulbig. unbefangen, «ngejroungen, «a«

türlich naiwny, a, e, (a), naturalny, niewymu-
szony.

Slaibetcit, f. (bie) naiwno cf. szczerota, (a).

Slame, m. (ber) imi, g. imienia, PI. imiona, wy-
raz, g. u; cf. nazwisko; cf. przydomek, g. mku,
auch nazwa, f. g. y, (a). 2) — , Slachrebe imi,
sawa, reputacya.

Gin ehrlicher — poczciwe imi, dobre imi, stawa.

Sn ©otteö Stamen z Panem Bogiem, L. Sm Sta*

men beö £errn w imi Paskie. Gin leerer —
czczy wyraz (a); cf. czczy przydomek. FW.
Gj. Homantyczno i klassycznoc s to próne
nazwy stronnictw, (a) "Walenty Chldowski. It.

szczytna nazwa, (a) ein erhabener Stame. (Sin ei*

gener — imi wasne Ober imi waciwe. 2)en
—n bertiigen wygadzi imi. " "Sti.3emanbe8 —

"

etroaS thun imieniem czyim, z ramienia czyjego,

moc czyj co czyni. "Den —n eines 83ater8 fuh=

ren imi ojca nosi. S3eim —n nennen po imie-

niu mianowa. Gr. po nazwisku go Wac Pan
mianuj albo po rzemiele, Teatr. Unfer — roirb

bergeffen imi nasze przyjdzie za czasem w za-

pomnienie, 3Bj.

Gr nennt jebeS 3Mng bei feinem rechten Samen wszy-
stko zwie pu imieniu, Krs. Satyr IX.

Stamenbuch, n. (ba8) ksika imion; cf. B. rejestr

nazwisk; cf. imiennik, 3Bj.

SlamenloS, ad (anonym) bezimienny, a, e; 2) —

,

unauSsfprechlich, aufjerorbentlich nadzwyczajny, nie-

wypowiedziany, niewysowiony, nie do wyra-
enia.

Stamenlifte, f. (bie) Stamenregifter, n. (ba8) re-

jestr imion, spis imienny, SBj.; wypis nazwisk»
cf. lista.

Stamen§tag, ni. (ber) imieniny, PI.

StamenSbetter, m. (ber) imiennik, cf. L. druba.
StamenSjug, m. (ber) cyfra, g. y, L., cyfra liter,

Grod.
Stamentlich, adv. po imieniu, imieniem, z imie-

nia; mianowicie.
Stamenberroedjfelung, f. [(bie) przemiana na-

zwisk.
Stamenberäeichnifj, n. (ba6) spis imienny, spis

nazwisk.
Slam haft, ad. mianowany; — machen, beffen 9ta=

men anjeigen wymieni. 2) — , nnfehnlicb, bebeu*

tenb. beträchtlich sawny, znaczny, znakomity,
oznaczony. Sei namhafter ©träfe berbieten pod
wielk kar zakaza. Gin namhafte Stabt *nie-

pode — , znaczne miasto, ober znakomite mia-
sto.

Stämlid), adv. mianowicie, zwaszcza, to jest.

Stimlid)e, adj. (ber, bie, ba8) tene sam ober ten

sam, ta sama, to samo, to samo.
StamStau, n. eine Stabt Namysaw, g. a. L.
Stanfing, m. (ber) nankin, g. u, tbon — nanki-
nowy.

Stabfr m. (ber) eine SM tiefer, runber ©efaf>e gemei*

niglich mit «gienfeln, czasza, czara, czarka, g-
boka miska z dwiema uchami, Tr., donica,

naczynie, cf. *krzynow, eig. 2at. vas ligneum
concavnm.

Stdpfchen, n. (ba8) doniczka, czarka, wazka.
Staphtha, f., ba8 Subenbech smoa ydowska, 3$-

nalta, cf. klej, L.

Siar be, f. [bie] ba8 jurücfgebliebene 3eid)en einer pge=
feilten SBuube, blizna, szram. 2) —

, SSertiefungen

auf ber äufjein Seite beS zubereiteten SeberS, am be=

ften groszek, SSj., cf. ziarko, chropawo na
skórze, Tr., cf. karb. 3) — , am Samen znaczek,
Cat. hilum, Bot.

Starben, v. n. blizny pokazywa, blizny dosta-
wa (o ranie). 2) v. a. szer z prawej strony
skóry oskrobywa.

Starbenfeite, f. (bie) prawa strona skóry, gdzie
sier jest, lice.

Starbilg, ad. peen blizn, bliznami okryty; narbU
ge8 Seber skóra karbowana, am beften groszko-
wana, SBj.

Starciffe, f. (bie) narcys, g. a, L., narcyszek, g.

szka.
Starbe, f. (bie) eine Strt ©ras beffen SBuvsel einen an»

genehmen bittern ©efdjmacf" hat narduszek, Ki., cf.

narda, szpikanarda ober nardus ziele, Tr. Cat.

andropogon nardus, L.

Slaibentraut, n. (ba6) narduszek, Ki., cf. Srhtoarj»

fümmel bzicha, bzucha, L.

Starbenroura f. SBenebiftenfraut, gelbes.

Starbenroaffer, n. (ba8) wódka szpikanardowa
Ob. nardowa.

Starr, m. (ber) gupi, g. iego , gupiec, g. pca.

bazen, dure, durak, cf. kiep, g. kpa, dudek,
g. dka, eig. SBiebebobf; ein ©errücfter waryat, g.
a. Gj. obydwaj bazny jeden kiep, drugi du-
re. Gr roirb fein — fein nie bdzie tak gupim
cf. nie dudek Jakubek. @o roie ber —

, fo feine

Äappe kada gowa ma swoj czapk ober jaki
dudek, taki czubek. 2)en —en ertennt man an
feiner Äabbe zna dudka z czubka. Gin — macht
biele —en jeden bazen tysic baznów urobi,

L. Ginen —en an etroaS gefreffen haben lep mi-o ku czemu powzi. Sich jum —en machen
na kpa si wystawia, Vol., cf. durzy.
Gr,. al mi was, e si pozwalacie durzy tym
oszustom, P. Jan. ©laube nid)t bu habeft einen
— en bor bir nie na dudka trafi. Ginen jum
—en haben ober machen za bazna kogo mie, auch

na gupca kogo wystawi, 3B j. , wystrychn
kogo na dudka. 3um —en roerben sta si gu-
pim, zgupie, zwaryowa. 3)en —en fielen ba
znowa.

Starra)c[n, n. (.ba§) blazenek, g. nka, gupaczek,
g czka.

SI ar ren, v. a. drwi ober kpi z kogo.
Starrenfrage, f. (bie) gupie pytanie, Krs.
Slarrenhaft bazeski, durny.
StarrenhauS, n. (ba6) szpital obkanych, czubki,
dom waryalów.

Starrenfa£i>e> f. [biel czapka bazeska, B., czub.

g. a, czubek, g. bka. 2) — , bie äBolfSrourj, ob.

ber blaue Sturmhut (Cat. aconitum napellus) sßoln.

tojad mordownik, Kl.,
f. Gifenhut, blauer.

Siar rent o lb e, f. f. <Duberfeuleu.

Slarrenliebe, f. [bie] lepa mio,
f. Slffenliebe.

Slarrenboffe, f., üblicher im $1. —hoffen figiel, g.
figla , PI. figle, bazestwo, gupstwo, plotki,

PI., cf. arty. Gj. Polski most, niemiecki post,
woskie naboestwo, wszystko to bazestwo.

Slarrenrebe, f. (bie) gupia gadanina.
Starrenfeit, n. (ba8) stryczek, na którym gupiego
wodza. Semanb am —feil führen gupiego za nos
wodzi, zawód komu uczyni, pokazywa ko-
mu gruszki na wierzbie, — dudki na kociele.
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3tarrentan3, m. (ber) taniec bazeskl; pustota
bazeska.

Starrentbeibung, f. f. Starrenboffe gupstwo, ba-
zestwo, blazeskie mowy i arty.

Starrentracht, f (bic) strój bazeski.
Starrheit, f. (bie) gupstwo, gupota.
31 ö i lin, f. (bie) gupia, banica, gupia kobieta,

cf. gupka.
91 d i v i f et) , ad., boffenhaft, fbafihaft, luflig, figlarny,

artobliwy, mieszny, ucieszny, bazeski. 2)

thöricht, ungeroohnlid), fonbcrbar, gupi, ia, ie, dzi-

waczny. 3) mabnflnnig, albern gupia waryacki;
3. SB. auf eine r.ärrifcbe %vaQt antworte nicht gupie
syszc pytanie, nie odpowiadaj na nie.

— roerben zwaiyowa, zgupie. — hanbeln gu-
pio czyni, — postpowa.

Starroall, m., ber Stäme einer Slit SBallfifche jedno-
roec morski (Cat. monodon), ci'. Stuff, morski
nosoróg. Stad) Jar. : zboroec Sat. ceratodon.

Sarjiffe, f. narcys, g. a, *narcyszek, g. szka.

Stafa l = nosowy.
3afd)cu, v. n. m. h., jum SSergnugen au8 Süfternheit

bon etroaB cffeu, befonberö non einer oerbotencn Sbeife

nad) B. *asowa, cf. akocie, Tr., "asuni; ci'.

akomi si na co, 3B3,, cf. smaczne kaski lu-

bi, polizywa.
3t5ed)en, n. (.bats) nosek, g. ska.

Stäfcher, m. (ber) akotnik, taso.
Safdjerei, f. (bie) lasowanie, B., cf. akotliwo,

lakocenie.

2) Secferbiffen akotki, smaczne kski. pi.

3t5fcherin, f. (bie) *asotka, akotniczka, B'.

3tafd)haft, nafchig, ad. akomy, ©3, asotliwy, B.,

cf. lakotliwy, "lasy, L. lubicy akocie.
Staf d) ha f tig feit, i- (bie) Jasotliwo, akotliwo,
*a?otno, akomo, SS3.

Stafchmarft, m. (ber) rynek gdzie akocie sprze-
daj. Trój.

Stafchroerf, n. akotki, akocie, smaczne kski.
Stafe, f. (bie) nos, g. a; ein ©ertheibigerbeö'Dueu'S

fagte: kiedy mi mucha na nosie sidzie, to albo

mucha albo nos musi precz. (Sr hat eine feine —
ma dziurki w nosie, wszystko zwcha, filut,

ginem auf ber — fbielen gra komu na nosie, cf.

chrzszcza komu przez nos puszcza. Cr ftecft

feine Stafe in alleö w cudze rad zaglda garkl,

miesza si do wszystkiego.
SSei ber — herumziehen wodzi kogo za nos. SJtit

einer langen — abziehen unb mit einer langen — ab*

Sieben laffen fig wzi, pój z niczem , z
kwitkiem; ober — puci z kwitkiem, zmy
such wod, zby go jako tako.

Die — hängen laffen zwiesi nos, straci fanta-

Z3r. Die — hod) tragen nos do góry zadziera.

Die — rümpfen nos zmarszczy, strzpi nos,

KV. Gin lange — befommen dosta nosa ober

burk dosta. Ginem -n anbrehen nos krci
komu. 3d) roerbe ihm bic — reiben sprawi ja

mu chustk do nosa ober utre mu nosa; cf. przy-

tr mu rogów; cf. naucz go rozumu; cf. nau-

cz ja ci gwizda po kociele. Die — Ibifchen

utrze nos, wysmarkn nos. 3 uPfe bid) bei ber

— we si za nos. Dtird) bie — reben przez

zby gada; gga* cf. ggliwy.
315 fehl, v. n. m. 1). przez nos gada, ggota.
Stafenbanb, n. (baó) piercie na nos, nadchra-

pnik, g. a, kaganiec. U., ober biclmehr b. ogów-
ka, udzienica, cf. Stuff- kapcun.

Stofen beitt, n. (bad) lemieszowa ko, lemieszo-

wa cianka w nozdrzach, L.

Stafenbluten, 11. (bab) ptynienie krwi z nosa,

DI>.; cl cieczenie krwi z nosa, L. Stafenbluten

befommen dostaje czsto uchodu krwi nosem,

l)z. zdr.

Stafcnbudiftabe, m. (ber) goska nosowa.
Stafenbriicfcr, m. f. Stafenquetfd)c

3tafengeroad)ß, n. (baß) 'krakacica, polip w nosie.

Stafenbaut, f. (bie) skórka w nosie.

Stafenhöhle, r. (bie) jama nosowa.
Stafen fn orb et, m. (ber) chrzstka w nosie.
Safeiiiaut, m. (ber) dwik nosowy, goska no-
sowa.

Stafenloch, n. (ba8) $(. —löcher, dziurki nosowe,
SS3., nozdrze, PI. g. ów ober y.

Slafeubolbb, ra. [ber] 'kracacica, L.; wielonóg
nosowy.

Stafenquctfche, f. (bie) ber Stafenbrütfer paska
trumna.

Stafenrfng, m. (ber) obrczka przez nozdrze; cf.

L. kolce (n. Sing.) które niedwiedziowi w
nozdrze wprawiaj i za nie go cign.

Stafenfdjncller ober 3tafenftüber m. (ber) szczutka;
szczutek, g. tka; prztyczka, Kozi., L.j cf. L.
figa ; cf. $ßr smoli, berda.

(5r giebt il)in einen 3tafenftüber daje mu szczutke
(aa).

Stafenfbitje, f. (bie) koniec nosa.

Stafenftübern, v. a. szczutkowa, szczutki da-
wa.

3taferütnbfen,»n. |ba8| krzywienie nosa.

StaferoeiS, m. unb adv., biele eingebilbete (Sinficht,

oljne gehörige .Klugheit unb 83ehutfomfeit blicfen laf»

fenb, überflug, borroiijig, wcibski; cf. L. »prze-
chera; mdroci narabiajcy, mdrek; zarozu-
miay cf. dopytliwy, Stuff.; ci'. B. nadto ciekawy;
cf. niedyskretny; cf. Sßr.=Coln. "snosek, cf. za-
rozumiay.

StaferoeiSheit, f. (bie) nierozsdna medrkowa-
to, ciekawo niepotrzebna; mdrkostwo, cf.

niedyskretno; cf. zarozumiao, wcibsko.
Sta horn, 11. (ba8) nosoroec, g. ca.
Staf}, adj. mokry, a. e, 2) adv. mokro. 6troa6 —

,

mokrawy. Gin naffer S5ruber pijanica, pijak, g.

a; naffee SBetter slota, plusk, ©brichre. er oerftellt

fid) roie ein naffer (Sad pieci si jak gdyby nie

lada co. ©in naffeö 3uf) r przepadzisty rok; na(j

machen moczy, zmoczy, namoczy, pomoczy];
cf. skrapia; ncifj roerben zmokn. Durch unb
burd) nafj roerben przemokn cakiem ober do
nitki. Daß 9tafj subst. pyn," wilgo.

Stäffe, f. (bie) mokro, wilgo, f., »mokrada,
wilgotno.

9t5ffen,v. n. m. h., 3t5ffe, geuditigfeit bon fld) ge«

ben, wilgocie, wilgotnie, poci si; cf. siekn,
sczy si; cf. ncijen.

Staffa It, zimny i wilgotny razem.
9t a fjfittel, m., ein naffer ©ruber sczypiwosz, g.

a, moczyws; cf. kufel mu patrzy z oczu, cf.

ykajo.
Stafjlid) mokrawy.
Statt), f. (bie) (unb nicht Staht, fo roie ©lutr), Slüthe,

Stecenf. 3um £einfiu6) f. Staht szew, g. szwu.
Statherin, f.

f.
3t5l)terin, szwaczka, cf. *szywa-

czka, menigftenS $ßr. »Sßom. üblich; roeil szwaczka
bei ben $r. Cßolen eine trocfene Pflaume bebeutet.

Station, f. (bie) naród, g. u, cf. nacya.

Stational narodowy, nacyonalny (1 w zoonych
np.)

Stationalgarbe, f. (bic) gwardya narodowa.

Stationalifir en, v. a. nacyonaizowa, narodo-

wym uczyni.
Stationali tat, f. (bie) narodowo.
Stationalfdjulb, f. (bie) dug narodowy.
Stationalftol3'

r
m. (ber) duma narodowa.

Stationalberfammlung, f. (bic) sejm narodowy.

Statibität, f. (bie) bie ©eftimmung ber fünftigen

©chirffale eineö SJtenfcheu aus bem ©tanbe bcr ©e*

ftirne in feiner ©eburteftunbe prognostyk z naro-

dzenia czyjego godziny, horoskop z konstela-

cyi albo gwiazd rozoenia na niebie w czasie

narodzenia czyjego. Ginem bie Satibitat ftetlcn

'czasu patrze na kogo, »aspektu patrze; cf.

belfer wróy komu z stanu gwiazd w czasie



0latt»itätfteHec — Statut?untrjee. 545 Statutleljte — Stebmamt

urodzenia jego; gwiazdy narodzenia na niebie
uwaa.

Statibitätfteller, m. (bei) wrócy z stanu gwiazd
pod czas urodzenia czyjego; cf. *praklykarz,
KV. ustawiacz horoskopu.

StatiDitatSftellerei, f. (bie) ustawianie horosko-
pu; wróenie losu ze stanu gwiazd przy uro-
dzeniu czyjem.

Stätfcb, m. f. 83or|tengra8, feifeS- 2) -r-
f. S3orfgra§

(Sot carex acuta).

Matter, f. (bie) bie Dtter, bie fleine gi
f
tigfte ©d)lan=

genart, mija, (Sat. vipera). £>ie braune — mi-
jogad, g. u, L.

2) — , eine Slrt ©anlangen, roelcbe Schuber unter

bcm §3aud)e nnb ©cbubben unter bem ©cbmanje hat,

wa, g. wa (= Sat. coluber).

SRatterb i §. m. (ber) ukszenie od mii.
SRatcrbI n|me, f. f. |>engott6bditchen.

Fiattevfnöterid), m. rdest weownik, H. J. K.,

gajowa miodunka, Hgn. (Sat. polygonum his-

toria).

Slotterfobf, m. f. grauenfrieg.

Statterfrant, n., cf .£>au8laub ober ^augrottvj (Sat.

sedum) rozchodnik, KI. 2) tSat. echium vulgare)
mijowa gówka, Ki.

Stattermilch, f. (bie) wymord dziki, KI. Jndz.,
cf. salsefiny, Hgn., (Sat. scorzonera humilis).

Stattertnurj, f. f. Siatterfnoterich. 2) f. Slatlerfraut

1) ober 2).

Statterjunge, f. jeyk mii, fig zoliwy. 2) Bot.

(Sat. ophioglossum) nasizrzaf, g. u, H. J. K.
Statur, f. (bie) natura, przyrodzenie. SSon — z

przyrodzenia. SBiber bie — przeciwko przyro-
dzeniu. 3ut' anberu — roerben mieni sie w
druga natur, (a). ®ie — _ ift mit wenigem jufne=

ben przyrodzenie matem si odbdzie, L. *przy-
roda.

Statutalieu, $t. bie, naturalia, g. ów, twory przy-
rodzone Oi).

Staturaliencabinet, n. (bag) zbiór tworów przy-
rodzonych (a), gabinet naturalny.

Staturalifiren, v. a. naturalizowa. ©idb — zosta
krajowcem.

Staturalifi rung, f. (bie) naturalizacya.

Staturall8mu8, m. (ber) naturalizm-, uwaanie
Boga i natury za jedno.

Stauralift, m. (ber) naturalista.

Staturaulage, f. (bie) zdolno naturalna, — przy-
rodzona; talent wrodzony.

Staturbeb ürfni& , n. (ba8) potrzeba natury.

Saturbegebenfoeit, f. (bie) fenomen, zjawisko w
naturze.

Staturbefchreiber, m. (ber) opisujcy natur.
Staturbefcbreibung, f. (bie) opisanie natury.

Staturell, n. natura; cf. przyrodzenie, ober cf.

Stuff, przyrodne swojstwo, b. przyrodnia.
Saturerfcheinung, f. (bie) zjawisko natury, fe-

nomen.
Staturfehler, m. (ber) wada przyrodzona, — z

przyrodzenia.
Staturforfchung, f-.(bie) badanie natury.

Staturforfdjer, m. (ber) badacz natury, natura-
lista, fizyk, g. a.

Staturgabe, f. (bie) dar przyrodzenia, talent.

Staturgcmafj stosowny do natury; adv. stoso-
wnie do natur}', podug natury np. y. .

Staturgemfilbe, n. [ba6] obraz podug natury
skrelony.

Staturgefdjicbte, f. (bie) historya naturalna.

Staturgefeh,, n. (ba8) ustawa natury, prawo na-
tury.

Staturfinb, n. (bag) dziecko natury.
Staturfraft, f. [(bie) sia naturalna ober sia na-

tury, cf. sia przyrodzona, SBj.

Staturfunbe, f. (bie) fizyka, znajomo natury-
Staturfunbiger', m. fizyk, naturalists, badacz na=

MrongOTius , Deutich-Poln, Wörterbuch. 1. 2. Stef.

tury, powiadomy przyrodzonych rzeczy; znawca
przyrodzenia.

Staturlehre, f. fizyka.

Scatfirlid), adv. naturalny, fizyczny; cf. opp.
przysadny affeftirt, gefünftelt; natürlicher ©rauch
uywanie przyrodzone. G8 ift natürlich natu-
ralna.

@in natürlicher ©of)U syn nieprawy, auch natu-
ralny —

.

Sine natürliche Sochter córka nieprawa, auch natu-
ralna — , natürliche Äinber dzieci nieprawe, Bhsz.,
and) — naturalne, dzieci nieprawego oa; cf.

Stuff niezakonne — . Der natürliche ©tein kamie
ywy, b. i. geieftein, PK. 287.^ Statürlich, - er

9Beife naturalnie, to si rozumie.-
Stattulichteit, f. [bie] naturalno.
Staturlicht, n. (ba8) wiato przyrodzonia.
Staturmeufch, m. (ber) czowiek naturalny.
Staturp&ilofobb, m. (ber) filozof natury, t. j. zaj-
mujcy si natur; naturalista.

Staturbhilofobhie, f. (bie) filozofia natury.
Staturbrobuft, n. (ba8) pód natury. —
Shituned)t, n. (ba8) prawo natury.
Saturreich, n. (bae) królestwo natury.

Staturreligion, f. (bie) religia naturalna.

Staturfd)5nhe it, f. tbie) pikno natury.
Staturfbiel, n. (ba8) igrzysko natury.
Staturftanb, m. (ber) stan natury.

Staturtrieb, m. [ber] instynkt, g. u, popd na-
tury.

Staturbolf, n. (baö) lud yjcy w stanie natury;
— nie owiecony.

Staturlüibrig, ad. sprzeczny z natur; przeciwny
naturze.

StaturmibiigFeit, f. (ex Rec j. «gteinf.) sprzeczno
z natur.

Saturmiffenfd)aft, f. (bie) fizyka, nauki przyro-
dzone pi., umiejtno natury.

Staturrounber, n. (ba8) cud natury.

Saturjuftanb, m. (bei) stan dziki, — natury.
Stautifch, nautyczny, eglarski.
Stabigation, f. (bie) nawigacya, egluga.
StabigationS* (w zoonych) nawigacyiny.
Stajaretl), n., eine ©tabt in©altiläa, Nazaret, g. u.

3efu8 bon — Jezus Nazareski, nictjt Nazaraeki.
Steapel, Neapol, g. u.

Steapolitaner , m. [ber] Neapolitaczyk
, g. a, —

in f. (bie) Neapolitanka.

Steabolitanifch neapolitaski, a, ie.

Stebel, m. (ber) mga; cf mamka, ©cbifferfpr., do-
ka, ßafcbub-, unb bie Sanjiger fagen aucf) öaafig für
nebelig, cf. tuman, Stuff.

fix äergcht roie — jako mga rozejdzie si. JDif*

fer — gruba mga, ciemna —

.

Sie belicht mglawy.
Stebelifl, ad. mglisty, a, e; 2) adv. mglisto.

Stebel trafie, f. (bie) b. wrona popielata (Sat. cor-
nix cinerea) cf. kawka, B.

Stebeln, v. imp. mgli si.

Stebelfcbleier, m. (ber) mglista powoka.
Stebelftern, m. (ber) mgawido, (a). g£. sawny

Herszel za porednictwem swego wynalazku
ogromnych teleskopów odkry w niebiosach
nowe ciaa (des Nebuleuses) wielkiej rozlego-
ci rónie wietlejce mgawida, (a).

Sieben, nebenan, nebenbei, nebenher, Praep. unb
adv. podle, przy, obok; nawiasem, ubocznie,
dorywczo, dorywkiem, dopadkiem, aud) dopad-
kami. (St. bu fotlfl feine anbere ©ötter baben neben

mir niemiej innych Bogów podle mnie.

Stebeneinanber podle siebie.

Sieben abgäbe, f. (bie) uboczny podatek (a).

Stebenabfid)t, f. (bie) uboczny cel, uboczny za-
miar, cf. boczne wzgldy (a).

Stebenallee, f. (bie) poboczna ulica, B.

Stebenamt, n. (ba8) urzd poboczny, dodatkowy.

35
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Slebenan. adv. tu obok.

Slebenongelegeubeit, f. (bie) poboczny interes.

Sieb enantro ort, f. (bie) uboczna odpowied, (a').

Stebenarbeit, f. (bie) praca dopadkowa, — do-

rywcza; cf. Stuff poboczna robota.

Slebenartifel, m. (ber) uboczny artyku.

Slebenauogabe, f. (bie) inne — , uboczne wy-
datki.

Slebenbebeutung, f. (bie) poboczne ob. domylne
znaczenie.

Slebenbebiliguiig, f. (bie) warunek przydany.

Siebenbegriff, m. (ber) przylega myl, cf. po-

mys, g. u, cf. uboczne znaczenie, (a), Nieme.
Gj. mit bem — ber 2krud)tlid)feit rzeczowniki m-
skie przybieraj niekiedy zakoczenie y co im

nadaje pomys upoledzenia np popy, chopy,
ydy, BIroziski

Slebenbei, adv. tu obok; prócz ober obok tego.

Stroaö — betreiben nawiasowo ober dorywczo
trudni si czein.

Slebenbefcbaftigung, f. (bie) poboczne zatrudnie-

nie (a).

Slebenbeineiö, m. (ber) dowód uboczny.
Siebenblatt, n. (ba&) (at. bractea) przysadka li-

ciowa, cf. Stuff, przylistek.

Slebenbriidfe, f. (bie) przymostek, L., poboczny
mostek, L.

Slebenbruber, m. [ber] blini, g. iego, wspóbrat,
g. a,""podobny sobie, Krs. f. Slebenmenfd).

Slebenbubler, m. [ber] rywal, g. a, wspólzalotnik,

wspózawodnik, wspómionik, Or 1.29; *szam-
pierz; Stiff, sopernik; cf konkurent, wspólu-
biegajcy si. Gj. Ozerow w sztuce drama-
tycznej mia wielu wspózawodników, (a) 1827.

Slebenbublerin, f. (bie) rywalka, Szym.; spólza-
wodniczka.

Slebenchrift, m. (ber) wspólchrzeoianin, g. a.

Slebenbienft, ni. (ber) ustusja poboczna.
Slebenbing, n. (btö) bie Siebenfache rzecz uboczna,

(a); uboczna sprawa, nawiasowa — , dopadko-
wa — , dorywcza rzecz; cf. postronna rzecz.

Slebeneinanber podle siebie, obok siebie.

Slebeneinfommen, n. [bacV| Slebeneinfünfte, tyl. bie,

dochód przypadkowy z urzdu, Tr. f. Slccibetij

obrywki pi.

Siebenfach, n. (ba8) poboczna przegroda. 2) po-
boczne zatrudnienie (obok gównego).

Siebenfarbe, f. (bie) kolor podrzdny, — ubo-
czny.

Siebenfigur, f (bie) poboczna figura, podrzdna.
3lebenfrad)t, f. (bie) przyadowanie. 6r,. Jeeli
wekturant po drodze przyadowanie bra my-
li (a).

Siebenfrage, f. (bie) uboczne pytanie.

Slebengang, m. (ber) poboczna ulica, — alea, po-
boczny ganek; cf. cianki, przyganek, g, nku, L.

Siebe ngaffe, f. (bie) poboczna ulica.

Stebengebiube, n; (bab) przylegy budynek; cf.

L. przybudówek Ober przybudowanie; cf. B.

budynki^ poboczne; skrzydo; cf. pawilon.
Slebengefälle, pi. poboczny przychód.
Stebcngebante, m. ;ber) myl uboczna.
SI eben gem ad), n. (ba6) poboczny ob. przylegy

pokój.

Stebengcfd)äft, n. (ba6) uboczny interes, - spra-
wunek, dopadkowy —

.

Stebengefchmatf, m. [ber] smak przydatkowy,
obcy.

Slebengefcbópf, n. (ba8) bieli, wspólne stworze-
nie.

Slcbengeroinn , m. (ber) zysk poboczny.
Stebengrunb, m. (ber) uboczny powód, podrz-
dny —

.

Siebe nljanbluncj, f. (bie) epizod, bieli, akt nawia-
sowy, poboczny.

Siebe nbauß, n. [ba8] przydomek, dom przylegy.

Siebenter, (f. neben) nawiasem, dopadkiem, ober

dopadkami, 3Bj. obok czego.
Sicbeninftitut, n. (ba&) filialny instytut (a).

Slebcnfammer, f. (bie) poboczna komora, prz3 -

komorek.
Slebenfirche, f. (bie) koció filialny; cf. filial.

Slcbenlinie, f. (bie) linia poboczna.
Stebenmann, m. (ber) pobocznik , g. a, Szk.
on ; galant; cf. gach, cf. kochanek ma za-
stpujcy.

Slebenmaucr, f. (bie) nalepa, L, przymurek, L.

Slebenmenfd), m. (ber) blini, g. iego, niby wspót-
czlowiek; cf. rówiennik, g. a. cf. podobny so-
bie. Gh;. niemoe nikt wikszego dowodu ludz-

koci dawa jak gdy owieca i cieszy po-
dobnych sobie, Krs. pp. 289

SI eben ni onb, m. (ber) ksiyc poboczny, nad) J.

Siiiad.; «nb una ksiycowa, nad) Mw.j mie-
sic podwójny, KV., ober tcza okoo ksiyca,
(aj; cigentl. ber -£>of um benSJlonb; przyksieyc,
Trój.

Siebenniere, f. (bie) nadnercze n.

Slebenpfab, m. (ber) cieszka poboczna.
Sc ebenp feiler, m. (ber) filar poboczny.
Siebenpflicht, f. (bie) powinno uboczna.
Siebenplanet, m.

f.
trabant.

Slebenpunft, m. [ber] punkt podrzdny, rzecz
uboczna.

Slebenred)uung, f. (bie) osobny rachunek.
Siebenrolle, f. (bie) rola uboczna, — podrzdna.
Siebenfache, f. (bie) rzecz uboczna; cf. postronna

rzecz.

Slebenfah, m. [ber| szczególne zaoenie, Po-
tocki; zdanie poboczne (©ramm.)

Scebenfchulb, f. (Die) dug pomniejszy, — uboczny.
Slebenfonne, f. (bie) soce poboczne, J. Sniad.;
una soneczna, Mw.j soce podwójne, KV.;
nad) T r. figura soneczna, kiór soce swemi
promiemi w obokach formuje.

Gj. D. 3. Marca 1830 okoo miasta Bonia wi-
dziano dwa poboczne soca, które bladym oy-
wione blaskiem unosiy si nad socem rzeczy-
wislym (a).

Slebenfporteln, tyl. *obwencya, obrywki, SBj. cf.

sikorki.

SI eben ft am m, m. (ber) przydomek, g. mku, L.

Stebenftimme, f. (bie) glos wtórujcy.
Slebenftrafje, f. (bie) manowiec, uboczny goci-

niec.

Slebenftttbe, f. (bie) izba poboczna, — przy-
lega.

Slebenftunbe, f. (bie) uboczna godzina, 91©., cf.

Dant. zbywajce lub zdawkowe godziny, cf.

B. wolna godzina.
Siebenthur, f. (bie) poboczue drzwi, faszywe

drzwi.
Sieben uinftutibe, tyl. bom_<Sing.: ber Slebenumftanb

akcessoria, okolicznoci uboczne, — przylegle,

okolicznoci towarzyszce pi.

Slebenurfadje, f. (bie) przyczyna przylega, — po-
boczna, L.; uboczna — , osobna — , odrbna —

.

Siebenberbienft, n. [baW zasuga obok innej,—
odrbna.
2) zarobek poboczny, obrywka.

Slebcnbormunb, m. (ber) opiekun dodatkowy,
Bbsz.

Slebenbortbeil, m. (ber) dopadkowy zysk, *do
zysk, cf. beffer obrywka, cf. sikorka.

SlebCH-malbd)en, n. (baö) przylasek, L
Slebenmeg, m. (ber) droga poboczna ober postron-

na; manowiec; g. wca; cf. Cßreufj-'Poln. droy-
sko. —roege fliehen bocznych rodków uywa.
Sluf — e führen z prawej drogi sprowadzi.

Slebenroeib, n. (ba6) naonica.
Sie ben loin b, m. (ber) wiatr poboczny.
Sieben loinfel, m. (ber) kt poboczny ob. przylegy.



SZcbctttoott — 9*el>mett. 547 9lcl)mett — 9*etguttg.

Scebentoort, n. [baö] przysówek, g. wka (gram.)
erg. wyraz poboczny.

SRebenjimmer, n. (Da) przylegy pokój.
£Reben30lI, ra. (ber) co uboczne.
SRebenjoIlamt, n. (baS) przykomorek celny, (a).

Sccbeiljmedf, m. (ber) cel osobny, — jeszcze inny,
obok drugiego; cel podrzdny.

JRebenjioeig, m. (ber) ga poboczna.
SRebft, Praep. c. dat. wraz zkim (czem), z, oraz,
wespó.

91 c (ten, v. a., burd) feine Seleibigungeu ober hoffen

pni Ünmlllcn reiben naga ba, nagabn, drani,
zaczepia kogo. 3BaS fid) liebt baS nccft fich gem
co si kocha, to si lubi z siebie natrzsa,
przekomarza si.

SRetferei, f. (bie) zaczepianie, zaczepka, dranie-
nie, drwinki. Pi.

ERecfifd) zabawny, mieszny, artobliwy.
SReffe, m. (ber) ber ünfel, wnuk, g. aj 2) -, am

üblidjften Sruber6= ober ©cbmefter = ©obn synowiec
Ober siostrzeniec; ber SSruberefohn v. bratanek.

9?egation,_f. (bie) negacya, przeczenie.
Scegatib, ad. odjemny, ujemny, 3. S. negatioe S3e=

griffe wyobraenia ujemne, Do wg. gg. odjemna
elektryczno (a), cf. przeczcy.

Sieger, m. (ber) *negier, g. negra; cf. murzyn,
eig. ein SRohr.

Siege rill, f. (bie) *negierka; cf. murzynka, eig.

eine SRobrin.

Scebmen, v. irr. a. ni. h ., Prs. id) nehme, bunimmft,
er nimmt, Imperf. id) — , er nahm, Conj. bajjich —

,

er nähme, Imperat. nimm, Part. prt. genommen,
-wzi, bra; Imperf wziem, braem 5 Part.
wzity, brany.

3u fid) nehmen wzi ober bra do siebie, do
domu swego. •

©ott hat ihn 311 fid) genommen Bóg wzi, zabra
CO do siebie.

gtmaS auf (über) fid) nehmen wzi ober bra na
siebie co; podejmowa ober podj si czego.
(Sr. fein Statt bor ben äRunb nehmen, b. i. freimu*

tbig 'fprechen unb uttheilen w brew powiedzie,
wrcz powiedzie, swobodnie zdanie swoje
wynurzy, ginem ba6 SBort auS bem SKunbe ueh*

men, b. i. eben bag fagen, maS ber anbete fageu

mollte z ust sowa komu wyj, wanie to po-
wiedzie, co kto inszy chcia take powiedzie.
3d) nehme Sie beim 25? ort ja si trzymam sowa
Paskiego. ©ich biet herausnehmen zbyt wiele
sobie pozwoli. gin %xau nehmen on poj,
oeni si. g& läfjt fid) nichts nehmen, nämlich, mit

©emalt, nic sobie wzi (ober da) nie mona.
©einen SBefeljl jurücfnehmen cofn rozkaz.

Steife ju fid) nehmen pokarm przyjmowa, po-
karmu zay. SRitnebmen, mit fid) nehmen z sob
bra; 3. S. choby mia sto razy sto tysicy,
albo je wemiesz z sob, kiedy umrzesz? ©id)

baö Sehen nehmen odebra sobie ycie, wyzu
si z ycia, (a), ober wydrze [sobie ycie, (a);

cf. zada sobie mier (a); Ówczesny |duch wy-
cznoci, zabobon i fanatyzm potrafiy cnotli-

wemu mdrcowi (Sokratesowi) odebra ycie,
Orz. bia.
3n Slugenfdjein nehmen oglda co. 23o nichts iff,

ta fann nichts genommen merben gdzie niemasz nic

i sam Pan Bóg tam niebierze.
Uwaga. Inne sposoby mówienia z Sceljmen,

jak np. überhanb — , Slnftanb nehmen ic. szukaj
pod temi wyrazami , z któremi si sowo to

czy.
2) — Sn einen 3uftonb berfe^t merben, 3. S.

©chaben nehmen szkod ponie. Sine giücfliche

SBenbung nehmen szczliwy zwrot mie, — 0-

brót wzi. g§ nimmt mich SBunber, b. i. eS mun*
bert mld) dziwno mi.
ginen Anfang, eingnbe nehmen bra, wzi pocz-
tek, — koniec.

3) — ttneigentl. allerlei tbätige Skränberungen ju
bezeichnen, 3. S. bie glucbt nehmen, b. i. fliehen ty
poda, uciec, ucieka, ginen Ummeg nehmen, b.

i mad)en koem jecha; cf. uda si drogami na
okol, kry, koowa, ©id) in Sicht nehmen, b.

i. fid) hüten mie si na bacznoci, na pieczy,
strzedz si. Dag SBort nehmen zabra gos.

3) — ©id) ju nehmen miffen umia wzi si
do rzeczy, (a), fleh betragen postpi sobie, o-
bej si, obchodzi si.

5) — fid) ettoaS ju 4?er,$en nehmen do serca co
bra, do serca bra, SBj

ti) auslegen tumaczy, bafur halten poczyta,
bra; 3. S. ein äßort in einem anbern ®inne neh-
men sowo jakie w inszem znaczeniu bra.
Daraus fann id) mir nichts nehmen, b. i. barin fann
id) nichts finben, mas id) für mid) nuCen ober auf
mich antoenben fonnte ztd dla siebie nic powzi
ober wyezerpn nie mog.
gtroaS übel nehmen za uraz — , za ze wzi,
najgorzej co przyj, gr,. to na dworze Pe-
tersburgskim najgorzej przyjtem zostao, L e-
le wel.

SRebmen, n. (ba§) branie, wzicie.
Stehmlid) f. nämlid) mianowicie, zwaszcza.
Scehrung, f (bie) bei iDanjig, Mierzeja (roohl nur

SSerftümmelung beS beutfchenSÓBorteS) nizina nadmor-
ska. Trój. (w Prusach).

Steib, m. (ber) bie 9Rifjgunft, tai anfjalfenbe SRifjber*

gnügen über bie SBoblfalrt unb SSorjüge anberer za-
zdro; 3. S. Mo mus, zazdro jest gdyby
rów, kto w ni wpad, bywaj zdrów. g£. IteiD

auf fid) laben zazdro cign ober przywie
na si.

«Reiben f. benciben

SReibenburg, eine ©tabt Nidbork, g. a.

97eiber, m. (ber) zazdronik, *zazdroliwiec; za-
wistnik, *zawinik, g. a. gj. beffer SReiber aid

SRitleiber wol, aby mi zajrzano, ni aby mi
aowano, L.

Steiberin, f. (bie) zazdronica, zawistnica.

SReibifcb, adj zazdrosny, *zazdrociwy, a, e. gin

neibifcheö Stage oko zoliwe, oko zazdrosne.
SReibnaget, m. (ber) zadzierg, m. g. u, 2B3., roz-

padlina palca przy paznokciu, zadarcie, f.

SJuetnagel %
SR eig e, f. (bie) ber 3"finnb ba fid) eine ©ache ihrem

gnDe ober Serfalle nat)t, schyek, g. Iku, jupadek,

g. dku. 2) — , ber Ueberrejt eines flüffigen «orberS

unb Don jeber ©ache *nega, alt, SB3.; szcztek, g.

tku, ostatek, g. tku, resztka, (dno, fuz, lagier,

gszcz, *mciny, beffer mty), gj. auf bie - ge«

hen przebiera si koczy si. gj. proch i

kule przebieray si. ©on ber — trinfen *z negi
pi. Sßr.sSßoln., z reszty pi, SB3.; cf. niedopitki,

Pi., cf. niedojadki, pi.; le^tereg bebeutet bie Ue»

berrefte tftm ©beifen.

ge geht mit ihm auf bie EReige, fam. ju osta-

tkiem goni; ju krucho z nimj take: do-

gorywa.
SJeigen, v. a. skoni, nakoni, schyli, nachy-

li; cf. chyn ; cf. chyli, korzy si. gili §afj

neigen nachyli beczki.

©id) neigen >chyli si; pochyli si» — (junt

©ruffe) pokoni si. 25a8 &auS neiget fid) na-
chyla si dom. Der Jag hat fid) geneiget ju si
dzie nachyli; cf. ju si by dobrze dzie z
poudnia chyn, of. wiek mój ju chyn si
ku nocy. Dag igwubt neigen gow nachyli,
skoni si gow. gj. przed t powag wszel-
ka inna korzy si musi, (a). — v. impers. g8
neigt fid) 3um .Kriege zabiera ob. zanosi si na
wojn.

ÜReigung, f. (bie) baS SReigen nachylenie, nakonie-
nie. 2) bie Seftimmung beS SBitlenS 3U etmaS,

fchmache Segierben unb Seibenfcbaften inklinacya,

ch, f., chtka, skonno; au@ Neigung z

35*
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upodobania, a bardziej z potrzeby zatrudnie-

nia powicaem sie rolnictwu (a).

3)—, ©eneigtbcit ', skonno, przychylno
Neigung sum ober Äntoanbelung com Sd)laf pop-
dy do snu, DD.

Stein, adv. nie; nein baja fagen nieprzysta, nie-

przystawa na co, niezgadza sie na co.

Stefrolog, m. (ber) nekrolog; wiadomo o zmar-
ym (o wypadkach jego ycia, zasugach).

Steftar, m. (ber) ©ottertranf nektar, g. u, boski

napój.

Steife, f. (bie) (Sat. dianthus) gwodzik; cf. go-
dzik; cf. kwiat godzikowy; cf. *nalik, KV.
imb Sßr.^olu. SBilbe — f. »artnelfe, luilbe. ©prof*

fenbe — if.
Änobfneife._ kleinblumige — gwodzik

may, Kl.; gwodzik karowaty, Jndz. (Sat.

dianthus diminutus). ©tolje — f. ufchnelfe.

Steifenblume, f. (bie) gwodzik ogrodowy, Ki.;

godziki ogrodowe, PA. (Sat. dianthus caryo-
phyllus).

Stelfenmt)rtbe, f. (bie) mirt gwodzikowaty.
Stelfetlöl, n. (ba8) olejek gwodzikowy.
SRelf enp fef f ev, m. (ber) pieprz jamajski.

Stelf enftocf, m. (ber) krzaczek gwodzikowy.
Stelfenfcbmele, f. (bie) miaek godzikowy, Jndz.

CSat. aira caryophyllea).

Stelfenrourj, f. f. aenebiftenfraut, getbeS.

Stelfenjimmt, m [ber] kasya gwodzikowa.
Stennbar, ad. mianowny, a, e; dajcy sie na-

zwa.
Kennen, v. irr. a. in. h., Imperf. id) — , er nannte,

Conj. bafj id) — , er nennere, Part Prt. genannt

mianowa, nazwa, nazywa, Imperf. miano-
waem, Part. mianowany, nazwany. Sr,, nad)

feinem Spanien nennen nazwa kogo po imieniu
jego. ©id) einen ffiruber nennen mieni si by
bratem. (inen bu nennen tyka komu ober mó-
wi do kogo ty.

Sid) nennen wymieni si. ©$. wolno bdzie
przesyajcemu (pisma) wymieni si lub nie-
wymierne, iffiarfd).

Nennung, f. (bie) mianowanie, nazywanie, na-
zwanie.

Stenner, m. (ber) mianownik, g a. (arytm.)

Stennfall, m. (ber) pierwszy przypadek (wgram).
SRennroertf), m. (ber) warto nominalna (podug

nazwiska); o pp. {Realwert!) warto rzeczywista,
realna.

Stennmort, n. (ba8) imi, g. imienia, PI., imiona.

Steolog', m. (ber) «krachneuerer neolog, wznowiciel,
wprowadzajcy nowe wyrazy.

9tepOti&mu8, m. (ben nepotyzm; szafowanie wa-
dza na korzy krewnych (w rozdawnictwie
urzdów).

Steptun, m. (ber) Neptun, g. a. Boek morza; cf.

Wodan, L.
Stero, m. (ber) bie Sterbe nerw, g. u; «of. sucho-
ya, L.; b. suchoyl,

f. eig. Sehne, glächfe.

Sterben* nerwowy.
Sterbenfieber, n. (baS) febra nerwowa, aud) zgni-
a gorczka, 3Bj.

Sterbenfrantbeit, f. (bie) choroba nerwowa.
Sterbenfalbc, f. (bie) suchoylna ma, L.
Stcroenfcbrocicbe', t. (bie) sabo nerwów.
Stn benftdrfenD wzmacniajcy nerwy.
Steroenfbftem, n.(baö) skad nerwowy, system— .

Sterbig, nci'böö, ad. nerwisty , cf. jdrny, spry-
sty

Steffel, f. (bie) pokrzywa (Sat. Urtica); ef. egaw-
kn. Älelne — f. Sreiinneffel. fleine. ©rofje — f.

©rennneffel, grofje. Haube, tobte - martwe po-
krzywy. P. K.; cf.

f. äNenenfaug, roeifjer.

Stinfenue — f. «Bienenfaug, rotber. ©cflccftc taube—
f. 83iencnfaug, geflrcfter.

Steffelbaum, m. (bei) obrostnica (bot.)

Stcffelblafe, f. (bie) pcherzyk od sparzenia po-
krzywa.

Steffelfieber, n. (ba&) bie Steffelfucht febra pokrzy-
wowa, pokrzywna gorczka, Dz. zdr.

Sccffelbopf.cn, m. f. ftimmelbobfen.

Sceffclfouig, m. (ber) pokrzywniczek, (ptak).

Stef

f

elranten f. giljfraut.

Steffclfdjmetterling, m. (ber) pokrzywnik , L.

(motyl).

Sceffeltud), n. (bao) pokrzywka; mulin ober inu-

szlin, pokrzywiane pótno, L. etamln.

Steft, n. (baó) gniazdo, gj. ein — bauen gnie-

dzi si, gniazdo skada, KV.; cf. L. gniazdo
ptak ciele; cf. gniazdo budowa.

Sc eft che u, n. (bag) gniazdeczko.
Steftei, n. (baó) jajko podoone (kurze, aby dru

gie zniosa).
Steffel, f. (bie) bie um eine grofje Scabel getounbenen

4?aare auf ben weiblichen Äöpfen ,
pk wosów na

gowie okoo iglicy obwinitych u kobiet. 2)

-, fchmale leberne {Riemen, runbe Schnüre rzemyk,
tasiemka, *zenkiel, g. kia, sznurek do sznu-
rowania, Tr.j b. sznurowado. (Sine Stcftel

fnübfen zawiza nowoecom czarowniczy w-
ze , aby do maestwa niesposobnymi byli,

Tr.; cf. oczarowa nowoeca e si do spra-

wy maeskiej niezda.

Steftellod), n. (bau) dziurka do sznurowania.
Steffeln, v. a. sznurowa, podwiza.
Sceftelnabel, f. (bie) przypinka, pilka do przypi-

nania (na wzekach).
Steftelftif t, n." (ba6) okowek u sznurka.
Sceftfüd)lein, n. (ba8) kurcze na ostatku wylge}

fig. najmodsze dzieci.
Steftler, m. (ber) ber ©enfler »zenklarz, g. a, cf.

rzemykarz, Techn.
Steftling, m. (ber) ein junger {Raubbogel fo lange er

nod) nicht fliegen faun, mody drapieny ptak nie-

dorosy jeszcze, gniazdosz, g. a, gniazdowiec,
g. wca, L.

Stett, adj. rein, glätijenb, jierlid), cf. nieblid) adny,
chdogi, ochdony, czysty, ozdobny, c f. B. e-

legancki. SMt nette {Rebe gadka mowa.
Stettiflfeit, f. (bie) adno, chdogo, czysto,
schludno.

Stetto, adv. vein, nad) Slbjiig aller llnfoften; nad)Slb'

jug be8 ©eroicbtS ber (Emballage ober — ber Sara,
netto, Jczysto, potraciwszy wszelkie koszta, .

—

wage ambalay, — tary. <£>a8 Stettogeroid)t er*

mitteln wag netto wynale. 25er Scettogeroinn,

czysty zysk.
Stel3, "• (ba6) sie, f. g. i, siatka; 2) - bie Stets«

haut tkanka komórkowa, SBj. , cf. bona,
btonka.

Scerjbrud), m. (ber) ruptura, kia, przerwanie
bony brzuchowej.

Steftblflrlct, m. |ber| powiat Notecki.
Scete, f. (bie) ein glufj, Note, g. y.
Scejen, v a. nofj machen, zwily, zwilgoci, mo-
czy, namacza, pomokrzy, nakrapia, pole-

wa co.

St eiförmig siatkowaty, a, e.

Stetbaubc, f. (bie) siatka (na gow).
Stetjhaut, f. (bie) bona siatkowa, SBj. Die — im

2(uge bona siatkowa w oku.
Stet)lüagen, m. [ber] odek siatkowaty, czepiec,

(u zwierzt oduwajacych).
Stetjmelone, f. (bie) melon chropawy, niby sia-

tkowaty.
Steftftrid), ni. (btr) szew siatkowaty prze-

rzucany.
•Rehftricfer, m. [ber] siatnik, L., cf. sia-

tkarz, B.

SRc tjrourft , f. (bie) cielca siatka nadziana sieka-

nin z cielciego misa, nakszlat salce-

sonu.

Steu, adj. nowy, a, e, cf. wiey (eig. frifch). 5Bon

neuem na nowo, unb nidjt bon neuen, 8cec«nf. ge-

gen Campe, cf. nowotny.
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2) — adv. nowo; g. 83. neu machen nowo zro-

bi. Stuf'ö neue na nowo , znowu. 3)a8 neue

Üeframent nowy testament.

Die neue SSelt nowy wiat, ©er neue 9Jconb,

ba8 neue Sicht nów' ksiyca ober $r.=$)}oln. na

modzi. 35j8 neue 3ahv nowy rok. 3)a8 ift nichts

neueö to nienowina. 9Bnö neues boni Sa&ve no-
walia ober nowaliyko, L.j neu aufgelegt na nowo
wydany, powtórnie wydany, neue unb alte @prt=

d)en jzyki nowoytne i staroytne (a). Grill

Steuer (in etm.) nowicjusz.
(Sin neuangefommener wieo przybyy (a).

v

9teubadfen, ad. wiey, wieo upieczony; cf.

figtirl. nowiuteki, nowosklecony.

Steubegierbe f Neugier.

9teu befehrter, m. ein, nowonawrócony.
Steubrud), m. (ber) nowina, grunt wieo wykar-
czowany.

Steue, n. tba) nowe, g. nowego, cf. co nowego,
rzecz nowa, nowo.

9teuerbing8, adv. niedawno, cf. onegdaj bor«
,

geftern.

Steilerer, in. (ber) nowator, wznowiciel t. j. no-

woci wprowadzajac37
; *nowotnik.

St e u e r'f u n b e n nowowynaleziony.
9euerlid), adv. onegdaj, onegdy, eigentl. ehegeftcrn;

niedawno.
Steuerung, f. [bie] nowatorstwo, (a), nowo,
wznowienie, wznawianie, nowa rzecz, nowo-
tno, nowota, Narusz.; 91 uff nowizna. Steue-

rungen anfangen nowotnoci wszczyna.
Steuerungofucht, f. (bie) ochota do nowych rze-

czy, nowatorstwo.
9eiiening8fuchtig, ad. nowych rzeczy knowacz,
Nine; cf. nowator, L. progr. chciwy zmian.

Seugebacfen wieopieczony, wiey, nowofa-
brykowany.

91 e U gebaut nowozbudowany.
fleugeboren nowonarodzony.
Steugefleibet na nowo przyodziany.

Steugetaufter, m. ein, neofit, g. a, nowochrzcze-
niec, g. ca.

Steugier ober teugierbe, f. (bie) ciekawo,
*dworno, f.; cf. 9tttff. lubopytno ober lubo-

pyi8two. Grr. czegó ciekawo babia nie-

wyledzi, Krs.
Steugierig, ciekawy, *dworny; cf. 9tuff. lubo-

pytny; adv. ciekawie.

Steugierige, in. (ber) ciekawy, ciekawiec,

g. wca.
9teugierigfeit, f (bie) ciekawo.
Steugriecrje, m. (ber) Nowogreczyn.
Steugiied)ifch nowogrecki; adv. po nowogrecku.

Seuheit, f. (bie) nowo.
Seuigfeit, f. (bie) nowina, nowinka, cf. no-

wo.
Stcuigfeitenframer, m. (ber) nowinkarz unb no-

winiarz, g. a.

Stettiahr, n. nowy rok, *nowe lato.-

SReujaf)r6fefr, n. (ba6) wito nowego roku.

Jteuia^rSgelb, n. (ba8) kolda ober kolenda,

pienidze na nowy rok.

Sieujahr8gefchenf, n. (bo6) kolda ober kolenda

na nowy rok, podarunek noworoczny.
Steuiahr&tag, m. (ber) dzie nowego roku.

SteujahrStounfch, m. (ber) powinszowanie nowe-
go roku.

Steulanb, n. nowina (grunt).

Steulich, adv. »onegdy, "onegdaj, eig. ehegeftern,

3Bj., niedawno.
Steulicht, n. (ba&) nów', f.

Stellung, m. (ber) nowak, nowicyusz, cf. nie-

biejjy w czem ; cf. fryc.

Steumarf , f. (bie) Nowa Marchia.
Seumobtfd), adj. nowomodny; 2) - adv.—dnie.

Stcumonb, m. (ber) nów' ksiyca.

Stetin, eine ©rtinbjahl, dziewi, g. ciu. «Die neun
9)ttifen dziewi muz ober bieli, beffer dziewi
muzów Ciner nuS neunen jeden z dziewiciu, dzie-
wicioro (dzieci). — Uhr dziewita (godzina).

Steunauge, f. [biej ninog ober minóg, g. a.

Stetme, f. [bie] dziewi ober dziewitka.
91 e u n e cf , n. (ba§) dziewiciokt, —ig, adj, dzie-
wicioktny.

91 etui er, m. (ber) dziewitek, g. tka.
neunerlei dziewicioraki, *dziewieciorny.
Sceunerleibrobe, *f. [bie] próba prz'ez dziewitki

(arytm.)

9teunfach ober neunfdltig dziewicioraki, dziewi-
cioraki, dziewikrotny, *dziewiciorny.

9teungieich, n. 83ÖI. S. Jana pas.
Steunbeil

f. 83ärla})p, gemeiner.

9teunf)unbert dziewi set.

Steunhtinbertfte dziewisetny.
Steunjährig dziewicioletni.
Seunfraft, f.,

f._ ^uflatticb, großblättriger.

Stettnmal dziewi razy, dziewiekro.
9ceunmalig dziewikrotny.
Stettnfpitjen f. ©änfefuQ, rober.
Steunftinb ig dziewiciogodzinny.
Steunftftnblich co dziewi godzin.
Seuntagig dziewiciodzienny.
Steuntaglicb co dziewi dni.

Steunte ad. dziewity, a, e. 3um neunten po
dziewite.

Steuntetjalb, ad. pódziewita.
Steuntel, n. (ba8) dziewita cz; jroei— dwie
dziewite.

9ceunten8, adv. po dziewite.
Steuntobter, m. (ber) srokosz, g. a, dzierzba,

serkosz, L. 3m Jarocki ijr srokosz nicht jU

ftilbcns allein dzierzba ift bei Jarocki 2at. laniua
excubiior, melchen Dfen 9leuntöbter, Seigälfter

nennt, bagegen nennt 33lumenbach ben lanius coiiu-
rio auf ieutfeh auch Steuntobter; 9hiff serokopusz
unb nach beiu 83ohmifchen misojadek.

Steutijebn dziewitnacie, g. nastu ober *dzie-
wieinaci

SceujfhnjShrig dziewitnastoletni.
Steuiijetjnte, ad. dziewitnasty, a, e.

Steunjefytltel, n. (ba8) dziewitnasta cz.
Seunjig, ad. dziewidziesit, g. m. diewiciu-

dziesit.
Steungiger, m. (ber) dziewidziesitletni.
9teunjig jährig, ad. dziewidziesitoletni; cf. B.

dziewidziesitletni.
Sfleunjigfte, ad. dziewidziesity, a, e.

Stetifilber, n. nowe srebro.

Sceuftabt, f. Nowe miasto; cf. Stuff, nowogród.
2) -, bei Sanjig in Äafchuben Wejrowo.

91 ett te ftam eilt lid) nowozakonny, cf. z nowego
testamentu.

Steutral, ad. neutralny, a, e, do adnej strony
nie przystawajcy obojtny; cf. bezstron-
ny, T r.

Steutralifiren, v. a. (z)neutralizowa, zo-
bojtni.

Neutralität, f. [bie] neutralno, obojtno; cf.

Tr. bezstronno.
Steutralfalj, n. (ba8) sól obospólna, L, beffer sól

obojtna, 3Bj.

(Sr,, dowiadczenia P. Arago nad wpywem
jaki ma ruch wirowy metalów zachowujcych
si obojtnie wzgldem igy magnesowej,
na poruszenie i krcenie si tóje igy, (a)

Nieme.
Steutrum, n. nijaki rodzaj; imi niejakiego

rodzaju (gram.)

«Reubermählte, m. (ber) nowoeniec, g. nca.

9ceut>ermäf)lte, f. [bie] nowo zalubiona; bie

sfteubevmählten pi. nowoecy.
St i cht, m., ein metallifcher gtufj bom Sthmeljen be8

3itlfe8 niedokwas zynku, *tucya, B.; cf. L. *u-
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rewiec; cf. *dymna uel. äBeifj Sticht (Sat. ni-

hilum album, 3^-) *biae nic potym.

fRid)t, adv. nie ober nie; cf. nie, eig. nein,

(Sj;. ntd)t hin nicht her ani tak ani owak , ani

tak ani sak. Sliest alfo nie tak. 9Hd)tanberS nie

inaczej. Sticht im geringften bynajmniej. Sticht

mehr nie wicej. SBarum nid)t'? czemu nie?

©ar nicht wcale nie. 3>urd)atte nicht na aden
sposób, adn miar , adnym sposobem, wca-

le nie.

Sj. nicht einmal einer ani jeden. 3« Richte ma=

then w niwecz obróci, zniweczy. -SemanDeö

Sntmiirfe 5U nichte machen przeszkodzi czyim za-

mysom. — Scmanbem ba8 Concept beilüden po-

miesza komu jego szyki. SDtit nichten ober fei=

• neemegeö bynajmniej SRit nichten, fonbevn er foli

ohanneS heißen nie tak , lecz nazwany bdzie
Janem, uk. 1. 60.

3d) fehe nid)t nie widz. 9tid)t SKiinner, fonbern

SBeiber nie mowie, lecz ony. S6 fann nid)t

fein to by niemoe. Sache nid)t, tl;ue e8 nicht nie

miej si, nie czy tego. ?'d) mill bid) nid)t ber=

laffen ja ci nleopuszcze. Sft'8 nicht roahr? a czy
to nieprawda? albo (o nieprawda.?

Dft bient e nur jur Sinfleibung einer grage, be*

fonberS, roenn fie eine SSerrounberung ober einen 2Cttö=

ruf enthält; j. 8. marum nid)t gar? czemu nie,

•bajprawie? vulgo SBj. SQJie liftig i ft er nicht?

albo to nie cbytrek? ah jake chytry ! Sich

roie matt bin ich nicht? ach jake ja slaby?

Uwaga. W rzeczownikach zoonych z

„ntd)t" oznacza brak Avasnoci lub zaniechanie

tego, co rzeczownik znaczy, np. ba6 Sticht;

molten niechcenie. Sin Siid)tfchroimmer niepywak,
nie umiejcy pywa.

9tid)tad)tung, f. (bie) zniewaga, pogarda, nie-

wzgldno.
SHchte, f. (bie) synowica ober siostrzenica; 2) —

,

bie Snfelin, wnuczka.
Stichterfcheinung, f. (bie) niestawienictwo, JR8.

niestawienie, — jawienie si.

Seid) tig, ad., unfrdftig, ungültig, niewany, nic

niewart, nikczemny. 2) — , eitel, bergänglich,

bahy, próny, marny, daremny, znikomy, nie-

stay, nietrway. Sr,, nichtige Slu6flüchte próne
wybiegi, znikomy pokój, (a). Unter niditigem

SBorttmnbe pod bahym pozorem, (a) StluaS null

unb nichtig machen, b. i. böllig nnfräi'tig macheu
znie co zupenie, zniweczy, skasowa, u-

chyli, wywróci. Sj- $hillpp. 3, 21, welcher

unfern nichtigen Seib berflären roiib który prze-
mieni ciao nasze pode.

9lid)tigfeit,f. (bie) babo; cf. niewano, nik-
czemno, marno, próno, nico. Die —
ber Slntnüge bezzasadno wniosków, 9t@. Sj.

nico sw czuje, Nieme. Sr, nico wielko-
ci wiata w chwili, co nas do drugiego prze-
nosi, SP; wierutna marno Serem. 10, 3.

9(id)tfenner, m. (ber) nieznawca, nieznajcy
si.

Stichte, n. (ba6) nico; nic.

9tid)t6, adv. nic, g. niczego. Sr,, beffer etiuaB, al8

nichts lepszy rydz, ni nic, ober lepszy gil, ni
motyl. 3Hir nichte, bir nichts ni siado, ni pado,
ni to ni owo, niewiedzie z kd, — jak; cf. ni
ztd ni zowd, niemasz przyczyny; bez
przyczyny, bez wasnego powodu. <Darau6 roilb

nichts to nieprzyjdzie do skutku. SluS bem SDten*

fchen mirb nichts ten czowiek do niczego, nic z
niego niewyronie, nic z niego nie bdzie.

(56 ift niditS an ber ©ache, fie ift ungegriinbet, fle

hat feinen SBerthto fasz, wierutne kamstwo;
to nic potem, nic niewarto.

Sin bem SKenfdjen ift nid)tS ten czek do nicze-
go, nic niewart. 9lid)t6 barnad) fragen niedba
o co. SS ift nichte bagegen nic to ku temu w

porównaniu. ©ar nid)tS wcale nic, nic a nic.

S.ichtS bffto toeniger jednakowo, wszelako, je-
dnak, jednake, przecie, zarówno, niemniej.

8Bo nichte ift, ba hat ber Äaifer fein 8ted)t berloren

bra tam trudno, gdzie niemasz; cf. gdzie nic

niemas , lam i sam Cesarz nic wzi nie

moe.
StichtSbebeutenb nic nieznaczcy.
St id) t fein, n. (ba6> niebycie; cf. niebyt, g. u,

niebytno, nieistnienie, nieeksystowanie, nie-

eksysteneya.
9lid)t6tlübtg, ad. nic niewart, nic potym, nie-

godny; do niczego; do niczego nie zdatny.
StichtenutjigFeit , f. (bie) niezdatno, niego-
dno, Stuff.

SRichtS 1 1) u u , n. (baó) bie SHchtSthuerei nicniero-
bienie, próniactwo.

StichtStDÜrbig, ad. niegodziwy, niegodny, nikcze-
mny. Sine nid)t6n)ürbige Shot niecny czyn (a).

9tid)t6ttnubigfeit , f. (bie) niegodziwo, nikcze-
mnoc, niecno, g. i, (.a). Sj. przyciniony u-

czuciem wasnej niecnoci, (a).

Stichtlviffen, n. (ba6) niewiedzenie.
SRicfjtroolleil, n. (ba6) niechcenie.

Scitfel, m., 9tifoIaue, Mikoaj, g. aja; Sßr.^Olll. Ullb

Stuff. Nikoaj, g aja; 2) -, eine arfenifhaltige

Srjart, nikiel, g. niklu.

3) — , ein lieberlichee SBeib
,
plugawa kobieta,

nierzdnica, niedbatica, niechluj.

9ticfen,*v. a. m. I), kiwn gow (einmal —), ki-

wa (öftevß — ); skin, skinieniem co po-
kaza.

Stitfer, m. (ber) (kiwajcy gow. 2) kiwniecie.
Stirfnctfe, f. f. Seimtraut, meffjee.

SticotatlS, m., Mikoaj, g. aja.

Stie, niemale, adv. nigdy.

hieben, adv. be6 Drtee, ft. unten, na dole, j. 83.

hierniebcu ober hienieben ft. auf biefer Srbe na tej

niskiej ziemi.

Stieber, adj. dolny, nadolny; bem 9tange nad) —
niszy. Sj. niebere Sagb owiectwo ni-ze. 3)ic

l)0l)e unb niebere ©ciftlid)fcit wysze i nisze du-
chowiestwo. 2) —, adv. nadó. 2(tif unb nie»

ber laufen tam i sam biega , na gór i z góry,

Ob. na dó.
Stiebcrbeugen, v.reg. nieberbiegen irr.Imperf.ich

bog nieber, Conj. bafj nieberboge, Part. pr. nieber»

gebogen, v. a. na dó zgi, — zgina; cf.

schyli, nachyli, zniy. <ir. niebergebeugt bom
©chmrrj w poród aoci powszechnej która
nas obarcza (a)|; znkany.

Stieber boi) ren, v. a. przeszy i powali o
ziemi.

Stieb erbrechen, v. irr. a. m. I). Pre. ich bred>e, bu
brichft, er brid)t nieber, Imperf. id)—, er brad) nie»

ber, Conj. bafj id) -, er nicberbrädje, Imperat. brich,

nieber, Part. Praet. niebcrgcbiodjen rozwali,
f. ob=

bredjen.

Stieberbrennen, v. irr. a. Imperf. id) — , er brannte
nieber, Conj. bafj id) — , er nieberbrennete , Part.
Prt. niebergebrannt, spali do szcztu.

Sticbcvbücfen, fich, v. rec. schyla si, nachyla
si, pokoni si do ziemi.

Scieberbeutfch, ad. ninoniemiecki, a, ie; cf.

dolnoniemiecki?; im nieberbeutfd)eil w niszej
niemczynie.

9Ziebcrbeutfd)e, m. (ber) dolny niemiec; mieszka-
niec niszych Niemiec.

Sciebcrbcutfchlanb, n. dolne Niemcy, nisze
Niemcy, pi.

Stieberbnicfen, v. a. ponia, na dó przyciska,
pollumi, przytumi, cf. mostem ciele, cf.

zgnie, pogry; uderzy o ziemi; Si", spa-
szczy boja, paraliuje; cf. przeraa,
gnbi.

Sticberfahren, v. irr. n. m. f., Prs. id) fqhre, bu
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-fährft, er fährt uieber, Imperf. id) — , er fuljr nieber,

Conj bafj id) —, et nieberführe , Part. prt. nie_ber=

gefahren, cf. abfahren, zjecha na dór, zlecie,
zlatywa, zej, schodzi, spa, spada, bibt.

zstpowa. Sr., niebeigefahren 3 u bei• <& ö (len zst-
pi do piekl; cf. aliis — do pieków.
ß) —, z. a. burd) fahren nieberbiürfen, umfahren

przejecha, rozjecha.
9tieberfahrt, f. (bie) zstpienie, Uhl zjazd

na dó
9t i eberfallen, v. irr. n., Prs. id) falle, bu fällft, er

faul nieber, Imperf. id) — , er fiel nieber, Conj. bag
id) — , er niebcrpele, Imper. falle nieber, Part. prt.

niebergefallen, upa na ziemie, ef. bi czoem.
SSor einem nieberfallcu upa komu do nogi beffer

upa na kolana przed kim.
Stieberfulleil, v. a. powali o ziemi; pocina.
9tiebergang , m. (ber) zachód, g. u. Der -gang

ber Sonne zaebód soca.
9?icbergebogen zgity — Sat. deflexus, Bot.
Stiebergebrücft znkany,
Sciebergebrücftheit , f. Lbic[ znkanie: stan przy-
gnbienia.

Stiebergeljeu, v > irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

ging nieber, Conj. bafj id) — , er niebergiuge, Imper.

gel)e nieber , Part. prt. niebergegangen zachodzi
co slóniec

9tie bergeridjt, n. (baö) nisze sady.

9ticbergefrhlagen powalony; adj. skoatany na
umyle, smutny, zaspiony.

9(iebcrgefd)lagenl)eit," f. (bie) smutek, g. tku.

9tieberf)alten, v. a. irr. Praes. id) halte, bu haltf,

er hält nieber, Imperf. id) hielt nieber, Imperat. l)alte

nieber, Part. prt niebcrgcbalten trzyma co w
|

dole ob. nisko, nie da wznie si; fig. poha-
j

niowa, umierza, w karbach utrzymywa;
etro. — , ukróci wolnoci komu.

Stieber hange u ober niebei hängen, v. u. m. f., nieber»

roärtö l)ängen, ku dou wisie. Die nieberhängeii 1

ben 3roeige beö 83aumeö gazie na dó wi-
szce.

Stieberbangetlb odgity (Sat. reflexus, Bot.

9Meberf)aueii, v. irr. a., Imperf. id) — , er hiebnie»

ber, Conj. bnfj id) — , er nieberhiebe, Part. prt. nie*

bergehauen ci, cina, W3'ci w pie;
3. 58. szyldwachy, Ca); zabi.

Stieberhocfen, nieberfauern. v. n. usie w kuczki.
9tieberbolber, m. f.

Ktferhohlunber.

Stieber fämbfen, v. a. pokona, zwalczy.
9tieberflabpen, v. a. spuci na dó; 3. S3- ken

2ifch nieberflabbeil spuci klap u stou na dó,
f. abflabpen.

Stieberfnieen, v n. uklkn.
Stieberfommen, v. irr. n., Prs. id) fomme, bu

fommft, er fommt nieber, Imperf. id) tam nieber,

Conj. bafj id) nieberfdme, Part. prt. niebergefommen,

zlegn; cf. B. zledz. SJtit einem Sohne nieber*

foinmen zledz z synem; cf. powi syna, poro-
dzi syna.'

Stieberfunft, f. (bie) poóg, g. u.

Stieber läge, f. (bie) ein Sttagapi, skad, g. u; cf.

©tabel.

2) —, ber 3uftanb , ba ein |ieer gefd)lagen toirb,

klska, poraka, pogrom; cf. L. pobój. (Jr..

opowiadanie pogromu Maurów, Ca).

Siteberlanb, n. Nizina ; bie St-ianbe, Niderlandy,

Pi. i cf. uawa.
Stieberlónber, in. (ber) Niderlandczyk

, g. a; cf.

uawczyk, g. a.

Stieb erlanbifd), ad. niderlandzki, a, ie.

9tieberlaffen, v. irr. a. m. h. , Prs. id) laffe, bu

läffeft, er lafjt nieber, Imperf id) — , er liejj nieber,

Conj. bafj id) -., er nieberliefje, Imper. laffe nieber,

Part. prt. niebergelaffen, bon oben berablaffen spu-
ci 2) fid) — , fid) feijen, usie. 3) fid) —, fei*

nen Aufenthalt an einem Orte nehmen, osi, osie,

osiada, usadowi si, (a); mieszkanie zaoy,
• postanowi si.
Stieberlaf fung," f. Cbie) spuszczenie; 2) -, bie

colonie osada, kolonia, cf. osicie. ©O.
Stiebe liegen, v. a. zoy, skada; cf. pooy,
rozoy, Sich — pooy si spa , uda si
do spoczynku. Sein 2fmt "nieberlegen zoy
urzd. ©elb nieberlegen zoy pienidze,
deponowa, powierzy komu, na schowa-
nie da.

Stieberlegung, f. [bie] zoenie, skadanie,
skad, g. u.

Stieberliegen, v. irr. 11. m. h. , Imperf. id) -, er
lag nieber, Conj. bafj id) -. er nieberlage, Part. prt.

niebcigelegen
, = auf ber drbe , untermalt« , nieber»

rmirte liegen, lee na ziemi. fig. upa, np. han-
del upad.

Stiebermachen, v. a.
f. nieberlaffen; 2) —, nieber»

metjeln, wyci, wyrn, trupem pooy, (a).

Stiebermeijelung, f. (bie) wyrnicie, rze, wy-
mordowanie.

Stieberreijjen, v. irr. a., Imperf. id) —, er rig nie»

ber, Conj. bafj id) — , er nieberriffe, Part. praet.
niebergeii|fen, powali, rozwali, wywróci; cf.

zrzuci.
Stieberreiten, v. irr. a., imperf. ich -, er ritt nie*

ber, Conj. bafj id) — , er nieberritte, Part. prt. nie»

bergeritten, im Letten 511 ©oben treten, umreiten,
przejecha, powaii koniem, stratowa.

Stieberretinen, v. reg. (unb irr. a., Imperf. id) —

.

er rannte nieber, Conj bafj ich — , er nieberrennete,

Part. prt. niebergerannt) przebiee przez kogo,
w pdzie powali.

Stieberfabeln, v. a. rozsieka, szabl po-
sieka.

Stieberfachfen, n. dolna Saksonia.
Siieberfcbiefjen, v. irr. n. 111. f., Imperf. id) — , er

fchofj nieber. Conj. bafj id) —, er nieberfd)6fte, Part.
pit. niebergefchoffen, raptem spa, spuci si:cf.
zlecie, zlatywa

2) — , v. a. m. I), zastrzeli ; zburzy strze-
laniem.

9ti eberfchlag, m. (ber) opadnienie, precypitacya,
osad (chemiczny).

9tieberfd)lagen, v. irr. a. m. rj., Praes. id) fd)lage,

-bu fctjlagft, er fcblägt nieber, Imperf. id) — , erfdjlug

nieber, Conj. bafj id) — , er nieberfchlüge, Imper.
fd)lage nieber, Part. prt. niebergefd)lagen,'nieberroärt§,

jtl Sioöen fchlageil, i:a dó uderzy, zbi, powali
kogo

;
precypitowa (chemifch), przez precypita-

cya na dó spdzi ; fig. _
betrüben , in Sramigfeit

berfeijen, zasmuci, zaspi.
2) v. n. in. f. blötjlid) mit 4jeftigfeit nieberfafien,

raptem, nagle upa; opada, opa.
Die ugen nieberfchlagen oczy spuci. Die Äo*

flen nieberfdjlagen koszta uchyli, upuci, znie.
Den ^rojefj nieberfchlagen proces przytumi, —
skasowa.

Stieberfcfylagenb, zasmucajcy, smutny, zamar-
twiajcy. (Sr Trwoliwe wzruszenie niebyo
jednak tak zamartwiajce iby etc. Krs. tom.
X. S. 00; cf. posmutnie, Ca); 2) nieberfchlagen»

beö Cßulber proszek umierzajcy.
Stieberf eh lagung, f. (bie) precypitacya, strcenie,

strcanie. — ber Äoften umorzenie kosztów dla

ubóstwa, (a) im gerichtl. Gnf.

Stieberfcblucren, v. a. pokn co, poyka.
9tieberfd)reiben, v. irr. a., Imperf. id)-, erfchrieb

nieber, Conj. bag id) — , er nieberfebriebe, Part prt.

niebergefebrieben spisa, spisywa, zapisa.
Stiebet fen-f en, v. a. spuci, spuszcza, po-
gry.

Stieberfe^en, v. a. posadzi, 3. S3, dzieci —

,

zestawia co, stawia na ziemi. Sine Sommif-
fion nieberfeijen *wysadzi, beffer wyznaczy ko-
misy, zoy komisy, Ca)-
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©id) nieberfefcen usie, siec , usi, przy-
siada, posi.

Stieberfetjung, f. (bie) posadzenie , zstawienie.

T)k — einer Gommiffion wyznaczenie komissyi;

cf. zoenie —

.

Stieberfinfen, v. irr. n. ni. f.,
Imperf. id) —, cv

fant nieber, Conj. bafj id) -, er nieberfanfe, Part.

prt. niebergefnnfen spada, osiada, i na dno;

pa na twarz, pa bez sit jak trup.

Stieberfifcen.v. irr. n., Imperf. id)—, er faß nieber,

Conj. ba9 id) — , er nieberfcifje, Part. prt. nieberge*

fcffen, = fid) nieberfefeen, usie, usi, posi.
Semnnben nieberfitjen l)ci0en kaza komu siedzie,
— usi. 2) — , v. a., burd) @it?cn nieberbrücren,

zsiedzie, usiedzie fehlt L.; cf. przysiedziecV,

siedzeniem przytoczy, Stuff, nasicj cf. *ßoln.

nasiedzie, eig. brüten.

Stieberftämmig, ad. niskopienny, bot.

3tieberfted)en, v. irr. a., Präs. id) fteche, bu ftichft,

er fiid)t nieber, Imperf. id) — , er ftach nieber, Conj.

bafj id) —, er nieberftache, Imper. ftid) nieber, Part.

prt. niebergeftochen ,
przebi kogo, przeszy,

przekló.
Stieberftetgen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

flieg nieber, Conj. bafj id)—, er nieberftiege , Part.

prt. niebergeftiegtn, zstpi, zstpowa, schodzi.

6j. Die treppe nieberfteigen , zej ze schodów.
3)ie nieberfteigenbe Sinie linia zstpna.

Stieb erfto fjen, v. irr. a, Prs. id) frofje , bu ftöfjeft,

er ftofjt nieber, Imperf. id) —, er ftiefj nieber, Conj.

bafj id) —, er nieberftiefje, Part. prt. niebergeftofjen,

= nieberroarte ju 33oben ftofjen,_ — ftecrjen, ze-
pchn, pchn na ziemie, obali, wywróci;
przebi, zakó, przeszy, zabi pchni-
ciem.

Stieb erftüräen, v. a. in. h., nieberfiürjen machen, o-

bali, wywróci. 2) [al8 v. n. m. f. ju Soben
ftürjen, upa, powali si na ziemi, run.
2Cuf bie Äniee — rzuci si na kolana.

9tieberträd)tig, ad., SJtangel an bernünftigerShrlicbe

befii3enb pody, niegodziwy, nikczemny; adv.
podle, nikczemnie.

Stieberträchtigfeit, f. (bie) podo, niegodzi-
wo.

Stiebertreten, v. irr. a., Prs. id) trete, bu trittft, er

tritt nieber, Imperf. ich — , er trat nieber, Conj. bafj

id) — , er nieberträte, Imder. tritt nieber, Part. prt.

niebergetreten przydepta, stratowa, zdepta,
roztratowa, rozdepta.

(Sr. bie ©d)Uhe— trzewiki przydepta.
Stiebertrinfen, v. irr. a., Imperf. ich — , er tranf

nieber, Conj bafj ich — , er niebertränfe, Part. prt.

niebergetrunfen, = ju S3oben hinten, spoi z
nóg, 9tuff.

Stieberung, f. (bie) uawa, g. y, ober üblicher $(.

uawy, g. uaw; et. nizina.

Stieberunger, m. (ber) ulawianin, ober i-a-
wczyk.

9tieberh>ärt8, adv. na dó, ku ziemi, ku doo-
wi, Sffij.

Stieberroerfen, v. irr. a, Prs. ich roerfe, bu roirfft,

er roirft nieber, Imperf. id) — , er roarf nieber, Conj.

bafj id) — , er nieberroürfe, Imper. roirf nieber, Part.

prt. niebergeroorfen, rzuci co o ziemi, powali
co, wywróci, ©id) nieberroerfen upa do nóg,
czoem bi, rzuci si na ziemi, — na
twarz.

Stieberjiehen, v. irr. a., Imperf. id) — , er jog nie»

ber, Conj. bafj ich -, er nieberjocje, Part. prt. nie=

bergejogen, cign, na dó cign.
Stieb ltd), ad. nett, flein unbjart, hübfeh, artig, aicrlid),

bon ©peifn: leefer, jart, belifat, roohlfdjmecfenb,

adny, miluchny, adniulki, ozdobny, delikatny,
liczny, cbdogi, ksztatny, foremny, nado-
bny, rozkoszny. Siu nieblid)e6 9Jtäbd)en adna
dziewczynka.

Cin nieblicheö ^»auö porzdny dom, (Sin niebu-

eher ©arten adny ogródek. (Sine nieblidje ©peife
potrawa delikatna, potrawy rozkoszne, Tren.
4, 5; cf. smaczny, smakowity; cf, ako.

9ticblid)teit, f. (bie) adno, liczno, cf. och-
dóstwo, eigentl. bie 0teinlid)feit.

Stiebnagel, m. (ber) padanie si palca pizy pa-
znokciach, zadzier, m.

f.
Stittnagel 2).

Sticbrig, ad. niski, uniony, niszy; pody. (Sine

niebrige Seele poda dusza? (Sr. wida jak mao
WPan masz gustu

, jak wyobraenia jego s
niskie, (a). Die niebrige 3agb polowanie mae,
Sylwanj uiebrig fpielen o ma rzecz gra?
niebriger machen zniy, ©ott flehet ben Stiebrigen

an Pan na unionego patrzy.
Stiebrigen, v. a. übt. emiebrigen, ponia,
znia.

Sticbrigfeit, f. (bie) nisko, uniono, ponie-
nie, unienie. —ber ©efitmung podo, nikczem-
no. ©id) feiner — rühmen chlubi sie w po-
nieniu swojem.

Sciema IS, adv. nigdy, przenigdy.
Sticmanb, Pron. g. niemanbö, dat. unb a cc. nie=

manb unb niemanben, nach 4? e ife regelmäßig dat.
niemanbem unb a cc. Inlemanben, nikt, g. nikogo.
£)a8 toeifj nicmanb tego niktniewie; niemanb unter

ihnen aden z nioh. «&eifjeft bu niemanb? czy
si nijak nazywasz? Siiemanb anberfl al8 er nie
kto inszy jak on, Stuff.

StiemanbS, uiczyj, ja, je. (pron. poss.)
Stiere, i. (bie) ba& Stierdjen, n. (Deminut.) nerka;

ef. Stuff, poczka, cynadra.
Stieren, ^l. nerki, g. nerek; cf. cynadry; —

prüfen dowiadcza nerek.
Stierenbefd)rüerung, f. (bie) nerek bolenie, ner-
kowy kamie.

Stierenbraten, m. (ber) górna piecze z nerka,
I-} górnica, L.j cf. piecze nerkowa; Sßj., cf.

poldwica, eig. Senbenbraten.

Sierenerj, n. (baö) yopór, g. u. L.
Stierenfett, n. (baS) tlusto z nerek, sado ner-
kowe,^ ój na nerkach. (Da8 Sierenfchmalj).

Scierenförmig, ad. nerkowaty, naksztalt nerek.
StierengrieS, m. (ber) kamie nerkowy, Tr. j cf.

piasek w nerkach.
Stierenfratif chory na nerki.

Stierenfianfheit, f.
f.

Stierenbefdjroerben, choroba
nerek.

Stier enftein, m. (ber) kamie w nerkach, ka-
mie nerkowy j cf. B. *nefretyk.

Stierenftüct, n. (bag) ein ©tuet Äalbfleifd) mit ber

Stic.re sztuka cielciny z nerk.
cier en ta lg, m.

f.
Seiet enfett.

Scierenmel), n. [bat) ból w nerkach.
Stiefefraut, n.

f. Sertram, beutfcher u. f. to. SBilbee— wstawacz szerokoliciowj-, Ki., Hgn.; ja-
rzmionka szerokolicia, Jndz. Hgn. (Sat. epi-
pactis latiolia, Hg., cf serapias lalifolio, Linn.);
SiotheS — wstawacz czerwony, KI., jarzmionka
czerwona, Jundz., Hgn. (Sat. epipaclis rubra,
Hgn., cf. serapias rubra, Linn.)

Stiefeler, m. (ber) ggot, przez nos mówi-
cy, B.

Stiefeln, v. n. m. f). burd) bie Stafe reben, gga,
L.; cf. B. gsli, ggli.

Stiefelnb, ggliwy, L.
Stiefen, v. n. m. h., kicha, (öfter), kichn,

(einmal).

Stiefen, n. (ba8) kichanie, *kichawka.
Stiefeputber, n. (ba6) proszek na kichanie, pro-
szek kichanie sprawujcy, 3$$ "f. proszek do
kichania.

Stiefemurg, f. ciemiernik, g. a, KI., (2at. hellebo-
rus); cf. L. gorzykwiat, nach ©ireniue 8at.

consiligo bermeinte fchroarjc — . SBeifje — cie-

mierzyca, g. y, ciemierzyca zwyczajna, KI.;
— biaa, Jnd. (2at. veralrum album). SBilbe —
jarzmianka, L, galfdje — f. Stiefefrant, tpilbeo.
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Stiejjbraud?, m. (Sat. usus fructus) *wytrzymanie
majtnoci, Tr.; cf. uytkowanie. (Ig. uytko-
wanie jest prawo uywania tych rzeczy, które

s wasnoci drugiego, Codex Napoleon im Bo-
husz §. 578i cf. doywocie, ©O.

Stiefjbraucher, m. (ber) uytkownik, cf. doywo-
tnik, ©D.

Stiefjbraud)8red)t, n. <ba8> prawo uytkowania.
SR ie

t

, n. (bciä) nit, g. u, nitowanie} cf. Stuff, za-

klepa, zaklepka.
Stiet* unb nagelfeft mocno spojony i znitowany.
Stietbled), n. (bo8) bie Stietfapbe, gat, g, o', L.

Slide, f. (bie) ein 2oo6, roelcheS ohne ©etoimi heraus»

fommt, nit, m.; 9Bj., pustka, bilet niew3'grywa-
jcy, karteczka niezyskowna w löteryi, Tr.} cf.

SRliff. pusty bilet.

Sieten, v. a. nitowa.
bieten, n. (ba6) nitowanie.

Stietfappe, f. (bie) gat, g. u, L.

Stietnagel, m. [ber] nilownik, g. a, nitabla, L.

2) zadzier, zadzierek, zagniotek, zadzior, pa-

danie si palca przy paznokciach, rozpadlina

przy paznokciu, L.

9tifolalf en, n., ein (Stabtchen, Nikoajki, pi. g.jek.

StifolailS, m. Mikoaj, g. aja.

Stilfrofobil, n. (ba8) krokodyl Nilowj-.

5Jilbferb, n. [bn6], rzeczny ko, Nieme, aud) ko
Nilowy, SBj. hipopotam.

Nimbus, m. (bei) — um einen heiligen Äobf, mie-
siczek, promienie, L.

f. ,£>eiligenfchein.

Stimmer, adv. nigdy.

Stimmerfrof), m. (bei) tetryk, g. a, czowiek nie-

pocieszny, g. ego, który nigdy niebywa
wesó.

Stimmermehr przenigdy, ju wicej nigdy, nigdy
a nigdy.

Stimmer f a tt, m. (ber) nienasycony, nienasyce-
nie, g. ca; cf. z jednym brzuchem na
dwoje gody, L. ; cf. brzuch nienasycony, wór
dziurawy.

StimmerStag, m. (ber) wity Nigdy; $. 83. na
wity nigdy ober in diebus Eliae , kiedy za-
kst kije, kiedy mi wosy na doni urosn, L}
na zielone wiatki w sanna drog; cf. Stuff.

nigdy, jak czart umrze.
Sttmnjegen, eine ©tabt, Nimwega.
Stibpen, v. n. m. h. roenig auf einmal trinfen, chli-

pn, chlipa, popija, pi po trosze a czsto.
2) —

, f. fchlummein, zdrzymn si, cf. 'me
ober *snem me.

StirgenbS ober nirgenb, (f. ttbelung) adv. loci ni-

gdzie, auch: niigenbehin; na adnem miejscu;

nirgenbS onberS nigdzie indziej; bon —her zni-

skd.
Stifche, f. (bie) nisza, 8Bj. , framuga, *macoch w
murze do wstawienia posga.

Stifj, f. Stlffe,JH., gnida, g y.
Stiffig, zagnidzony, peen gnid.

Stiften, v. n. m. h., gniedzi si, gniazdo sa.
Stibeau, (frj.), n. (tal) poziom, stan równowagi;
równa powierzchnia.

Slibelliren, v. a. niwelowa, zrówna, na poziom
sprowadzi (wod).

Stioellir er, m (ber) niwelator, trudnicy si ni-

welacy lub niwelowaniem.
Stir,, m , Sige, f. [biel ein erbid)teter äßaffergeift,

mit roelchem man bie Äinber su fchreefen pflegt, to-

pielec, zmylony duch wodny, którym dzieci
strasz; cf. strach wodny; *topich, topnik, L.

;

nix, zmylona wodna pokusa.
Stijblume, f.

f. Äannenplumpe.
Sto al), m. Noe, g. ego.
Sc od), nad) „roeber" Conj. ani. 2) —, a!8 adv.

jeszcze, (Sr lDtrb nod) fommen przyjdzie on
jeszcze. Stod) einmal jeszcze raz. SBeber S3rot

noch ©elb haben ani chleba ani pienidzy nie
mie. Stod) cinS jeszcze jedno. Stod) mefrr je-

szcze wicej. Stod) nicht jeszcze nie. ©piichrü.

Der 83ar ift noch nicht gefchoffen unb bie .fraut ift

fchon berfatift jeszcze skóra na baranie, a ju
rzenik pije na nie; jeszcze si nie urodzi, a
ju go ochrzci.

SBenn er aud) noch fo bittet, id) gebe
#
nicht nad),

choby nie wiem jak prosi to ja nie ustpi.
— choby najbardziej, — najusilniej —

.

Stod)Uialig, ad. jeszcze raz powtórzony, a, e.

powtórny.
Sto d) ma 18, adv. jeszcze raz.

Stogaifcher Satar, m. ein, Nohaj, g. aja, Nahajca,
Nogajski Tatar, L.

Stomabe, m. (ber) koczujcy.
Stomabenbolf, n. (bae) naród koczujcy.
Stomabifiren, v. n. ni. h. koczowa.
Stomen, n. (ba8_) (©ramrn.) imi.
Stominal, ad. imienny, Bj., nominalny, a, e.

Stominalloerth, m. (Der) imienna ober nominalna
warto, 9Sj-, nominalna ilo, (a).

Stominatib, m. (ber) mianownik, pierwszy przypa-
dek (©ramm ).

Stomination, f. (bie) nominacya ober wymienienie
autora, ©D.

Stonne,, f. bie) zakonnica, panna klasztorna,
panna zakonna} cf. mniszka. Die gried)ifd)e —
czernica.

Stonnenflofter, n. (ba6) klasztor panieski.
Stonnenleben, n. (ba8) ycie zakonnicze.
Stonnenorben, m. (ber) zakon panieski.
Stonnenfchteier, m. (ber) welon zakonnicy.

Stoppeifen, n. (ba8) elazko do wyszyplania,
Tchn.

Stoppen, v. a. szczj'pac, skuba, targa; wysku-
bywa.

Storb, m. (ber) ber Storbroinb, wiatr pónocny; 2)

SJtittei nacht pónoc, g. y. = (w zoonych) póno-
cny. np.

Storbamerifa Ameryka pónocna.
Storben, in. (ber) pónoc, g. y, cf. morszczyzna.
Storbifd), ad. pónocny, a, e.

Storbfaper,m.(ber)beczka, ryba morska, (Sat.orca).

Storblänber, m. (ber) pónocnik, g. a, L. 2) pi.

b. ba% Storblanb, kraje pónocne.
Storblänbifd) pónocny, pónocnokrajowy.
Storblid) na pónoc lezcy, pónocny; adv. na

pónoc, ku pónocy u. od pónocy.
Stor blicht, n. (bag) zorza pónocna, (a). (Sat,

aurora I orealis) , Bystrzycki?} cf. zorze bo-
realne, Nieme.

Storboft, m. (ber) bie ©egenb jroifcfjen Storben unb

Often, strona pónocnowschodnia; 2) ber Storb"

oftminb wiatr wschodniemu poboczny na póno-
cy, L., cf. wiatr pónocno-wschodni, wiatr
wschodnio-pónocny, L.

Storbóftlid) pólnocnowschodni.
Storbbol, m. (ber) biegun pónocny.
Storbfchein, m.

f.
Storblicht.

Storb fee, f. (bie) morze pónocne; cf. B. morze
niemieckie.

Storbfeite, f. (bie) strona pónocna.
Storbftern, m. (ber) ber sßolarftern, gwiazda e-

glatska, gwiazda pónocna, gwiazda morska,
—polarna, am beften gwiazda biegunowa, SBj.

StorbroärtS ku pónocy.
Storbroeft, m. (ber) od pónocy zachód, z póno-
cy na zachód, B.

SSon — od pónocy zachodu, (a).

Storbroeftlid) pónocnozachodni.
Storbmeftiriinb, m. (ber) wiatr pónocno-za-

chodni.

Storbtoinb, m. (ber) wiatr pónocny.
Störgeln, v. n. m. h., feinen Unroiden burd) mürrifdje

Sßorte an ben ag^ legen, f. murren^ ]f. gnurren

gdyra; 2) *—
, quälen mczy, gnbi.

Storm, f. (bie) norma.

Stor mai normalny, za wzór sucy.
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9c or ro eg en, n. ein Sanb, Norwegia.
9cortt>eger, m. (ber) Morwegczyk, Norwegi a-

nin; bie 9iovlfegerin Norwegianka; 9i o v lt> e g i f dj

norwegski; po norwegsku.
9töfjel, n. (bad) bie foalfte einer Äanne, eines 9)cafje8,

ber ©d)Oppeil, pólk warcie, pólkwarty; cf. B.

miara prawie kwart wynoszca.
9cotabene, n. [bae| nota, przypisek.
Notariat, n. (tat) notaryat, g. u, notaryu-

szostwo.
9totariu8, m. (ber) rejent,©}., Notaryusz, g, a;cf.

pisarz aktowy, 9t<>

9? O t a i i n 1 6 = SI f t c n akta notaryalne, 9tS.
9iote, f (bie) eine Slnmerfung, ein fiirjer 2Cuffa^ , bef.

bei ben ^aufteilten cine fuije Stemming, nota,
przypisek, notatka; rachunek (kupiecki), spis,

r. u. 2) in ber SDtufif: ein Sonjeidjen nota, nota
muzyczna; cf. *|>artesy, cf. *solfy pisane, L.
9toteu fd)ieibcn nóiy pisa.

9totel, f. (bie) ein turner, gemeiniglid) ohne alle

Sórmlid)feit gemad)ter 2luffak; eine .R lau fei ,
krótki

spis, — zapis; cf. intercyza, j. S3, eine .fjeiratf)?»

Hotel intercyza lubna; zastrzeenie.
9(otenblatt, n. (ba&) karta z notami, SBarfd).

9cotcnbuct), t_n. (baö) ksika do nót ober z no-
tami.

9cotenbriicr, m. (ber) drukowanie nót.

9cotenbrucfer, m. (ber) drukarz nót.

9cotenbr ucterei, f. (biei drukarnia nót.

9cotenhalter, m. (ber), 9iotenpu.lt, n. (baS) pulpit

do nót.

9iotenlefeu, n. [baSj czytanie nót.

9cotenmad)ev, m. (Den lubicy przypiski robi.
9cot enpapier, n. (tub) notowy papier, L.; cf. —

od nót, do nót.

9iotenfd)retber, m. |ber| ten, co noty pisze,

przepisywacz nót.

92 o U), f. (bie) bieda, ndza; ucisk; trudno, nie-

wola, przygoda; Gj. w wspólnym praczu i w
spólnej przygodzie miech sobie czyni, PK.
28. (!(. Stoików nic nieobchodzila ani wasna
ani catlza przygoda, Dnibr. 345; cf. potrzeba,
utrapienie, toni, cierpienie, strapienie eig. 2ci=

ben; cf. trwoga. Sm galt ber — w potrzebie.

3ur — od biedy, od niewoli, dla zapasu. SWtt

genauer — z bied. 2Me fdjroere — wielka cho-
roba, cika choroba, cf. (fpilepfic. 2Me leijte —
ostatnia bieda, toni. Äinbeenötben, f. oben. IDit

9ioth unb Glcno fampfen, — leiben, bied cierpie,
bied klepa, — ata. aftebr alÖ — ift wicej
ni potrzeba. 3u ber — fein w biedzie si znaj-
dowa, cinionym by bied. 2?er Jag ber —
dzie utrapienia. Sino ift — jednego potrzeba.
— bricht Cifen ob. cf. - fennt fein ©ebot toncy i

brzytwy si chwyta; gód wilka z asa wywo-
aj potrzebie ustawy ustpuj; potrzeba zukon,
prawa i racy lamie. - fchdrft ben äBity uczy
potrzeba poszuka chleba. Potrzeba matk wy-
nalazków, Orz. bia.j ftf- Psa w cieni le
drani) cf dbowa wi uczy robi, a brzozo-
wa rozum daw a; — lehrt beten bieda uczy ro-

zumu; cf. kiedy trwoga, to do Boga; cl. nie-

bezpieczestwa ucz naboestwa. Sn ber —
um £ülfe rufen o ratunek woa w przygodzie,
Orl. 18.

Die - freigt aufö .£)öd)fte ucisk dochodzi do
najwyszego stopnia, (a) 31. 66 hat feine —
niemasz potrzeby, coby naglia.

9cotbanfcr, m. (ber) kotwica na trwog, kotwica
od mierci, kotwica od wielkiego niebezpie-
czestwa.

9iotharbeit, f. (bie) robota naga, praoa w na-
gym przypadku; cf. fig. ostatnia toni.

9cothbau, m. (ber) budowla naga, — jaka tuka,
— tymczasowa, z potrzeby.

9lotbbehclf, m. (ber) rzecz od ostatniej potrzeby.

ScothbrucTe, f. Cbic) most na prdce wysawiony,
most tymczasowy.

9cothbringeub, ad. nagy, pilny, gwatowny, a, e.

9t|othburft., f. (bie) potrzeba jSeine — berrichteu

na przechód pój, 9Bj ; na dwór i; cf. ''czy-

ni sobie wczas; cf. L. przechodowa, po-
trzeb przyrodzon odprawowa, L.; cf. B.i na potrzeb, na stolec; cf. *wilka uwiza,
alter Slut.

2)aö mau jur — braudjt przygodny, a, e. %ux
- trinfeu miernie pi. »töm. 12, 13 fid) bcr —
annehmen potrzebom udziela. 3 1' 1

' Sleifd)e&noth*

burft do nasycenia ciaa.

9iotl)bfuftig od biedy, wystarczajcy, cf. bebürf*

tig potrzebujcy, biedny, mizerny, (jaki taki,

skromny). Sein uothbüi'ftigeö Shiöfommen haben

obejcie swoje mie, mie wyywienie swoje
potrzebne, — od biedy 3d) habe nothbiirftigeo

©etreibc mam zboe dla odjcia godu, Sin. ,£>.;

zboa tyle ile od biedy wystarczy.
9i oth bür f tig feit, f. (bie) potrzeba, *mizerya, beffer

ndza, bieda, liche obejcie.
9cotl)fall, m. (ber) przypadek potrzeby, potrzeba,

przygoda, gwatowny przypadek. Sluf ben —
na zapas.

9Jothfreunb, m. (ber) w potrzebie przyjaciel.

9cotbgebrnngen z nakazu potrzeby (a), potrzeb
zmuszony, poniewolny.

9cothgefd)iei / n. (baft krzyk na gwat, äßj , reta,

krzyczenie o ratunek.

9iothgro' djen, in. (ber) grosz od biedy, L; grosz
na przypadek polrzeby odoony, cf. Hoss. na
czarny dzie.

9cothhelfcr, m. (ber) ratujcy w potrzebie, wyba-
wiciel w czasie utrapienia; 2) dorywczy po-
mocnik ober pomocnik w potrzebie, niby su-
ybieda.

9cothhelferin, f. (bie) pomocniczka w potrzebie.

9cotbbülfe, f. (bie) ratunek w biedzie, pomoc w
potrzebie.

9iithig, ad. potrzebuy, a, e. Stluae nöthig j)abcu

potrzebowa czego. SBaö babe id) baö nöthig?

co mi tego za niewola? Cr hielt c8 ffir nöthig

uzna potrzeb tu jeszcze nadmieni, d o c. 1829.

9cbthtge, n. (ba6) potrzebne, g. ego, czego
potrzeba. 35ao 9iotbigfte co najpotrzebniej-

szego.
9cöthigen, v. a. przymusza, niewoli, "raczyj

cf. obowiza; cf. przynagla; cf. nalega, pro-

si; fid) nóthigen laffcn da si prosi ober

przymusza.
StotbigenfaltS, im 9tothfall, wedug potrzeby, w,

razie polrzeby.

9tbt big ung, f, (bie) przymuszanie, niewolenie,

•raczenie; of. przymus. Gj;. przynaglanie do
pijastwa, ©bb.

9iotl)jabr, n. (baß^ rok nieurodzajny; rok po-
wszechnej klski, — niedohoru.

9iotl)leibenb bied cierpicy, strapiony, biedny,
potrzebny.

9totbleiber;, m. (ber) biedak, g. a. (Sin freigebt"

ger — rozdajbieda. li.

9? o tf) lüge, f. (bie) kamstwo z potrzeby, dworne
kamstwo. ©r,. Nej z potrzeby móg dopuci
si kamstwa, (a); cf. kamstwo w ostatniej

potrzebie.

«Nothnagel, m. f 9ciethnagcl, zadzior, m., SBj. 2)

gwód w potrzebie; fig. ratunek ober pomoc
w najgorszym razie; cf. niby pomioto, to

czem si dziury zatykaj , zatykado; fig. za-

stpca, sualec wyrczajcy kogo w biedzie,

suybieda.
9<otbbfcnnig, 9iotl)grofd)cn, m. (ber) grosz od

potrzeby, — dla zapasu, — od biedy, KV.
9?otbrcif, przed czasem dojrzay; 9tothve(fe, f.

(bie) przypieszona dojrzao.
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SR o 1 1) fa df> e , f. (bie) pilny interes, gwatowna
sprawa, rzecz nagl.

SU ot f> f cf> u 9 < m - (°er) wystrza na znak trwogi
ob. potrzeby ratunku.

9cotbftall, m. (ber) Klatka konna, Tr.; cf lisica

ober lesica, L. lefctereS auch : ciii ©itterfaften, «£>uh=

nerfaften, gifchfaften, Ääfeforb. -

9lotf)ftanb, m. (ber) f. 9totb, ndza, niedostatek?

ucisk.

9lotf)taufe, f. (bie) chrzest na prdce , (bez

zwyczajnych ceremonii), nagy chrzest tymcza-
80wyj cf. B. chrzest nagy w potrzebie. (Sinem

Aillbe bie — gcf-cn ochrzci dzieci w niebez-
pieczestwie ycia.

SWotbroeg, m. (ber) droga od przypadku, od po-
trzeby.

Sfcothroehr, f (bie) potrzeba wasnej obrony, (a),

cbiona z nieochybnej potrzeby, obrona wymu-
szona.

9lotbrt>eilbig, adj. konieczny, koniecznie po-
trzebny. 2) — adv. koniecznie.

9lothtt>enbigfeit, f. (bie) konieczno.
9otf)roerf, n. (baS) robota, dzieo od potrzeby,
— w potrzebie nagej zrobione.

Slothjucbt, f. [bie] ein gerooltthatiner öeifchlaf,

gwat, zgwacenie kobiety.

Slot b jüchtigen, v. a. gwaci, zgwaci kobiet.
9lotI)j)r>ang, m. nieberf. f. Siothjudjt, gwat, mus,
przymus, g. u.

Slotif ifa tion, f. (bie) noiyfikacya, oznajmienie,
uwiadomienie.

9totificircu v. a. oznajmi komu co.

91 ot ilbud), n. (ba§) ksika do notatów, ob. no-
tatek, memorya, L.

Scottren, v. a. notowa, zanotowa.
9lotij, f. (bie) bie Äenntnifj, äßiffenfchaft wykaz,
wiadomoi, objanienie. Äeine totij bon etin.

nehmen nie uwaa czego , nie troszczy
si o co.

9lotorietät§urtunbe , f. (bie) akt znania, Uhsz.
9lot_orifcb, ad., roeltfunbig, mcltbefannt znany,
wiadomy.

lobelie, f. (bie) nowina, nowo? 2> nowela,
powie.

9tot>ellenfchreiber, m. (ber) nowelista, powie-
ciopisarz.

9lobember, m. (ber) ber SBintermoiiar, Listopad, g.

a. Äafcbubifch: Listopadnik,
9lobiciu6, m., SRo Di^e, ber nowicyu^z, cf. po-
czi kujcy. (Ij. obleczenie Trojdana w szat
pocztkujcego, Poj. 3>a8 SfJoüiäiat nowicyat.

9tu
f.

nun, nu. (Sr,, in einem 91» w okamgnieniu,
w momencie.

9tuance, f. (bie) (fo.) odcie; f ©chattirung.

91 uaiicircn, v. a. odcieniowa.
9tüd)tern, ad. trzewy; na czczo; nüditern feiu

trzewym by; nüchtern machen otrzewi; nüct)*

tein roerben otrzewie.
(Sr. nüchtern roie ber gifch im Suffer trzewy

jak ryba w wodzie, Skarbek, fig. = trocfeil,
j

jaowy, suchy; bez okrasy np. mowa. cf.

skromny.
9cüchternf)eit, f. (bie) trzewo.
Subel, f. tbie) makaron, g.u; $r.-$otn. tlllb S3öhm.

nudle, PI.; cf, azanki (eine Strt bcibon).

9lubelbrett], n. (tat) stolnica od makaronów.
91 ub cl ho lg, n. (baö) watek do makaronów.
9tubelfupbe, f. (bie) rosó z makaronem.
9tube[teig, m. (ber) ciasto na makaron.
9hit(, f. (bk) *nulla, B., beffer nul, m., SBj.; cf. im

ffiuff nul; im Sohm. nulla; im |>od)boln. grj. ze-
ro, cyfra w liczbie: kolko, oczko. (Sr. es" ftecft

ein gehler in ben Slullen zasza pomyka w zerach,
(a). (Sr,, ciepomierz wskazywa ö stopni nad
zero, 6° über SRuft. Ca). 9cull unb nichtig, f. tin*

gültig, nicht Statt habenb niewany. §ür null unb

nichtig eiFlaretl ustaw za nieby ogosi, unie-

wani.
9tullität8 = unb ÖteftitutionS^tage, skarga o

niewano i restylucya. ©D.
9litmmer, f. (bie) numer. g. u, liczba, auch

cyfra (Sr roohnt Stummer 15; mieszka pod nu-

merem pitnastym, gig. eine gute — bei 3emb.

haben by w askach u kogo, mie wzito.
9cumeriren, v. a. numerowa ober cyfrowa, SBj.

liczbami oznacza. 2) liczby wymawia. v. n.

9lun, adv. ber 3eit, im gegenroäitigen Slugenblicfe,

jefct, "ninie, teraz, dopiero. 2) uneig. in ©eftalt

einer (conjunction, a e, za- 3) otS UebergangS*

Dartifel nu, nu, nue, -b. có; cf. oto, juci.

dr,, nun frage ich euch otó pytam was, SP. SJon

nun an od tego czasu, cf. odtd. 9htn aber?

ano, ale? i owszem, 6$. ano grzesznicy s
dwojacy, D m b r 340.

9tunmebr, adv. teraz, dopiero, ju.
9cunmebi'ig teraniejszy, obecny.

9luntiu8, m. (ber) nuneyusz papieski.

Slur tylko, "jeno, jedno, szczegulnie. (Sr,, bon
jeno: nic niema by pamici powierzonym,
jeno to co byo jasno poznanym czyli doka-
dnie wyjanionym, dobrze pojtym, naleycie
zrozumianym, L. progr. 1822.

9lürnberg, n., eine ©tabt, Norymberga.
9liiinberger, ni. (ber) Norymberczyk , g. a. adj.

norymberski.
9liirnberger SBaare norymberszczyzna , towary

krótkie, (a).

9tufj, f. (bie) $1. 9lüffe, orzech, g. a; Sine reife,

jeitige — , bie oon felbft au§ ber Schale fällt, wyre-
blali, wyrbiec, g. bca, Sßr.^oltl,} cf. uszczak
wyupek. 2) fig. eine t)ot)te Äugel, in beren #öh=

Sung eine mit einem 3apUn berfebene fleinere Äuget

beloeglid) ift ruchoma gaka, na której si co o-

biaca; cf. walec (beim ©ewehr) Off.

©ine SBalfche — , SBatlnuß woski orzech. (Sine

taube— pusty orzeeb. (Sine harte—, eine mühfame,

befchroerliche @ad)e, trudna rzecz; cf. sk. 9tüffe

fnaefen orzechy gry.
9ltlfjbanb, n. (ba6) zawiasy z ruchoma gak.
9lufjbaum, m. (ber) drzewo orzechowe.
9tußbäumen z oizechowogo drzewaj orzechowy.
9lu§brauil orzechowy; cisawy.

9hiffarben, — farbig, orzechowego koloru.

9h"t§chen, n. (baó) orzeszek, g. szka.
9lti§garten, m. (ber) ogród orzechowy.
9luf}ijaher, SHu9 badfer, m. (beiO sójka, Cat. nad)

SBlumenbach unb Jarocki corus glandarius, ber

i^olähfher, SRußb.eifjer, unb orzechówka f Sat. corvus
caryocatacies (ber eigentliche 9lufjbeher, nad) S31u»

menbach-

9lufjfern, m. (ber) jadro orzechowe.
91 ufjfnacfer, m. (ber) orzechoom, SSj.; ober *o-

rzechoomiec, g. mca; cf. dziadek, äßj , cf. kle-

szczyki do orzechów, Tr. , *strys^ek.

91 u fj treibe, f.
f. 9cufjbacfer.

9cu§laub, n. (bae) licie orzechowe.
9t

n

9 Ö I , n. (ba8) olejek orzechowy
9lufjfd)a(e, f. (bie) upina orzechowa. 2) bie grüne
— uszczyna zielona na orzechach.

9lujjftrauch, ni. f. ^afelftraud), krzak orzechowy.
9cu|röalb, m. (ber) las orzechowy.
9liifter, f. (bie) dziurka w nosie; nozdrze.

9luth, f. [bie| eine biereefide Sinne, roeiche mit bem
9luthhobel in ba8 ^olj gemacht luirb , einen anbem
Jhfil hinein jti febieben; cf. eine anbere (Srtidrung:

eine im 450I3 auSgehobelte Sinne, j. S3, in ben gen«

fterrahmen, urn ba6 ®(a8 hineinjuftecfen au8 bem
JBohmifchen: nutiti, nutkati einjrcaiigen, einbrüdten

f. Dcfterreich, 3bioticon, SBiener Jahrbücher _
182 i,

Quartal 2; ciosna nakrzywion, nacicie o-

krgawe, Tr., obek stolarski, SB^-i rowek
wyrnity.
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Stuthhobel, m. (ber) hebel do loskownnia, — lo-
bienia, HB3.

9cutfd)C(l)n, v. a. u. n. tn. h. ssa, smokta.
Stutfd)bün_b:elchcn, n. (ba8) gaganek z papka

(do ssania dla dzieci); wzeek, smoczek.
Slutya lilii

f

6 billig, f. [bie| aplikacja, przystoso-
wanie, obrócenie w poytek.

Stub bar poyteczny, uyteczny, mogcy by
uyty.

Sufcbarfeit, f. [bie] uytek, g. tku, uyteczno,
poyteczno.

Siufce, obs. nur in ber 8t$l. ba8 ift ju nid)t8 mibe to

si na nic nie przyda, to nic nie warto, nic
potym. Sich etm. ju Stuben machen korzysta
z czego.

Stuben, m. (bei) poytek, g. iku, uytek, ko-
rzy, zysk, g. u. Stuben au8 etm. jiehen po-
ytkowa z czego, korzysta z czego, zyska
na czeni; iix. umia na swój poytek te ko-
rzyci obróci, ia). Seber fucht feinen Stuben ka-
dy na swe koto wod cignie obct kady sobie
woli ober gali, 6rn |inbb.

6$. dla dobra ogólnego poytki ztd wyci-
gn (a).

Suben ober nüben, v. a. poytkowa, korzysta,
w poytek obróci, uywa.

Stuben, v. n. m. h. , brauchbar fein poytecznym
by 3Ba6 nübt8 có potyin? ober na co si to

zda? 2)a6 nid)t8 nutjen fann co si na nic nie

zda, co si do niczego nie przyda, feiten przy-
godzi; cf. nic nieznaczy.

9tubl)0lj, n. (ba6) drzewo uytkowe. Sylw.
Stü blich poyteczny, a, e, adj. 2) adv. po-
ytecznie.

Gg. liüblich fein poytecznym by , zda si,
przyda si, feiten przygodzie si, *zej sie na
co. Stüblich" jur Sefferung, bibl. dobry ku potrze-

bnemu zbudowaniu.
Stüblichfeit, i'. |bie] uyteczno, poytek.
StubloS, ad. bezuyteczny, bez poytku; da-
remny; bezkorzystny.

Slubnie&er, m. iber) uytkownik, uywalnik.
Trój.

ScubniefjUlig, f. [bie] uytkowanie, uywanie; cf.

ber Stiefjbraud).

Stllbung, f. [biej poytkowanie , uywanie, cf.

uytek.
Stnmbhe, f. (bie) in ber gabellehre: meibliche Unter*

gottbeiten, Nimfa.
2) — , fig. eine alljufreie^ meibliche jerfon, nimfa,

nierzdnica,
f. gieuDenimibfhcn

3) bei ben nfeftcn bie jupjje , -skórka, *wy-
linka, Tr.; poczwarka, SBj., zasklepiona gsie-
nica, SBj-

4) — (Sat. libellula grandis) waka, pauna,

L ; SRuff. 8trekaza; cf. 9tuff. koromysro, eig. bie

<pebe, ba8 Slchfelholj; cf. ba8 Äafchubifdje StrzeJka

iii ©lotoib unb Kobyka in Zezenow.

fi».

O! oh! I ni er j. o! oh! ach! aj!

Ob, Conj. jeeli, czyli, czy; 2) obs. f. oben

wy, wyej.
Sj. ob nid)t czy nie, czyli nie. 8116 ob jako-

by, jakby, jak gdyby.

Dbö, ob e8 czy to; ob bielleicbt *owa snad, czy
czasem, jeliby, jeeli podobno, *izali podobno.
SRan hat bavüber nicbtS gemiffeS , ob ^oraj berhei*

rathet gemefen mar niemasz o lem adnej pewno-
ci, jeli Horacy mia on, Narusz.

Obad)t, f. (bie) bie Sldjtung, Slufficht, staranie,
piecza, uwaga, baczno. 3" Dbad)t nehmen
mie co na pieczy, da baczno na co. Sltl8

ber Dbad)t laffen puci co z oczu.
Obbcmelbet, obaugeregt, obbenannt, obbefagt, obbe-

iiil)rt , obgcbad)t wy wspomniony
,

przerze-
czony, powoany.

Dbbad), n. (ba6i $l. Dbbächer, ein bebeefter Slufent*

bait, eine .gierberge gospoda, przytulenie, schro-
nienie, przytuek. Gtn — geben przytuek,
schronienie da, pozwoli komu dachu, L. , cf.

da komu pomieszkanie.

D b b ti < t i o ii , f. (bie) £eid)enoffnung , obdukeya, o-
twarcie ciaa.

Ob buchen v. a. obdukcy robi; trupa rewi-
dowa.

O bel i8t, m. (ber) eine bieretfige sßbvamibe, obelisk,

g. u, ostrosup, g. a.

Obeli, adv. u góry, wyej w górze, na górze,
na wierzchu, na nad. Da, bort oben tam na
górze, tam w niebie. Sion oben z góry, z
wysoka, z wierzchu. Son oben bi8 Uli fen z góry
na dó , od góry a na dól , z wierzchu a na
dól. on oben bi8 unten mivfen skutkowa gór
i doem.
Oben an na Wysokiem, najwyszem, najpier-

wszem miejscu, najwyej, w miejscu naj-
wydatniejsze™. Oben an gehen ober fiben pier-
wsze jmiejsce ober pierwszestwo mie. Oben
an ffben posadzi miedzy przedniejszymi kogo,
da komu najpierwsze miejsce, posadzi naj-
wyej, na najwysze miejsce. Oben an fib?"

siedzie najwyej, — najpierwej, SM6 oben on

füllen a do wierzchu napeni. Oben an flehen

pierwsze miejsce utrzymywa. Dz. zdr. —
zaj.
Oben auf na górze, na wierzchu» na naj-

wyszem miejscu, na nad. Dben brauf na, nad
to jeszcze, jeszcze wicej nad to, nad to wi-
cej; cf. na wierzch. — brauf gtefjen nala czego
na wierzch. ^)olä oben auf legen uoy drwa
na ogie , na wierzchu pooy, — ka, —
pokada. Oben ein, oben brein nadto, prócz tego.

58on oben her z wierzchu , z wysoka , z góry.
SBon oben herab z wysokoci , z góry , z wie-
rzchu, z wysoka, od góry, od wierzchu. SBon

oben herabfreigen z góry stpowa. Die oben er*

mahnte Sache rzecz wy wzmiankowana.
Obenhin, adv. nathläfflg, powierzchownie, lada

jak, byle jak, niedbale, nawiasem, na prdce, z
prdka, letko, cf. pytko, (a).

Ober, m. (ber) im Äartenfpiel, f. Obermann, wynik,
«• a-

Ober, adj. wyszy, przeoony, górny; wie-
rzchni, cf. adv. z wierzchu. Die obere ©eridjtS-

barfeit wysze sdownictwo , 9Bj. , wysza ju-
rysdykeya. 2M oberen (Sdmlen wysze szkoy.

Obere Sänber wysze krainy, górne — . Die
oberfte ©cmalt najwysza wadza. Da8 unterftc

ju oberft ferjven przewróci nogami do góry.

subst. ber Obere przeoony, zwierzchnik.

Obcrabmiral, m. (Der) Wielki Admira.
Dberamt, n. (ba8) oberamt, g. u, starostwo

jeneralne.

Oberamtmann, m. (ber) Oberamtrr.an , Starosta

jeneralny , urzdnik pierwszy, — najstarszy
(kameralny).

Obetaj3j)ellation6gerid)t, n. (bad) sd najwyszy
apellacyjny; najwysza instaneya.

Dberarchimaubiit, m. (ber) Archimandryta, 8Bj.,

cf protopop, g. a, L,
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Oberarm, m. (ber) rami, górne; cf. Unterarm
ramie dolne, L.

Oberarzt, m. (ber) lekarz naczelny.

Oberauffefyer, in. (ber) naczelny dozorca, naj-

wyszy dozorca, superintendent, naczelny,
Inspektor (a), 3. S3. — rachunków ().

Oberauffid)t, f. (bie) naczelny dozór, (a), naj-

wyszy dozór, dozór zwierzchni, j. S3, nad
skadem ksig, cf. mie zwierzchnicze oko nad
kass, ex ustawy T. P. N.

Oberbau, m. (ber) górne pitro.

Dberbaum, m.(ber) ber .gmubibaum gówne drzewo.
Ob erbaumeifter, m. (ber) naczelny budowniczy;

naczelnik budownictwa.
Oberbefehl, m. [ber) naczelne dowództwo, (a);

najwysza komenda. <Den — über ba6 .jpeer l;a-

ben zawiadowa wojskiem, Krs.

Oberbefehlshaber, m. (berj najwyszy dowódzca,
naczelnik.

Oberbergamt, n (ba8) naczelny urzd górniczy.
Obeibet, n (baS) baS_ ©ecfbett pierzyna.
Oberblatt, n. (baß) wierzchnia blacha, blacha na

czerni 2) wierzchni li (u roliny).
Oberboben, m. (ber) najwysze pitro domu. pod-

dasze.

Obereommänbo, n. (baS) ber Oberbefehl najwysza
komenda, naczelne dowództwo, (a).

Dbercoiififtoriuin , n. (baS) konsystorz naczelny.
Dberconfiftorialprafibent, m. (ber) prezes kon-

systorza naczelnego.

Oberbeutfd), n. (baS wysza ober górna niem-
czyzna.

Oberbeutfchlanb, n. górne Niemcy pi.

Oberbireftor, m. (ber) Dyrektor naczelny, (a).

Obere, m. (ber) przeoony, wyszy. £>ie Obern
Panowie wysi, zwierzchnicy, przeoestwo.
SDie unbcfanntcn — nieznajome zwierzchniki,(a).

Obereinnebmer, m. (ber) najwyszy poborca; cf

B. poborca jeneralny.

Oberfelbljerr, m. (ber) naczelny wódz, naczelnie
dowodzcy, naczelnik, g. a.

Dberfelbmarfcftall, m. [(ber) wielki marszaek
polny.

Oberfläche, f. (bie) powierzchnia; paszczyzna,
*powierzchno, cf. poziom, g. u. 6j. nieprzej-
rzany okiem poziom znamionuje ten step, (a).

Oberflachlid), adj. powierzchowny, cf. pytki.
65. mógby mniema emy rzecz tak wan
pytko wzili, SP. gjc. roer auch nur oberfUichlid)

bie ®efd)ichte fennt kto sie cokolwiek otar o
history, (a), g. oberfladjlid) anfefjen pytko
bra rzeczy, (a).

SBer oberfläd)lich urtheilt kto zwierzchnie sdzi,
pewnie si oszuka, Krsk.

Oberforftarht, n. (baS) nadlenictwo.
Oberförfter, m. (ber) nadleniczy, g. ego; im PI.

nadleniczowie, (a).

Dbeiförfterei, f. (bie) nadlenictwo; dom nadle-
niczego.

Oberforftmeiftcr, m. (ber) Wielki Nadleniczy.
Oberfufj, m. [ber] wierzch nogi, wierzchnia cz

nogi, cf. podbicie, 83arfd).5 cf. plso, Vol.; Stuff.

plusn.
Obergericht, n. (baö) wyszy Sd, Trybuna,

g. u.

ObergericbtSraU), m. (bet) Sdzia wyszy apela-
cyjny; Sdzia trybunau.

Obergemalt, f. (bie) zwierzchno; dr,, przeto go
nie pro; sama rzecz skazuje, eby to byo
z ujm twej zwierzchnoci, PK. 399, bie 8tebe ift

bon ©ottfrieb unb jRinalbo; cf. najwysza moc,—
wadza, przemoc.

Obergeroebr, n. (baS) bro na ramieniu noszona,
bro wiksza albo flinty, fuzye, muszkiety, ha-
labardy, dzidy, Tr.

Obergurt, m. (ber) obergort, 3. S3, obergort rze-

mienny czarny, SMilitór, rzemie wierzchni (u
sioda).

Oberhalb, adv. unb praep. powyej; j. 58. Ober»

halb ber ©tabt powyej miasta; oberhalb ber gro*

fjen S3nid*e in Shorn anlegen powyej wielkiego
mostu w Toruniu przystan, SBj. , babon fommt
"przysta bie Segeait, SBj

Oberbanb, f. |bie] ber äußere Sfjeil ber_ J&anb,

wierzch rki, *do zwierzchnia, beffer wierzch-
niacz rki. 2) — , bie ^anbmuijel, ber obere Sbeil

ber <£>anb wyszacz rki, junktura; cf. prze-
gub rki, eig. baS ©elenf. 3) — fig. überlegene

SDadjt, Dovncrjinfic ©telle pierwszestwo, przodek,
prym, zwierzchno, przemoc, eig. llebermad)t;

cf. góra; cf. *precedencya, rka, miejsce po
prawej rce. — haben gór otrzyma, cf. prze-
wag mie nad kim, przodkowa, przemódz,
przemaga (bie — behalten), przewodzi nad kim
PK. 162.

Oberhaupt, n. (baö) Derjenige, ber bie höd)fte ©emalt
ober ein SSolf hat gowa, zwierzchnik, g. a. eig.

Oberberr; cf. naczelnik, naczelna gowa. ©$.
6in Dberhaubt ber Äirdje naczelna gowa kocioa.

Oberbatiptmann,_ m. Iber] ber oberfte Hauptmann
najwyszy kapitan, — setnikj cf. najwyszy
Hetman, naczelnik, g. a.

Oberbaus, n. (baS) ber obere Shea" beS £aufeS,
wysza cz domu.

2) — , im (Sngiifcben Parlamente bie berfammelten

SßairS ber Station, ingl. ber Ort mo fie fid) berfam«
mein izba pierwsza ober izba wysza parla-
mentu Angielskiego.

Obertjaut, f. (bie) nadskórek, SGBj.; pierwsza skór-
ka na ciele nieczua, Tr. ob. skórka wierzchnia.

Oberf)efen, $1. podmoda, L., cf. modzie.
Obei'bemb, n. (baS) wierzchnia koszula.
Oberberr, m. |berj ber oberfre .gieir unter mebreren,

ber üanbeöberr, zwierzchny Pan , (a). 6$. czy
miae Boga za swego zwierzchnego Pana?
(a); udzielny Pan, zwierzchnik, g. a, ksi,
Pan naczelny.

O ber ber ii id) ober oberberrfcbafllid) Paski, a, ie,

najwyszej wadzy dotyczcy si.
Oberberrfcbaft, Dberberrlichjeit, f. (bie) zwierzch-

nictwo, zwierzchno, Krs pp. 201 ; cf. zwierzch-
nia wadza; (Sr. Grecya ma by wyjta z
pod zwierzchniej wadzy Turcyi, (a) 1830» cf.

naczelna wadza; cf. góra.
Oberbijnmel, m. (ber) wysze niebo, niebo empy-

rejskie.

Oberbirt, in. (ber) naczelny pasterz.

O beri) of, m. (ber) ein bobereö, oberes ©erid)t trybu-
na, g.*u, wyszy sd.

Oberbofjagermeifter , m. (ber) Wielki owczy
dworu.

DberbofmarfcbaU, m. (ber) Wielki Marszalek
nadworny.

Oberbofmeifter, m. (ber) wielki ochmistrz na-
dworny.

Oberbofprebiger, m. (ber) pierwszy ober naczel-
ny kaznodzieja nadworny.

Obei'bolj, n. (baS) drzewa wysokopienne, *las
wielkony, rosie drzewo. 2) bie Slefte ber Säume
gazie, b. padulec; cf. SJrennbolj drzewo na 0-

pa ober browarka.
Oberl)ofen, $ß(. wierzchnie spodnie.
Dberjager, m. (ber) oberjegr, Kosa.; cf. B. ow-
czy pierwszy.

Oberjägermeifrer, m. (ber) Wielki owczy.
Oberfellner, m. (ber) nadpiwniczny; szwajcar.
Obertammerberr, m. (ber) pierwszy szambelan.
Obertiefer, m [berj górna szczka.
Oberfleib, n. (baS) wierzchnia suknia, zwierzch-

nia szata.

Ober=ÄriegS*<5oÜegium, n. (baS) gówne kole-
gium wojenne.
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Oberfüd)cntneifter, ra. (bei) Wielki kuchmistrz.
Obeiianb, n. (bo) kraj górny, — wyszy; cf.

L. górna ziemia.

Oberlanbe8gerid)t, n. (bab) Sad gówny ziemski,
8K8i

ObcrIanbe8gerid)t6ratl), m. (ber) Sdzia gów-
nego Sdu.

Oberlänbe'r, m. (ber) góral, g. a.

Oberlätibifd), góralski, górnokrajowy.
Oberläftig. ad. t>on einem Sdjiff, roenn e6 oben jroU

fd)en ben SJerbecfen ju feljr belaben roorben (o okr-
cie) od góry przeadowany.

Oberlauf, m. (ber) pokad okrtowy, wysze pi-
tro okrtowe.

O ber eb er, n. (ba6) oblader, przyszew, g. u, L.,

przyszwa, (beibeó ift gut, 9Bj ), skóra wierzchnia,
— na wierzch, cf. B. listek.

Oberlefje f. O—lippe.

Oberlehrer, m. (ber) wyszy nauczyciel gimna-
zjalny, gett), professor gimnazyalny ob. szkoy
wyszej.

Oberleib, m. (bei) wysza cze ciaa , beffer

wierzchnia ciaa, Szk. . ©. 15. aud) wierzch-
nia cz ciaa.

Oberlientenant, m. (ber) porucznik (pierwszy?)

Oberlibpc, f. C^iel górna warga, L., cf. warga
zwierzchnia.

Oberluft, f. (bie) górne powietrze.

Obermann, m. (ber) loelcber in einem Streite bie

Dberbanb beljätt, przemagujcy; 2) oberman,
f.

Sdiieberiditer. 3) im beutfdjenftartenfpiele wynik, g.a.

Obeimarfchall, m. (ber) marszaek wielki, —
najpierwszy, — najwyszy.

Oberofft jicr, m. [ber! wyszy Oficer, 93$., *na-

czelny Oficer, aud) Sztabsoficer, oficer wyszej
rangi.

O ber pad) ter, ni. (ber) naddzierawca, 9JS.

Obcrpoftaint, n. (ba6) naczelny poeztamt, ober

urzd pocztowy.
Obcr|)oftmeiftei', m. (ber) oberpocztmistrz, wielki

pocztmistrz, nadpoczlmistrz.

Dberpräfibent, rn. (ber) Naczelny Prezydent, Naj-

wyszy Prezydent.

©berpriefter, m. (ber) arcykapan, g. a, wielki

kapan.
©berpriefterlid), arcykaptaski.
Oberprieftertbum, n. (ba8) arcykapastwo.
DbeiregierungSratl), m. (ber) nadradca regen-

cyjny.
Oberrid)tev, m. (ber) Sdzia Trybunalski.

Oberrid)terlid) najwyszego Sdziego.
Oberrt)ein, m. (ber) górny Ren.

Oberrinbe, f (bie) wierzchnia kora. •

Dberroef, m. (ber) zwierzchnia suknia, kontusz,

surdut.

Oberrübe, f. (bie) ein Schleflfcher $vobiiijiali8inti6,

f. Äohlrabi, kalarapa ober kalarepa.

©berfah, m. (bei) (dar. propositio major) nad) Tr.

major (w syllogimie), cf. SBotberfai} poprzednik
zdanie pierwsze, 1$.} cf. b. zaoenie pierwsze
gówne.

Oberfcbenfel, m. (ber) udziec, górna cz uda.

Dberfd)läd)tig, adj. z wierzchu wod spuszcza-
jcy, majcy (myn).

Ober fd)(cficn, górny Szlsk.
Oberftblefifd) górnoszlski.
Dberfdjuh, m. (ber) papu, PI. — cie, L.

©berfchmelle, f. (bie) nadproek, nadproe, cf.

*ocap fig. ber 3i>pfenbalfen, *odrzwi bie S()iirber=

jierung; nadedrzwie, Tr.

Dbcrfegel, n. (bab) najwyszy agiel.
O ber fi i, m. (ber) bie Dberftelle, ein höherer, oberer

ober ber bornebmfte Silj najpierwsze miejsce, naj-

powaniejsze — , najgodniejsze — . — fyabeu

siedzie na przedniejszm miejscu, mit- naj-

pierwsze miejsce.

Dberft, ad. najwyszy, pierwszy; JU oberft naj-

wyej. J)er oberfic gelbijerr f. ©berfclbfym
- na-

czelny wódz (a).

Oberft, m. (ber) berObrifr, ber erfte unter ben .&aupt*

leuten, ber SJorgefebte eines 9cegiment8 Pukownik,
g. aj 2) — e najwyszy, przeoony nad czm.

Oberftallmeifter, m. tber) wielki koniuszy.
Oberftelle, f. (bie) pierwsze miejsce.
Oberftlieutenant, m. (ben Podpukownik.
©berftocf, m.(ber) — flotfroerf, n. tba8) wysze pi-

tro, górne pitro.
Dberfrrich. m. (ber) ber Slpofrropf), apostrof, g. u,

odcinek, *odrzutnik.

Oberftube, f. (bie) wysza izba, górna izba.

Oberftumd)tineifier , m. (ber) Major, g. a.

Obertljeil, m. tinb n. wierzchnia cz, cf. cz
wysza.

O bert bur, f. bie] ocap, eig. ber 3opfenbalfen, ba8
3apfenftfl(f nadedrzwi, nadproe, nadedrzwie.

ObeiDogt, m. (ber) Najwyszy Wójt, cf. Sta-
rosta.

Oberüogtci, f. (bie) Najwysze Wójtowstwo, cf.

Starostwo.

Dbcrbormunbfchaft, f. (bie) zwierzchnia opieka,

®0.
Dberroähnt wy wspomniony, wy wzmianko-
wany, przerzeczony.

Oberroart, adv. loci, nach oben bin, nad) ber obem
@egenb ju, ku górze; cf. B. na wierzchu, na
górze.

©bcrrorlt, f. (biei (bpp. bie Untertoelt bei ©ichrern,)

górny wiat; cf. B. wiat, ziemia.

O ber ja l)ii, in (ber) górny zb.
©bgebacbt, obgemelbet, obig, adj. przerzeczony,
wzwy ober wyej pomieniony, wyej rzeczony.

Obgleid), Conj. lubo, chocia, acz, aczkolwiek
cho.

Obljut, f. (bie) ber Sdntk, bie »ufficht übereiroaS,
opieka, obrona, piecza, dozór; stróowanie, Ca).

Snnnnben ber göttlichen — empfehlen poleci kogo
lioskiej opiece, cf. Bogu w opiek i obron
odda; cf. zasonienie.

Dbig, ad. przerzeczony, cf. powyszy, wyej
rzeczony. Cr,. aii8 obigem erljellet ztd wynika.
(*£ zgadzam si z zeznaniem powyszych
wiadków, 9S.

©bjeft, n. (ba8) ber ©egenftaub "przedmiot, g. u,

objekt.

Objeftib, ad., h)a6 mon a!8 für fid) beftebenb bentt

ober betrad)ter, przedmiotowy, SBj., objektywny,
a e.

ObjeftioglaS, n. [ba8| baejenige ©la8 in ben Rern»
röhren, roelcbeß man ber ©ache jtifehrt, szkieko ku
widokowi obrócone, t. j. ostatnie w perspekty-
wie, Tr., szko przedmiotowe, SBj.

Objef tibitót, f. (bie) przedmiotowo.
Oblate, f. (bie) oblaiek, g. ika, L., hostya.

Obliegen, v. irr. n m. f, Imperf. id) —, er lag

ob, onj. bajj id) — , er obläge, Fart. prt. obgclc*

gen = obenliegcn, *ben ©ieg babon tragen gór o-

trzyma, przemaga, zwycia kogo, prze-
módz.

2) — , m. I), fid) einer <Sad)e befleijjigen zaj sie

czem, trudni si czm, aplikowa si do czego,
pilnowa czego, patrze czego; cf. przykada
si do czego z pilnoci, ginem Singe obliegen

przypilnowa czego, mie co na pieczy, cf.

przykada pilnoci.

3) —
, jtt etronö eerpflicbtet fein, in ber brüten $er«

fon, tinb oft impersonaliter naley si, przystoi
na mi. 68 liegt mir ob jest to mój obowizek,
to na mi przynaley, powinienem, jest to mo-
ja powinna.

Obliegenheit, f (bie) bie jflidjt, Bcrbinblichrcit, po-
winno, obowizek; cf. naleyto.

Obligat obowizkowy; (STOtiflf) gówn melodyj
oddajcy lub solo grajcy (instrument).

Obligation, f. (bie) ein ©chulbbrief, ©cbulbfdjein, o-
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blig, g. u, obligacya, zapis, g. n, cyrograf, g.

u, »krypt, g. u.

Dbligircn, v. a. obowiza, obligowa.
Obmann, m. (bcr) ber ben Slugfchlag gebenbe ©chiebó*

ridjtcr, melden bie Parteien ober bie ©chieböridjrer

unter fld) ermäßen, Superarbiter, ©D-, @j. gdy z

obu stron wybrana jest równa liczba Sdziów
polubownych, a ci na jedno zgodzi si niemo-

g, musza wybra strony superarbilra, jeeli
za midzy stronami niema na to zgody, sami
Sdziowie polubowni wybra go powinni, ©D.
arbiter, g. tra, rozjemca, sdzia polubownj*,

L.; cf. kompromisarz
f.
Dbermann.

Dboe, f. (bie) f. |>autb.

Dbrigfeit, f. (bie) zwierzchno.
Dbriafeitlid) ,

adj., ber Dbrigfeit gehörig, bon iljr

foininenb rzdowy, zwierzchniozy. Gin obrigfeit»

lid)e jerfon urzdowa osoba, urzdnik, TY.; cf.

zwierzchnik, g. a, L. Cnn obrigfeitlicheg Slml u-
rzd, g. du, zwierzchnictwo j cf. urzd zwie-
rz chniczy.

Dbrift, m. (ber) Pukownik,
f. Dberft.

Obfdjon, Conj. chocia, lubo, cho,
Dbf dime ben, v. n. m h, fiber elmaö fchmcben; bov=

hanben feiu, beOorfter)eu bliskim by, nastpowa,
nadchodzi, wisie nad czem: A. S3, nad gow;
cf. grozi, eig. brofieti; cf. zachodzi, f. fchroeben,

a- S3, bie Sad)e fchroebt bor ©ericht sprawa toczy
si w sdzie.

DbfVön, f. unanftanbig, fd)lüpfrig gorszcy, nie-

przyzwoity, cf. tusty.

Dbfcur f. bunfel, unbefann.
Dbfciirant, m. (ber) obskurant;

f.
ginfterliug.

Dbfettrantigtlliig, m. (ber) obskurantyzm; popie-
ranie ciemnoty, przymienie owiaty.

Dbferbanj), f. (bie) zwyczaj ober obyczaj, g. aju.

Dbferbutionöarmee, l', (bie) korpus obserwacyj-
ny, oddzia do ledzenia ruchów nieprzyjacie-
la wystawiony.

Dbfidjt, f. (bie) obeib. f. Sluffidjt dozór, g. u.

Dbfiegen, v. n. ni. h. fi. fiegen przemaka, zwy-
cia, zwyciy, przezwycia.

Dbjorge, f. (bie) bie SSorforge opieka, staranie.

Dbft, n. (bag) owoc, g. u; Äafchub. obrzad; eig.

ohrzut ober owrzut, wowrzut ober wobrzut?.
Äevnobfl owoc ziarnowy? L. ©teiuobft owoc pest-

kowy.
Dbftbaum, m. (ber) drzewo owocowe ober drzewo
owocne; cf. 9tS. drzewko owocowe.

Dbftblüthe, f. (bie) kwiat owocowy.
Dbftbrecher, m. [ber] tyczka do zdejmowania
owocu, B.

Dbftbringenb wydajcy owoce.
Dbftbube, f. (bie) kram owocowy.
Debfter, Dbfthänbler, m. (ber) *o\vocnik, beffer han-

dlarz owoców, SBj., owocowy przekupie; 2)
stró owocu.

Debfterin, f. (bie) bie Dbftfjanblerin owocnica, prze-
kupka owoców, 9Sj$.

Dbfternte, f. (bie) zbiór owoców.
Dbfteffig, m. (ber) ocet owocowy.
Dbftfrau, f. (bie) kobieta owoce przedajca; owo-

carka.

Dbftgarten, m. (ber) sad owocowy, P. Jan.; sad,

ogród z owocowem drzewem, — fruktowy.
Dbfthanbel, ni. (ber) handel owocowy.
Dbfttjunbler, m. (ber) *owocnik, beffer handlarz
owoców 3Bj., owocowy przekupie.

DbfthänbUrin, f.
f. Dbftfrau.

Dbftj)üter, m. (ber) stró sadowy.
Dbftjafjr, n. (bag) rok owocny, t. j. obfitujcy w

owoce.
Dbftfammer, f. (bie) skad na owoce.
Dbft tenner, m. (bev) znawca owoców.
Dbft fern, rn. (ber) jaderko owocowe, pestka.
Dbftforb, m. .(ber) kosz na ocowe; — owocny.

Dbftfudjen, m. (ber) ciasto owocowe, placek z
owocami.

Dbftlefe, f. (bie) zbiór owoców
Dbftinarft, m. (ber) targ owocowy, rynek owo-
cowy.

Dbftmonat, ni. (ber) ft. September Wrzesie, g.

ni.
Dbftpfldnjung, f. (bie) jrtantacya owocowych
drzew; miejsce zasadzone ocowemi drzewami.

Dbftreid), obfitujcy w owoce.
Dbftruftion, f. (bie) zatwardzenie, obstrukeya,

f. Sicrftopfuug.

Dbftfd)ale, f. (bie) skórka owocowa.
Dbftmichter, m (ber) stró pilnujcy owoców.
Dbftmein, m. (ber) wino z owoców, cf. eydr,- cf.

jabecznik; Tchn.; cf. (Sibre; cf. gruszecznik.
Dbftjeit, f. (bie) czas owocowy.
Dbftjucht, f. (bie) chodowanie owoców.
Db roalt en, v. n.jn. (>, in ber .Ronärteifbvadje: bor=

hanben, gegenmärtig fein, obfohmeben, by, znajdo-
wa si, zachodzi, zagraa, eig. broijen. 3Me
obmaltenbe ®efaf)r wiszce nad gow ober bliskie

niebezpieczestwo. Slug obmaltenbcn Urfdjen z
przyczyn zaszych. gg maltet fein 3wt'fc' ob

adna wtpliwo niezachodzi, 9t©.

Dbmof)l, Conj. chocia, cho, lubo, acz, aczkol-
wiek.

Dbjmar, id. chocia, pomimo e.
Dcci bent, m. (ber) zachód, g. u.

Occupation, f. (bie) zajcie, okupacya.
Dcean, m. (ber) ba8 Sffieltmeer, ocean, g. u, cf. *o-

toczywiat, g. a, Cnap.j morze wielkie.

Ddier, m. cf. Defer, okra, g. y, ober ochra, SSj.,

glinka biaoóta; cf. ugier, g. ugru, L.

Dd)6, m. (ber) wó, g. u. (Ein junger — cioek,
• cioek, cielec, woaczek, *juniec, nieuk. £)er

3ugod)8 wól jarzmowy, — robotny. Sin ~ auf
ben .noch fein Sod) gefommen ift wó na którym
nie postao jarzmo, ©brichm. ' biada temu domo-
wi, gdzie ciel rozkazuje woowi, L.

Dedjgcfyen, n. (bag) oberb. Derhglein, ciotek, g. ka,
woek.

Dd)fenauge, .
n. (bag) bag Sluge eineg Dd)fen oko

woowe.
•2) SRinbSauge

f. ©aufeblume, grofje, (2at. chrysan-
themum leucanthemum, L.) ißoln. nad) KI. zo-
tokwiat Stokro wielka, nad) anbern: witego
Jana kwiat. 3) f. Dicffopf.

4) Die Dchfenattgen, = in Srbmafj bergeftalt ge*

bucfeiie, nicht gefocbje ßier, baf) jebeg abgefonbert

bleibt, "Srailj. oeils de boeuf) 0. jaja sadzone
©e^eier, ÜS5. *5) dymnik okrgy (w budowli).

Dchfcnblut, n. (bag) woowa krew.
Ddjfenbraten, m. wolowa piecze.
Dcbfe nbr ech

f. .fpauhechel.

Dd)fenfleifd) , n. (bag) woowe miso, woowina.
Dchfenjaft, ochfenma&ig, ochfig, adj. grob,_ungefd)itiff,

buinm, wolowaty, na ksztat wou, niezgrabny
grubijnski; ef. kozica mu patrzy z oczu.

Dd)fenl)änb(er, m. (ber) handlarz woów, SSj
,

*woowiec, *woownik, wolarz, g. a; cf *haj-
daj, eig.' Dchjentreiber; f)6fl. handlujcy womi.

Dd)fenhaut, f. (bie) skóra woowa.
Dd)fenl)irt, m.. (ber) wolarz, wolopas, Woowiec,

pastuch woowy, pastuch od woów, wolarek, L.
Dcl) fen I) or n, n. (bag) róg woowy.
Dd)fenjutige, m. (ber) pastuch do woów.
Dd)fenjoch, n. [bag] jarzmo woowe".
Dd)fetlfalb, n. (bag) cielec, g. lea, cf. bukat.

Dd)fenflatie, f. (bie) kopyto woowe ob. racico-
wate.

D d)fettfned)t, im (ber) rataj, parobek do woów.
Dchfenfopf, m. (ber) gowa woowa, cf. eb wo-
owy', byczy eb.

Dchfeniebev, n. (bag) woowa skóra, cf, rzemie
woowy.
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Dchjenmarft, m. Ober) targ woowy, targnawoly.
Dchfenmaul, n. [tat] morda wolowa, pysk wolowy.
SD d>fenpof , f. (bie) »in ber ntcbrigen SR1C. mit ber

— fahren, b. i. fehr langfam fahren) poczta woo-
wa t. i. czogajca si.

Ddjfenfdjroanj, m. (ber) ogon wolowy.
Dmfenftall, m. (ber) wolarnia, woownia, I,.

Dchfenftecfen , m. (ber) kozica, styk wolowy.
Dchfentreiber, m. (ber) pdziwol, g. a, L.; baj-

daj, g. aja, ober hajdak, Woowiec; cf. wolarz;
cf. *chalag, poganiacz woów, L.

Dchfenjieufer, m. (ber) baö getroefnete männlidje ®e=
burtöglieb eineö SRinbeS, baö ju einer ^eitfctoe bienet,

bykowiec, g wca, cf. ogon woowy, korbacz.

Dch.fenjitnge, f. (bie) ozór woowy, wolowy j-
zyk. 2) f.

tfugenjierbe, 3) f. grauenfrieg. SKotrjc

— f 2td"erfteinfamcu. ©cmeine —
f. Siugenjierbe.

SBilbe, blaue — f. ftrauenfrieg.

SRotlj Dchfenjungemtmrjel, f. czarki, g. ów, L ;

cf. czerwieniec cf. dugosz, .
Dd)fig, f. od)fenrjaft.

Defer f. Dcher ui. okra, ober ochra, äßj.

Ddergelb, adj. óty jak ochra.

Dctao, n., in octavo, na pówiartce, w pówiar-
tk; ósemka.

Dctabbanb/ m. (ber) tom in octavo; oprava
pótwiartkowa.

Dctabblatt, n. (baö) pówiartki, indec.; cf.

pówiartka, okiem papieru, L.

Dc ta O e, f. (bie) oktawa.
Dctober, m. (ber) ber jehnte SJconat im Saljre Pa-

dziernik, g. a, Äafdnib. Michalski.

Oculiren, v, a. oczkowa, okulizowa, szczepi,
kouchowa, f. J>eljeil

Dculift, m. (ber) okulista, ocznik, oczny lekarz.

Dbe, f. (bie) oda, pie, g. i.

Dbe, ad., leer, uuangebaut, unbewohnt, pusty, a. e;

odludny, opuszczony, guchy, eig. taub, öbe ma«
then pustoszy, spustosze, öbe roevben pustosze-

j, — sza, —sze. Gin ÖDCÖ Canb spustoszona
ziemia, cf. nie zamieszkay; nie zarosy, nie

uprawiany.
Dbe, f. (bie) puste miejsce, pustki, pustynia, pu-

8to.
Dbem f.

ttthem, m. dech, g. tchu, ober oddech, g. u.

Dbenbichter, m (ber) pisarz ód.

Dber, Conj. albo, czyli, lub} Ober aud) alboli te,
(a); entroeber — ober albo — albo; biefeö ober je=

nci albo to albo owo.
Dber, f., ein glufj Odra.

Dberfahn, m. (ber) berlinka, statek na Odrze je-

dcy.
Dberfahnfchiffer, m. (ber) szyper berlinki, ober

berlinkarz ober berlintarz, 3öj.

Dbermennig, m. unb f., rzep, rzepik, L-; rzepak,

$ofen. Slpotl).;
f.

Slgrimonien.

Dfen, m. (ber) piec, g. a ben — heijen pali w
piecu. Der .grfnterofen przypiecek, L., zapiecek.

G$. er ift nicht hinter bem Dfen herborgetommen wy-
chowa si w chaupie, za piecem; cf. bywa
Janek u dworu, wie jak w piecu pala. Gin

h)ei9glofitvter — piec biaego pokostu, (Inwen-
tarz Ekon. Malborski). Der — raucht kurzy si
z pieca, ober dymi si z pieca, SSJj. .fjinter bem
— fiijen za piecem siedzie. Sbrlchro. poprawi
sobie z pieca na eb. Gr hat nictjt fo biel, urn ben

.frunb au6 bem — su loefen niema czóm psa z
pieca wywabi.
2) — , eine ©labt Budzy, g. a, ober Buda, (a)L.

Defchen, n. (ba6) piecyk, g. a.

Dfenbanf, f. (bie) awka przy piecu.

Dfenblcd), n. (baö) blacha piecowa, cf. iTr. za-
suwa blaszana z antab do zasuwania pieca.

Dfenbecfe, f. (bie) czelu (u pieca).

Dfenbunfl, m. (ber) swd z pieca, czad.

Dfrnfuft, m. (ber) podnóe piecowe.
Dfengabel, f. (bie) widy do poprawienia drew

w piecu, oog; cf. kosi or, g. a; cf. koczerga.
Die £c$e fefct fid) auf einen Stocf, roeldjer fleh fo»

gleich in eine Dfengabel berruanbelt — unb berfchroin»

bet czarownica wsiada na lask, która natych-
miast odmienia sic w oog — 1 niknie z oczu,
Kra.

Dfengefimö, n. (baö) gzyms piecowy; — nad
piecem.

Dfenheerb, m. [ber] ognisko w piecu.

Dfenheijer, m. (ber) *palipiecek, F>.; zapalacz w
piecu, cf. palacz, 3Sj., cf. stró co w piecu
pali, *piecuch.

Dfcnhüter, m. [ber] piecuch, zapiecnik, zapieco-
leg, L

Dfenfadjel, f. (bie) kachel piecowy, kafel.

Dfenfeffel, m. jber] kocle wmurowany w piec.

Dfenfrücfe, f. (bie) koczarga, koczerga, pogrze-
baczka, kosior, opata do pieca, *pociask, *szu-
rulec, oog.

Dfenlchm, Dfenleim, m. glina piecowa, — do pieca.

Df etil od), n. Ibaö] czepucha, otwór w piecu, uj-
cie u pieca, .

Dfenlodjftóbfel, m. (ber) baba ober cepuchowa
cepuchowa baba, cf. zatyczka piecowa, I«., za-
lykado.

Dfenblatte, f. (bie) blacha, na której piec stoi.

Ofenröhre, f. (bie) rura w piecu

Dfenrufj, m. sadze. Pi. (w piecu).

Dfenfchaufel, f. (bie) opata do pieca.

Dfenfchirm, m. (ber) ekran, cf. zasona.
Dfenfifjer, m. (ber) piecuch, zapiecek.

Dfenthtir, f. (bie) drzwi piecowe; cf. drzwiczki
u pieca.

Dfenroifd), m. [ber] pomioto.
Dfenjinö, m. (ber; opata od pieca (piekarskiego).

Dffen, ad., nicht cingefchloffcn, nicht berfchloffen, unbe-

feftigt, eröffnet, otwarty, otworzony, eig. geöffnet;

flg. offen wie 3ohanneö mar otwarty, rzetelny jak
Jan wity by. Gin offener Äobf otwarta gowa
SBj., czowiek dowcipny; cf. SJJr. <= Sßoln. *epak,
g. a; cf. Siuff. bystra gowa, gin offener Saben
publiczny handel, beffer — sklep otwarty. Da8
nnb fleht bir offen ziemia jest przed tob, bibl.

Ginc offene $hür drzwi otworzone, — otwarte.

Gin offene Safel stó otwarty. Gtne offene ©tabt
miasto niewarowne, — bez muru. Offene Jtugen

haben otworzy oczy. Offenen Seib haben wolny
stolec mie; cf. L. poebodowa.
Gin offener äftunb otwarte usta. Gin offene ©telle

otwarte ob. wakujce miejsce.

Dffen ftehen sta otworem, by otwartym, — o-

twarto, — , otworzonym. 3ni offenen gelbe na o-
twartem polu, Söj. ; cf. w przestronnym polu,

PK. 148. Gin SBeg burd)ö offene jfjal droga przez
odkryt dolin, (a). U. przez kraj paski i po-
dobnie odkryty (a). Offen flehen laffen zosta-
wi otworem. Safj beine lugen offen flehen, bibl.

niech bd przed obliczem twojem.
Offenbar", adj., bloQ, unbebeeft, bei jebermann bafür

erfannt, jawny, widoczny, cf. *oczewisty, oczy-
wisty, eig. augenfcheinlid); otwarty. Die offene

©ee otwarte morze, äBj. eine offenbare Söge ja-
wne kamstwo, — wierutne —

.

2) adv. jawnie, oczywicie, *oczewicie, o-

twarto, jawno, jasno. Die mir cebirten 3"'ftn ma*
d)en offenbar nidjt fo biel cedowane procenta o-

czywicie nie wynosz tyle. ©rief. Go roirb

offenbar roerben wyjawi si to. Der SBelt — mer»

ben objawi si wiatu. Gö ift nod) uidjt offenbar

jeszcze nie objawiona rzecz.

Offenbaren, v. a., befannt madjen, entbeefen, anö

2id)t bringen, ü&ernatürlidjc aBahrheiten befannt mo«
d)en objawi, objawia, wyjawi, otworzy, wy-
da, rozgosi, wykry, odkry, eig. eutbeefen.

Ginem fein ,£)erj offenbaren otworzy serce komu,
wynurzy skrytoci serca, objawia co. 68
roirb fid) halb offenbaren, roafl an ber ©ad)e ft w
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rychle sie pokae, co o lem trzyma. Die ge=

offenbarte ^Religion religia objawiona. Die ©ün=
ben werben offenbaret na jawi beffer na jaw (30j.)

przyjd «rzchy przed ludmi Daö Urtfjeil ift

offenbaret okazaty si sady Boe.
*Dffenbarlict),_ adj., befannr, öffentlid), nur bibl. ja-
wny, oczywisty.

Offenbarung, f. (bie) bie ©efanntmacbung einer ber»

borgeiien ©acbe, objawienie, wyjawienie, wyda-
wanie, wydanie. 2) — , bie geoffenbarte ©acbe
felbft objawienie. Die — So&annie objawienie
Jana witego

Offenheit, f. (bie) otwarto, szczero, f.; cf.

swoboda.
Offenherzig, ad., feine ©ebanfen unb gmbfinbungen

ohne 3urücfbaltung entbeefenb otwartego serca,
•otworzystego serca 5 wylany,
gj. wzgldem swych rodaków moe niebyhy
tak wylanym, (a). 2) adv. otwarcie, nieskry-
cie.

Dffenberjigfeit, f., Offenheit otwarto serca,
szczero.

Offenfunbig, powszechnie wiadomy; publiczny.

Dffenfio, ad. zaczepny, a, e. gj. ein offenfioeö u.

befenfibeö Säünbnifj fd)liefjen zawrze przymierze
odporne i zaczepne, (a); wstpny bój, Krs. (Of»
fenfiofambf, bie Offcnfibe).

Deffentlid), adj. publiczny, jawny, przed wia-
tem Sluf öffentlichem 9)carfte na samym rynku,
cf. na publicznym rynku. Stuf öffentltdjer ©trafje

na publicznej drodze. — ad v. publicznie, jawnie.
Oeffentlicbfeit, f. [bie] jawno, publiczno.
Dfferiven, v. a. anbieteil podawa, ofiarowa.
Offerte, f. (bie) oferta, propozycya.
Official, m. (ber) ber öoigefeljte eine« geiftlid)ett ©e=

ricbtS Olicya, g, a.

Officiant, m. (ber) jeber ber ein öffentlid)e6 Stmt bon
geringener Slrt befleibet *oficyant, ofieyalista, u-
rzednik, g. a.

Off i cieli, amtlich urzdowy, adv. urzdowie.
Offijier, m. (ber) ofieyer ober oficer, g. a. bab. adj.

oficerski.

Dffijin, f., bie SBerfftfitte oficyna.

Oeffnen, v. a. otworzy, otwiera, pootwiera;
dziury odetkane w Galarze, R©. ginen Srief

Öffnen list otworzy; cf. SRuff.=$ßo!n. list rozpie-
cztowa

f. entfiegeln. Jbiir unb 5t)or offnen drzwi
i bram otworzy, fffij.

ginen tobten Äörber offnen ciao umarego otwo-
rzy; cf. obdukowa, rozczonkowa, anatomi-
zowa; cf. rozpró brzuch trupowi. gtrua8 ju=

geftopfteö öffnen odtyka; gj. u spodu naczynia
je-t dziurka, która mona zatyka lub odtyka,
Osiski Satifgräben öffnen przykopy otworzy,
(a). Semanbem eine Slber öffnen krew komu pu-
ci. Semanbem fein^erj offnen serce swe komu
odkry, wynurzy. Semanbem ben Seib öffnen u-

acni komu stolec, sprowadzi stolec.

Deffnung, f. (bie) bie ^anblung be8 Deffuen6_ otwo-
rzenie, pootwieranie, otwieranie, otwarcie. 2)

ber geöffnete Ort otwór, g. u.;

3) stolec wolny. Äeiue Oeffnuug Ijaben zatwar-
dzenie mie ober cierpie; cf. ba6 Oppos. po-

chodowa, befonbei'8 ton Spieren.

Oft, adv. czsto, czsto i gsto, ©prid)to.- unber»

t)0fft fommt oft czsto bywaj niespodziewane
zdarzenia. ©o Oft er roili ileby kro chcia. —
unb biel czsto i gsto. SBie id) e8 Sbnen oft unb
bielfaitig gemelbet habe jakem tyle razy ju dono-
si.

Oefter, Comp, czciej; am öfteften najczciej.
2) öfter, adj., öftere, czsty, a. e. 3"-in'oftern b.

i. mehrmals czsto, czstokro.
Of

f

ter 6 , adv. czsto, czstokro.
Oftmalig, adj. czsty, czstokrotny, a, e. cz-

stotliwy. (®ramm.)
Oftmals, adv. czstokro, nieraz.

Mrongoylus, Deutsch-Poln. Wörterbuch. 2. Lief.

Dbeim, m. (ber) beS 25ater8 Säruber stryj, g. stryja
stryjaszek, g. szka; ber Stutter ©ruber wuj, g,
wuj a, wujaszek, g. szka ; pr.=poln. wujek, g. wujka.

Oe()l
f.

Oel.

Oba u, eine grabt Oawa.
Ohm, m. f. Obeim. 2) bie Obm, bie Obme, f. (ju

©etranfen) f. $U)m, beczka wina, kufa —

.

Obmfraut, n. f. 9tafcelförfel.

Obnblatt, n. korzeniówka, K. J. K.; skaza, za-
raza, (Sat. monotropa), Hg.

; 2) f. S3lattlo6; 3) f.

Slnblat.

0!)tie, praep. c. accus, unb adv. bez, prócz, oprócz,
krom, okrom, reg. b. geu. gj. obne Slnfebn ber

§ßerfon bez wzgldu na osob.
Ohne (Selb bez pienidzy. Obne 9tuf)m gu melben,
b. i. eb» e «lici) bamit ju tubmen bez chluby mó-
wic. 68 ift niebt obne ©runb, b. b- e8 ift roabr
nie bez zasady, — fundamentu. %efyn ^erfonen
obne bie Äinber dziesi osób oprócz dzieci, obne
bies bez tego, oprócz tego. 3d) ttjat eg, obne
baj} id) e§ roujjte uczyniem to sam niewiedzc.
Obne aus meiner gaffung ju tommen nie tracc
serca, przytomnoci, determinacyi.

Obne bin, oprócz tego.

Obnebem, obnebieS i tak, bez tego.

Obnfeblbar f. unfehlbar nieomylnie, niezawodnie,
bez omyki, bez zawodu.

Ol)ngead)tet f. ungeachtet, chocia, lubo, mimo, po.
mimo.

Dbngefctrjr, n. (baS) traf, g. u. trafu nek, g. nka.
Son — przypadkiem , znienacka, z przygody,
*z nieobaczenia, z trafunka, trafunkowo, tra-

funkiem; okoo. — brei ©tuhben t)inbavdj okoo
przez trzy godziny, Aut.

Obngefäbr f- ungefähr adj. przypadkowy, trafun-
kowy; cf. przygodny, *przygodliwy, a. e.

Db'ilangfr, adv. niedawno
f. unlängft.

Obnmacbt, f. (bic) bie ©cbroäd)e sabo, niemoc,
f., nieudolno, krewko. 2) — , ber folótjlicbe

franfbafte Buftanb ,be6 menfcrjlicfien ÄörberS mit S3e«

roufjtlofigfett öerbunoen omdlenie, mdo.
Sil — fallen omdle, omdlewa, nagle wpa ob.

wpada we mdoci, zemdle, mdle. Die —
beS ©taateS sabo rzeczypospolitej.

Ohnmächtig, a <l- "w?"^ saby, niedony, a. e,

zemdlay, omdlay, mdy, bezsilny. gj. obnmäd)
tige Sntriganten intryganci bezsilni, (a). Dbn*
mäcbtig roerbeu rozniemódz si, mdle, omdle,
omdlewa, osabn. SBanba rourbe oI)nmad)tig

Wanda zemdlaa, lecz nie sama, bo si i ksi-
niczce sabo zrobio i kilku innym damom,
SP. gj. Osoby osabione wynosi musiano (a).

Obnmafjgeblid), ad. nieprzepisujc, skromnie
mówic.

Of)T, n. (ba§~) ucho, g. a, PI. uszy, g. uszu Ober

uszów, b. lebenbigen; unb ucha, Pi. bon leblofen

©neben.

Da8 Debrcben, n. uszko, ginen bei ben Obren ju*

bfen targa kogo za uszy, zarwa kogo za u-
cho, L. gr batS bin^r ben Obren ma go za u-
chera, cf. ma kiebie webie. Stauben Obren fore»

bigen groch na cian rzuca ; cf. tobie sowo
z ust, a onemu ober jemu mimo uszu szust; cf.

guchym bajki prawi.
Sn8 Obr fagen szepta komu w ucho ober do u-
cha. ginem in bie Obren blafen d komu av u-
cho, donosi, ple co przed kim, nabechta
komu. 3" Semanbeö Obren fommen zasysze,
doj uszu czyich, cf. donioso si do czyich
uszu, ociera si o ucho komu. ginem einen

glob i"8 .Obr fetjen, b. i. it)n roorüber unrul)ig ma»
eben wbi wiek w gow, nagada komu; cf,

wlaza mu w nos mucha, ginem in ben Obren
liegen nalega komu, w uszy nabija co. SJiö

über bie Obren in ©cbulben ftecfen po uszy tkwfie
w dugach. Die Obren ftoiljen uszy *ostrzy,
Stujf.i cf. nadstawia ucha; cf. j. 83. rumak u-

36
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szyma strzye, L. ; nastorzy uszy, L ; cf. u-

szy na*toiezy, nastroszy, SBj.

3u finem Dtjr hinein, jum anbern hinaus laffcn je-

dnym uchem sucha co, a drugim wypuszcza.
Ginem bie Ohren mann machen nabechta komu,
nagada komu. 3" Ohren faffen nakoni uszy
ku czemu, przyjg w uszy co. SllleS H>Cir Dl)r

wszyscy pilnie stuehnli. Da8 — I)ört fid) nim»

mer fatt ucho nie napeni si syszeniem. G6

ift mir ju Ohren gefommen doszo mi, donioso
si do mnie, L. Gr,. dochodzi ten such ma,
alter Slut. Die — Hingen w uszach brzmie, —
dzwoni; cf. piszcze. Die— Juden mie wierz-
bice uszy Diefe Sprache fällt_ angenehm in Me
Obren mowa ta tak przyjemnie zmys suchu
uderza, Majewski. Ginem ba8 gell über bie Dh=
ren jiehen ze skóry kogo odrze; cf. upi ko-
go ze skóry. Cr roirb fleh hinter bie Ohren fratjen

poskrobie si w eb, cf. drapa si po gowie (w
kopocie). Gr hat6 hinter ben Öhren, b. i. er ift

flüger al6 er fcheint jest to z gupia frant; cf. ma
on kiebie weibie. Da8 DI)r tn einem Suche li-

cho w ksice, zagita karta, L.

O ehr, ii. (baß) eine runbliche Oeffnttng, es, g. a, PI.

esy; j. S. einer Stähnabel uszko, g. a 5 cf. ucho
u igy» — iglane.

Dhrbanb, n. (ba&) baö Drtbanb, ba8 hohle Siech un-

ten an ber ©pltje einer Segenfeheibe skówka u po-
chwy szpadowej, Tr.

Ohrbaumel, f. (bie) zausznica, kolczyk w uszach,
*nausznica, *noszenie na uszach.

Dehrchen, n. (ba8) uszko.
Def)ien, v. a., mit einem Dehre berfel)en uszko przy-
prawi, uszkiem ober uszkami opatrzy.

Ohrenbeichte, f. (bie) eine Slit Seichte in ber róinif

fchen Äirdje, ( 2fbelung fchreibt Seid)t) spowied
•zauszna, beffer spowied uszna, Tr.; spowied
*douszna, L.

Dhrenbiäfer, m. (ber) im gemeinen Sehen bon Sßer»

fönen, meierte einem anbern nad)theilige Dinge bon
einem Dritten hinterbringen zausznik, obmówca,
zauszniczek, donosiciel, szeptacz, cf. plotkarz,

Wb
Dhrenbläferei, f. (bie) zauszne donoszenie, —

potwarzanie, L., zausznictwo, obmowa, plotki,

Dhrenblufen, n. (ba8) plynienie krwi z ucha lub

uszu.

Dhrenbraufen, n. (bas) dzwonienie w uszach;
cf. szum w uszach.

Ohrenbrüfe, f. (bie) gruczo przyuszny.
Df)renflufj, m. (ber) plynienie z uszu.
Obr en geh en r_, n. (ba8)

f, Ohrbaumel, zausznica,
kolczyk, wisiorek.

Dhrengefd)iDÜr, n. (ba) *zauszyca, L.; cf. wrzód
poduszny, — zauszny, Tr.

Ohrenfijsel, m. [ber| echtanie w uszach, fig. co
uszy gaszcze, rzecz mia dla uszu.

Ohrenfiingen, n. (ba8) ba8 Dhrenfaufen dzwonie-
nie w uszach, piszczenie —

.

Dhrenfneiber, m. (ber) szczypawka (owad).
Dhrenfnorbel, m. (ber) chrzstka w uchu.
Dhrenfranfbeit, f. (bie) choroba uszna.
Ohrcnlóuten, — faufen, n. (ba6) dzwonienie w

uszach.

Dhrenfcbmala, n. (ba8) eine gelbe biete getichtigreit,

Welche im ©ehorgange abgefonbert roirb szmalec u-
szny, L., tuszcz uszny.

Ohren fchmauB, m. (ber) rozkosz dla uszu.
Dhienfchmera, m. (ber) f. Dhrenmeh.
Dhrenfbange, f. |bie] obrczka uszna f. Ohren»

gehenf.

Di)rentäufd)ung, f. (bie) zudzenie ucha ober
suchu.

Dhrenmeh, n. (ba8) uszny ból, Tr ; ból uszu, —
w uszach, bolenie ucha.

Obrcujcugc, f. (bie) wiadek (ua)uszny.

Dhren^roang, m. (ber) eine fchmerjhafte fbannenbe

Gmpflnbung im Obre uszny ból, ból uszu, bole-

nie w uszach.
Dhreulf, f. (bie) sowa uszata.

Ohr feige, f. (bie) ein «Schlag mit ber flad)en &anb
an ba6 Dhr ober bie Saefen policzek, g. czka,

•posbek, g. bka. —n geben wyci komu poli-

czek, — da, policzkowa (v. a. ohrfeigen) *po-

pyskowa, *pogbkowa, L., w gb da, u-

derzy —

.

Ohr fing er, m. (ber) palec may, palec uszny, —
ostatni.

Obrförmig uchowary, do ucha podobny.

Ohrgehänge, n. f. Dhrengehcnf.

Dhrgefd)tr>ulft, f. (bie»"\ 'zauszyca, beffer wrzód
Dhrgefd)lbür, n. (ba8) Jfwuchu ober — uszny, äBj.

Ohrfiffen, n. (ba6) poduszeczka uszna; cf. Tr.

wezgoweczko.
Dhrfnorpel, m. (ber) chrzstka uszna; cf. *chrz-

stka uszna, muszla ucha.

Ohrläppchen, n. <ba8> ba6 häutige Läppchen am im»

teren itheile tc8 DhreB , uszko , koniec ucha, B.,

äßj ; cf. ks ucha, uszko dolne, mikisz,
dolny koniec ducha; klapka usz, L.

Oel)rling, m. f. Dhrmurm szczypawka, cf. L.
skórek.

Ohr (o eh, n. (ba8) otwór uszny.
Ohrlöffcl, m. (ber) ein tleiner Coffel, urn bamit

ba8 Ohr bom Dhrenfchmalje ju fäubern, uszna
yeczka, L.i cf. uszka, Ii.; uszeczka, ucho-
dub. 2) f. ©ibeon

Dhrloffelfraut, n. f. Slcfcrblafenfelcf).

Dhiiöffeln (in Oflpreujjen üblich) w uszy komu
krzyka, *fafa, dmuchn o cokolwiek gotów
w ucho.

OhrloS bezuszny, bez uszu.
Dhrmufchel, f. (bie) muszla uszna, koncha.
Ohrring, m. (ber) *nausznica, beffer kolczyk;

cf. zausznica.

Dhrtrichter, m. (ber) czóen ober zaklenina
ucha, L.

Chrtrommel, f. (bie) bbenek uszny, (w uchu).

Dhrmurm, m. (ber) ber Dehrling, roiak uszny,
uszek, szczypawka, eig. 3 lin#enfafer. ©brichm.
er ift fo freunblich mie ein Dljirftmrmchen wdziczny
jak robaczek uszny??

Ohrjipfel, m.
f. D-Iappd)en.

Oehfe, f. (bie) ba8 Oei)r es ober $1. esy, L.
Defonom, m. (ber) ekonom, g. a. f. Sanbroirth.

Oefonomie, f. (bie) ekonomija, ekonomika, fig.

gospoda mo. 2) ukad, rozkad.
Oefonomifd), ad. ekonomiczny, a, e.

Oel, n (ba6) (Slbelung febrieb ohne hinreichenbe ©runbe
Oef)t) olej, g. eju. ©pricbll). ma olej w gowie
= er I)at ©eift; (bieneid)t ift biefe SR2£. ttrfprünglich

bon ben gefalbten Häuptern gebraucht, fpäter aud) auf
anbere geiftreiche 9)tenfcl)en übertragen). Da6S3aumol
oliwa j cf feineä — olejek, g. ejkuj cf. drogie
olejki, ©latter beim — miekczejszy ni ol^j.

Oel in* ftfuer gießen , b. "i. bie Seibenfchaft norh

heftiger madjen oleju do pomienia przyda, L.
cf. miasto wody do ognia przyla oleju; cf. —
ognia do ognia —

.

Del ba urn, m. (ber) oliwne drzewo, oliwa.
Oelbeere, f. (bie) oliwka.
Oelbeerfarbig oliwkowy.
Delberg, m. (ber) góra oliwna, ogrojec, g. ojca,

cf. oliwnik, g. a, olivvnica, L.

Oelbilb, n.
f. Oelgemalbc.

Oclblatt, n. (ba8> li oliwny, listek —

.

Delbrufcn, $1. fuz od oliwy, L pi. fusy.
Oelen, v. a. olejowa» 1

, olejkowa, namaza—, na-
puci olejem.

Delfarb, f. (bie) olejna farba. SHit — olejno,

adv. r,. Van Eyk wynalaz sztuk malowa-
nia olejno, (a).

Oelflafche, f. (bie) flaszeozka na oliw.
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Delflfcren, m. (ber) plama od oleju.

Delgarten, in. (ber) oliwnik, olhvnica; cf. ogro-
jec, . ojca.

C? C
I
g e f 5 9 , n. (baS) olejne naczynie, L.; cf. na-

czjnie do oleju, cf. baka oliwy.
Delgemcilbe, n (baS) obraz olejny.
Delgeiucb, in. (ber) zapach od oleju.
DrlglaS, n. (baS) szklaneczka od oliwy, baka

Oliwy.

De Ig ó Ur, m. (ber) ein bummer, unthdtiger Sftcnfch,

czek gupi i gnuny, piecuch, czop, bawan.
Delbanbel, m. (ber) handel olejem, kupczenie

olejem.

Delhinbler, m. (ber) olejarz, Olejnik, przekupie
olejny, L.

Dfltjorn, n. (baS) róg z oliwa, 1 @mn. 16. 13; cf.

róg olejku, 1 Äön. 1, 30.

DeUcht, ad., bem Dele ähnlich, ober eine bem Dele
ähnliche getigfeif enthaltenb, olejkowy, olejowaiy.

Delig, ad. Del enthaltene mit Del beimengt, olejo-
wy, olejny.

Dlioe, f. (bie) oliwa.

Delteller, f [bie] prasa do wyriskania oleju ob.
oliwy, tocznia olejna; take: wyciskanie
oleju.

Deifinb, n. ft. ©efalbter
, (bibl.) pomazaniec,

g. lica.

Del to bl, m. englifcher,
f. Slcferfohl,

Delfrug, m. (ber) dzbanek oliwy; cf. baka oli-

wy, oliwniczka, olejowy dzbanek.
Delfucben, m. (ber) olejczyk, koacz, chleb z o-
liw, placek olejowy 2i makuch.

Detlabe, f. (bie) lada olejna, Tch. skrzynka do
wybijania oleju.

Delmaier), m. i ber) malarz olejem robicy.
Delmalerei, f. < bie) malowanie olejne, B.
Deimann, m. (ber) olejnik, olejarz

Delmühle, f. (bie) olejny myn, cf. olejarnia, L.

Dflmüller ober Delfchläger, m. (ber) olejnik, g.
a. ci. olejarz unb oliwnik, g. a.

De In uf}, f. (bie) orzech olejny.

Delpieffe, f (bie) olejarnia, L.j prasa do wyci-
skania oliwy ober oleju

Delpreffen, n. (baS) wytaczanie oleju. (a).

Delrufj, m. (ber) sadze od oleju.

Delfomen, m. kapusta rzepak, H. J. K.; kolnik,
karpiele, rzepak olejny, (Sat. brassica na-
pus). Hg.

Delfchläger, m. Cber) ber Delnuiller, (olejobit?) o-
lejnik; cf. olejarz.

Deltonne, f. (bie) beczka od oleju ob. z o-

lejem

Delung, f. bie leiste, — ostateczne pomazanie, o-
statnie pomazanie, L.j cf. namaszczanie osta-
tnie; ct. B. ostatnie olejem witym nama-
szczanie, cf. ? olejkowanie.

DelfltDeig, m. (ber) gazka oliwy. Wujek; cf.

gazka oliwna; cf eoangelifcbe Sibel: ródka
oliwy; cf. rószczka oliwna, latorol oliwna.
Sj. stolica Franków na widok rószczki oliwnej
bramy otwiera, Woronicz.

Dleonber, m. (beri pochowiec, Kl. auch im SRuff.

Dleafer, m., ber roilbe Delboum, oliwa polna
Dlefcfo, eine Stabt in ^Jreufjen, Olecko, Margra-

bowo.
Dlibe, f. [bie] oliwa.
Dlioenbaum, m (ber) drzewo oliwne.
Dlioenfarbe, f. (bie) oliwkowy kolor.
Dlioenfarbig, olibenfarben, olibengrün, oliwkowy,

oliwny, oliwnego koloru.
Dlio enfórmig, ad. oliwkowaty.
Dllmüt), eine Stabt, Oomuniec, g. ca.
Delnifc, Oelfenicb,

f. Slfenich, olszeniec botny,
KI, Jndz.

DelS, eine Stabt, Olenica.
Dubaum, m.

f. »hlfiifche.

Dlbmp, m. (ber) Olimp, g. u, góra Tesalska sie-
dlisko Bogów.

2) fig. niebo.

Dlljmpifd) olimpijski.

Dm en, n. (bag) ein SSorjeichen , eine SSorbebeutung,
przepowiedzenie, DD., wróba, znak, znami,— wieszczba.

Dm in öS, ad., maß etnxiS Schlimmes ahnen lagt,

biefeö Doibebeutenb, zowrogi, a, ie, zowieszczy,
zlowróby.

Dntel, rn. (ber) stryj, wuj f. Dbeim.
Dntologie, f. (bie) mitologia; ontologifd) ontolo-

giczny t. j. dotyczcy si nauki czystej idei
rozkadajcej si w naturze. Trent.

Dni;j,.Dni)jftein, m. (ber) ein ^albebelftein , onix,
kamie onichowy, onich, oniks.

Dpa l, m. (ber) ein glasartiger, milchfarbiger .fralbebel-

ftein, opal, g. u.

Dp er, f. (bie) ein ©ingfpiel, opera; cf. pie-
wogra.

Operateur, m. (ber) operator.
Operation, I. (bie) rkoczyn, e. u, L.

;
cf. ope-

racya , skutek, robienie, dziaanie, skutko-
wanie.

Operette, f. (bie) opereta, operetka.
Dperiren, v. a operowa, dziaa
Dperift, m. (ber) operzysta.
Dperment, n. siarczyk arszeniku óty. 32;.; cf.

operment, B.j zoiokost, I..; aurypigment, L.
DpernhauS, n. (baS) dom opery, et. SRuff. operny
dom» cl. teatr opery, SB, *dom operowy.

O pern fang er, in." (ber) piewak operowy, —
operzys>a.

Opcrfängerin, f. (bie) piewaczka na operze,
w operze, operzysika.

Opfer, n. (bae) ofiara, danina; cf. 'ertwa; cf.

luby, Pi., PK. S. 31, eig. ein gelobtes ©efchenf.
Sj. O jaka to dla nas sodycz oddawa ci za
twym powrotem suszna danin najszczerszych
powinszowali, ta). Sin — bringen przynie
ofiar, czyni — ; cf. jum — bringen nie w o-
lierze, zoy ofiar komu; cf. zabi na ofiar,
ofiarowa co komu, powici; pali ofiary, 5.

SÖ. sawie —, PK. 41"). Sin freiwilliges — do-
browolna ofiara. Sin ungörtlidjes — ofiara nie-
zbona. Sin eigenes — ofiara samego siebie.
©ranbopfer caopalenie. Sobopfer ofiara chway.
Danfopfer ofiara dzikczynienia.

Djpferaltar, m. (ber) otarz ofiarny, t. j. do ska-
dania ofiar.

Dpferbeil, n. (baS) topór ofiarny.

Dpferblut, n. (baS) krew ofiarna (z zabitego na
ofiar zwierzcia).

Dpferbrot, n. (baS) chleb powicony, chleb 0-

fiarny.

Dpferer|, m. (ber) ofiarnik, g. a.

Dpferfletfn) , n (baS) miso ofiarne, miso z
ofiary, miso dla ofiar, — ofiarowane.

D|pfergelt>, n. (tap) GSelb, toelcbeS geopfert tt»irb, o-
flarne, g ego, pienidze na ofiar.

Dpfergefäf), n. ibaS> naczynie przy ofiarowaniu
uywane, — ofiarnicze.

,

Dpfergerätb, n. tbaS) sprzeiy ofiarnicze, pi.

DpferhauS, n. (baS) dom ofiarny, — *ofiarowny,
*ofiarnia, *ofiarownia.

Dpferlamm, n. (baS) baranek na ofiar (dany).

Dpfermahl, n. (baS) biesiada ofiarna.

Dpfermeffer, n. (baS) nó ofiarny

Dpfern, v. a., ein Dpfer barbringen, ofiarowa.
©Ott atlf Opfern ofiarowa ofiar chway. gifj

powieci np. czyjej zemcie. ©id) Opfern für— powici si za kogo, co.

Dpfern, n. (baß) bie Opferung, ofiarowanie.

Dpferpriefter , m. (ber) ofiarnik, ofiarownik, g.

a. (L. nur bon beibnifeben ^rieftern, nad) Budny,
hnetoohl anbere biefeö SBort biird) kapan ofiaruj-
cy, — ofiary sprawujcy, überfeftt haben).

36*
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Dpferfdiale, f. (bie) czara ofiarnicza.

Dp ferft tiefe, Vi. czstki ofiary.

Dpfertfjier, n. (baß) zwierz ofiarny.

Dpfertifd), m« (Bei) *ofiarownik ,* stó ofiarniczy,

L.; cf. stó ofiarny, *ertownik, L.

Dpfertob, m. [ber] mier.
Dpferwein, m. [ber] wino ofiarne ober wino ofia-

rowane ober — powicone.
Dpiat, n. |ba6] *opiata, g. y, L.j beffer opiat, m.

g. u, SB).

Opium, n. (bab) ein ©ummi , meldjeS miß bem ne*

rroefneten Safte ber SJlorgenlänbifchen äRohnfopfe

fliegt, Wenn biefe 3ur 3cit ihrer Keife gerikt werben

opium.
Dpobelbof, m. opodeldok, g. u, 3^-
Dppein, eine Stabt, Opól, g. a.

Oponent, in. ber ©egner przeciwnik (osobl. w
dyspucie).

Dponiren.v. n. m. b., oponowa (w dyspucie);

alg v. a. f. entgegenftefien. ©id) —, f.
roieber*

fe^en.

Dppofition, f. (bie) opozycya; partya w parla-

mencie przeciwna ministrom j 2) przeciwienie

sie. DppofitionSgeift, ber duch opozycyjny.

Dptatib, m. (ber) tryb yczcy (gram.).

Dptif , f. (bie) optyka.

Dptifer, m. (ber) optyk, g. a.

Dptimift, m. (ber) Dobrogost, (a); Opp. Sme-
tosz.

Dptifd), adj. optyczny, a, e.

Drafel, n. (baö) wyrocznia; *wyrocznica, miejsce
wyroków Boskich w staroytnoci, cf. wieszcz-
biarnia, Kr s.

Drange, f. (bie) (fij.) bie Vomeranje, pomaracza.
Drange, alö adj., eine bunfle, rotblich gelbe %axbe,

pomaraczowy, a, e.

Orangenbaum, m. (ber) pomaraczowe drzewo.
Drangenblüt[)e , f. (bie) kwiat pomaraczowy.
Orangenfarben pomaraczowy, (co do koloru).

Orangerie, f. (bie) ein Vorratb bon au6lcmöifd)en

Säumen unb ©ewäcbfen , bie in bem ©ewärböhaufc
aufbewahrt werben, bab ©ewächöbauö felbft orane-
ryja, pomaraczarnia, f. ©eWäcbÖhauS.

Drant, in., f. Dorant ober gemeiner Doft (nad) .£>ein=

fluö) cielca gówka, cf. wylin czerwony, L.

Oration, f. (bie) mowa, oracyja.

Oratorium, n. (baö) ein Singfpiel geiftlidjen Snhaltö,

im Stuff. *duchowna opera. 2) — ein üöetftüb»

eben, izbedka do modlenia si, kaplica, bleibt

oratoryum, Sfßj.

Drchefter, n. (bab) ber Ort, Wo fid) bei Obern unb
Goncerten bie ffltufifer befinben, orkiestra

Orchis, f., weifte, Wobliiecbenbe
, f. öiefamfnaben»

traut.

Drbalien, pl. ©otteBgerichte, ober nad) £einflu8 : ©ot*

teöurtbeite , Unfchulbfl < gener unb Sßafferproben im
SDJittelalter ber Deutfd)en, ordalia, sdy boe t. j.

rozsadzenie bóstwa wzgldem winy lub nie-

winnoci czyjej przez próby ogniowe lub

wodne u staroytnych Niemców praktyko-
wane.

Drben, m. (ber) cine ©efeflfchaft , beren SRitglieber

burd) ©efetje ober Statuten mit einanber berbunben

finb; etn geiftlirber — (ber äTiöndjet zakon, g. u;

cf. bractwo; 3. 33. — ber barmherzigen SSrüber

bractwo miosierdzia, (a).

2) ein meltlid)er — (ber Sitter) order, stan ka-
walerów.

3) — , baö Cbren= ober Unterfrhelbungejeichen einer

fold)en ©efellfthaft, order kawalerski.
Orbenóbanb, n. (bab^) wstga kawalerska, wst-
ga orderowa, L. 5 binda rycerska, L.

Dvbenöbraud), m. zwyczaj orderowy.
Drbenöbruber, m. [dci] bie Drbcnöperfon, za-
konnik, braciszek} cf. Weltlld;cr — *brat
orderowy.

Orbenögeiftlidje, m. (ber) zakonnik, mnich, g. a.

Orbenönelübbe , n [ba6] lub zakonny, regua
zakonu.

Dt'benögefei}, n. (baö) ustawa zakonna.
Drbcnöfleib, n. (baö) suknia zakonna? szata

orderowa, suknia kawalerska.
DrbenSfreuj-, n. (baö) krzy orderowy; — za-
konny.

Drbeilöletite, VI, zakonnicy, zakonniki ; ludzie

orderowi.
DrbenSmann, m. (ber) ein üJcitglieb be© geiftlidjen

männlid)en DrbenS, kleryk, duchowny, zakonnik.

Drbcnömeifier, m. ber) ber Vorgefctjte eineö 9tittcr=

orbenö, Wielki Mistrz.

Drbenöperfon, f.
f.

Drbenöbruber.

Dtbenöre;gel , f. (biet |regula orderu ober za-
konu,

Orb enöritter, m. (bei) kawaler, kawaler orderu.

Drbenöfd)Wefter , f. (bie) siostra zakonna, Krs.
Drbenöjeichen , n. (baö) znak orderowy, Drbenó»

fteril, ber, gwiazda orderowa, B.j cf. znak ka-
walerski.

Drbentlid), adj. ber Drbnting gemäß, porzdny, a,

e; naleyty, porzdkowy, zwyczajny, pospoli-
ty, cf. ordynaiyjny, b. ordynowany.

2) adv. porzdnie, porzdkiem. Saffet afleö

orbentlid)_ jugehen wszystko niechaj dzieje sie

porzdnie. — für : im dfrnft, Wirtlid) wyranie, do
prawdy, 3. 33. Gr tonn orbentlid) böfe werben on
doprawdy gniewa si umie (z ironicznym do-
mysem, e tego si nie spodziewano.

Drbre, f (bie) ein S3efehl, ein Sluftrag, rozkaz, zle-

cenie, ordynans, g. u.

Drbinang, f., ober Orbonattj, ein Solbat, ber beftfin»

big bei einem SSefebl habenben Offijier fein muß, um
beffen 33cfchle an anbere 311 überbringen, posyka,
äB3-, ord3Mians, g. a.

Drbinariuö, m [bei] ordynaryusz, g. a. (pro-

fessor, nauczyciel).

Drbination, f. (bie) ordynacja.
Orbiniren, v. a. befehlen, anorbnen , rozkazywa.

2) — , einem ©eiftlicben baö ffledjt 3Ur Verwaltung
eineö ScbramtS feierlich ert()eilcn , ordynowa,
wici, wywica (na ksidza).

Drbnen, v. a., einem Dinge feine gehörige Stefie an»

weifen, in Orbnung bringen, uporzdkowa co, u-
prztn, porzdkiem stawia, — ukada, spo-
rzdza co, postanowi, szykowa, Do wg.;
rozstawi, stanowi. Gj. bie S3egcbenbcien orb=

nen wypadki w szyk porzdny uoy, W-
yk.

2) — , anorbnen, berorbnen, urzdzi, rozporz-
dzi. Sllleö Weiölid) orblien mdrze wszystko
uczyni; sprawi; G$. Soliman pdem na strae
przypadnie

, jeszcze do koca niedobrze spra-
wione, P. K. 252.

Drbnung, f. (biel porzdek, g. dku; rzd, g. rz-
du, rzdno, szyk g. u, ad, g. u, skad, g. u;

cf. tryb, g. u, kolej, g. kolei; 3. S3, trzy arka-
dy z wierzchem trybu Atiyckiego (a).

Äußer ber Drbnung wyrywkami. G$. ucznio-
wie nie tlómaczyli kolejno, lecz wyrywkami,
Aut. SBie ihn bie Drbnung trifft jak przypadnie
na niego kolej. Die — im gelbe uszykowanie
wojska. 3n Drbnung bringen urzdzi interesa,

Sl'p ; cf. w dobry rzd rzeczy wprawi. Volll.

«&0M3; prostowa; 3. S3, przez Policyj prosto-
wa kade zahaczenie si w ruchu krajowej
machiny, (a): cf. wypadki w szyk porzdny u-
oy, Cw. Sn Drbniiitg halten w karbach ober

w rzdzie trzyma.
Sid) iii ber Drbnung erhalten w szyku, w po-

rzdku si utrzyma. Sllleö in ber Drbnung erbaU
ten wszystko w porzdku utrzyma, rozrzdzi
wszystko. 5Dcenfd)(id)e Drbnung , bibl. ludzki
urzd. Die Chliofopbie, ]ene bollfommene Sehrmei«
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fterin bev Drbnung tinfever ©ebanfen, filozofia, owa
to szyku myli naszych najdoskonalsza mi-
strzyni, Narusz.; gdy w Neapolu porzdek
zaprowadzonym bdzie, (a).

DrbnnngSliebe, f. (bie) rzdno, zamiowanie
porzdku.

Drbnung&mäjjig, adj. porzdny, a, e$ 2) adv.
wedug porzdku, stosownie do porzdku.

DrbnungSftrafe, f. (bie) kara porzdkowa,
©. = 0.

Drbnun.gSnnbrig porzdkowi przeciwny.
DrDnung6(jahl, f. (bie) liczba porzdkowa, L.

Orbonanj f. Órbincitij.

Drbre, Drber, f., 33efehl, nakazanie, rozkaz, po-
rzdek, ordynans, opis, przepis.

Drbuin, m. (ber) hordowina ober ordowina, j. S3.

cyliuchy czereszniowe i ordowe, (a).

Orf, m., ein gifch urfa, L.
Drga, n. (Dag) aBerfjeuge ber äußern Sinne ber

Smpfinbung unb überhaupt ber SJeiäiiDcrung an unb
in ben Äörpem; 2) uneig. ber ©telloertrerer, ©pre«
Cljer, orstan, g. u, narzdzie} zastpca.

Drganifation, f. (bie) organiczacya, uorgani-
zowanie.

Drgailifrf), adj. organiczny, a, e.

Drgantfiren, v a. organizowa, usposobi.
Organismus, m. (ber) organizm, ukad, roz-
kad.

Organ i fi, m. (ber) ber Drgelfpieler in einer Äircfje,

organista.

Orgel, f. (bie) organy, PI
Drgelbaig, in. (ber) $1. —balge, miech u organów.
Orgelbau, m. (ber) stawianie organów, budo-
wanie —

.

Orgelbauer, m. (ber) ber Serfertiger einer Orgel
orgarmistrz.

Orgelbauerarbeü, f. (He) orgarmistrzowska ro-

bota, 3. %.

Orgeldjor, m. (ber) chór (przy organach).

Org elma eher, m. f O— bauer.

Orgeln, v. n. m. i). , auf ber Orgel fpielen gra na
organach.

Orgelpfeife, f. (bie) piszczaka w organach? pi-

szczele pi.

Orgelregifter, n. (ba6) rejestr organowy.
Drgelfpiel, n. [ba8] granie na organach.

Drgelfpieler, m. (ber) grajcy (umiejcy gra)
na organach; organista.

Drgeltreter, in. f äSolgentreter kalkancista.

Drgelrocrf, n. (ba6) ba8 innere einer Orgel, fo roie

bie Orgel fflbf, wewntrzna robota organów,
jako to miech do dcia w organy, — do na-
dymania organ, werk w organach. Trój.

Orgeljug, m. iber) rejestr; g. u.

Orient, m. (ber) bie ©egenb , in roeldjer bie Sonne
aufgeht, ber Morgen, bas äRorgenlanb, wschód, g.

oryent, g u, "wschodowy kraj, L.; kraj na
wschód soca, wschodni kraj, lewant, g. u;

ruff. wostok , babon bas Deutfcije au8 bem SBenbi«

fdjen entftanben ber Oft.

Drientalifch, adj., aus bem Oriente fommenb, mor«
genlänbifd) , wschodowy, oryentalny, am heften

wschodni.
Drtentalift, m. (ber) oryentalista, biegy w jzy-
kach wschodnich, zajmujcy si niemi.

Drientiren, v. a., mit ben bier <£)immel8gegenben Be«

jeicljnen, j. 93 einen SRifj oryentowa; cf. 2) fid)

Drientiren, fid) in bie^immelSgegenben unb überhaupt

in bie ©egenben unb ©elegenheiten eineSDrteS finben

oryentowa si; cf. fid) in eine ©ache hineinbenfen

unb fid) bamit befannt machen miarkowa si po
czem, rozpatrzy si w czein

Original, n. (ba8) bas erfte urfprünglidje SBerf, bas
Urbilb, bie lUfchrift, im ©egenfatje ber (Eopie, ory-
gina,^, u, pierwotwór, g. u (a); cf. 9tuff. po-
dlinnik. •— einer Urfunbe terminka, granj. minute,

Bohusz. 2) —, (bon einer Serfon) ein aufjeror«

Deutliches ©enie, ein ©elbftbenfer, ©rfinber, aufteilen

oucl) ftatt ©onberling orygina, dziwak. 3) —

,

alS adj. oryginalny, a, e, pierwotny, pier-
worodny.

Originalität, f. (bie) wasnorodno , orygi-
nalno, rzecz sama z siebie wysnuta i po-
cztek z siebie biorca, Dant.

Originell oryginalny; cf. dziwny, szczegó-
lniejszy, zahawny-

Drion', m. (ber) ein ©tembilb, Oryon; cf. L. roen
na niebie, gwiazda Oryon.

Orf an, m. (bei) ein heftiger ©turmtoinb, orkan, g.

u, im Stuff.; cf. burza, fala, L. ; nawano.
Orlean, m (ber) bie rothen ©amenförner be6 Orlean»

baumeS unb bie f)o)e gelbrothe garbe , roelche fle ge«

ben, orlean, farba farbierska do ciemnoczerwo-
nego farbowania z ziarn pewriego drzewa In-
dyjskiego, Tr.

Dr log, m. (ber) ein förmlicher .Krieg, im ©egenfa^ ber

{leinen gehben, wojna.
Orlo gf ci) iff, n. (baS) triegSfchiff, okrt wielki wo-
jenny, okrt wojenny

Ornat, m. (ber) ornat; strój, g. ju, ubiór,

*przys(roje, ustrojenie.

Druit!)olog, m. (ber) ornitolog, uczony znawca
ptaków.

Ornithologie, f. (bie) ornitologia, nauka o pta-

kach.

Orfeille, f. (bie) eine Slrt gled)te, trtelchc bie Solum*
binfarbe giebt, nad) Tr. korka albo mech skalny
farbierzom sucy; cf. Ruff. orsel, ród mchów
(Sat. lichen roccella), mech skalny, Techn.

Ort, m. (ber) ein beftimmter 9iaum, miejsce. 2) ort,

pewny pienidz rónej wartoci. 3) f. Slhle,

szydo, szwajca. 2)auon roirb an feinem Orte ge»

rebet Werben o tern bdzie na miejscu swojem
wzmianka. 2ln feinen — fehren wróci si do
miejsca swego. Sin — unb ©telle bringen u-

prztn, uporzdkowa, wprowadzi na miej-
sce, zaprowadzi. <Da8 laffe id) an feinen — ge«

ftellt fein, b. h. ba8 laffe ich uneutfchieben przesiane
na tern, mniejsza o to, nie bd w to wcho-
dzi, niebde si nad tem zastanawia. S3on

einem — roegnehmen pobra co z miejsca. Mer
Orten, ober an allen Orten po wszystkich miej-

scach, wszdzie. 3)er Richter be8 DrtS sdzia
miejscowy.

gefter Ort miejsce obronne. SSeiter — prze-
stronne miejsce, heimlicher — skryto, skryte
miejsce, tajemne — i offener — miejsce otwarte,
— wolne, ^iefigen Otto tu w miejscu. 68 ift

höhern Drt8 befolgen roorben od zwierzchnoci, od
wyszego urzdu Ober z góry jest taki rozkaz.

Sin allen Orten ängftigen cisn kogo zewszd.
2tn einem Orte jufammenfommen na jedno miejsce
zej si.

Drtbanb, n. (ba6) skówka (u pochwy), L.
_

Drtbefchreibung, f. (bie) topografija, miejsco-

pismo.
Derlchen, n. (ba8) mae miejsce.

O er te, f. [bie] bie 3eche, ber Slntheif eines Sieben an

ben Soften eines gemeinfdjaftlichen ©chmaüfeS skad-
ka, cz .przypadajca na kogo przy za-
paceniu.

Ort eis bur g, n. (baS) eine ©tabt in SHtpreufjen,

Szczytno, g. a,

Dr tl) ob oj, adj., eig. red)tgläubig, ber alten angenom«

menen Sehre gemäß» cf. altgläubig prawowierny,
a , e.

Ortl)0bojie, f. (bie) prawowierno.
Orthographie, f. (bie) bie Mechifchreibung pisownia,

ortografia.

Orthograp hi fch_ ortograficzny.

O ertlich, ad., miejscowy, a, e.

Oertlidjf eit, f. [bie] miejscowo.
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Ortolan, m., gettammer, (Cat. emberiza hortulanus)

gatunek trznadli; 9tuff. owsianka, gehlt im Jar;

trznadel lombardzki Troj.

©rtfrhaft, f. [öie] ein bon fflcenfchen beroohnter Ort,

siedlisko, miejsce, posada.

©rtfdjeib, n. (ba8) orczyk, g. a.

Ortdgeiftlicbe, m. (ber) ksidz miejscowy.

©rt6geiftlid)feit, f. [bie] duchowiestwo miej-

scowe.
OrtSpfarrer, m." (ber) ksidz miejscowy; pro-

boszcz —

.

Ortftein, m. (ber) kamie narony.
Ortßberänberung, f. zamiana miejsca pobytu,

przeprowadzenie sie w inne miejsce.

Ortjitegel, -m. (ber) dachówka narona, gsior.
Ofcillätion, f. (bie) oscylacya, wahanie si (w

fizyce i.

Oefe, f. (bie) es, pi. esy, uszko (do haczyka).
2) spód dachu, ciek.

Ofemtinb, m. ? elazo krcone, Tch.
Oft, Often," m. iber) biejenige .frimmeiegegenb, roo bie

©onne aufzugehen frheint, wschód (soca), wscho-
dnia cze nieba.

2) — f Oftroinb.

Oftentation,- f. (bie) ^rahlerei ostentacya, po-
kano, wystawno.

Cfterabenb, m. (ber) ber Slbenb bor bem Öfters

fefte, wielka sobota, SBj. , wigilia przed wielk
noc.

Ofterblume, f. (bie) czarne ziele,
f. Äfichenfchefle,

fdjroatje.

©fterbienftag, m. (ber) ber britte Ofterfeiertag,

Wtorek wielkonocny, Ober nad) SBj. wielkano-
cny, roietoohl id) in alten 9teligionobüd)Cin bloß wiel-
konocny flnbe.

Ofterei, n. (baß) jaje wielkanocne, |wicone
jajko.

Ofterfeft, n. (baS) Wielkanoc, przaniki, PI.,

wielkanocne wita, wielkanocny dzie, cf. u-
roczysto wielkanocna. 9nd) bem — bibl. po
dniach przanikow.

Ofterfeiertag., m. (ber) wito wielkanocne.

Öfter f la beul, m. (ber) bünne Äuchen, roeldjc am
Ofterfefte gebatfen roerben, koacz wielkanocny,
placek wielkanocny.

Oftfrfreube, f. bie] rado wielkanocna.

Cfterferje, f. (bie) wieca ober gromnica wielka-
nocna.

Ofterlamm, n. (ba6) ba8 Sarnin, roelcheg bie ebemalU

gen Suben ju ihrem Ofterfefte afjen, baranek wiel-
konocny ober — wielkanocny, 3Bj.

Ofterlilie, f. (bie) (Cat. narcissus pseudo-narcissus,
L.) narcys óliy, K I.

Öfter lue eh, f. f. 35onnerrourj. Äleine —
f. 25on»

nerflud).

Oftermeffe, f. (bie) jarmark wielkanocny.
Oftermonat, in. Jlpril, kwiecie, g. kwietnia.
Oftermontag, m (ber) poniedziaek wielkanocny.
Oftern, $1, Wielka noc, ob. tin einem äßorte) Wiel-

kanoc, (i. Wielkanocy.
O ft ero be, ein ©täbtcben, Ostród, g. a.

Dftcrprebigt, f. tbie) kazanie wielkanocne.
Oefterreid), n. Austrya, *Rakusy.
Oefter reicher, m. (ber) Austryak , *Raku-

szanin.

Oefterreichcrin, f. (bie) Austryaczka, *Raku-
szanka.

Oefterreichifd), ad. Austryacki, «Rakuski.
Ofterfonntag , in. (ber) niedziela wielkonocna,

ober — wielkanocna
Oftertag, m. (ber) dzie wielkanocny.
Oferroaffer, n. {bad) woda wielkanocna.
©ftciroorhe, f. (bie) tydzie wielkanocny.
Ofterjeit, f. (biel czas wielkanocny.
©ft lat, iii. Osetynlec, g. ca, auch ostyak, SBj.
Oftinbien, n Indya wschodnia uitb nad) Bj. In-
dy« wschodnie pi.

©ftinbienfahrer, m. (ber) eglarz uczszczajcy
do Indy i wschodniej.

O eft l id), ad. wschodni, ia, ie. — adv. ku wscho-
dowi.

©ftnorboft(roinb), m. (ber) wiatr wschodniopolno-
cnowschodni.

O ft fee, f. (bie) morze Batyckie, morze wscho-
dnie, Batyk.

Oftfeite, f. (bie) strona wschodnia.
Oftfüboft(roinb), m. (ber) wiatr wschodniopo-
udniowowschodni.

©ftfübroinb, m. [ber] wiatr poudniowy ku
wschodowi.

O für» cut 8 ku wschodowi.
Oftminb, m. (ber) wiatr wschodni, wiatr
wschodowy.

O them, m. f. Slthem.

Otter, f. (bie) bie Statter, bie SSiper, mija: 2) —

,

bie gifchotter, wydra.
Otterbifj, m. (ber) ber ©tterftid), ukszenie od
mii, ukszenie mii.

Otterfell, n. Iba6| skórka ze mii 2) — z
wydry.

Otterngalle, f. (bie) in ber öibcl, 5 SJcofe 32,

33, trucizna mii.
2) ó mijowa.

Otterngejüchte, u., f. «Schlangenbrut, wyrodki mi-
jowe, L-; rodzaj jaszczurczy, ród mijowy.

Otterngift, n. jad mijowy.
Otternftein, m. (ber) mijowiec, B.j SBj. unb

SDSf. wollen burchauS (mijowiec) unb nicht ,
allein Jarocki hat .

Otterrourjel, f. f. SRatterfnoterich.

Otterjunge, f. f. Slatterjunge.

Ottilie, f. Otylra (imi).
Otto, m. Otton, sj. a.

©ttomanifcbe Pforte, f (bie) porta otto-

maska,
Cuoerture (frj.), f. (bie) uwertura.

Obal, adj. jajkowaty, podlugowato- okrgy,
podluno-okrjjy, owalny.

Ojhoft, ii. (baö) okseft, cf. oksewt, g. u.

©jhoftftab, m. (ber) oksetówka.
£>$t)b|, n. (bab) niedokwas.
O jobation, f. (bie) oksydacya, przetworzenie na

niedokwas.
©jtybiren, v. a. ukwasi, zamieni na niedokwas

(kruszec); v, n. m. h. oksydowa si, przyciga
kwasoród (o kruszcach).

Ojean
f.

Ocean.

W>

jaar, adj. gleich, równy, parzysty. Cr,, paar ober
tmpaar fpiclcn cetno licho «ra; cf. czy do pary
czy nie do pary. fDiefe #anbfd)uhe flnb nicht paar
te rkawiczki nies parzyste; cf. niedobrana pnra.

$ßaar", u. (bafi) para, cf. stado. (Sin — Schuhe
para trzewików. 3" paaren treiben, b. h. roiber»

fpcnftige auefdjibcifenhe Scute bänbigen, in Orbnung
bringen, auch überroälligen, überminben, upokorzy,
rozumu nauczy, zgromi, potuml, zgnbi,
znka, 'okróci, ponka. Sin paar Sahrc roar»

ten par (t. j. kilka) lät zaczeka. S3ei paaren
ober paarioeife po parze.
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paaren, v. a., jroei Dinge mit einanber berbinben,

parzy potoczy z sob?, ©id) — parzy si,
tokowa,

gjaaren, n. (ba8) bie Paarung parzenie,

aa art ÖV> f e, ^51. dwojaki, g. ów, cf. blinia-
ki, asoii).

jaarmcife, adv. in paaren, je äroei unb jmei, po
parze, parami, parzysto.

$abft, m. f. SJabfr, Papie, g. a.

$ad), m. utlb nicberbeutfd) f., arda, dzierawa;
cl. pakt, g. u.

$acht* iinb SWethfachen sprawy z dzierawy lub
najmu, ©O.
3n ^Jad)t geben w dzieraw puci ob. od-

da, wydzierawi.
SjJachtanfcblag, m. | ber] taksa dzierawy, ukad

taksy, anszlag, oszacowanie dzierawy.
$.id)tbrief, m. (ber) ber $>achtcontraft kontrakt
dzierawny.

fachten, v, a. ardowa, dzierawi, zadziera-
wi, wzi w dzieraw, o p p. wydzierawi
bedachten.

^achter ober 5ßa cf>ter, m. [ber] ardarz, g. a,

dzierawca, pachciarz, (a), paktarz, g. a.

»ßädjterin, f. (bie) pachciarka, 9t@.
^adjtgelb, n. (tao) zaplata za arede, areda,
czynsz umówiony, czynsz dzierawny.

$ad)tgttt, n. (ba8) majtek dzierawny, SB^.,

wie zadzierawiona, cf. dzierawa.

$ild)tberr/ m. (ber) wydzierawca, pan dzie-
rawy.

JSachthof, m. Cber) posada wiejska zadziera-
wiona.

$ad)tjal)r, n. (ba8) rok dzierawy.
$ad)tleute, Sßl. dzierawnicy pi., dzierawcy.
S|Sad)tfontraft, m. (ber) kontrakt dzierawny.

$ad)ttorn, n. (ba8) ardowne zboe beffer dzie-
rawne zboe.

$ad)tlid) dzierawnie; bachtlid) überlaffeil w dzie-
raw komu odda.

$ad)tluft, f. (bie) ochota do obejmowania dzie-
rawy; Cßachtluftig ochotny do zadzierawienia.

$ad)tmüf)le, f. (bie) myn zadzierawionw
$ad)tlo6, ad. bez dzierawy, niezadzierawio-

ny, a, e.

Pachtung, f. (bie) dzierawa, areda.

Cßarbjroeife, adv. dzierawa, dzierawnym spo-
sobem.

$5 a cht a in 8, m. f. Skchtgelb.

fyad, n unb m. paka, pk, wizka, cf. PI. juki,

*obogi.
2) — . oI8 n. lieberliche« ©efinbel, j. S3. biebifcheS

Sßocf, ^urenbacf, zgraja, motoch, chaastra, rota,

banda, kupa} cf. taaajstwo, hultajstwo. Sum«
benbadf horota. @in $cicf SSriefe paczka listów.

Smidiro. Skitit fchlägt fid), — beitragt fid) hultaje

si bija, hultaje si zgadzaj?. SR it Sort unb

$ad" ausgehen, mit allem roa8 man fiat cakiem si
wyprowadzi, niby z rupieciami swemi.

Marfan, in., ber 0Jame eineö .&unbe8, porwisz,
g- a, L.

Caddjen 1

, n. (ba8) ba8 ^acflein, paczka, pakiecik,

plika. Gj. plika zastarzaych szpargaów rozle-

ciaa si w proch. Orz. bia. f ÜBÜnbel.

$ a d' en, v. a., anbatfen, feft angreifen, anfaffen, u-
chwyci, zapa; porwa, *zewrze si z kim,
PK. 348 Ginen ju Jsacten triegen uchwyci,
porwa kogo. Utehmen roa8 man ju baden friegt

wzi co si nawinie.
2) einbaden adowa, SBj., pakowa, zapako-

wa} bolt— napakowa.
3) fid) — , v. rec. uchodzi, ustpi, umkn

si. precz i.
6j. bade bid) pakuj si precz, Sßarfd)., fora ze

dwora, precz z tob?. Sluf ben SBagen baden na
wóz pakowa ober — adowa.

JSacfer, m. (ber) pakujcy, adownik, adownik
juków, pakownik, B.} niby *pakarz.

SSacferei, f. (bie) pakowanie; paki, pakiety; cf.

bagae, tomoki.
Cßatferlohn, m. (ber) zapata za adowanie, opata
za pakowanie.

SSatfefel, m. (ber) osio juczny.
SSarfet, n. (ba8) pakiet, g. u, paka, paczka, pa-

kiecik, pakunek, cf. plik.

@£. ogromne pliki papierów grofje Sßatifete Sßa»

pier, (aa).

SSacfetbot, n. (ba8) statek pocztowy, SBj., cf. Stuff.

pakietbot.

SSarfetchen, n. (ba8) pakiecik.
^SarfhauS, n. (baS) ber Sßatfhof, komora wodna
pakowa, (a); pakhauz , (a); niby *pakarnia,
'pakownia.

Sßatffammer, f. (bie) izba na skadanie paków
osobl. bel kupieckich); cf. magazyn.

$adfammergefchäft, n. [ba] handel ryczatowy.
$a tiff n echt, m. (ber) czowiek do adowania, do
pakowania.

SSatifletnnmnb , f. (bie) pótno paczne, (a); wa-
tuch , part

,
grube pótno do pakowania , pa-

klak
^arfmat te, f. (bie) mata paczna, mata do owi-
jania pak.

Cßarfmcifter, m. (ber) pakraajster, dozorca pak
pocztowych.

SSatfnabel, (f. bie) iga paczna, iga do obszywa-
nia bel kupieckich.

Cßatfbabier, n. (ba8) papier paczny, — gruby
do pakowania sucy, cf. *

—

karluzny 4 papier
pakowy, (a) atlS ber Sßoln. Isis. (Sr,, papier pa-
kowy z upinek kartoflanych, (a).

sßatfbferb, n. (ba8) juczny ko, adowny —

,

Grodzie.
Sßacffattel, m. (ber) juki, Pi., siodo juczne.
Sjiatfftodf, m. (ber) krpulec, g. lea, L. pakulec.
sjjacftróger

f.
Skicffnecht.

Cadtuch, n. (bae) paklak, g. u.

^Jacfroagen, m. (ber) bryka ober wóz bagaowy,
Ober wóz pakowny, SBg.

5$ a et, m. (ber) umowa, zgoda, ugoda.
JSabagog, m. [ber] pedagog.
^äbagogif, f. (bie) pedagogika, nauka o wycho-
waniu} *Chowanna Trent.

CßäbGflOgifch pedagogiczny.
Sßöbagogium, n. (baö) pedagogium, instytut w
którym si ksztac na nauczycieli.

S5abU0/ eine ©tabt, Padew, Padwa, g y.

Raffen, v. a., Xabad rauchen, kurzy tytu.
$age, (frj.) lieó pae, m. (ber) ein (Sbelniabe

,
pa

g. zia.

$ageubienft, ni. (ber) suba pazia.

Cßagina, f. pagina, stronnica.

SJSaginiren, v. a. paginowa, zapisywa, stron-
nice.

Sßagobe, f., ein chineffcher Jtembel, pagoda, SBj.,

bawochwalnia Indyjska, Tr.

faille, adj., ftrohfarben, paljowy, äßj., powy, a,

e; cf. somiastego koloru, .
Sßair, m. (ber) par, g. a. §j. izba parów [bie

SkirSfamnier.

$airfd)aft, f. (bie) parostwo.

Safel, m. [ber] nieberfächf. für: So'fer.-Saljbrüfie,

rosó, g. u; cf. lak, g. u.

Sßafelfleifch, n. solone miso, pekielflejsz: cf.

sone miso, B.j *zasolonka, L.

sfJäfelhdring, m., ein eingefatäener faring, led
solony.

$ a fein, v. a., tibi, einbafeln ober einbofeln, w sól

pooy, nasoli, zasoli, SBj.

«ßalatin, m. Palatyn, Wojewoda. 2) m. unb n.,

eine Slrt jierlicber ^alStucher ber grauenjimmer , bon

Sdauchmerf, ©ammet, gfor u. f. f.
palatynka, Jju.-

terko naszyjne, L.
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palette, f. [biel bei ben üJlalern ein bünneö ,
runbee

S3rett, weldieö öevmittelft eineö barin befinblid)en

t!od)eö nur" ben Säumen geftecFt wirb tinb moratif ber

SRaler bie gavben fettet , orbnet unb inifdjet tahla-

turka, krek drewniauy malarski do farb trzy-

mania, Tr.,be|Ter paletra, SB.V5 paleta.

jallafd), rn. (ber) paasz, g. a.

$ alia ft, rn. (ber) paac, g. u. §£. Wart Pac
palca, a paac Paca.

$alliatib (mittel), n. (baö) paliatywa, rodek
zaradczy tymczasowy, — niegruntowny.

Caltifabe, t. |bir] palisada, L.; cf. palczat.

gjalltau, n. COM) apanka, kiedy do ldu bior,

cbcc tam stan.
fjdltnbaum, m. (ber) palmowe drzewo ober drze-

wo palmowe, — daktylowe, L.

jalmblutbe, f. (biet kwiat palmowy.
jjalme, t. (bie) palma, f. sßcilmbaum. 2) — , ein

Sßalirljrüeig, palma, paimeczka, rózga palmowa.

3) bie 33lu'tbenfno&pen ber SBeiben unb emberer ©c=

röäcbfc, kotka, PI. kotki, koteczki. 4) ein äftafj

be8 <£>oijeö, palma, do, g. i.

jalmenfjain — malb, m. (ber) gaik palmowy,
las —

.

Sßalmefel, m. osio palmowy; cf. ko Pana Je-

zusa ; cf. Stuff, drewniany osio (na kwietnia

niedziele).

Sßalmöl, n. (tad) olejek palmowy,
jalmfonntcrjg, m. (ber) kwietnia niedziela, palmo-

wa niedziela,

sßalmmeibe, f. f.
.gwhlrueibe.

sjjalmroeib.e, f. (bie) powicanie gazek palmo-

wych w niedziel kwietnia.
sjjalmmein, m. (ber) wino palmowe, oskota
palmowa.

$almmod)e, f. (bie) wielki tydzie.
Sßalmjrüeig, m. [ber! gazka palmowa.
$ampl)let f. glugfcbrift, S'cbartctfe.

sjjau, m., ein Jjalbgott, Pan. *pólkozielec, g. ca.

Cßanacee, f. panacea, z greckiego znaczy; po-

wszechne lekarstwo , lekarstwo na wszystkie
dolegliwoci,

gjanbeften, "PI. Pandekty, beffer Pandekta, SBj
,

kodeks praw Rzymskich.
$)anbore, f. (bie) cine Slrt unbollfommener Sauten,

roeldje einen fürjern .£>al6 mie bie Saute ijat, auch mit

weniger Saiten besogen roirb ale biefe; fie ift in

SRutjlanb unb in ber Ufraine am übüdjften, bandura
ober bandurka. <Der Sßanbovift bandurzysta.

JanegbrieuS, m. (ber) panegiryk f. Sobrebe.

fa neie, f. (bie) ober tau ^aneimerf, twbeibeutfd) f.

Säfelmerf, futrowanie.
panier, n. (baß) obs. f. 4?fluptfahne, chorgiew',

g. gwi, cf. bandera; ftg tarcza, stra, -"^za-

szczyt. 6j. w stray ubóstwa posuszestwa,
cnoty, w zaszczycie pewnej nadziei i wiary,
Krsk.

$ a ni fcberScbredfenjaowy postrach (bez przyczyny),
»panfe, f. f. anfe, ssiek, m. g. a.

span ft er, n. f. ^anfterrab

t>anftcrmüblgänge, PI. dziady na trybach.

"Panfterrab, n. (Daß) ein unterfd)lachtigc6 SBaffervab,

roelcheS jroei 3)ca[)lgänge treibt, wodne koo po-
dolne, które dwa ganki lub kamienie obraca;
cf. I. kolo pan8trowe.

$antalon4 n. (baö) pantalon , wielki instrument
muzyczny z stronami, paeczkami na nim graj.
2) ^antalone, $1., lange ^»ofen *spodnic poczo-
szkowe (a); pantalony, L.j cf. Tr. szarawary
lange roeite »jJunipbofen, Ueberjichfjofen, ffleithofen.

jantljeibmuo, m. (ber) panteizin; filozofia stano-
wica jedni wiata z Bogiem.

$antbeift, m. (ber) panteista.

HJantljeiftifd) panteislyczny.
Hantljcr, m. (ber) baö qjantherthier, ber jarber, av=

bel, $arb, Seoparb, lampart, g. a; cf. pantera, L.,
nurt) pard, g. a, L. (Sat. pardus, L.)} nad) Cw>-

pius beifjt er auch ry, mieluol Linde bemertt, bafj

ry eig. ben Suche ober bie SucböfaCe bebeutet.

Pantoffel, m. (beri pantofel, g. na, aud) al8 f.

pantofla, g. i, (damski i mski) cf. patyuek ob.

nad) L. f*. natynka (damska).

Unter bem Pantoffel flehen znajdowa si pod
pantoflem, t. j. by pod wadz onin, on-
kosiem by, L., cf. cichostpy, PI., gr. b. älion*

tom, and) SBj.

^antoffelbaum, m. (ber) (Sat. quercus suber) db
kotkowy, KI.

$antöffeld)en, u. (baö) pantofelek.

$antoffclholj, n. (baö) korek drzewo; cf. kor-

kowe drzewo, drzewo pantoflowe, Tch.
Cßantoffelmarhev, m. (ber) ten co pantofle robi,

pantoflarz.

pantomime, f. (bie) ba6 ©eberbenfpiel, pantomima;
cf. *plsy, Tr.

$antomimifd), adj. pantomimiczny, cf. *plsny.
Cßantomimcnfpielcr, m. (ber) ober ber sßantomiinift,

mimik, *plsarz, g. a; cf. Stuff. pantomim,
przedstawiajcy co przez miny.

Sßanjer, m. (ber) eine fcfte SJefleiDung beö Seibeö bor

feinblichen ©efeboffen nnb Stieben ober Rieben, eine

SJvt .jjarnifebe ober Auraffe, pancerz, g. a» cf. *ka-
racena, cf. zbroja, kirys. (Jin f<ibuppid)ter Scanjet

-

(bibl) karauena luszczasta. Einen — anjieben

wdzia pancerz , }. S3, wdzia pancerz, aud)

ot)ne na si, cf. oblec si w pancerz, beff. wdzia
na si —

.

Cßaiijerhanbfcbub, m. (ber) pancerzowa rkawica,
beffer elazna rkawica.

Sßongerhemb, n. (tai) pancerzowa koszula; cf.

Stuff, unb L. kolczuga.
Cßanjern, v. a. pancerzem uzbroi, w pancerz

ober w kolczug ubra, gin gepanjerter Steiter

pancernik.

^aii3ertbier, n., tfrmabillo, ©mtelthier
,

pancernik,
Jar. cf. B. armadyl.

«ßa'onie. f. (bie) bie ©idjtrofc, Sßfiiigftrofe, piwonia
(Sat. paeonia officinalis, Linn.).

$apa, m. (ber) ojciec, g. ojca, cf. papa, j. S3. Papa
Dobrodziej; cf. lata, tatko, latek, tatu, tatu-

siek, tatyneczek, tatulo, tatynek, g. nka, ta-

lulku, papunio, tatuleko.
Papagei, m. (ber) papuga.

Papageien* papugowy, paptiy.
^Jatoagei gvüu papuego koloTu.

Papeln, v. a. u. n. m. b-. papla, bredzi.
papier, n. (ba6) papier, g. u; cf. 9iuff bumaga.
— ano Sumpen szmaciany papier, L. SDa6 Stein«

pelpapier papier steplowy. ßoneeptpapier papier
konceptowy. ^albpoftpapier papier pópoczlowy.
Sdjreibpapicr papier pisarski ober — klejowy.
Drucfpapier papier wodny ober drukowy. $act*

papier papier gruby, kupiecki ober kramny; cf.

pakowy (a). Sofd)papier bibua.

®j. etma8 511 papier bringen napisa eo, na pa-

pier przela. Daö papier fcblagt burd) bibua
przebija, papier zalewa si. j)ie Sßapiere pa-
piery (Sdjliften skrypta).

papier bau m, m. (ber) topola srebrna.
Cßapicrblatt, 11. (baö) kartka papieru.

$ßapterbrad)e, m (ber) latawiec, g. wca.
^apicrbunn cienki jak papier.

^apierbüte, —tute, —tüte, f. (bie) tutka ob. ra-

dunek bibuowy, tytka z papieru.

papieren, ad. papierowy, papierny.

^Japierfabrif, f. (bit) fabryka papieru.

jjapicrgelb , n. (ba6) papierowe pienidze) cf.

h'tilf. bumaszki.
2) papierne, g. ego alö Slbgabe.

^apierbanbcl, m. (ber) handel papierem; handel
papieru.

^apierbanbler, in. (ber) papiernik, g. a.

^apicrlabcn, m. (bei) sklep papierowy t.j. gdzie

papier sprzedaj.
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$apierlau8, f. (bie) mól papierowy, cf. koratek,
eig. Jobtenuhr (Sat. termes pulsatorius).

$opicrmacher, m. (ber) papiernik, g. a.

$apiermafche, n. massa papierowa, Tch.
Papiermühle, f. [bie] papiernia.

SJJapiermuller, m. (Der) papiernik, g. a.

Papierrolle, f. (bie) zwitek papierów.
CJSapierftiheere, f. (biej noyczki do papieru.

Sßapierfdjnihet, pi., obrzynki papierowe.

•Papierfaube, f. (bie) papierowe drzewko, papie-

rowy wiz Egipski, L.

Sßapillote, f. (bie' papilot, g. u, papilotek.

$apift, m. (ber) papista, *papienik, papistnik.

Sßopifrerei, f. (bie) papistowstwo, SSj.

^Sapiftifd), ad. papistowski.
^apporbeit, f. (bie) robota z tektury.
sßappe, f. (bie) ein bicferäkei, papka, kleik, klajster.

2) papier papowany, T r. (f. graiij. afiner), pa-
pier klejowy gruby, 3£.; pappa, tektura, 3$.,
karton.

^abpebanb, m. (ber) oprawa w tektur, — w pa-
pier sztywn}7

.

Rappel, f. [bie| topola (Sat. populus); cf. malwa.
SBeifje — f. Meebaum, ireifjer. Sdjroarje — f. SIU

berbaumi cf. sokora, L. 3italienifcf)f, Sombarbifche

Äa roi in i fell e — topola woska, KI. Hgn. (Sat. po-
pulus dilatata). Äleine — f. ©anfepappel. SBilbe,

rothe — f. |>aiifpappel. Slugenpapbel —
f. gellrifj.

SRömifche — , fflcaloe kdzieizawiec, g. wca, L.,

ex M. z Urzdowa, (Süt. malva crispa).

^appelallee, f. (bie) ulica topolami wysadzana,
droga topolowa.

$apptlbaum, m. [ber] topola.

*jSappeir)olj, n. (baö) topolina, drzewo topolowe.

^5 a ppcl fäfe , id. (ber) bie Samentörner ber Rappel,

befonberö ber «giafen-- unb ©anfepappel, ziarna na-
sienne topoli niby w okrgy serek skupione,
kade osobno jest otulone

Sappelfraur, n. (baö) topolówka, L. laz f. ©önfe»
poppet.

Rappeln topolowy.
Sßappelrofe, f. (bie) lazowa róa
$apjKlroälbd)en, n. (baö) topolina, topolowy

gaj, L.

^appelroeibe, f.
f.

tflleebattm, roeifjer.

Rappen, ad. tekturowy, pappowy.
Rappen/ v. a., mit Srei füttern, papkowa, karmi
papk. 2) mit äReblbrei befeftigen, klei, tektur
zlepia, lepi.

Sßappenbecfel, m. f. $Sappe, gadka tektura, Tch.;
okadka z tektury.

sßappenmaerjer , m. (ber) tekturnik, ten co robi

lektur.
Cobpenfiel, m. (ber) eine tinbebeutenbe Älcinigfeir,

eine nicbtöroürbige Sad)e, fraszka, bagatela, rzecz
nie warta zamanego szelga (feinen — mertf)).

^appfaftcijen, n. (baó) szkrzyneczka z tektury
zrobiona.

$appfd)ad)tel, f. [bie] pudeko tekturowe.
Sßapft, m. (ber) Papie, g. a.

Cßäpftifd), ad. papieny, papieski.

$äpftler, m. (ber) papista, *papienik, papistnik.

CßäpfUid), ad. papieski, a, ie.

$apfrmurje, f- (bie) tiara, korona papieska.

^apfttf)um, n. (ba%) papiestwo.
^apftroeibe, f. f. 2(blfirfd)e.

Coquet f. $acfet.

$ Orabet, f. (bie) podobiestwo, przypowie.
2) parabole *równorzutnia, parabola (pewne
przecicie ostrosupa.

^Jarabo lifd) paraboliczny.
jarobe, f. (bie) ber Staat, feierliches ©eprange, be-

fonberö in Kleibern unb £iau0gerätf)e, $Jkad)t, parada,
okazao, przepych, strój, g. stroju, pompa.

2) ein feierlicher Slufjtifl ber ©olbaten in ifjrer beften

Äteibung, parada i bie äßadjparabe wachparada, fo,

roie im SFtuff. wachparada.

SJ

9}arabe= (w zoonych) paradny, *pokany.
Carabebeir, n. [bab] baö sßracbtbett, baö sjkunfbctr,

óko paradne, 'katafalk, eig. boi Seid)engerüftc.

Sßarabeteucbter, m. (ber) yrandol ober eran-
dol, Sj.

Sßarobepferb, n. (baö) ko od parady.

SJJorabeplai}, m. (ber) plac parady, — mustry, cf.

Stuff, paradne miejsce.

sßarobieö, n. (baö) raj, g. raju. gin irbifcbeS —

,

Jeinpe rozkosznik, g. a, L.

Sßorabieöapfel, m. (ber) rajskie jabko.
SJJarcibicSbaum, m. (ber) drzewo oliwne dzikie.

Cßarabteofeige, f. (bie) (Sat. musa paradisiaca)
figa indyjska.

porobi eöbolj, n. (baö) drzewo aloesowe.
Sjorabififcl) rajski, a, ie; adv. po rajsku.

Cßarabieöforn , n. (Sat. amomuin grana paridisi)
amomek, rajskie ziarno.

Sßarabieöbogel, m. (ber) rajski ptak (Sat. para-
dises, Linn., nad) Klein: pica paradisi); Jiad)
Jar.: latawiec.

Cßarobi ren, v. n. paradowa.
$arabO£, ad., fonberbcir, fettfam, dziwny, dziwa-
czny, niesychany, osobliwszy, szczególny,
nad oczekiwanie. 35o6 Cßarabojon paradoks,
zdanie dziwaczne.
aragraph. m. (ber) ein Schrifrabfcbnitr, eine SlbtbeU

tung miö ba% ©dmfraeicbeu baju, paragraf, g. u,

cf. ustp, g. u, 913.
ara tlaje, f. (bie) ber Unterfdjicb beö magren unb
fdjeinbaieu Stanbeö ber ©eftime, dwugld, g. edu.

ara Hel, ad. rleidjlaufenb, równolegy, a, e.

araltellinie, f. (bie) linia równolega.
arallelcirfel, m. (ber) równolenik, 3Sj.

parallelogram, n. (baö) równolegobok, g. u.

^aralletepipebum, n. (bab) równoiegocian, g. u.

Saralletftelle, f. (bie) miejsce podobne, równa-
jce si (w autorach).

^arapbe", f. (bie) ein sflamenöstig, ein Stempel, too*

burd) ber 9tamen6jug atifgeorucffimrb, znaczek, g.
czka (imienia); parafa.

^oropbiren, v. a. m. fj-> pooy cyfry, cf. za-'
znaczy, 9tS., OUd) parafowa, SSj.

SJ5arapI)iafc, f. (bie) f. Umfdjreibung.

^arafol, n. [baö] ein Sonnenfd)irm, parasolik, g. a;
cf. parasol, g. u. Slnmerf. Die JJolen brauchen

tefitereö eigentl. in ber Sebeutuug bon Regenfcbirm.

$arat, adj. bereit, fertig, gotów ob. gotowy, a, e.

siarce ober sßarje, f. (bie) parka ober Sßl. parkij
trzy siostry, siaroytno czynia ich przodka-
mi ycia ludzkiego pod allegory wyraajc,
i najstarsza z nieb Kioto trzyma w rku k-
dziel, Lachesis przdzie, A tr opos za noy-
czkami ni uprzedzon przecina.

Barchent, m. (ber) f._ Sarchent , barchan, g. u,

tkanka Inianobaweniana.
^orchentmacber, m. (ber) barchannik, tkacz bar-

chanowy.
jarbel ober barber, m. f. panther, lampart, cf.

ry, eig. Sud)ö. Sj. Serem. 13, 23, fann ein $ar=
ber feine glecfen roanbeln aza moe murzyn
odmieni skór swojf» albo lampart pstrociny
swoje?

Carbon, m. Cber) bie 8Serjeibung,_ Vergebung, S3egna»

bigung, pardon, g. u, uaskawienie.
^Sarboniren, v. a. berjeiben, begnabigen, pardono-
wa, uaskawi.

$aren f. paaren.

$a ren tatton, f. (bie) bie Stanbrebe, Seidjenrebe, beff.

mowa pogrzebowa atö parentacya; cf. fiftuff.

nadgrobne sowo.
$arent()efe, f. (bie) ein Ätammerfat), parenteza; cf.

nawias, L.

^arforcefjunb, m. (ber) goczy pies, ogar, g. aj

cf. goczy chart.

Sßarforcejagb, f. (bie) szczwaniej naganka (po-
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lowanie z chinami); cf. forsowa, na umor go-
ni zwierz.

itrforceidger, m. (ber) szczwacz, Kraj. 181.

«jjarfümerte. f. (bie) perfumy pi., pachnidto.
«JSarffimiren, v. a., burrrjbüften, iroblriediciib machen,
perfumowa; zaperfumowa, zapimowa.

«#ari, adv., in 9Bechfeige|d)äftcn: gleid) równo
CJSariren v. n. m h., gel)ord)en, sucha, statkowa.

2) in ber geditrunjT: bie Stö&e ober £>iebe beö ©eg*
ner bon fid) tucg in bie Suft leiten, parowa, «Bj.,

skada si, odbi ober odbija sztych, cios, —
raz, uchyli si, zastawia sic -szabl, — ze-
psowa, odsztychn, Tr.; cf. zrzuci si w
pojedynku? ?

3) — , loeUen, pój o zak?ad, zaoy si.
ario, eine ©labt, Pary, g. a. (Sc. w Paryu
rzeka mleczna, brzegi jaglane, a wó pieczony
nad nia i nó w nim.

Spricbn). kto z przyrodzenia gupi i w Pary-
u sobie rozumu nie kupi.

differ, m. (ber) Parya nin.

ariferin, f. (bie) Paryanka.
arififd), — fer, ad. paryski.
arf, ni. (ber) ein Shiftroälbchcn, Suftbain, Jhiergaren,
park, g. u, gaik; zwierzyniec, zagroda; cf.

knieja, eig. gorftrebier.

ar lanie n t, n. (bao) bie berfanunelten ffleidjefliinbe,

parlument, g. u

arlament8 = (w zoonych) parlamentowy.
arlamentair, m. [ber] parlamentarz, iffij.; wy-
saniec (ukadajcy si o zawieszenie broni).

«Parlamentiren, v. n. tn. b. parlamentowa; roz-
prawia; ukada si (osobl. o pokój przez
wysaców).

«ßarmefanfäfe, m. (ber) parmezan, g. u, ser par-
nieziski. Sj. sery parmezaskie robi z mle-
ka olicy, L.

«Parnafj, m. (ber) Parnas góra w Grecyi Apolli-
nowi i Muzom wita.

«Jßarnäjjgraö, n. bluszczoperz, g. a.

«ßarnaffie, f. dziewiciornik (at. parnassia), cf.

Tr jednolisl, trawa parnaska.
parochie, f. [bie| parochia, parafia.

«pnrobie, f. (bie) ein gewöhnlich idierjhafteß tinb bof=

fenhafteö 9cachahmnngegeDid)t, parodya, pie po-
dug rymów albo kadencyi przeloonyah wierszy
spisana, Tr.

«ßarobiren, v. a. parodyjowa, przerobi co; cf.

Tr. wiersze pisa z kadencyanii z przeoo-
nego pienia.

parole, f. (bie) baö «iSort, bie Sooftinq, parol, haso,
sowo, znak, godo, PK. 173 f. gelbgefchrei.

«Parojbömuö, ni. (ber) paroksyzm.
jart, m. (ber) ein 1t)t\\, czstka, cz, f. 2) —

,

bie Partei sirona, partya.

Partei, f. (bie) strona, partya; oddzia, kupa; cf.

stronnictwo. 3n einer Sache — nehmen przy-
chyli si do czyjej strony» cf. stronnikiem
by, by na czyjej stronie. 6$. na niektóre
prawdy zgodziy si wszystkie stronnictwa
czyli sekly naukowe, Dow».

«Parteigänger, m. |ber| Solbaten, roeldje im Ärieqe

bem geinbe burd) Beutemachen ju fdjaben beftimmt

flnb, inglcidjen ber Slnführer eineö folchen ^aufenb,
partyzant, g. a, najezdnik. 2) stronnik, zwo-
lennik.

«Parteiqeift, m. (ber) duch slronnictwa, SP. —
partyi.

«#arteiliaupt, n. (bao) ber «Parteiführer, gowa ober

naczelnik partyi.

«$arteiifrh, partcilid), ad. parcyalny, stronniczy.
Cj. nii on n i c/e roznoszenia zuchwaych zmy-
le, (a); kommissya pokazaa si stronnicza,
(a). (Er,, barteiifch gefdjrieben namitnie napisane,
\j. im Gr.: stronny; adv stronnie.

«Parteifampf, m. (ber) walka partyi ober stron-
nictw (w pastwie).

^Partei liebfeit, f. (bie) pareyalno, stronno,
Dm eh. ; stronnictwo, cf. L. *zastronno, (a),

zastrostwo, osobisto, Kraj.
«Parteilob bezstronny.
«parteilofigfeit, f. (bie) bezstronno.
«partei[ud)t, f. (bie) ch tworzenia parlyi, par-
tyzanciwo.

«Partcifüd)tig chciwy zawizania partyi, chciwie
szukajcy stronnictw.

«Parterre, n. (baö) im Scbaufpielbaufe ber auf bem
gufjboben brfmblid)c «piaij für bie 3ufcfoauer, parter,

g. ni 2) baö unterfte Stotfroerf eineö ©cbäubeö,
dolne pitro.

Partialobligation, f. (bie) obligacya udziao-
wa, 9tS.

9> a v t i c i t> i u tn , n. Imiesów, g. u, (w gram.).

«particulier, m. (ber) osoba szczególna (a); czo-
wiek partykularny, 9Bj., prywatny.

partie, f. (bie) pariya, cz. (Sine — machen, mit

Don ber — fein nalee do jakiej kompanii, by
stronnikiem.

partiell czciowy, cf. privatim, szczegóowy,
a, e. Sj. szczegóowa i ogólna zamono.

«partifel, f. (bie) ein Heiner SRebetheil, partykua,
czstka.

«partiren, v. a. tbeilen, dzieli. 2) bezügliche Äunft«

griffe anreenben unb baburch erhalten, praktykami
narabia.

«Partifan, m. [ber] ber Parteigänger, [ber Sinljänger,

partyzant, cf. stronnik.

«Partifane, f. (bie) eine Slrt Sbiejje mit einem fieinen,

jroeifdmeibigen ©eile, pariyzana, berdysz, dzida.

«Partitur, f. (bie) in ber lonfunfh baö Stimmenbuch,

ober baöjeniqe Jonftücf, in meldjem alle Stimmen
beifammeh ftehen unb »orauö bie eiitäelnen Stimmen
abgefd)iiebcn roerben, partytura.

«Particfe f. «perücfe, f. peruka.

«parje, f. f. «parce.

«parjelle, f. (bie) dzia, «RS.

«pafrb, m. (ber) gleidjbiel tftigen auf mehreren «Jßürfeln,

równa liczba ók na kilku kostkach, pasz,

dublet.

«pafdia, n. |baö] baö Dfterfeft (bibl.), pascha, Wiel-
kanoc, g. y.

Pa f di a, m. [ber] Rasza (turecki).

«pafdialif, n. (baö) baszostwo.

«pafd) en, v. n. m. b-. roürfeln,
b
w kostki gra.

2) — v. a. «JBaaren einfebrocirjen, przemyca.
3) — = griebe madjen zgod uczyni, cf. paffen.

«ßafd)er, m. (ber) przemycywacz.
«paöquill, n. (baö) eine Scbmäbfchrift, paszkwil, g. u.

«Pa6 quill ant, nu [ber] paszkwilarz, g. a (a), pa-

szkwilant.

«pa 9, m. (ber) beraltet: f. anag, 3iel, ©eroiebt, ein ab»

gemeffeneö Ding, miara. 2) -, ein Schritt, bod)

mir bon einem qeluiffen ©ange ber Werbe, ba fie ben

fiSorber* unb ,£>inrerfufj auf einer Seite jugleid) fchncH

erbeben, ber «pafjgang, czap', f., szap', m jedno-
choda. 3) — , ein enger, befdimerlidber äßeg, ber

Durchgang bind) einen folchen «Ort, unb überhaupt

ber Durchgang burd) einen leben Ort, cf. gardo,
szyja, cl. brama, L., am beften przechodzisko?

f Älaufe 2); (wska, ciasna, trudna, przykra
droga), cienina, pas, przechód, przejcie, prze-

prawa, szlak; ein enger «pafj wska przeprawa,
przesmyk, wzina.

4) ein Freibrief jur ungebinberten ftortfetjung feineö

SBegep, paszport, g. u. ginen freien — haben pas

wolny, przechód wolny mie, (Sincn — berhauen

przeci komu drog. Sllle «piffe befe^etl pasy
zastpi; cf. «Jtuff. przechody zaprze.
Der y bon Galaie kana, g. u. 3u Pag fom*

men nadej w sam czas, przyda si, pomo-
cnym by, jak z nieba spa, odebra w sam
czas. y>a\) im Äartenfpiele pasiuj).

«paffal), n. (bao) pascha, Wielkanoc (a iydów).
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»Paffabtl jaki taki, niezgorszy, mierny, SBj., do-
sy dobry, niczego. — cU8 %xau niczego ona
na on.

»Juffage, f. (bie) przejcie (przez jakie miejsce)
przechód, przeprawa 2) in ber ättufif: pasa i

j. 33. Artysta okaza biego i moc w trudnych
pasaach, podwójnych gryfach i tryllach.

»Paffagier, m. [ber] pasaer, g. a, przechodzie,
g. dnia.

»Paffagierftube, f. (bie) izba dla pasaerów (na
pocztach).

»paffatminb, m. (ber) muson, B.$ wiatr passatny,

9tuff.5 wiatr nieprzemienny w pewne czasy
roku w jednym kierunku wiejcy, naprzyklad
na morzach Indyjskich, na morzu cii hem; cf. Ete-
sye? J. Kch., cf. cigle z jednej strony wiejcy.

»paffau, n. eine ©labt in Saiern, Passawia.

Raffen, v. n. m. I), pasowa, niegra, Tr. (w
karty grajc); pasowa 2) marten, lauern, auf

ctruaö merfen, czeka, czatowa, czuwa, su-
cha, uwaa na co. 3) bnS gehörige 9Jiafj haben,

fi* fd)icten, fügen, angemcffen fein, dostatecznym
Ober dostatnim by, siedzie dobrze, lee
dobrze, stosowa, stosowa si} cf kwadro-
wa, Krs.j przypada, suy,' dogodnym by,
zdawa si, zdarzy si. §$. Krsk.: a gdy
si do bukietu i fiaek zdarzy, zerwa go,

Krsk. Da8 Äleib pafjt pasuje, przystaje, ley
dobrze suknia, $83. <Da8 pafjt nicht to niewy-
pada, to nieuchodzi, nieidzie. Da8 pafjt auf
biefen gali gar nicht to do tego przypadku nie-

suy. Dzie, zdr.; te trzewiki niegodziy si
na moje nog, L.$ ta konwersacya niemoe
kwadrowa z rzeskoci kawalerów, Krsk.;
Bogu susznie tytu i urzd gospodarski suy,
Dmbr. ©. 115. <Da8 pafjt fo lnie bie gatift auf8

Sluge jego dowody tak s do rzeczy jak pi
do oka.

4) fll6 v. a. «nCaffen, bie ©röjje einer Sache einem

anbern Dinge gemäfj machen, próbowa, mierzy,
przyprobowa ober auch pasowa; cf. B. ka
co na co, przystosowa, wdzia.

Caffenb stosowny, a, e, cf. foremny, przydatny.
Cr,, biblioteka zamieniona w spiarni jest

szczliwa i stosown fikcy, Dmoch, in vita

Krsk. 6$. Poeta zbiera zewszd do robót
swych przydatne kwiaty, Dmoch.; J)affenbe

SltlSbliidte dosadne wyrazy. (?£. to wicej suy
(ift mehr paffenb) pierwszemu sowu, anieli
ostatniemu, Dho

»Paffenbeim, ein ©täbtdhen in ^reufjen, Passym, g. a.

»pafjgänger, m. (ber) - jednochodnik, 6zapak, g. a,

cf. skroczak, Grodzie, stpak.
»PajjglaS, n. (baö) eine Slit holder Jrmfgläfer, bie in

abgemeffenen 3mifcbenräumen mit Steifen tierfeben

finb, melcbe Stäume man pafj nennt, puhar, kielich,

kolejny.

$>a ff i on, f. (bie) pasya, mka Paska.
»paffionirt pasyonowany.
»paffion8betrad)tung , f. (bie) rozmylanie nadmk Pask.
»PaffionBblume, f. (bie) mczennica, Ki. (Sat.

passiflora, L.)

»paffionälieb, n. (ba8) pie o mce Paskiej.
^affionSprebigt, f. (bie) kazanie postne, — pa-

syjne, L.

»Paifionömocbe, f. (bie) wielki tydzie.
»Paffionsjeit, f. (biet czas postny.
»paffiren, v. n. m. f, reifen, manbern, gehen, prze-
jeda, przechodzi, przeby. Sj. kada rzecz
w przyrodzeniu ma swój kres , do którego
przyszedszy trwa czas niejaki w doskona-
ym stanie , ten przebywszy psu si musi,
Krsk. PP. 211. einen glufj paffiren przeprawi
si przez rzek. Mówi si take: (Sine ©tabt,
tine ÜBlücfe paffiren przejecha przez miasto, przez
most; cf. oiin. gj. szczliwie minwszy

mosty dwa, 818. 2) erträglich, mittelmäßig fein,

Uchodzi, uj.
3) für etnxi6 paffiren

(>
für etma8 gehalten merben,

co znaczy, uchodzi za co.

4) gefchehen, fid) juiragen, sta si, zdarzy
si, przypada.

5( v. a. jubringen, przepdzi, strawie. Die

3eit paffiren czas przepdzi.
'Paffiien laffen przepuci kogo. <Da6 laffe id)

paffiren, bad laffe id) gelten, bamiber babe id) nichts

einjumenben ob.-e8 fann mol paffiren to moe uj,
niemasz nic przeciw temu do mówienia. äßa8

paffiret neucS? có tam sycha nowego? (Sr paf*

firet nod) für einen ^""flfltWlfi1 uchodzi jeszcze

za modziana, gr mili für einen reichen SSlmm paf*

firen on chce bogacza przedstawia ,
prezen-

towa ober uchodzi za bogacza ober udaje bo-
gacza.

$>affirjettel, m. (ber) cedulka na wolne przejcie
towaru jakiego; przepustka, Trój.

»Paffib, adj. bierny, a, e, unb adv. biernie. ©id)

paffiD Perbalten cicho siedzie, cierpliwie znosi,
biernie si mie.

»paffibitit, f. (bie) bierno.
»Paffibfcbtllb, f. (bie) dug winny komu, Cod.
Nap. Bhsz. ; cf. dug naleny komu, nieczynny,
patny dug, którym powienien zapaci.

spaffibum , n. (ba6) sowo bierne, czasownik
bierny.

»Pafjfugel, f (bie) kula armatna (do lufy cile
przypadajca).

spafjlid), ad. znony, a, e, f. paffabel, dosy dobry.

pafjport, m. (ber) paszport, g. u.

»pafte, f., ein nachgemachter Sbelftein, pasta, nala-
dowanie w kle staroytnego rznitego kamy-
ka, L. 2) in ber Jecbnologie: wyciski, pasty bie

»Pa (len.

»Paftell, m. f. ftarbermaib. 2) ein au6 garbenteige

geformter unb getroefneter ©tift, pastel, suche farby
do malowania.

»pa ftel Ima l er ei, f. (bie) mo man mit tiocfenen treib-

artigen gaiben malt, obraz lub portret pastelami
robiony, L.

»Pafternacf, m. f. »Paftinafe, f. pasternak, g. u.

»pafteteben, n. (ba8) pasztecik.

haftete, f. (bie) pasztet, g. u.

»paftetenbaefer, m.(ber) pasztetnik, g. a.

'Paftinafe, f. pasternak, g. u, (Sat- pastinaca).

»pa ft or, hi. (ber) Pastor, g. a, ksidz ewanielicki.

»Paftorin, f. (bie) Pastorowa.
paten, f- (bie) patyna na kielich otarzowy, Tr.

»patent, n. (baö) ein öffentlicher obrigfeitlicber Sefebl;

bie fdhriftlicbe SSeftatlung eineS ©eamten, patent, g.

u i cl. list otwarty, dyploma.
»Patentiren, v. a. patentowa) »patentirt paten-

towy.
"pater, m. (ber) *pater, ksidz, g. ksidza, ojciec

duchowny.
.»Paternofter, n.,

_
ba8 SSaterunfer ,

pacierz, g. a,

ojczenasz, modlitwa Paska. 2) jebe jebnte Äu«
gel in bem 9tofenfran3e, bei meld)em ba8 SSaterunfer

gebetet mirb, wikszy dziesity paciorek w ró-

acu. 3) ber Rofenfranj róaniec, g. caj cf.

wianek, koronka, paciorki.

»Paternoftermerf , n. (ba8) wodolewna machina z
wiadrami, Ross » cf. rurmus pompowy z wia-
derkami lub te z przegródkami, któremi wod
na dole czerpaj do góry prowadz i na górze
wylewaj, Tr.

»patbe, m. unb f., ber Sauf3euge auch bie Saufjeugin,

chrzesny ojciec, chrzesna matka; cf. kum, g. a,

Ca). 2) berSaufling in Slnfebung ber Saufjeugen,

chrzesne dzieci (które ko trzyma do chrztu).

»Patbenbrief, m. (ber) ber »patheiiäettel , chrzesny
list, kumowski list, — bilet.

»Patbengelb, n. (ba8) chrzesny podarek, cf. chrze-

stne, wizarek.
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spathengefchenf , n. [bae] podarunek kumowski,
(a); cl". B. zawizka chrzestna, chrzestne wi-
zanie.

spathetifch, ad., eine flarfe fieibenfdja't berrathenb tiub

barin gegrunbet, patetyczny, peen ognia, — gor-
liwoci i namitnoci.

^Pathologie, f. (bic) patologia, nauka o chorobach.
spathologifd) patoiogiczny.
spathoö, n. (bci) patetyczno, wyraenie uczu-

cia wzniosego.
patient, m (ber) pncyent, g. a, chory, g. ego.

»Patientin, t' (bici pacyentka, chora.

patriarch, m. ibcr) ber greater. 2} ein Ehrentitel

ber boniehmften ©eiftlichen, patryardia.
spatriardjalifeh, ad. patryarchalny, cf. patryarszy,

e, e, "patryarszeski.
>patriard)ar, n. (>a&~) pairjarekia, patryarchow-

s(\vo.

Catricier, m (ber) patrycyusz, g. a, *ojcowic, L.;
*parentelat, L.; familiant, L,

patriot, m. (ber) ber äSaierlanböfreunb, patryota,

obywatel, g. a.

Patriotin, f. (biel patryotka.
spatriotifch patryotyczny, po obywatelsku my-
lcy.

spa r i o tiöm UP, m. (ber) patryotyzm, przywiza-
nie do ojczyzny.

spatrije, f. (bie) bei ben Srhriftgjcjjern: ber linfS in

Stahl gefchnittene ÜBuchftab, Welcher in Äubfer gefchla*

gen roirb unb baburd) bic ffllatrije bilbet, patryca,

litera na wywrót w siali wyryta, któr potem
w miedzi wybijaj i przez to matryc lub ma-
cice formuj.

3> a trolle ober sPatrulle, f., bie umhergehenbe Sol»
batenmache, tun bie öffentliche SRuhe tinD Sidierheit

jli erhalten, patrol ; cf. wywiady (granj. patrouilles)

aild) zwiady, SBj., cf. >H
l! ff

. dozór; cf. L. obchód,
ront, objailka?.

spatrolliren ober patrulliren, y. n. m h. patrolowa.

ty a tron, m. (ber) ber Sßorfrcher, gührer, Sehrherr, S3e-

fd)ü*3er, ©önncr, Scbiitjheiliger, ber (Sigcnthiimherr,

3. S3, ber Sd)iffóbatron; bcV, melchcr ba >Hed}t hat,

bie ©teilen an ben Airchen unb Schulen 311 bergeben,

patron, g. a, obroca, dobrodziej, opiekun; cf.

kolator (probostwa).

*P a tron at, n. (baö) patronostwo, koat u ra, prawo
podawania.

spatronatöftelle , f. (bie) probostwo prywatnej
kolatury.

Patrone, f. (bie) bao 9)tobclf, 9)iufter, model, g elu,

wzór, g. u; in ben 'Papiermühlen: wyrzynany
model, Tchn.

2) — , bet ben Solbaten: ba8 gutter su einem

Schliffe nub ber Schuft felbft Isdunek, g. nku, na-

bój, u. oju; cf $r.«^oln. patrona.

patron taf che, f. (bie) adownica, puszka w któ-
rej si adunki nosz

Patrii Ile, f. f. *patrolle, Strelfroadhe, patrol.

*Patfd), interj. klask, baw; cf blauffd) chlust; cf.

plask, prask. 2) — m. uderzenie, raz.

3>atfd)e, f. (bie) ein äßerfjcug 311m Schlagen, trze-

paezka, trzepado, *paca, L. 2) — , i 111 ©eher je

bie 4janb, rka, apka, baö sPatfd)d)cn. 3) — , ber

tfoth, Diedf, ©runbfubbc, bie 9lotf), Verlegenheit,

btolo, gszcz, trudno, cl. grzy. Sil bie —
fommen wie w bied.

spatfcheu, v. n„ ben Saut batfd) bon fid) geben, plu-

sn, pluska, pluskotn, pryska, lun.
2) v. a , ben Saut batfch I)crborbrlngcn, cf. 9h. 1)

unb *peskla, trzepota, pra. 3m Mecfc batfd)Ctl

brn w biocie, cf. brodzi, bobrowa; fictern,

inatfchcn, madrowa. Gj. Niepotrzeba tu a-
dnych czyni madranin, Dziark.

spa tfd) fu fj, m. (ber) noga doniata.
spntfchljanb, f.

f. 'Patfd)C
k

2).

spatte, f. (bie) apka, apki; klapka, klapa (u

surduta).

spaßig, ad. irotjig, auffahrenb, zuchway, nadty;
batjig tl)iin, b. i. ftolj unb trotjig kokoszy si,
powag stroi: zbyt si wynosi; cf. zuchwale
postpowa sobie, pyszni si.

^paubel ober spubcl, f. (bie) pudo. NB. bafiir ift übt-

Schadjtelj 4jetnflu8 führt spubel at6 Sieflänbifd). spro»

binjialiömuS an

^aute, f. (bie) kociei ober kocio, g. kota (do

bbnienia), taraban, PI. koiy; cf. bben, eigeiltl.

bie Jrommel.
Raufen, v. a. bi ober bbni w koty bie Raufen

fdjlagcn. 2) — , fcblagcn, prügeln, bi, trzepa,
buzowa.

spaufenfdl, n. fbaö| skóra na kotle.

•panfenfd)lägel, ni (ber) palka ido kotów).
spaufeufbiel, n. liaf) bicie w kody.
spaufenmirbel , m. (ber) dwik wirowy (przez

kolty wydany.
»Paufcr, m.-(ber) dobosz do kotów, Tr.; pa-

kierz, ober dobosz od kotów Ober bijcy w
koty, SBj.

spaul, in. Pawe, g. wla.

'PauperhauS, n. (bab) paupernia (a)
sp a up er fna be, ni. (ber) pauper, g pra, ubogi ak.
spauóbacf, in. f. söauobacf, nadmipysk, g. a, cf.

odmigha; cf. pysk nadty, cf. pucek, pucoo-
wata gba.

«Pan fd) f. Siaufch.

pan f cl) e l, m. (ber) mot wielki, szlag wielka od
30—40 funtów.

spaufdien, v. n. f. baufd)en, auffdjroellen. 2) —, v. a.

im23ergbaue: fd)lagen, 3crfcl)lagen, seifetjen, fchmeljen,

rozbi, roziuc, pawi, topi.

spaufcht, m., aud) 83ufd)t, ein spQCf bon 182 frifch

gemad)ten unb mit 'tJ burd)fd)offenen Sogen,
*(ós, Tch.

'Paufe, f. (bie) przerwa, pauza; cf. uslanek? aud)

przestanek; cf. Stuff, oddych. Sftad) einer fleinen

— po malej chwili.

spaufiren, v. n. m. I)., pauzowa, przestawa,
odpoczywa, czasowa, wstrzyma sie nieco,

zaczeka.
^abebette, f.

f. SJrieftaube, pocztowiec, g. wca,
(Stoh').

»Paoian, m. (ber) pawian, g. a, gatunek map ma-
jcych krótki ogon i sjoiy zadek.

nabili on, m. (ber) ein Dach, toelchfS bon alien bier

Seiten aegen bie SJcitte ju fbihig sufammcnläuft unb
ein ©ebäube mit einem foldien Dad)ei ein 3elt mit

einem ftumpfen Dadje, unb ähnlicher Fimmel über ein

S3ett, Thronhimmel, pawilon; cf. namiotek, ko-
(ara; cf. baldachin. 2) ein Sommerhaus mit einem

runben Dadie, ein ©aitenhauöd)cn, altanka ogro-
dowa, kiosk.

sped), n. (ba6) pak, g. u, pakówkai cf. br 4>oIn.

pach, pachówka; smoa szewska (a). SBer —
angreift, befubclt fid) nie dotykaj si smoy,

w
bo

si posmolisz.

sped) artig, ad. naksziat paku, smooway, smo-
listy.

spechbaum, m. (ber) sosna (2at. pinus sylvestris),

f. 55id)te, gemeine.

»PecbbrciiHer, m. (ber) smolarz, smolnik, smolak.

spedjbrafjt, m. (beri dratwa.
sped)cn, v. a., sped) brennen, smo wypala.

2» -, tibi, bidien, mit ^ccl) flberjierjen, beftreichen,

smo zalewa, pachowa, pachem zalewa,
nasmala, Tr.

spediei'3, n., cf. Aubferfnoten, czarnokrusz, g. u, L.
sp e cl) f et efe 1, f. (bie) pochodnia; wachla, *wachla

smolana.
spcd)l)aube, f. (bie) czepek smolny do zrywania

parchów.
sped)holj, n. [bafi] drzewo smoliste.

sped^jiitte, f. (bie) smolarnia.

sped)id)t, ad, bem speo)e dbnt., pachowaty, smolisty.
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g)ed)ig , ad., $ed) "enthaltene, mit $ed) bcfdbmiert,

6Uiolny.

«Pechferje, f. (bie) ba8 $ed)lid)t, eig. wieca smo-

lana, f. Äofellicbt, smarkalka.
5>eci)fvanä, m. (ber) wieniec smolany, Muff.? pczki

Ober krki smolane, L., szturmowy wieniec,

kiszka smol oblana, ogniow zapraw nape-
niona, L.; cf. podpay wojenne eine Slit SSranber,

L., nad) Tr. sßedjfiäiiäe.

«Pechnelfe, f. f.
Älebuelfe.

>ed)pflafter, n. (ba&) plastr smolany. 2) bruk ze

smoowca.
C>echfd)n.iai", ad. czarny jak smoa, czarniuteki.

)ed)tanne, f. f. .giarjranne.

»Peditonne, f. (bie) beczka od smoy, ze smol.
$>ed)torf, m. (ber) torf smolny.

'Pecuniar pieniny, finansowy.

»pebal, n. (baö) biejenigen 6laoe8 an einer Orgel,

roelrhe mit ben giifjen getreten roerben, pedar, g. u, SBj.

<pebant, m. (ber) pedant, skrupulat, bakaarz. Sin

©d)Ulpebant szkotarz, L. Gin plumper — nie-

zgrabny wytworni (a).

$>ebanterie, f. |bie] grübierifche ^einlidjfeit in gor=

malien (fagt Äant), pedanterya, szkoino, L. ;

nudna skrupulatno. Gr, dziea które najmniej

uderzay fanatyczn szkoino Arystotelesa

stronników, SP.

$>eb(intifd), ad. pedantyczny; cf. B. pedancki, cf.

szkolarski; pebantifd)c Sinfeitigfeit ober 23efd)vantt=

I)eit, bornirtefi ffiefen szkolnicza odrbno, L.

im Gr.

<Pebbig, m. (ber) ba8 SHarf, ba8 Snnerfte, rdze, mu-
cha, wntrze, mlecz. — im <£)0lje cewka i roz-

upanie od cewki pochodzce byo z obu stron

we rodku, exSd)f. — bee ©cfcbnnhö jdro wrzodu.

$>ebe, f. (bie) ober $1. Sßeben, in Dftpreujjen, niebem

fachftfch bie ©cbanbe ober ©cnanue, ein iii ber ältitte

ouegel)6l)lte6 ^tolj, melcbeö man auf bie 2Cd;fe(u legt,

jmel ©iiner ze. baran 5U tragen, nabiodrki, Pi.,

SJittf)., c. koronioso, cf. in ^r.^olen pdy, Pi.,

cf. szandy; cf. koromyl; im Stuff, koromyso,
cf. sdy, Sßj.

Rebell, m. (ber) Pedel, *Sapient, L.; bedel (przy
uniwersytecie).

^)eerfaat koski koper wodny, Ki. Hg. ; giersz

wodny, .Ind z. (8at. phellandrium aquaticum).

^)egel, m. (ber) sup z podziak do wskazania
wysokoci wody; wodoskaz, Trój.

?>ein, f. (bie) mka, mczarnia; udrczenie.
^Peinigen, v. a. mczy, drczy-, trapi, doku-
cza, zaskwiera, gnbi, ciemiy.

Reiniger, m. (ber) trapiciel, drczyciel, SJZottr) 18,

34. fleht kat; cf. ktownik, g. a.

Reinigung, f. (bie) mczenie, trapienie, drczenie.
ipein lid), ad. ber $ein ähnlich, in berfelben gegrtinbet,

Sßein berurfacbeub, fehr fchmerahaft, qualbotl unb mar=

terooll, drczcy, peen mki, dolegliwy, bole-

sny, przykry. 2) eib» unbScbenefrrafen betreffen^,

Criminal, kryminalny, kapitalny, o gow obwi-
niony, gówny. 3) angftlid), bange, skrupulatny,

dziwaczny, nudny, przykry. (Sin peinlicher Job,

b. i. fchmerjbafter Job bolesna mier. (Sin peiu=

licheS ©efetjbud) kodex karny, cf. *penalny, SBj.

Gin peinliche in9 e inkwizycya, tortura.

^etnlichfeit, f. (bie) skrupulatno, niespokojno.
'peifjfer, in.

f. Säeifjfer, piskorz, g. a.

93eitfchd)en, n. (bab) biczyk.
"pettfdje, f. (bie) bicz, g. a, korbacz, g. a, chosta,
kaczug, g. aj cf. harap, Äafd)lib. migacz.

sptitfchen, v. a. chosta, bi, kaczugiem bi.
6j. mit Stutben peiticben smaga rózgami ob. (sie-

k, siek) siec rózgami, biczowa.
*peitfd)enf)ieb, m. (ber) uderzenie biczem; pi. baty,

g. tówi — hiebe befommen batów dosta.
^eitfdjenfnall, m. LberJ trzask z bicza.

peitfd)enftiel, — ftocf, m. (ber) biczysko.

•»Pelerine, f. (bie) ber 9>ejjfragen, konierz u futra,

peleryna.
spelifan, m. (ber) pelikan (8at. nach Limie: pele-

canus onocrotaius bie ÄropfganS, unb nad) Klein:
gralla platalea Soffeigano); nad) Jarocki aud)

pelikan genannt. j. Jar.: jeden gatanek yje
w poudniowych krajach Europy na wielkich
rzfkaek i jeziorach, który na Ukrainie znany
jest pod nazwiskiem, Baba.

n
2) ein äöerfaeug ber Sßunbdijte^um Stuöjiefjen ber

3äl)lie, narzdzie do rwania zbów; cf. Instru-
ment cyrulicki do wyrywania zhów.

3) in ber Shemie ein ©efijj mit smei >§>anbha6en,

pelikan, naczynie chymiczne do dystylowa-
nia, Tr.

peleton feuer, n. (ban) ogie plutonowy.
^eltfchen ciecioreczka (8at. coronilla). S3unte —

SäeilEraut. (Selbe — f. Äidjern, roilbe.

"Pel J, m. (ber) futro; kouch; cf. szuba; cf. tolu-
bek bom ed)lafrocf, )elarorf; 2) — , eine bide,

meiche, gHje Detfe ober <£>aut, kouch, skórka,
mech. gpridjm. roafcb mir ben $elj unb mad) ihn

mir nicht nafj wypierz mi kouch, a niezrnaczaj
mi go. Sluf ben s$elj fliegen dosta po grzbiecie
ob. w skór wzi. gr,. pokonami szuby nie
podszyjesz, P. Jan.

peljart, f. (bie) gatunek futra, — koucha.
sPeljen, v. a., prügeln, okada kijem, pra kijem,
wyoi komu skór. 2) — . oberb. f. pfropfen,
szczepi, kouchowa, L.

peljfutter, n. (ba&) podszewka futrzana.

peljhanbel, m. (ber) handel futrami, handel ku-
sznierski, handel futrzany, SBj.

speljhanbfdjuf), m. (ber) tkawiczka futrzana, r-
kawiczka kosmata.

gelaicht, ad., einem $elje, b. i. einer jaben, bitfen

Stallt ähnlid), kouchoway; cf. Jyezasty, yko-
waty, j. 33. --e S3irnen yczaste gruszki.

$>eljf ragen, m. (ber) konierz z futrem, — fu-
trzany.

»Peljmantef, m. (ber) paszcz podszyty futrem.
»Peljmiibe, f. (bie) czapka z futrem, czapka fu-

trzana, D z. zdr. Sine hohe, fonifebe — *szlyk.
3eljf(huh, m. |ber] berlacz, g. a, ob. berlecie (a).

?)eljftiefel, m. [ber] bót kosmaty, bót futrem
podszyty.

Cpelaroerf, n. (iaS') futro, skórki, futra; cf. ko-
smacizna, kosmate towary, kosmate futra, cf.

towary futrzane (a), eig. ^eljtnaare.

$>enbul ober ^enbel, n. ibab) ober ber sjjerpenbifel,

perpendyku; cf. kolibnik (a), 9cr 5, 1816; cf.

L. *zawiesido, am heften wahado, 3B$.

Cenbeluhr, f. (bie) zegar wachatlowy ober
cienny, SBj.

'Pennal, n. tbao) bie geberbüchfe, piórnik, g. a. 2)
— m , ein neuangftommener ©tubent, penal, g. a,

nowoprzybyy student, nowieyusz; cf. fryc, g. a.

9)enfton, f. ( Die) bas Äofrhaue unb ber ©nabengehalt,
baö Sahrgelb ,

pensya. 3n — geben odda na
pensy.

$)enftonär, m. (ber) pensyonarz, g. a.

spenfioniren ,
v. a. pensyonowa, da emerytur,

Stuff, da odstawk. <£id) — laffen, wzi eme-
rytur, poda si do emerytury.

penfioneanftalt, f. (bie) pensya.
penfum, n. (bae) zadana robota, — lekcya.

»pentameter, m. (ber) pentametr, wiersz piecio-

miarowy daktyli'-zny.

5peperlc f. Äälberfropf, fnotliger.

>pebli6, f. (8at. peplis) bebek. (Suvo|)aifd)e — be-
blek zwyezajny, KI.; bebek pospolity, Jndz.4
mleczne ziele, rozsiad, kurza noga, Hgn. (Sat.

peplis portula).

•perbutj, interj. brzdk, baws.
^ereat, n. (bab) (8at.) pereat, niech zginie.

peremptorifd), ad. zawity, ostateczny, zrywa-
jcy spraw, Szan., — tr Sermin zawity termin.



9>evfeft — ^erpettbifcl 574 CßeYpenMfitlär - «peftluft

*Perfeft doskonay.
»perfeftum, n. ibao) cza9 przeszy dokonany.
»Pergament, n. (Daó) pargamin, g. u, pergamin.
»pergamentbanb, m. pergaminowa oprawa.

9> c r g a ni e n t m a d) e r, »pergamenter, m. (ber) parga-
niinnik, g, a, *pargaminarz.

»pergamenten, ad. pargaminowy.
9)eriobe, f. (Die) ein <£atj bei einen Sinn enthält,

peryod. g. u, okres, g. u> j. ©. niemiy spadek
okresów, A Mr

'l) ein 3fttrcuim, zakres czasu; przedzia,
chwila. Gg. przy t3'm gatunku kaszlu uwaa-
my trzy przedziay, DD.

»periobenbau, ni. (ber) ukad peryodów ober o-

kresów.
%>eri o D if dl. ad. peryodyezny, a, e, 3. 2. pisma.

»peripatetifcr , m. (ber) ein 9lame ter Sd;iiier beö

Sliiftoteteö, ber fpajicretib ju lehren pflegte, perypa-
lety k, g. a.

Peripherie, f. (bie) obwód (koa) (©eomtr.)

»perlenen, n. (baó) pereka. 6$. fig. eintropfen
chodnej rosy pereka, Mick.

93 er I e, f. (bie) pera; Stuff, emczug. 2) Bot.

»Perlen, PI. gruszyczka okrgtoliciowa. HJK.,
wika lena, Hgn. (Sat. pyrola roiundifolia).

(Sj. eine föftlidje »Jkrle perl droga, gpridiro. man
mufj perlen nid>t ben Sa'uen oorroerfen, ober roa9

nütjen Der Äuh »Denotaten, roenn fie 4»afeiftrot) hat

nie miotaj pere przed winie, dobra psu mu-
cha a Matyaszowi potka; szkoda psu biaego
chleba; dobra w chomto soma, a w kaftan
bawena.

perlen, v. n. m. I)-, fleine
_

öläöchfn in ©eftalt ber

perlen roerfen, perli si, iskrzy si, Tr.

»Per i en a u ft er, f. f Sßerleinnufchel.

»perlenbanf, f. (bie) oysko muszel perowych.
»perlcnborte, f. (bie) perlanka.

»perlenfang, m. (bert polów pere.
'perlen farb, f. (bie) perowa ma.
»perlenfifcher , ni. (Der) ten co owi pery; owca

pere, B., »perowy owiec, perelnik, L.

»Perlenfifdierei, f. (Die) poów pere
»peilengefchmeibe, n. (ba6) naszyjnik perowy,
noszenie z pere

»Perlenbönbler, m. (Der) handlarz pere, S3?}., *per-

lowy kupiec, 'perelnik.

»Perlenfrone, f. (Die) korona perowa, — z pere.

»Perleniu u fchel, f. (bie) koncha perowa, muszla
perowa.

»Per lenm utter, f. (bie) perowa macica.

»perlenfchinucf , m. (beri strój z pere, cf. per-

lanka; cf. bramowanie perliste; cf.dyadem per-

owy, zawój perlisty.

»perlenfcbnur, f. (Die) perowy sznur, L.; cf. sznu-
rek pere; cf. L. przdziono pere

»Per lenfticferei, f. (Die) wyszywanie ob. haftowa-
nie pertami.

»Perlenfuchen, n. (ba6) f. $— flfchcrel.

»perlenoogel, m. (Der) perowiec (motyl).

»perlfifd), m. (ber) perowa ryba, karpiooso,
wyrozb.

»Perlgras, n. [ba§| trawa perowa, KI. Hgn.,
kouopka (Sar. melica), Jndz. ©efran^teS— vfiat.

melica ciliata) konopka kosmata, Jndz. SJlaurÖ

— f. glunferbart.

»Perlgraupe, f. (bie) perowe krupki.
»perlgrüke, f. (Die) kasza perowa.
»perlbirfe, f. (bie) wróble proso, f. SRarienihränen.

»Perlhuhn, n. (baß) kura perowa, perlica, kura
afrykaska, cf. czubate kury, L.

»Pcrlid)t, ad. perlasty, perlisty, perowy.
»perlfanb, m. (ber) piasek piasecznikowy, L.
»perlfdnift, f. (Die) druk, pismo najdrobniejsze.
»pf rbenDif Cl, m., perpendyku, pion (ex Osiski),
«wieszado; cf. am beflen wahado. Sn ber ©eom.
prostopada (linia).

»Perpenbifular ad. perpendykularny, pionowy,
prostopady, a, e, lefctereS am beften, SBj.

»Perpetuum mobile, n. wiecznoruch.
»Perrucfe ober »perrucfe, f. (bie) peruka.
»Perrücfenfopf, m. (ber) gowa ob. lalka do peruki.

»Dernlcfenmacher, m. iber) perukarz, g. a.

^ e v r ü cf e n ft o cf , m. tber) gowa ober lalka na pe-
ruk.

$erfer, m. (ber) Pers, Persyanin, g. a.

tySeifien, n. Persya, perska ziemia.

»l$er|ifcb, ad. perski, a, ie.

SJSerftflir en, v. a. paszkwilowa, szydzi.
perlit o, m (beri persy ko, <Vcc. , brzoskwiniowa
wódka, cf. pestkowa wódka

$ er fon, f (Die) osoba, altpotn. persona. 6j, ich

fenue iljn bon — znam go z osoby, — osobicie.

3d) für meine — co si mnie tycze ober co do

mnie. Sn eigener »Ceifon sam gowa swa Astya-
ges przeciwko Persom jecha, Waigocki im
Justin 1). Dhne Slnfehen ber — bez wzgldu na
osob. Cr if lang Den — on jest wysokiego
wzrostu, personal, figura — , postawa okazaa.
3ad)aub mar flein bon — (8uc. 10, 3) Zacheusz
byl maego wzrostu.

»Cerfonalarreft, m. (ber) areszt osobisty.

^cif onalietl, pi. personalia, osobistoci.
jcrfonal(e), n (ba&) liczba osób do skadu pe-
wnego nalecych, wspólny obowizek peni-
cych gdzie i persona.

Cßerfonificiren, v. a. uosobi (a), uosobione
Kómwo, cf. uosobisluianie, 3. S3, si przyro-
dzenia (a).

Cßerfönlid), ad. osobisty, a, e, cf, osobowy, 3. SB.

bie pcifonlichen gurmórter zaimki osobowe, prawo
osobowe baö »Jkrfoncnrcdit.

Cerfonlitbffit, f. (bie) osobisto, osobowo.
CJJerfpeftil), n. tbao) perspektywa, przeziernik, g.a.

%c\ fpeftioe, i. (bie) perspektywa, ober nauka per-
spektywy.

sjJei-fpef lioifd) , ad. na perspektyw, nadal, cf.

Stuff perspekiywny.
$erft, f. Barenflau, uned)te.

%( 1 fuabiren , y a. m. h. perswadowa, nama-
wia, namówi do czego.

$erfuafion, f. (bie) perswazya, namowa.
sjSertinenjien, Pt. przynaleytoci, PI.

»jjei t i n e 11

5

fi ü cf, n. przjnaleyto, ©D.
gJ e 1 ü cf e f. Sßerriicfc.

Sßefr, »ßeftilen3, f. (bie) mór, g. u, morowe po-
wietrze, powietrze, morowa zaraza, (fj. meibet

fie u>ie bie »Ceft strzecie si ich juk morowej
zarazy, P. Jan. ÜJcit — fd)Ulgen, bibl. porazi
morem.

Sßcftartig, ad. morowaty, a, e, powietrzny, za-
raliwy, Tr.

j eft be ule, f. (bie) bie —blafe, — blattev, - brüfe, po-
wietrzna dymienica, L.; cf. rnorówka, L.; cf.

*holczka morowa, L. ; cf. *karhunku, morowa
czarna krosla, wrzedzienica morowa, L.

Sßefteffig, m. (ber) ocet morowy ober cf. B. ocet
czterech zodziejów.

»Ceftgerud), m. (ber) zapach morowy, zaraliwy.
Cjeflljaft, ad. zapowietrzony, cf. morowy, po-

wietrzny.
Cßefthauch, m. (ber) dech zaraliwy.
»ji c f1 1) o u o , n. (t>a&) szpital dla zapowietrzonych,
dom morowy, niby morownia.

Cßeftileii3, f. (bit) morowe powietrze, ober blofj

powietrze, f $ßeft.

»Ceftilen3ialifch, ad. morowy, jadowity, powie-
trzny, zapowietrzony.
e ft i I e n ä lt> u r a , f. f. Huflattich, gro9blättriger.

^eftfranter, m. (ber) zapowietrzony, chory na
morow zaraz

Sßeflfranfhcit, f. (bie) choroba morowa, pomór.
^Seftluft, f. (bie) powietrze morowe ob. pomorowe.
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SßeftmÜrel, n. (baS) lekarstwo na zaraz po-
wietrzna.

^eftplage, f. (bie) klska pomorowa.
SJJeftjeit, f. (bie) czas pomoru.

C et nv be, f., eine Slit ©efchülj in ©effrilt einer ©locfe,

roelcheS mit ^Sulfer gefüllt unb on Shore, SJlouern,

©rücfen befcftiget roirb, urn fie p fprengen, baher ein

©pringfiücf, petarda, niby roz*adzidó.

$eter, ra. Piotr, g, a, voc. Pitrze ob Piotrze.

^

c

tri Äettenfcier, f. S. Piotra w okowach.
Petersburg, eine Stobt, Petersburg, g. a.

Petersburger, nf. (ber) Peteisburczyk.

Petersburg er in, f. (bie) Petersburka.

sjkterSburgifch, adj. Petersburski.

^eterfilie, f. (bie) (8at. apium petroselinum, L.)

piotruszka; cf. L. pietruszka. Sifbe — f. Srb=

fchierling, fleine.

Ceterfilicnlüuräel, f. (bie) pietruszczany korze,
Si ren.

Sßeteröfraut, n. dzie I noc, gatunek krowiej
ry, L. (2at. melampyrum nemorosum).

2) f. ©laefiaut, gemeines.

Sjeterftab, ra. f. ©otbraute, eig. laska swieiego
Pioira.

qSetetfcnen, Pi. petocie, PL, L.
petition, f. (bie) petycya f. Sittfchrift.

$etit*maitre, (granj.) f. tutjer.

jJetitorium, n. (ba8> bab gigenthumSrecfjtgefud), im

©egeufat) bon ^offefforium ; Crj. eine ftloge in pe-
titorio, sprawa o prawo wasnoci, Szan.

jetitfchrifr, f. (b:e) petyt. g. u.

HJetrefatten, pi. skamieniaoci,
f. SSerfteinerung.

^etrifau, n. Piotrków, g. a.

sjetronelle, f. petronelia.

sjSetfchaft, n. (baS) bas ^etfrhier, piecztka, piecz,
f. s. ci, cf. sygnet (ber ^etfdjaftring, Siegelring i.

Cßetfchierfiecher, m. (ber) piecztkarz, L., pie-

cztarz, 9Bj.

sßetto (ital.). CttroaS in — ijaben mie co in

petto, mie co na myli, mie na pogotowiu.

9Sefc, ra. (ber) niedwied, g. ia.

jetje, f. (bie) eine ^ünbin, flg. ein liebet lichee SSeib,

suka, cf. sobaka.
SßfClb, m. (ber) cieszka, droga, cf. lad, g. u. Gj.

mir finb nom $fnbe unferer guten SSorfahven abge*

roichen uchylilimy si od ladu poczciwych
przodków, Krs. 208.

^äfabloS bezdrony.
Pfaffe, m. (ber) pop, g. a,

f. sjäriefler.

Cfaffenbaum, m. (ber) trzmiel, g. a, miel.
^faffenbinbe, f. (Bot.) wielezego (Sat. arum ma-

culatum)

Sßfaffenherrfchaft, f. (bie) popie ober ksie pa-
nowanie.

Pfaffenhütchen, n. f. «oahnenfórbchen.

Sßfaffenmährchen, n. (baS) ksia powiastka, t.j.

przez popów zmylona.
fnf fenrórjrdjen, n. f. S3utter6lume.

^faffenfrhuh, m. f. grauenfchuh, europäifcher.

$faffenfinn, ra. (ber) popi sposób mylenia.
sjjfaffenftreich, m. (ber) ksiy ob. popi figiel.

Sfaffenthum, n. (baS) ^fafferei, f. (bie) popo-
stwo; ksia pi.

jfafftfch popi, ksiy.
$fahi, m. (ber) pal, g. a, kol, g. u. SBaffer —

szryk, g. u, L. — iltS S'cifct) bodziec ciau; cf.

stup; am Cßfaf)[e flerjen, sta pod stupem(prgierzem).
Pfahlbau, m. (ber) f- 9Jfaf)lmert, palowanie.

$fdf)jen, v. a. mit ^fahlen berfehen, natyka pa-
lami, palami opatrzy, tyczy, napalowa. 2)

auf einen $fahl fpie&en, na pal wbi.
$fai)lgelb, n. (baS) palowe; cf. L. funtowizna.
pfahlramme, f. (bie) machina (izbica) do wbija-

nia palów.

3)f a hiring, m. (ber) obrcz elazna u pala.

PfctMroeibe, f. f. Sufchroeibe.

pfahtnmf, n. (baS) polowanie, fundament z palów.

PfahJrourjel, f. (bie) korze gówny drzewa;
macica.

Pfahljaun, m. (ber) pot z palów, Tr.

Pfalj, f. (bie) Palaiynat, g. u, cf. falcgrabstwo.
Die Dbrrpfal} wy-zy Palaiynat czyli falcgrab-
stwo. Die Untcrpfalj nisze falcgrabstwo, czyli
palaiynat limu.

pfaljgraf, m. (ber) falcgraf, Hllff.; cf. B.falcgrabia.

P f a I j g i; a f 1 i ci) falcgrafski.

PfatlD, n. (baS) fant, zastaw, g. u, L.; zadaiek,
zakad, nad) Sm. ^)nbb. zastawa, et'. *cia, g.
y. <Sprid)tt). kto ma cia lego nie wi, L.
©r,. ein Kaufmann in Danjig foli einft folgenb'e SBorte

auf eine Sa fei haben fe^en laffen: Kredyt umar,
sowo wiair, karta papier, zastaw bd, pie-
nidze grunt. — bee ©eifteS zadatek ducha.
©clb auf Räuber leiljen pienidze na zasiaw da-
wa, — poycza. Sßfanb löfen wykupi zasiaw.
jfanber fpielen gra w fanty. 3um — einfeijen
da w zakad.

pfanbbefiner, m. (ber) ber ^fanbglaubiger zasta-
wnik, 3iS.; zastawnik hipoteczny ober —
wierzyciel. NB. L. bertued)feit eS mit zastawca.

Pfanb brief, ra. (ber) list zastawny (a), hipoteka.
pfanb bürge, m. (bei) zakadnik (©cifel).

pfanbegelb, n. (baS) opata za zatamowanie, 11.

pfanbcn, v. a. fantowa, *cia kogo, zajmo-
wa, komu co zaj, zagrabi, zagrabia, *dzie-
ckowa. 6j. kto koniu w ce pasie, taki ma
by cian na sukni, L,

pfanb er, m. (ber) *ciacz, g. a, zajmacz, zagra-
biciel, g. a, tamujcy; cf. wony fantujcy.

Pfdnberfpiel, n. (bab) gra w fanty.

pfanbc&inhaber.m. (ber) ber ^fanoherr, ber$fanb»
beflt^er, zastawnik, g. a.

Pfanbgldubiger, ro. (ber) wierzyciel hipoteczny.
Pfanb hauS, n. (baS) lombard, g. u, dom za-

stawowj'.

Pfanbved)t, n. (baS) prawo zastawowe; prawo
na mocy zastawu osignite.

^)fanbfdiein, m. (ber) rewers z danego zastawu.
spfanbfchiuing, m. (ber) summa zastawna, B.;

zadatek, zadatkowe pienidze, wykup, wy-
kupno, L.

Pfanbfd)Ulb/ f. (bie) dug zastawny.
pfanb|d)ulbner, m. (ber) zastawca, L.
spfanbung, f. (bie) zajcie, 3. §3. belków, Sl<B., cf.

(antowanie.
_ gj. mit ^ftinbuug ju berfahren b.

do lamowania przystpi ober uy sposobu
fantowania.

Pfanbtmieiher, m. (ber) ten, co bierze zastaw,
co poycza (pienidzy) na zastaw.

Pfaubmeife, adv. zastawem, jako zastaw.
pfannchen, n. (baS) panewka, patelka.

Pfanne, f. (bie) panew', g. nwi, panewka, pa-
telnia; rynka; cf. skowroda, Ross. Patelnia
bywa elazna i ta co stoi pod pieczenia. Ty-
giel ift eine irbene Pfanne; rynka jest gliniana z
okrgem uchem, a tygiel ma dug rczk,
kuprownik, garnek miedziany; miedziak eine

Slit ©rapen bon (Jifen inroenbig gefüttet. 2>ie Slrrn*

pfanne czaszka (puszka) ramion, L. Die ^)üft»

Pfanne czaszka biodr, L. Die Dachpfanne da-
chówka, juloer auf bie Pfanne fdjütten prochu
na panewk podsypa. %n bie — hauen w pie
wyci, rozsieka.

Pfannenbecfel, m. (ber) dekiel od panewki ober

nakrywka panewki u strzelby, L., cf Tr. dekiel
Ob. pokrywka na panewce strzelbowej.

«Dfannenmeifter, m. (ber) dozorca warzelni solnej.

Sßfannenf chmjb , m. [ber| pateinik, g. a, ten co
panwie robi.

Pfannen ftiel, m. Cber) rczka u patelni.

Sßfdnner, m. [ber] waciciel huty solnej.

^Jfannfuchen, m.(ber) pczek, g. czka.
sjSfartacfer, m. (ber) rola plebaska; cf. pr.äpoltt.

plebastwo.
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Pfarramt, n. (bab) plebania, probostwo, urzd
plebaski.

Sßfarrborf, n (bab) wie parafialna.

Pfarre, Cfarrei, f. (bie) fara parafia. 2) f.
$favr»

atut plebania.

safari einfiinfte, Pi dochody z plebanii.

Pfarrer, ra. (ber) ber ^fariberr, pleban, g. a, cf.

B. ksidz pleban, ksidz proboszcz, cf. faratz;

cf. pr.=polll. falarz.

spfarrerin ober «ßfarrfrau, f. (bie) ksiedzowa,
Pani Ksiedzowa.

SPfarrfvröai)!, f (bie) wybór proboszcza, plebana.

$)farrgebübrcn, PI. akcydensa proboszczowskie.
9>farrgemeinbe, f. (bie) parafia.

9)farrgtif, n. (Mi) dobra kocielne, PI.

$>farri)au8, n. {Mi) dom plebaski, plebania.

»pfarrfird)e, f. (bie) koció famy.
"pfarrfinb. n. [bab] parafianin, gi a.

9>far vftcllc, f. (bie) f.
—amt.

»pfarrroohnung, f. f.
— r)au8.

9>farrjehent, m. (ber) dziesicina (dla plebana).

Pfau, in. (ber) paw', g. wia.
^faueiis (w zoonych) pawi, ia, ie.

Pfauenauge, n. (ba8) pawik, L.; cf. — zmie-
rz liny, L.

Pfauen feber, f. (bie) pióro pawie.

pfatienfraut, n, pfaueiifrbrcatij, m. pawiniec, g.

ea, L.

Spfauenfpiegel , m. (ber) dwuzb trzydzielny, H.

J. K.; sadziec konopnica, konop' wodna, Hgn.
(Sat. bidens triparita).

SJ5

f

a u r> e im e, f. (bie) pawica.

gSfaunelfe, f. f. Sufdmclfe.

SJifautaube, f. (bie) pawiówka, L.

Pfebe, f. bania dynia (Sat. Cucurbita pepo, Kl.).

Pfeffer, ni. (ber) pieprz, g. u.

$>fefferartig pieprzowaty.
»pfefferbaum, m. (ber) drzewo pieprzowe.

Cfefferbaumchen, n. [ba8] bie ^fefferbeere, f. S?erg=

p-effer.

^Pfefferbücbfe, f. (bie) pieprzniczka.
SP f ef f er frafi, m. |ber] pieprzojad, g. u, L.

Cfeffergurfe, f. (bie) korniszon, karniszon.

$ßfefferl)Olj , n. CMi~) pieprzowe drzewo (do
wy roh u).

55 f ef f er

f

or n , n. (bab) ziarnko pieprzu, B., cf.

ziarko pieprzowe.
9>fefferfraur, n. cf. glöfyfrailt, L. gatunek rzeu-

chy, nach KI. pieprzyca (Sal. lepidum latifolium,

I..); 2) - czhr, 3^-5 czber (Sat. satureja).

©emeineb — czber ogrodowy, KI. Kg. (Sat sa-

tureja hortensis).

5>fcfferfurhen, m. [ber] piernik, g. a.

$fefferfüchler, m. (ber) piemikarz, g. a.

^fefferfiid)lerin, f (bie) piernikarka.

SJSfef fermu hle, f- (bie) mynek do pieprzu.

^feffermünje, f. (Sat. meniha piperita) pieprzowa
initkiew, — mita.

SPfeffennütljlfllfheh, m! konfekt z mity pie-

przowej, 3$v mitowy cukierek-

9>feffevmiinjól, n. (bab) mitowy olejek.

pfeffern, v. a. pieprzy, napieprzy.
Pfeffernuß, f. (bie) piernikowy orzech, 3$-; gaka

pieprzna, L. : gauszka pieprzniczkowa.
^efferfebmamm, m. (ber) kozak, L.} preuß.'poln.

kolarz; ci', pieprznik, L.

9)feffevfhaud) , m. f. Sergpfeffer, eig krzak pie-

przowy.
Pfeifchen, n. (bab) piszczaka. Da6 labacTbpfeiffhcu

luleczka, fajeczka.

pfeife, 1. (bie) piszczaka, duda. 2)—, eine ffiöhre

runa. Die tabarropfcifc lulka, fajka unb nid)t

"fajfka. (Sine — ftopfeu naoy fajk. — rou«

dien pali fajk.
«Pfeifen, v. irr. n. m. f)., Imperf. id) — , fr pfiff,

Conj. baj) id) — , er pfiffe, Pit. Prt. gepfiffen pi-

szcze, gwizda, wista, gra na piszczace.

pfeifen, n. (bab) wistanie, wist, powist.
^Jfeifenbefrblag, ni. (ber) okucie u fajki.

pfeifen b wistajcy; ein pfeifenber ijon piskli-
wy ton.

'pfeifcnbetfel, m. (ber) pokrywka u lulki.

pfeifenfopf, m. (ber) gówka u fajki, lulka, fajka;
stambuka (turfifeber).

^feifenmacber, m. (ber) fajknrz, fabrykant fajek.

»Pfeifenräumer, in. (ber) przetyczka, SBj., graj-
car, B.

Pfeifenrohr, n. (bab) cybuch, g. a. L.
¥fefentl)on, ni. (ber) glina farfurowa, Tch., gli-

na na fajki.

Sßfeifenroerf, n. [Mi] piszczaka (w organach).
Pfeifer, m. (ber) piszczek, g czka; cf. B. fejfer.

^feil, m. (ber) strzaa, einen — abfcbließen pu-
ci strza; Deine Pfeile freefen in nur strzaly
twoje utkny we mnie.

Pfeiler, m. (ber) sup, filar, g. a.

itfeilerfplegel, m. (ber) *tremo, B.; zwierciado
due, zwierciado filarowe, SBj.

ty fei I förmig, do strzay podobny, strzakowaty.
^feilgefchminb, szybki jak strzaa
^fcilfraut, u. strzaka, KI., uszyca, Jndz. Hgn.;
wodna strzaka, uszne licie, Hgn. (Sat. sagit-
taria).

^feilregen, m. (ber) grad strza.
j$feilfd)nelle, f- (bic) szybko strzay.
^feilfrhuß , m. (ber) puszczenie strzay.
^feilfpifje, f. (bie) ostry koniec strzay.
pfeilrourjel, f. (bie) f. jfafjlmurjei.

pfenning, m. (ber) (nad) Mbelung unb |>einfiuS: ber

pfennig) fennik, obol, Nieme, pógroszek, pie-
niek.

$feunigftid)fer, m. [ber] sknera, kutwa.
Cjifenniggr ab, n. f. Mertäfcbelfraiit.

jSfennigfraiit, n. (1'at. lysimachia nummularia) to-
je pieniek, Ki; piwrzod, stowrzod, pie-
ninik, L. f. Ggelfraut.

2) (Sat thlaspi atvense) toboki polne.

^JSfennigjinb, m. (ber) bie äkrfcbreibung eineb Dar«
lel)nb auf ein ©runbftücf of)iie meitein 9iegreß an ben

Scbulbner, zapis poyczki na sam nierucho-mo bez prawa roszczenia pretensyi do rucho-
mego majtku dunika; kapita taki zowie si
bab ^fennigjinbfapital.

pferch, m. Dünger gnój, g. oju, nawóz, g. u, mie-
rzwa.

$ferd)e, f. (bie) ber mit Würben eingefdiloffene 9taum,
rooreln bie Schafe auf bie Stacht getrieben merben,
hurty ober koszar, g u, t. j. pot przewony
ruchomy do ogradzania na polu owiec.

pferchen, v. a., ^ferdjeu auf bem Slcter fd)(agen unb
bie Sd)afe barin ubernad)ten laffen hurty ober ko-
szary rozstawia na polu dla przenocowania
owiec, hortowa; 'i) — , mit Äoth billigen nama-
ci ober nagnoi pole. 3) — , v. n. m. h., Äotf)

bon fieb laffen gnoi, bobczy.
Cßfercbhütte, f.(bie) chata owczarska przy owcach

hortowanych.
Cßfcrb, n. {Mi) ko, g. nia, pi. konie, g koni,

instr. komi, feiten koniami. Sin fd)led)teb Sßferb

szkapa, szkapsko, wywoka, LSR, (£j. z cu-
dzego konia i w biocie zsiadaj, P.Jan.

Unahfebnlid)e ^ferbe bie bennod) gut laufen hecie-
pecie, L. Sluf einem hohen ^Jferbe fifien nie zna
si ju do kapusty. Gin — bab bieÄennung ber»

loren het wyro, g. nia, L. Dem - e ben 3dum
anlegen koniowi wdzido w pysk wprawi, ob-
uzda konia. Dem —e bie Spornen geben da
koniowi ostrogi, spi konia ostrogami. Da9
ift ein frhledjteb — , bab an ber Ärippe fteht unb nicht

frißt lichy tó ko, co przy obie stoi, a zrzec
niechce.

®ai «öanbpferb •<ou narczny, L. Dab (Sattel»

pferb siodowy ko, KV. Dab Stangcnp'erb dr-
kowy ko.
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Sßferbrben, n. (ba8) konik.

$ferbebof)ne, f. f. gelbbohne.

Sßferbearbeit, f. (bie) koska praca, — robota.

2) cika i trudna praca.

Sßferbearjenei, f. (bie) lekarstwo dla koni.

sjjferb earjt, m. (ber) konowa, g. a.

jferbebremfe, f. (bie) bak, g. a, lep', g. ia,

lepak, g. a.

SßfevDecuv, f. (bie) koska kuracya.

^ferbebetfe, f. (bie) eine fdjlecbte — koc; eine on«

ftinbige — dera, deka; eine lange reiche — dyw-
dyk ober dyftyk, ift alt, SB3.

^Jferbebieb, m. (ber) zodziej koski, — na ko-
nie.

SJSf erbebiebfraf)l, m. (ber) kradzie koska; skra-
dnienie konia.

$fevbebünger, m. (ber) mierzwa koska.
Sßferbcfleifd), n. (baS) koskie miso, konina.

sjjf er befliß, m. [ber] koska noga, — stopa.

Sßferbefutter, n. (ba) obrok, pasza dla koni, L.

$ferbegefd)irr, n. [ba%] szor na konia, rzd na
konie; cf. B. szory.

sßf erbegraö, n.
f.

DarvgraS; hjeirfjeö— f. Honiggras,

foeichcó.

Cßferbegurt, m. (bei) poprag, g. egu (na konia).

^Jferbel) aar, n. (bae) wos koski; cf. B. -wosie
koskie.

Sßfevbehanbel/ nr. (ber) handel komi.
sjjferbebänbler, m. (ber) koniarz, g. a.

Sßferbejunge, m. (ber) chopiec do koni.

^Jferbefauf, m. [ber] kupno koni, B.

^ferbefenner , m. (ber) znajcy sie na koniach,
znawca koni.

Sßferbefnechr, in. (ber) fornal, parobek do koni.

$ferbefoj)f, m. (bei) gowa koska.
sßferbefrcitje, f. (Die) krzczyca, parch koski, L.
sjjferbeleine, f. (bie) obsztak.

sJ5fcrbeliebf)aber, m. (ber) mionik koni.

$ferbema()ne, f. (bie) grzywa koska.
Sßf erbemarft, ra. (ber) koski targ.

CJferbemild), f. (bie) koskie mleko.
sjferbemifr, m. (ber) gnój koski.
$f erb einfinde f. trötenmünje.

sj.ferberennen, n. (fca§) kurs koni, Niemej cf.

wycigi koskie, 20$.; gonitwy konne. (?£. nie

na komedye posyaj ich do Parya, nie na bie-
gi koskie do Londynu, Krs. PP. 275; cf. wy-
cigi konne albo jak tu nazywaj skaczka, (a)

z listu z Orenburga.
sßferoefaamen, m.

f.
sjjeerfaat.

sjjferbefchati, f. (bie) popis koski.
CJSferbefchmucf, m. (ber) strój koski.
$ferbefd)roanä, Sßferbefdjroeif, m. (ber) koski ogon,

buczuk.
2) ai8 $ßflan ä e sosnoweczka pospolita , KI.;

przstka pospolita, Jndz. (Sat. hippuris vulga-

ris).

Cßferbefraü, m. (ber) stajnia ober stajnia koska
ober stajnia dla koni.

spferbeflriegel, m. (ber) zgrzebo koskie.
CJSferbemur j, f. f. Slrtifdjotfe, roiibe.

sjSferbeaahn, m. (ber) zb koski, kieL

Cferöejeug, n. (baS) rzd koski.
Cferbejucrjt, f. (bie) chów koni, SSj., wychowa-

nie koni, *hodowla — ; cf. B. stadnina, (fj. Sta-
ra si mie wasnej hodowli konie, P. Jan.

^ferbpolei, f. äftfinje, roilbe.

^ferbeborn, m. f. |>afborn.

$ferb8fafanie f. Aajanie, milbe.

^feijftange, f. (bie) dudki, L.
«jsfiff, m. (ber) ber buvd) pfeifen herborgebrad)te Jon,

gwizdniecie, wist, wistnienie. 2) bie Sift,

Ranfe, obrót, g. u, wykrt, g, u, fortel, g. u,

figiel, g. a, sztuka, *cberhel, g. u.

Pfifferling, m.
f. $fefferfcb>amm, pieprznik, g.

a, grzyb, rydz.

2) eine unbebeutenbe Sacfje fraszka, bagatela;

cf. B. fig. nic; cf. odrobina. 3cid)t einen — geben

nie da ani zamanego szelga ober ni zego
orzecha za co, za fig co mie. 9Ud)t einen —
— roertf) za nic nie mie.

pfiffig, ad. wykwintny, wytworny; sprytny, 0-

brotny, chytry.

Sßfiffigfeit, f. (bie) wykwintnoc; chytro.
$fiffifU6, m. (ber) przebieglec, Orl. 78. filut.

CJSlingfrabenb, m. [ber] wilia zielonych witek
Ober wigilia przed witki.

Sßfingfrbiume, f. piwonia.
Sßfingftbienftag, m. (ber) wtorek witkowy, (alt*

wtorek witeczny).
Sßfingfren, $(., baft geft, witki, zielone witki

PI. g. — tek; zielone wita; (Sr,, okoo zielo-

nych wit, (a); £Der Sag ber $fingften dzie
witkowy, ober dzie witeczny oberbibl. dzie
pidziesity.

Sßfingftfeft, n. (ba§) wito witeczne; cf. dzie
zielonych witek; witki.

Sßfingftfeiertage, Sßl. witki ober zielone wi-
tki pi.

Sßfiligftlid), zielonóswiteczny.
Sßfingftmonat, m. (ber) miesic zielonowitkowy,
— w którym zielone witki przypadaj.

CßfingfrmonDtag, m. (ber) poniedziaek witkowy.
SJJfingftprebigt, f. (bie) kazanie witeczne.
Sßfingftrofe, f. (bie) piwonia, L. (Sar. paeonia

officinalis).

Sßfingftfonntag, m. (ber) niedziela witkowa,
SBj., ober — witeczna.

sßfingfttag, m. (ber) dzie witeczny, ober nad)

SBj. dzie witkowy.
jfingftDogel, m.

f, ©olbamfel wywielga, kos zo-
cisty.

Sßfinnftlüoche, f. (bie) tydzie witeczny Ober ty-
dzie zielonych witek, ober nad) SBj. tydzie
witkowy.

^fingfrjeit, f. (bie) czas zielonych witek.
sßfibpe, m. nieberf. $ipp8, eine Äranfbeit bee geber«

biebeg, pype, g. pypcia.

Sßfirfid) ober Sßfirficbe, f. brzoskwinia.

$ fir fid) ba um, m. (ber) drzewko brzoskwiniowe.
$firjid)blütf)e, f, (bie) kwiat brzoskwiniowy.
sjSfirfirl)br anntroein, m. (ber) brzoskwiniowa wód-

ka, persyko.

$firfid)tem, m. (ber) pestka brzoskwiniowa, j-
drko z pestki brzoskwiniowej.

$fivfid)fraut, n P f, glohfraut 1),

sjSfirfichftein, m. (ber) pestka brzoskwiniowa.
Sßfirficbvoeibe, f.

f. Safobärjotj.

sßflanjchen, n. (ba8) rolinka, eigentliches — piór-
ko Sat. plumula, Bot. 2) f. perlen.

Sßflanje, f. (bie) rolina, ziele; 2) flanca t. j. ro-
linka do wyhodowania. SRuff. sadka. Die
Äomftpflanse, Setjbflanse, rosada biaa. Die Äoh>
pflanje rosada czarna.

Sß f

l

a n 3 e

n

,
v. a. sadzi, szczepi, flancowa. JDen

©arten pflangen nasadzi sad, KV. Sen SBcinberg

pflangen nasadzi winnic, KV.; cf. Dmbr. 6.
115. Noe poczwszy sprawowa ziemi sadzi
winnic; cf. aufpflanjen zatkn. (?£. nasza m-
na armia zatkna swoje sztandary na szczy-
tach Araratu (a);

Sgl. anfiebeln, anpflanzen.

$flanjbeet, n. (bag) grzda rozsdna, ober — do
rozsady; cf. Cßr.sCßoln. lecha rosadna.

spflanäenabbrucf , m. (ber) odcisk rolinny.
^flanjenerbe, f. (bie) ziemia rolinna.
^flangenfarbe, f. (bie) farba rolinna.
sjäflanäenfloh, m. (ber) skoczogon

, g. a. (Sat.

podura).

«ßflanjentenner, m. (ber) znawca rolin, botanik.
^flanjentunbe, f. (bie) botanika, rolinozuaw-

stwo.

MrongoviiiB, DenUch-Poln. Wörterbuch. 1. fiief. 37
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Cflanjenfoft, f. (bie) strawa rolinna, — z ro

linnych potraw zoona.
Sßflanjenleben, n. (ba6) rolinne ycie- (?£. lud

ten cicho rolinne swe ycic prowadzi (a).

$flan3enieid) , n. (baö) królestwo rolin; rolin-
no.

Sßflanjenfaft, m. (ber) sok rolinny.
Sßflanjenthier^ n. (ba6) rolinne zwierz, t. j.

do rolin zblione np. polip.

Sßflartäer, m. (ber) plantator (a); osadnik.

SJJflanjgarten, m. (ber) plantacya, szczepnica,
szczepnik, L.

spflänjling, m , CßflansreiS n. pionka; cf. szczep.

SJSflanjort, m. (ber) osada.

Sßflanjfchule, f. (bie) szkóka, *sadnik, szczepnik,
L. fig, seminarium, szczepnik <

$flansftabt, f. (bie) osada, kolonia.

$flaiijung,
#

f. (bie) bie ^anbtung be8 SflangenS,
szczepienie, sadzenie.

2) — , ein ang^flanster Drr, plantacya; cf. zagaj-
nik, Contr.

3) —, f. Kolonie osada, kolonia.

Cflafter, n. (baß) Quin feilen) plastr, g. u. 35aö
— auffheichen plastr nasmarowa. 2) jeber mit

Steinen belegte gufjboben bruk, g u, to(kamien-
nei, (2 6i)ron. 7, 3); cl. Ruff. mostowaja.

Cfläfterdjen, n. (ba8) plasterek, g. rka. <Da8

Sdjönpfläfterdjen muszka.
^Jflafterer, m. (ber) brukarz, g. a.

$Uaftergelb, n. [bad] brukowe, g. ego.

$flafteri)ammer, m. (ber) kilot, g. a. (brukarski
miot).

^flafterfaften, m. (ber) skrzynka do chowania
plastrowi fig. ndzny lekarz.

Sßflaftem, v. a. plastry przykada; 2) bruko-
wa.

sßflaftern, n. [ba8] brukowanie.
sßflafterramme, f. (bie) ber — ftßfjel, szlag, baba

brukarska, taran brukarski.

Sßflafterfpatel, m. (ber) elazko do smarowania
plastrów.

Sßflaflerfl ein, m. (ber) kamie do bruku ober —
•pawimentu, Tr.

SjSflafrertreter, m. (ber) brukowiec, g. wca, bru-

koszlif, m. g. a, SB3., wóczga brukowy, ju-

nak uliczny, *powsinoga, wiercipieta; cf. wi-
8zczypaka, eigentl. ein Binbbeutel," ein roinbiger

Sß tron, Saufefopf.

«Pflaum, m. f. glaum, puch, g. u, kwap', mech.

sjSflaumbaum, m. (ber) liwina, liwa zwyczaj-
na, KI. Hg.; — pospolita, Jndz. (Sat. prunus
domestica).

Pflaume, f. (bie) liwa ober flbl. liwka (Sat.

prunus. ^ JRunbe — f. Äirfche , faure. Sujjc —
f.

Äirfche, füfje. (Gemeine — liwa zwyczajna, Ki.

Hg.; liwa pospolita, Jndz. (Sat. prunus dome-
stica). SBilbe — f. -fraberfchlehen. SDie gierpflaume

tarnoliwka, kobytocha.
Pflaumenbaum, m. f fiaumbaum, liwa ober drze-

wo liwkowe; cf. liwina.
$)flaumengarten, m. (ber) liwnik, g. a. ogród

liwkowy.
^flaumenfern, m. [ber] jadro liwkowe.
Pflaumen fudien, m. (ber) ciasto ze liwkami.
pflatimenmufj, n. (bab) powido liwkowe; im

pr.=poln. ift ber PI. powida, g. del, üblicher.

9)flaumenfu ppe, f. (bie) polewka liwczana,
liwczanka, .

$)flaumenftein, m. (ber) pestka od liwek.
pflaumentorte, f. (bie) tort ze liwkami, — z
powidami l wkoweml.

$)f leg befohlen, ad. powierzony, a, e, czyjej o-

piece.

$f legbefohlner, m. (ber) wychowauiec, g. ca,
cf. pupil, WO.i cf. klient.

Cflegbcfoijlne, f. (bie) klientka, ©D. , wycho-
wanka..

Pflege, f. (bie) bie (frjiebung unb grhaltung einer

f erfon, bie forgfältige SBartung staranie, utrzyma-
nie, opieka, dozór, chów, g. u, piastowanie,
pielgnowanie, opatrywanie, dogldanie, wy-
goda, wychowanie troskliwe; cf wczas, wcza-
sowanie. 2Me Äranfenpflcge starania okoo cho-
rych. DD. Przy wizasie i wstrzemiliwoci
wicej dziaa natura ni kunszt, Krs. PP. 2 12,

er fpricht bon franfen Sanbleuten.

2) — , bie SSerroaltung einer Sache, cf. bie 8lu8=

Übung ober ^anbhabung, cf. 33au unb Gtiltur upra-
wa, zawiadywanie, zarzdzanie, sprawowanie,
szafunek, g. nku, wykonywanie; cf. wymiar,
j. 33. Sufiijbflege wymiar sprawiedliwoci, Pust.
(Sj. prdkiego szalunku sprawiedliwoci dopil-
nowa, (a).

^flegectltern, pi. ywiciele, przysposobiciele,
chlebodawc, drudzy rodzice, dogodziciele,
przytulcy, starownicy, piastuny, zastpcy ro-
dziców, opatrzyciele, dobroczycy sierot.

$)flegefinb, n. (ba6) wychowaniec, wychowanica.
Pflegemutter, f. (bie) opiekunka, druga matka.
Pflegen, v. a., baton ba8 Imperf. id) pflog aud)

pflegte^ Part. Prt. gepflogen, amtliche QSorforgc tragen,

chodzi kolo czego, piastowa, stara si o co,

o kogo, doglda, dogadza, opatrywa, utrzy-
ma, zachowywa, wygod czyni. Äranfe —

,

chorym obmyla wygody, Trb. 47 in b. Po-
lanka; cf. chodzi koo chorych.

2) Sich —
,
n

fld) einer angenehmen Steigung mit

Bequemlichkeit überlaffen, dogadza sobie, wczaso-
wa.

3) —, ausüben, hanbhaben, halten; ©erechtigfeit

pflegen wymierza sprawiedliwo. Seines Sims

te6 pflegen doglda, doziera urzdu, urzd
swój sprawowa. Der Siebe pflegen pilnowa mi-
ostek. 9atf)6 pfiegen radzi si, doradza si.
SBegen etroaö llnterhanbiung pfiegen" wzgldem cze-
go ukada sie, uoy sie. Umgang, grcunbfdjaft

pfiegen y w przyjani, przestawa, obstawa
z kim. Der ©üte pflegen zgodzi sie, uoy si.

SSiblifche S3eifpiele: 6j. 4. 9)tofc, 3," 4, fle pflegten

bc@ 'i ricftcrmntcfc odprawowali urzd kapaski.
4. SJlofe 8, 26, beo 2Cmte8 follen fie nid)t pfiegen

suby odprawowa niehd. 1. Eor. 9, 13, Dc8

Slltaró pfiegen otarza pilnowa. Gbr. 13, 10, —
bie ber «giütte pflegen którzy przybytkowi su.
2. ffllof. 18, 19, pflege bu bc8 SJolFeS bor ©ott stój

ty za lud przed Hogiem. I. ÄÖtiig I, 2, laffet

meinem .perren Äönige eine Sungfrau fuchen, bie fein

pflege niech poszukaj Królowi Panu naszemu
modej panienki, któraby stawaa przed królem
i opairowaa go. Sirach 3, 14, pflege beineö Sa=
ter8 im Sllter,

f.
in polu. b. 12, pom^aj w staro-

ci ojcu twemu. I. Jheff 2, 7, gleid) tuie eine

Slmme ihre Äinber pfleget jako gdy niamka odcho-
wywa dziatki swoje.

Sue. 1, 8, ben ©otteöbienft pflegen gdy odprawo-
wa urzd kapaski. 1. SDcofe IS, 12, ber '-ffioN

luft pflegen rozkoszy zaywa. Spr.Sal 7, 18,

laffet un8 ber Siebe pfiegen ucieszmy si mioci.
4) —, 018 v. n., geroohnt fein zwykn, zwyk,

mie zwyczaj. 3d) pflege flu fein bywam. Sr

pflegte ju fein bywa. 6r pflegt ju geben dawa,
zwyk dawa. Cr pflegte ju febreiben pisywa.

Pfleger, m. (ber) ber SJorgefeljtc, Sluffrber einer Sache

ober ©egenb, dozorca, sprawca, urzdnik, g. a.

2) eine 'perfon, roeld)e einer anbern alle jur oth«
Dürft unb Sequcmlidjreit nöthige ^anbreidiungen tl)ut,

piastun, ywiciel, dogodziciel, g. aj cf. zastoj-

nik, roenbifd).

Pflegerin, f. (bie) ywicielka, piastunka.

»Pflegefohn, m. (ber) wychowaniec, g. ca, wy-
chowanek, g. nka.

Pflegetochter, f. (bie) wychowanka, aud) wycho-
wanica, 8Q5.

«Pflcgfoater, m. (ber) opiekun, drugi ojciec, za«
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stcpca ojca, Starownik, opatrzycie!, piastun, g.

a, ywiciel, kanniciel, chlebodawca, laskawca,

obroca.
»Pflegeoormunb, m. (ber) opiekun uczynny.
pfleglich f. baiigbülterilch gospodarny.
Pflegling, ni. f. »pflegerinb.

»Pfleg ung, f. f. Pflege opatrywanie.

»Pflicht, *• (bie) powinno, obowizek, cf. drug

in ber Sebeutung con »Pflicht unb Schulbigfeit; Sr,.

chlubi si tein szczciem , kadego Polaka
jest dugiem, Woronicz; cf. podzia, g. u. (Sog)

(Jj. cierpie a milcze podzia zakonnika, Kis.;

(obowizek Serbinblicbfeim Sftuff- dog. Sn (gib

unD »Pflid)t nehmen wysucha przysigi, zobo-
wiza przysig. über »Pflicht nabfommen ober

bie — leiften czyni powinno swoje. 2)ie ebe=

liche - powinno maeska.
»pflichtanfer, ra. (ber) bev ^auptanfer najwiksza

kotwica.

»Pflicbtbar ober pflicbtig, ad. obowizany do czego,
ulegy powinnoci.

»Pflid)tbrüd)ig, ad. wiaroomny, a, e.

pflid)tbrud}igfeit, f. (bie) wiarolomstwo, wykro-
czenie przeciw powinnoci.

»Pflichterfüllung, f. (bie) dopenienie powinnoci,
spenienie obowizku.

»Pflid)tfrei od suby i od podatków wolny.
»pflichtig, ad., ju geroiffen »pflid)ten berbunben unb

Darinnen gegriinbet podlegy, ulegy powinnoci
jakiej.

»ptlicbtforn, n, (bag) zboe obowizkowej cf.

kolda.
»Pflidjtleiftung, f. (bie) hod, g, u, przysiga wier-
noci, B.

»PfüchtloS, ad., feine »Pflicht auf fid) babenb, ber

»Pflicht juroiber, pflichtbrüchig, zapamitay, nieba-
czny, wyamujcy si z pod powinnoci; cf.

nieobowizany, bez obowizku, przeciw obo-
wizkowi, cf. wiaroomny.

*pflid)tmafjig, ad. to co jest podug powinnoci,
powinn3T

, Bhinl. i przyzwoity — , odpowiedny
powinnoci, zgodny z powinnoci, stosowny
do powinnoci, zgodny z powinnoci, z powin-
noci pochodzcj-; cf. bieli, powinnostny.

»Pflichtfd)Ulbig, ad. powinien, powinny; powin-
noci obowizany, — nakazany.

»Pflichtteil, ni. iben berjenige Jbeil, roelrfjen ein

Grblaffer bon feinem Sermögen ben nachften Slutg*
freunben nach ben ©efetjen binterlafTen mujj cz
obowizkowa, legityma, naleno sukcessyi,
czstka sukcessyjna; scheda; cf. B. cz
prawna, cf. konieczna in 35kfrpreufjen üblich.

»Pflichttreu, powinnoci wiernie dopeniajcy,
wierny powinnoci.

»Pflichttreue, f. (bie) wierno w penieniu obo-
wizku.

»Pflid)toergeffen, ad. zapamitay, wiaroomny,
przeniewierczy, cf zmienny,
dj. pftichtbergeffen hanbeln w brew powinnoci
postpowa ob. przeciw — —

.

»pflicbtbergeffenheit, f. (bie) zapamitao, zdra-
da, SSerratbS przeniewiarstwo, eig. wiaroomstwo.

spflid)toerlet5ung, f. (bie) uchybienie przeciw po-
winnoci.

»Pflid)trDibng, przeciwny powinnoci, obowiz-
kowi, niezgodny z powinnoci, z obowizkiem.

»Pflicrjtroibrigfeit, f. (bie) sprzeczno z powin-
noci.

Cflotf, m.(ber) ein tleiner turner »Pfahl ober hóljerner
Scagel koek, g. a, gwod drewniany, wiek.
2) eine Slrt gifcbernetje gatunek sieci; cf. L. —
am 3ugne^e chochla, tyczka u niewodu.

»Pflócfen, v. a. m.h. wiekiem przymocowa, ko-
ki wbija.

pflutfen, v. a. zerwa, zrywa, urywa, j. S.
kwiaty; 2) cf. skuba, oskuba, obskuba, 3. S3,

ptaki.

»Pflug, m. fber] pug, g. a unb u, puyca. Die
«jjiinb an ben — legen przyoy reki do puga.

»Pflugbalten, »Pflugbauin, m. (ber) "grzdziel un°
grdziel, g. a; im pr =poln. ift e8 f. g. i; cf. na-
sad pugowy.

»Pflüg bar, ad. orny.

»Pflngbeil, n. (bas) toporek do puga.
»Pflug Dien ft, m. (ber) suba pugowa, jako pa-

szczyzna.

»Pflugeifen ober fflugmeffer, n. (baS) krój, g. oju.

»Pflügen, v. a. ora, Prs. orze.

»Pflügen, n. (bag) oranie, oraczka, orka.

»pfüger, m. (ber) oracz, g. a.

»pflugbatfen, m. (ber) socha.

»Pfiugbolj, n. [bas] bie —labe (?) odkadnica; cf.

Streichbrett.

»Pflug te hr e, f. f. »Pflugroenbe.

»pfluglanb, n. (bag) ziemia orna.

»pflugmeffer, n. (bag) krój, g. oju.

»pflugrab, n. (bag) kóko u puga.
»Pflugreute, f. (bie) kozica, styk.

»pflugfcbar, f. (bie) lemiesz, g. a; cf. rado. 2)
— , bag —fcharbein lemieszowa ko, lemieszo-
wata cianka, cianka w nozdrzach, L.; rado,
przegroda kociana nosa, L., cf. sonik, eig. bie

eifernen — fcharen am .gmfenpfluge.

»Pfugfech, n.
f.
—eifen.

»pflugftecf en, ra. (ber) kozica.

»pflugfrerje, f. (fcie) bie jroei langen frummen Ster*

jen, roelcbe oben an Dem |>mtertheile beg »pflugeg hin«

auggeben, unb burd) roelcbe ber 'Pflüger ben spfuig
regiert, socha, cf. klk, cf. rogacz; cf. L. *sty-
wa, auö bem Sat. stiva.

»Pflugftürje, f. ibie) bag »Pflugbrett, ba8 Streichbrett

odkadnica.
»pflugroenbe, f. (bie) uwro, uwrocie, L.j cf. go-

ny, PI., zawrót puga.
»pflugrourjel, f. f. gelfrifj.

»pfortaber, f. (bie) ya forty, wrotnica. Trój.
»pförtchen, n. (bag) furtka.

»Pforte, t', (bie) furta, bramka, brama, eig. 2f)or.

2) bie ottomanifche — , Porta ottomaska.
Pförtner, m. (ber) furtyan; cf. odwierny, g. —

nego, wrotny, bramowy.
Pförtnerin, f. (bie) odwierna, furtyanka.
Pfofte, f. (bie) ober bie Sßfoften, ein fenfrechtftehen«

beg, gemeiniglich bierecfigeg £olj, roeldjeg etroag trägt

ober ftütjt, auch eine ftarfe Sohle, sup, g. a. su-
piec, cf. wgar (an ber Jbür); podwój, g. oja u.

u, PI. podwoje.
»Pfoftenbolj, n. (bag) forst ober forszt, L.
sßfotcben, n. (bag) apka.
sßfo te , f. (bie) apa.
$fötlcr, chwytne r= Sat. prensiculantia.

Pfriem, m. (ber) bie Pfrieme, ber Pfriemen, ein fpiCi*

ges Sifen, Söcher bamit in einen deichen Äörper ju
bohren szydo, szwajca, *prymka, szpilart.

Pfriem engrag, n. f. «orftengrag, fteifeg.

Sßfriemenfraut, n. (bag) szydo, Kl., f. Sefem-
fraut 2).

$fropf(en), m. (ber) zatyczka, zatykado, korek,
czopek; pr.^poln. propa; jum Saben De8 ©etoebrg
przybitka L. gj. Luzak mia zapasem nabity pi-

stolet, który wystrzeliwszy w komin, z tlej-
cej si przybitki ogie roznieci zdoa, Ru-
szczy bon Skarbek.

pfropfen, v. a. mit ©eroalt tn einer Oeffnung hinein*

jroingen wcibi, wetkn* cf. zatka, napcha;
cf. korkowa, zakorkowa, (a).

2) ein Weis eines Saumeg in einen, in ben Stamm
eines anbern gemachten Spalt fetjen, szczepi
(drzewo).

^fropfenjieber, m. (ber) übf. ^fropfjieljer korko-
cig, grajcarek, g. rka, cf. wyrwicz.

Sfropfmeffer, n. (bog) noyk ogrodniczy do
szczepienia.

Pfropfreis, n. (bag) zraz unb *rzaz, g. u, lato-
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rol , J g. i ober latorolka do szczepienia w
pniak.

Cfropffäge, f. (bie) pika do obrzynania drzewek.
^fropfroacfrö, n. (bab) wosk ogrodniczy, 3$.
pfropf jiet) er, m.

f. jfropfeiiaieber.

^frünbe, f. (bie) in ber römifcben Äirrfje bev Unter-
teilt, welchen Semanb auf Sebenöjeit aus einer gcifli=

d)en Stiftung genlejjtj ingleidien ein geiftlicbeS 2l"mt

fo fern eö ben Befi^er ernährt; auef) eine Stelle in

einem «ftnfpirale ober einer ähnlichen Stiftung, eine

$räbenbe prebenda, benefieyum; godno ko-
cielna z dochodem, albo dochód z dóbr kociel-
nych.

Sßfrünbner, m. (ber) prebendarz, benefieyaryusz,
g. a.

$fuh(, ra. (ber) bie Sache, $fuV, ein fter)enbc8 umei=
neo finfenbeg SBaffer kaua, kauga br.*poln. lu-
gowisko, bagno, gin feuriger — dót ognisty,
jezioro ogniste.

Sßfühl, m. (ber) ba8 SDcittel äroifdjen bem grobem
Bette unb bem fleinern Äiffen, tinb baojenige Stücf
eineö ©ebetteci, welches bie Breite eineö JCopffiffenS

hat, aber weit länger ift wezgowie ober wezgó-
wek, g. wka.

Sßfuhlfifd), m. (ber) ryba w bagnie yjca.
spfui, Interj. fe! bla.

Cßfunb, n. [baej ein ©eroicht, funt, g. a unb nie u.

2) — f. Jnlent.

Gin redjteg — gwicht sprawiedliwy.
SPfunbbirne, f. (bie) gdua, L., cf. gruszka fun-

towa.
$funbe, Pf. f. Bachbungen.
sßfu u bge iu id>t, n..(baö) waga funtowa; cf. L.
funiowy *gwicht.

SJ5 fün b
i

n

. ad. funtowy, a, e.

sjjfttnbfeber, n. <ba§> ftarfeS <Sor)Ienlebev, roeld)e§ nad;

Sßfunben berfauft roirb funtowa podeszwa.
^>fun>n> eife flintami.

^funb^inn, n. (ba6) cyna funtowa, Tch.
sji

f

ufdjen, v. n. m. b. f. pfufdjern.

$|$fufd)er, m. (ber) partacz, g. a klecha, fuszer,

cf in ber Slrjeneifunft *ciarlatan, beffer szarlatan.

Sßfufciier ei, f. (bie) partactwo, partanina.

$fufd)crhaft partacki, fuszerski; adv. po par-
tacku.

Spfufchern, v. a. m. b. niedonie co robi, fusze-
rowa, partolic, partaczy, cf. kleci, madro-
v\ a.

Cfftije, f. [bie] kaua, *kauga.
^i f ü t e n a 9 . pfütwajj, ad. wskro ober cakiem prze-
moky, przemoky do nitki.

Sßftitjig, ad. kauysty.
sjjbalanj, f. (bie) falanga.

Phänomen, n. (ba6) bie (frfchinung, Sufterfdjeinung,

fenomen, zjawisko, zjawienie nadzwyczajne, o-
sobliwsze widowisko.

$bantafie, f. (bie) bie (SinbilbungSfraft unb bie SBir»

fting berfelben, ba8 Bilb — antazya, cf. wyo-
brania, przywidzenie, urojenie, imaginacya.

^bantafiereicl), bujny.
s.)Jbantafiereicbtbum, m. [ber] bujno, okwitroe

ima^inacyi.

$1) an ta five n, v. n. m. b- $bantafien haben unb \)tx<

borbringen, in Äranfheitcn aberroi^ig reben, fafcln; in

ben Äflnflen nad) feiner (linbilDungöfraft arbeiten, ma-
jaczy, bdzi, fantastykowa, bredzi, gada
ni to nie owo, — bez pamici — , troje niewi-
dy — ; podug fantazyi co sprawowa, np. gra;
fantazjowa, (a).

$!)antaft, m. (ber) ein 9J?enfd) ber fdjroannerijd) unb
abgcfd)macft benft unb hanbclr, ber ba8 Slbcntcuerlidje

iicbt unb glaubt, fanlanstyk, marzyciel, dziwak,
dzwowidz, g. a, snowidz, ein Jraumfebcr; cf.

rud. 1., marek.
^r>antaftifd), ad. fantastyczny, gupi, dziwaczny,

cudaczny.

Shantoni, n. (bab) übt. ift widmo, n. g. a. (a), al«

*wiedma, obuda, urojenie, widzimisi, ubrda-
nie ,

przywidzenie, imaginatywa, próno,
chimera, straszydo, eig. ^opanj, Sdrrecfbilb, cie,
eig. Schatten.

Sßbaraoniömauö, f. (bie) bie ^ir>avaoni6ra^c szczur
Faraonów albo Egipski (Sat. viverra ichneumon
ober mustela aegyptiaca).

^jharaojpiel, n. (baö) taraon, g. a.

Sßrjärifäer, m. (ber) faryzeusz, g a. obudnik.
^barifaifd) farjzeuszowski, bgl. faryzejski.

^Jharmaceut, m. (Der) farmaceuta; trudnicy si
aptekarstwem, uczcy si aptekarstwa.

Sf f> a r nr a c c u i r f , f. (bie) nauka aptekarska.

CJJharmafologie, f. (bie) nauka o lekarstwach.
»pbarmatopöa, f. (bie) farmakopea, ogól przepi-
sów dotyczcych si robienia i sprzedawania
lekarstw.

Sßblio. n - (baö) gra w faraona.

$l)a fan, m. f. gafan baant g. a-

Philanthrop, f. Jtenfcbenfreunb.

pfjilipp, ni. Filip, g. a.

^it) ii ip p i ni fcf) en 3nfeln Filipiskie wyspy.
'Pbilifter, m. (ber) Filistyczyk, g. a. 2> berächtl.

jeoer gemeiue Bürger mieciuch, g. a.

$I;ilolog, m. (ber) ein Spracbgelcbrter, ein Sprad;-
funbiger filolog, g. a.

Philologie, f. (bie) bie Sprachfunbe filologia, nauka
trudnica si szczególniej jzykami i literatu-

r, L.

Sßhilologifd), ad. filologiczny, a, e.

CJSbilofopb, m. (ber) filozof, g. a, mdrzec, g.

drca.

sßbilofophie, f. (bie) filozofia.

$hilofophin, f. (bie) filozofka.

^bilofopbiren, v. n. filozofowa.

$h'lofophifd), ad. filozoficzny, filozowski.

Phiole, f. (bie) eine glafebe mit einem langen *g>alfe

uub vunben Bauche banleczka z dug szyjk
szklana aptekarska.

Phlegma, n (bab) flegma, wodnisto krwi. 2)

Sadjtftnnigfeit spokojno umysu , obojtno,
powolno, flegma, g. y.

ty»leg mat iter, m. (ber) flegmatyk.

phlegm a tifd), ad. flegmatyczny, powolny, obo-
jtny.

Sß f> l o g i ft o n , n., SSrennftoff, Äohlenftoff, flogistyk,

eiepoczyn, letjtereö ift SBännefloff ober cieplik.

sßhö'iir, m. (ber) ein erbichteter SJogel ber Sllten, bon

roeldjem mon fagte, bag nur immer einer in ber äßelt

fei, einige bunbert 3fabre alt merbe, fid) herndd) in

Arabien auf einem Berge in einem auö niohldccben«

ben .Kräutern unb ^»öljern bereiteten Stefie oerbrenne,

rnorauf au6 feiner 'iCfcrje ein neuer SJogel erwache K-.

fenix, g. a, ogniwacz, ogniwaczek, cf. wyczy-
niec, L.; samolot, g. a, L,

(Sj. Arabia, gdzie ambra rocie, kdy wiecz-
noywey niemiertelnoci fenixa widaj, który

na wonnym gniadzie, jeli sjucliy o tym praw-
dziwe, ma grób i pieluchy, PK. 475.

jhofpbor, ni. (ber) eig Sirbttrciger, jeber Stoff ber

im Bunfcln leudjtet fosfor, g. u , istota z siebie

wiato wydajca naleca do cia zapalnych.

3)bo6pborefciren, v. n. m. f). byszcze jak
fosfor.

SßhOÖDhorifd), ad. fosforyczny, fosforowy.

^boöpborfciure, f. (bie) kwas fosforowy, SBj.

^hrafe, f. [bie] eine 9ieben9art mównia, SP. fra-

zes, sposób mówienia.

^bhfif. f- (bie) bie Sltaturlchrc, Scaturfunbe, fizyka.

$hl)fifnlifd), adj. fizykalny.

f,l)l)fif»ö, m. (ber) fizyk, g. a.

jbhfiognomie, f. (bie) ©cfidjtebilbung, ©eflchtSjüge/

fizyonomlja, skad twarzy, rysy twarzy.

gbhfiognomif, f« (b' e) fizyognomika.

SJJ hi; fi o gnom if er, m. (ber) iizyonom, fizyono-

mlk, «I

5)l)l)fifd;, adj. fizyczny, a. c.
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Pia corpora = zapisy pobone (a).

Sßiano, n. (ba§) fortepian.

$ia rift, m. (ber) pijar, g. a. — ftifd) adj. pijarski.

$id)cn, v. a. = rait Sßed) befchmieren ober überjie=

ben smoa ober packówka zamaza, — powleka
ober nasmarowa, — obla, wyla.

$icf, ni. (ber) kolniecie.

$icfelb firing, m. (ber) bie luftige $erfon auf ber

Schaubühne, ber £an6tourft ,
$offenreifer arlekin,

bufon, mieszek, *skomoroch, ifl unbefannt, SSj.

kuglaiz, trefni, figlarz; 2) — f.
Änabenfraut l).

^Sicfelbnube, f. (bie) przybica, gatunek szyszaka.

Riefen, v. a. kiwa, ku; mit bem Schnabel dzio-

ba.
Riefet, n. (ba6) bie gelbroache (stra polna), *pikiet,

g. u, cf. tibi, pikieta, f.; cf. placówka enthalt

fd)on ein ganjes Äommanbo au§ beffen SDcitte eine

SSebette unb Riefet genommen roirb, poczet onie-
rzy zoony z piciudziesit ludzi, placówka;

cf. *posterunek, posterunki, PI.
f.

Sßiquet.

2) —, baS jicfetfpiel pikieta.

SßicTling, m. f.
©Selling led wdzony.

spitfnicf. m. (ber) bie ©afterei, rooju jeber ©efeflfchaf»

ter feinen Slnthdl gie^t piknik, g. u. obiad skad-
kowy, (a) i (?£. Wczoraj Professorowie Uni-
wersytetu Warszawskiego i czonkowie to-

warzystwa przyjació nauk dawali obiad skad-
kowy dla Barona Humboldt (a); cf. uczta spó-
kowa na która si spoinie skadaj, *poowi-
czki?; cf. traktament skadany, Tr., beffer —
skadkowy.

^iebeftal, n. (\><x%) baö gufjgefreil, postument, g. u.

podstupie, podstawa, podstawek, podsupiec.

Sßief, n. (ba6) pik, jedna ze czterech farb w kar-

tach Francuzkicb. 25a8 SßiefaS as pikowy}
cf. wino.

Sßiefe ober $ife, f. (bie) ein Spiefj mit einem langen

Schafte, pika, kopija, dzida eigentl. SBurffpiefj. 2)

— , ber ©roli chrapka, *rankor, g. u. — auf Se»

manb haben ans, ankork mie na kogo.

^iefenier, m. (ber) ober pfenier, sßiefenträger piki-

nier, *pikownik, pik zbrojny.

$iepfen, v. n. m. h. piszcze, wrzeszcze jako
ptastwo domowe.

(ßirti@mu8, m. (ber) pietyzm, nabonisiostwo.

jjjietift, m. (ber) ein jrómmier, grömmling pietysta,

naboni, witoszek.
sßietifterei, f. (bie) wietoszeswo.
^ietiftifd), adj witoszeski, pietyslyczny.

Sßifant, ostry, dojmujcy (co do smaku i dowci-
pu)? uszczypliwy.

Sßitefd), f. bekiesza.

Sßifiren, v. a. dobo kogo, urazi kogo.

jilger, pilgrim, m. (ber) ein SMlfahrter, SReifcnber

ju gufj nad) heiligen Dertem pielgrzym, g. a. p-
tnik. Iuff. putnik.

Pilgerfahrt, f. (bie) pielgrzymka (jako podró).
sjUgerin, t (bie) pielgrzymka.

pilgern, v. n. m. f.
pielgrzymk odprawia, piel-

grzymowa.
sßügerfchaft, Sßilgrimfchaft, f. (bie) pielgrzymstwo,

pielgrzymka.
$ilgerftab, ni. (ber) laska pielgrzymska.

jilfetafel, f. (bie) biliar, g. u.

jillau, eine Stabt Piawa.
jille, f. (bie) piguka.
$illenbreher, m. (ber) pigulewicz, fcherjroeife bom

Slbothefer.

^illenform, f. (bie) forma piguki i na piguki.
^illenfchacbtel, f. (bie) puszeczka od piguek cf.

— z pigukami.
Sßillenfegge, f. turzyca kulkowa, Jndz. (2at. ca-
rex pilulifera).

^Pilot, m. (ber) ber Steuermann, ber SothSmann ster-

nik, rotman, g. a. eigen», ein äflenfeh ber imÄabne
borauS fährt, cf. przednik.

$pUj, m. (ber) grzyb, g. a, bedy, trzonu niema-

jce = Sat. fungi.

OPiljarten: kolarz, kozar; bielak? syrojeszka,

óta jak rydzek; houbki; podpieniek; kopa-
ki, bedka; siniaki.).

'Piläig grzybiastyi gbk obrosy.
pimpelmeife, f. (bie) (Sat parus caeruleus) sikor-»

ka pospolita, bkitna.
^impernufj, f. (bie) kokocina woska (Sat. pi-

stacia vera). 2) (Sat. staphylea) kokocina, ko-
koczka

<pimpernell, «Pimpineile, f. (Sat. pimpineila) bie-

drzeniec, f. Sibemell.

2) — , Stehipimpinett (Sat. pimpineila saxifraga)

rospikamie.
3) — (Sat. poterium sanguisorba) yleniec so-

wia strzaa, KI.; krewnik, L.

»pinaffe, f. (bie) eine 2Crt Schiffe mit biereefigem .£>m*

tertheile, pinas, Stuff.; gatunek okrtu z czworo-
graniastym tylem.

pincette, f. (bie) eine fleine ärmliche 3ar\Qt obc-
ki pi.

^Pinguin, m. (ber) pingwin, 9tuff.; nad) Jarocki:
bezlotek (Sat. aptenodytes

f.
gettganS, im Blu-

menbach.
spinie, f. (bie) pineka, linbowy orzeszek; pinela,

ber ^inienbaum. NB. bie 3ürbelnufj ifl nach Surfom
etroaS babon berfd)ieben.

$infe, f. (bie) gatunek statków dugich z pa-
skim dnem.

>Pinne, f. (bie) sztyfcik, nitabliczka, okówek u
wstki.

^innbolj, n. f. gaulbaum 1).

ptnfel, m. (ber) pdzel, g. dzla, ki, f. 2) —
fig. f. Sinfaltepinfel , ScbaafMopf bzdura, *pip«,

rura, duda, guptas, SBj.
v})ifelchen, n. (ba8) pdzlik (a), pdzelek.
pinfelei, f. (bie) mazanina. 2) skwierczenie.
^pinfcln, v. a. pdzlowa, maza pdzlem, fig. ba-
zgra, gwazda. 2) v. n. flogen, icinfeln ali
si, narzeka, skary si, skwiercze.

spinfelftiel, m. (ber) trzonek u pdzla, *pdzlisko.
pinfelftrich, m. (ber) pocig pdzla, pocignienie
pdzlem.

^>int, m. (ber) czonek mski, kuszka, chuj, g.

chuja, kaczka.
* 4Pinte, f. (bie) pinta, (miara pewna), pógarców-

ka, Trój.
spipe, f. (bie)_ eine Slrt langer Sbanifcber_ 3Bein= ober

Delffiffer, pipa, gatunek hiszpaskich dugich
beczek od wina albo oliwy.

spipen, v. n. f. piepfen.

pipenftab, m. [berj klepka, cf. pipówka (do

beczki).

$>ipenftflbe/ PI. pipowka, Contr.; cf. klepki, wan-
czos?.

lieber, ^Piepfer, $>ieperling
;

m. [ber] wiergotek,
piska; delikatni, piecioszekj cherlak.

«Pippau, m.
f.

35acbpippau.

?)ipbg, m.
f. ?>fipp8, pype, g. pypcia.

spique, f. (bie) pika, dzida. 2) ber ©rott *rankor,

g. u, chrapka, gniew skrycie w czowieku
wrzcy, L.; j. S3, mie chrapk na kogo. 3) f Cßief.

piquet, n. (baS) eig. ?)ifet, eine Slnjabt ©olbaten

gemßhnlirf) funfjig, bie immer in SBereitfchaft fein rnufj,

ben gtino S« beobachten, (eine gelblagerroacbe) pi-

kieta, f.; placówka , (erjtere befteht au§ einer be*

ftimmten ®annfcbaft, bon roelcher erft bie 'Picfettert

betad)irt roerben, äßä-, allein posterunek ift ein <Si)=

nonijm bon placówka, SBj. Czasem na posterunek
cay batalion posyaj, SBj.

Sj. po drogach stay posterunki jazdy, (a).

9>iraa6, «pieraaä ober 'Piraf, n. ber 8Jegenröurm,fo*

fern er al§ Äober am Slngelhadten bient ddownica
suca za net u wdki na ryby.

^>irol, ^pirolt, m."bie ©olbamfel, kos zocisty, wy-
wielga; cf. 8Juff. unb Ladowski: wilga; aud)

wywilg roirb biefer fchóne SJogel in einigen ©egen»
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ben $oler.8 genannt. Gr,. glos jego donony, po-
dobny jest grubemu, wesoemu, przerywanemu
gwizdaniu. A e z tym gosem najczciej w
w wilij dni ddystych sysze si daje, stad

w niektórych okolicach Polski nazywaj go
take wywiega, Jar. 3fOlogie.

$ifad*en, v. a, plagen, quälen, jufetjen, bi, da sie

komu w znaki, mczy kogo, dokucza komu,
trapi, drczy.

$ijj, m. ober $iffe, f., ber Urin, <£>arn, szczyny,
El. mocz, g. u. Aalte $iffe f. t&arnjmang

strangurya.

$iffen, v. a.
r

unb n. m. I)., szcza, Prs. szcz,
puszcza wod przyrodzona; cf. puszcza mocz,
Elem. Gr,. ino Settc pifjen w nocy ryby owi;
uryny nie trzyma, podla si.

Riffen, n. (ba8) szczanie.

differ, m. (ber) szczoch.

sjjijjtopf, m. (ber) uryna, g. a.

$ifroinfel, m. (ber) kat do szczania.

$i (tacie, f. f. $Pimpernujj 1).

?>iftajien, roilbe, kokocina, klokoczka, L. aud)

pistacya, SBarfd).

$iftol, n. (ba6) bie Ciftole, pistolet, g. u. 2) bie

$iftole, eine fraiijöflfd)e unb Spanifche ©elbmünäe

Don fünf Shalern, pistol, cf. luidor.

$iftolenholfier, f. (bie) pistoletowe olstro.

$iftolenfchu§, m. (ber) wystrza z pistoletu.

Sßitfchaft, n.
f. $etfchaft, piecz, f., piecztka.

sßittorcSf f. malerifch malowniczy, adv. ma-
lowniczo.

$lafat, n. [ba§] ein obrigfeitlicher 23efel)l, — 2Cn*

fchlag, (Sbift, äJlanbat, rozkaz zwierzchnoci
przybity, — przylepiony, plakat, g. u, cf.

ukaz.
Placenta, f. ober ber gruchtboben, grudka, Bot.

lacfen, aid v. n. m. f>. auch pladfern (beim Gjerciren

ber ©olDaten) einzelne unorbentlicbe Schüffe fljun,

puka nie w por, nierówno strzela, nie-

wczas — . 2) v. a. berb, feft fcblagen krzepko—,
mocno ubija, klepa. 3) — , febr plagen, mozo-
li, trapi, drczy.

flader, m. (ber) ein fehlerhafter Sdjufj wystrza
niewczesny, pukanie nie w por. 2) — ein

glecfen, ÄlecfS plama. 3) ber geiler," ba6 SSerfehen,

uchybienie, omyka. 4) — einer ber ben anbern

platft trapiciel, g. a; drczyciel, zdzierca.

^ladferei, f. (bie) eine befchrocrliche Slrbeit ober Se«

mühung , kopotarstwo, JL.$ cf. mozoa, mka.
2) unbefugte Grpreffung trapienie, drczenie, zdzier-

stwo , ciemienie. Sprlrhro. gospodarstwo,
kopotarstwo, L.

$lage, f (bie) ein mijjereB, befchroerlicbeö Uebel, pla-

ga, klska, mka, bieda, kara Boska, ka,
utrapienie, skaranie, udrczenie. 3d) habe meine

— , bibl. mam ja za swoje; cf. lud ten —
ma te za swoje; bo go nasi dra dobrze,

p °j-
©ro9e plagen wielkie plagi; Gr. deszcze

wstrzymaj? groc? krajowi klsk to jest zni-

szcz robaki i owady, które wszystko wyt-
piay (a). Die Sanbesplage kara na kraj , kara
Ober plaga krajowa, plagi ziemi.

Clagegeift, m. (ber) duch katowniczy, Krs. 8,

179; cf. naprzykrzony czowiek, djabe, po-

kraka.
ijlagen, v. a„ ftrafen, jüchtigen, bibl. bi, kara. 2)

allerlei fficrbrufj unb Sorgen beruifarhen, mczy,
drczy, trapi, dokucza komu, Gg. plagt fie

ber -Center? czy ich kaci nadali? Bohom.
Sich plagen (mit etro.) mczy si, mozoli si
nad czm.

$lager, m. (ber) drczyciel, trapiciel, ciemi-
yciel.

3>lageteutel, m. (ber) ber spiogegeift, naprzykrzo-
ny czowiek, djabe, trapiciel, drczyciel,

g. a, cf. wydrzyduch, cf. sekutnik, m. unb se-
kutnica, f.

plagium, plagiat, n. (ba8) pismokradztwo, ra-
bunek literacki.

$ lamp, f (bie) ein furger SDegen mit einer breiten

Äiinge, krótki paasz z szeroka gowni, eig.

byskawka, "Tr.

9>lan, adj. eben równy. 2) fafjlid) pojtny, nie-
wytworny.

$ian, ni. (ber) eine Gbene, równina, równia. 2)— ein ©runbrijj, ZCbrig, Gntrourf, plan, g. u, rys,
abrys, ukad, ein Gntrourf bei Slufceinanberfetmng ber

(Srben, Gj. ukad ^dziaowy, siR<S. StheilungBplan;

cf. rozkad
, j. S3, rozkad lekcyi (Stuilbeil*

plan).

2) '»piane fdwiieben plany knu, knowa, —
ukada.

3) -, eine 2)etfe bon grober Ccinmanb über einen

SDBagcn , pokrywadlo z grubego pótna na
wóz, plan.

Sßlane, ©efrelle, £Uiarre8 drewniane krosna, Techn.
beim äBachöbleichen.

Alanen, v. a. równa f. ebenen.

sjjldne, f. (bie) bie Gbene, równina.

i planet, m. (ber) ein SOBanbelftern, planeta, f. gwia-
zda niestanowna, Dm. 97. Sie "Planeten lefen ober

Statiöitat ftellen wykada komu planety, progno-
stykowa.

Planetenbahn, f. (bie) orbita planet, droga —

.

Planeten jähr, n. Iba8] rok planetny ober — pla-

netowy.
spianetenlauf, m. (ber) bieg planety ob. planet.

Sßlanetenlefer, m. (ber) planetnik, wyktadacz
planet; cf. planetarz, gwiazdmistrz, g. a.

$lanetenfbftem, n. (bau) system planetowy.
Sßlattiren, v. a., ebenen równa, uiówna,uplanto-
wa drog (a).

2) bei ben SStichbinbern: «Driidfpapier burch ein

mit Sllaun gefotteneö Seimroafjer jiehen
,

papier
wodny w wodzie klejem macza, aby si sta
klejowym, klei papier; cf. L. lentrykowa, cf.

Ruff. kwascowa.
"Plaiiirhammer, m. (ber) motek do równania

blachy.

$lanirroaffer , n. (ba8) woda do klejenia
papieru.

plante, f. (bie) eine Sohle, bal, g. a, Pi. bale, dyl,

palanka. 2) — eine bretterne äßanb, ciana z ba-
lów, parkan z dylów.

$lä u fein f. pladfen, harcowa.
"plan fein, n. tbaö) karc, harcowanie.
$länfler, in. (ber) harcownik.
$lanlo8, ad. bez planu, bez dyspozycyi , bez
rozkadu, SDSj.

>r lanlofigf ei,t, f. (bie) brak planu, niead.

Flaumacher, m. (ber) czowiek ukadaniem pla-

nów cigle zajty; planista Trój.
Sßlantage, f. (ble> bie 'ilnpflanjung, plantacya,

zagajnik, g. a, Contr, in SBeftpmifjen'; cf. gaj.

$lapperei, f. (bie) brednie, Pi. gadanina, gadun-
. ka, plotki, g.0,5.

$ lapper er, m.
f. Plappermaul, plotkarz, 2Bj. pa-

pla, pleciuch.

$lapperl)aft, adj. gadatliwy, wiegotliwy.
tjilapperhaftigfei," f. (bie) gadatliwo, wie-
gotliwo, t'.

Plappermaul, n. (ba?) bie $lappcrtafd)e
,

papla,

gadua, plotka, cf. jzyk mu jak na koowro-
cie lata, Tr.; cf. wiegot, klekot, breda, stary
hreda. 3n ber <San8ciitfprache ift breda ciii alter

Wann, ba6 bcutfdje berebt ift bamit oermanbt.

plappern, v. n. m. h. gada, baja, papla, trze-

pota, wiegota, bredzi. Gj; plappert ir)r, un»

terbcffen gefd;icbt Sdjaben gadu , gadu a psi w
krupy ober wilk w owce ober a winia ryje;

cf. pacierzowa?.
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$Iärrauge, n. (ba8) ciekce okoj wywinicie
powiek Trój.

$lärräugig majcy ciekce oko.

jlarre, f. (bie) eine grofje ©latter, krosta, 2)

plama.

plärre, f. [bie] ein groQeö Sflaul ,
gba, morda,

pysk, paszcza.
plärren, v. n. wrzeszcze, rycze, becze,
paka.

sß
1 a ft i f , f (bie) bie Silbnerei, bie Sßilbefunft in Sfjon,

SBadjS, ©cb9 K; jebe Sirt äufeciiidjer in bie itugen

failenber Darftellung, plastyka, formierstwo,

ksztatowanie, sztuka nadania ksztatu jakiej

rzeczy.

Claftifd), adj. plastyczny,

pltane, f. (bie) jawor.

flatteren, v. a. patowa, platerowa. SBeift ptatierte

©dwallen sprzczki biao platowane f. blattiren.

sßiatina, f. (bie; ein febr fdjroereg, roeifjeö 9Mal(,

roeifjeß ©olb, platyna. 35cr siatinafchroamm gbka
platynowa.

^latfrhen ober biätfcbern, v. a, unb n. m. r) pie-

szczc, pleska, pr.=poln. peskaj pluska,
plaska; v. n. plusn.

^latt, adj. paski, a, ie. 2) — adv. pasko. Gj.

platt machen spaszcy, paskim zrobi. Gin blar--

ter 2tuöbrucf prostacka mowa, plaski wyraz. Gj.

najpaciejsze bufonady, SP.

Da§ platte Sanb kraj polny, ld. Ginem bie

platte 3Bahri)eit fagen w klar , bez ogródki, w
brew prawd powiedzie,

jlattbort, n. (baS) f. 2>ar)Ibort, burt okrtu
zwierzclini. cf. blank okrtu, L.

SJJlittdjen, n. iba$) blaszka."

^lattbeutfcb, ad. nisko —, prosto niemiecki,
ninonieniiecki; bie — e ©brache mowa niszych
Niemiec.

platte, f. (bie) ein SSerfyeug juin platten, ba3 glatfc.

eifen, elazko do prasowania, do gadzenia,
ii rash a, tablica, Tchn. STCan fönnte e6 nad) ria>

tiger Analogie nennen prasowido.
2 1 eine ebene glicfje paszczyzna. 3) bie ©latje,

golizna, ysina, plesz, g y; (bibl.)

4) — , ein breiter unb ebener Äörper bon Stein

ober ajjetatl, g. 83. eine Gifenpiatte blat, g. u, cf.

wierzch stou, cf. Ruff. list.

Die platte au einem Äupferfticfie, bie Äupferblatte,

blacha do ryciny (kopersztyenu). Die gefchorne

platte eincS SßriefterS korona kapaska. gin
bleierne — blacha oowiana, Ossk. Die — bei

ben Cflangen zwierzchnia blaszka (Sat. lami-

na, Bot).
$latteifen ober gSlatteifen, n. f. platte 1), elazko,

praska, elazko do prasowania.

$latteifje, f., ein $ifd), prasowideko, paszczka,
flader (Cat. pleuronectes platessa).

platten ober blatten, v. a. prasowa, — elazkiem,
równa, zrówna, spaszczy, rozpaszczy,

q&latterbfe, f. (bie) groszek (Cat. lathyrus); cf.

cieciorka, ciecierzyca. AnoUtcje —
f.

Grbeidjeln.

©elbe — f. «öonigroiele. SSreitblattrige —
f. 33ou=

quetröirfe. ©ragblättrige- f.Sergticher.

$latterbiHg8, adv. koniecznie, niezmiennie.

SJJldtterin, f. ibie) prasowniczka.
^lattfifd), m. (ber) paszczka.
'JHattfujj, m. (ber) bie ©obie be8 gufje, stopa; cf,

Pleno?.
2) —, ber einen breiten gufj bat, paskonogi,

dloniatonogi, eigentl. ©chroimmfüjjig.

Plattheit, f. (bie) pasko
$lattiren, v. a. powlec, powok da srebrn.
$lattnafe, f. (bio paski nos.

üßlattnafig paskonosy.
^lattner, m. (ber) ber ^arnifd)mad)er, patnerz, g. a.

^lafc, m. (ber) bie üKachahmung eines ©d)afle8, ein

©djlag, pac, puk, huk, trzask. 2) — , ein breiter,

ebener Äucfjen, ein glaben, placek, g. cka. 3) —

,

ein 9taum, Ort, eine ©telle, miejsce, plac, roz-
kurczenie, przestwór, g. u. pats wegnehmen?

@£. drzewo przestarzae staje si niezdatnym i

próno miejsce zalega, Krs PP. 211. Gr nahm
— auf ber britten Sant zaj miejsce na trzeciej

awce (a), cf. usie, siada, auf bem ^latje blei*

ben, b. i. getobtet werben polec na placu, zosta
. Der ©emeinblatj miejsce pospolite. Gj;.

dziecinna przysada antytezów, zimna rozrzu-
tno miejsc pospolitych, mieszne naduycie
figur, SP.
Sßlaij greifen= Stattgaben mie miejsce, f. ©tatt.

$lat5abjutant, m. (Der) adjutant placu.
sJ5latjbuchfe, f. (bie) pukawka.
^laijcommanbant, m. (ber) komendant placu.

'platjen, v. n. m. f). fnalten, berften, puka, pkn,
rozpkn si, 2) fallen, pacn, run, upa.
i£>erau9plaj3en wyrwa si z czem (jak Filip z
konopi).

$lafcer, m. [ber] pukawka.
^ lat} go Ib, n.

f.
ÄnaÜgolb.

^latjtugel, f. (bie) kulka ze szka pukajca
na ogniu.

^Slatjmajor, m. (ber) Placmajor, g. a.

CJJlafcmeifter, m. (ber) ber aJortanger, rej wodzcy.
2) auf ^)od)jeiten ber SWarfdjad druba, g. y,
cf. febr alt dziewosb , cf. sprawca igrzysk,

Grn. «gmbb.

^latjregen, m. (ber) ein heftiger Regen in grofjen

Stopfen deszcz ulewny, deszcz wielki, — na-
walny, luncy, "nawanica eig. mehr bom ©turm
— ; cf. deszcz gwatowny, deszcz nagy,
ulewa.

Cßlauberer, m. (ber) plotkarz, peciuch, papla,
wiegot, g. a, gawda, bajarz, gadua, gada-
tywus, *gdak

, g, a , szczebiotka
,

plotka, cf.

pi.=bofn. breda welches in ber ©nnScritfprache einen

alten STtann bebeutet, cf. beutfcb: berebt; cf. bre-
chajio, eig. 3"»9 f"brefd)er. G$. ple pleciugo byle
dugo, baje baju etc. (a).

Klauberei, f. (bie) brednia, PI. g. bredni, plotki,

gadanina, gadanka, cf. *paplotanie; 3. ©. Wac
Pana bawi moje paplotanie, P. Jan.

Cßlauberbaft gadatliwy, wiegotliwy, wielo-
mówny.

spiauberhaftigfeit, f. (bie) gadatliwo, wie-
gotliwo.

SjSlaubern, v. n. gada, wiegota, ple, trzepo-
ta, gawdzi. 3- S3- Pogawdziein sobie po
przyjacielsku, P. Jan.

$laubern, n. (ba%) gadanie, bajanie, wiegotanie;
pogadanka.

^Slaubertafrj)e / f. (bie) plotkarz, peciuch, g. a,

swiegotka , szczebiotka; cf. *gdak, g. a, cf.

jzyk mu jak na koowrocie lata, Tr.
* 01 a uff eh, interj. ein brobinjieueS Sort, ba& ®e*

räufdi eineö plö^lichen Sluggufjeg chlust, g. S. chlust

na niego z okna pomyjami, buch!

*$Iauffd)en, cf. gießen chlusta, pluska.

$lau§e, f. (bie) in Cßreufjen für Sunge, puca, g. y,
(a) i cf. puca, Pi. Die — beim Orhfen puc»
ober dudy, bon Heineren Shieren dudki.

Plebejer, m. (ber) plebejusz ober *pospoli-
tak; einer ber berborben fbrid)t chachol, ift unbe*
fonnt, SBj.

^linfe, f. (bie) nalenik? cf. brobinjieilskowrodnik;
cf. grecuszki, bliny, ift Siitf).; j. 5B. — z mki
gryczanej, P. Jan.

'Plombage, f. (bie) blomba, cf. plombaa, plombo-
wanie.

^lombiren f. berbleien.

$!o<3 ober blufe, 5. S3, auf ben «ßtu^ cf. ©tufe, b. i.

fogleid) na prdce, w moment.
$l6ts, m. ober $ló6e, f. plocia, plociczka.
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Clófelid), ad. nagy, raptowny, niespodziany.

adv. nagle, raptem.

Cinberhofen, Pi. roeitc tiofen , roelche bis auf bic

gerfen gehen, pludry, Pi. ift gemein; cf. szarawa-

ry, cf. rajtuzy, 3Bj.

$luge ober ^lufche, f. kot.

Blump, plumps, ein 2aut, roeldjer ben ©chall nad)»

ahmt, ben ein großer, biefer unb fchrocrer Äörper

macht, wenn er plö&lid) in ein tiefes «Baffer fällt,

plump, plusk, szmak, SR.uff. 2) — ad. uuförmlid),

tölpifd), nieforemny, nieksztatny, niezgrabny,
aud) nieokrzesany,

plumpe, f.
f.
Cumpe, pompa.

plumpen, v. n. ben gdjaü plump bon fid) geben

plumpsn. SuS SBaffer — wpa w wod.
^lumpljeii, f. (bie) niezgrabno , cf. niefo-

remno
^lumbfact, m. (ber) ein äufammengebrehteS Sud)

beim <Si>tel bamit 511 fd)lagen, pytka, pyta (skr-
cona chustka).

^lumpfen f. plumpen.

glunber, m. (ber) ein Sumpen, ein untauglid)eS unb

alteS ©eräth, gagan,g. a, PI. y, rupieci, graty

(bergleicbe beutfd) ©eratb).

2) eine fchlechte unerhebliche ©ache bagatela,

fraszka.

gUünberer, m. (ber) plondrownik, g. a, upieca,
rabu, 3Bj., cf. rabunik, *rozchwytacz, g. a.

Sßlunberfammer, f. (bie) komora, schowanie do

rónych gratów domowych, Tr.

gjlunbertram, m. ^Jlunber überhaupt; Jrobelfram

stare sprzty na tandecie; sklep tandeciarski.

sßlunbermaiin, in. (ber) f. Sumbenfammler, szma-
tnik, g. a, aud) gaganiarz, SBj.

jlunbermartt, m. (ber) tandety pi.

sjliinbern, v. a. im Ariege ber beroeglidjen »äüter mit

©eroalt berauben splondrowa, rabowa, ztupi,

zrabowa.
Sßlunberfatf, m. (ber) wór z rupieciami, — z

galgannmi.
^lünberung, f. (bie) rabowanie, upie, g, y, cf.

rabunek, grabie, g. y, rozszarpanie,

plural, m. (ber) liczba mnoga.

CluS, n. przewyka, L. jßluS minuS wikszo
lub mniejszoci mniej wicej.

$lu8mad)er. m. (bei) ein fammtartiger 3eug plusz,

SBj., *pli ober *plisia, tkanina do aksamitu po-

dobna, plusz, Tchn. 2) ciuacz (dla zbijania

funduszu).
5>IuSquamperfect(um), n. (baS) czas zaprzeszy
(dokonany) (w gram).

$lut}ig, adj. = aufgebunfen, nabrzmiay, nabrz-
ky, napuchty, nadty.

$5 bel, m. (ber) gmin, g. u, pospólstwo.

$5 bell) a ft, adj. gminny, prostacki, nieokrzesany
pody, karczemny.

«ßöbelhaufe/ m. (ber) gmin, mottoch , tum po-

spólstwa,
gjóbelhaftigteit, f. (bie) gminny obyczaj, pro-

stactwo.

$",öbelherrfd)aft, f. (bie) gminowadztwo.
$ocal, m. (ber) puhar, g. a.

spod)brct|t,n. [baS] deszczka do gry poch ober

puk zwanej,
orhen, v. n. m. F). einen bumbfen Schall bon fid)

geben , biefen ©djall bcrurfad)en puka , koata,
stuka, 'i) trogen , mit Ungeftüm biofjen bryka,
fuka, grozi, dsa si, hardo si stawia
Niechaj sie nigdy saby na mocnych nie dsa,
Krsk.

Sluf etroaS bodjen, ein übertriebenes Vertrauen auf

eine Jcrfon mit Ungeftüm an ben Jag legen, upie-

ra si na co , chepi si ,
przechwala si

kardzie i zuchwale, cf. junaczy, zbyt zaufa-

nym by na co, spuszcza si chepliwie na co,

brawurzy. 35aS ^erj bocht mir serce mi bije,

dry, trwoy si we mnie serce. 6r..

3)a§ Grj pod)en, b. i. Hein flogen kruszce tuc.
Jochen, n. (baS) pukanie, koatanie, stukanie.

2) — fukanie, dsanie etc.

kocher, m. (ber) ein trofciger Prahler, zuch, g. a,

brawura, junak, g. a, cf. uparty w swojra
zdaniu.

^od)erj, u. (baS) kruszec tuczony.
$od)hainmer, m. (ber) mot do tuczenia rudy.
^odjmühie, f. (bie) baS gSochroerf, stpy krusz-
cowe, L., ef. tuczarnia.

$ocfe, f. (bie) ober «ßoefen, PI. ospa; alt--boln. opi-
cej Äafcbub. gocieje.

$ Offen, v. n. m. f). ospy dosta.
4o cf en gift, n. [ba] jad ospowy.
^oefen grube, f. (bie) doek ospowy, dziurka od
ospy.

*sj5 o cf entrant chory na osp.
^ocfcnnarbe, f. (bie) blizna po ospie, dziób.
$ocfennarbig, adj. ospowaty, dzióbaty, cf. gra-
dowaty. <&e. aus einem Stecfbrief aus Äalroaria:
na twarzy duo gradowaty.

$odenH)urjel, f. (bie) skwina, korze skwino-
wy, Bot. f. Ghinarourj.

Cßobagra, n. (baS) podagra, pedogra, *dna
nona.

$obagrifd), ad. podagryczny.
spobagrift, ni. (ber) podagryk, g. a, podagryczny
czowiek, na podagr cierpicy, cf. *pe-
dogrysta.

^oefie, f. (bie) bie «Didjtfunft poezya. 2) — , ein

©ebicht poema, wiersze.
$)oet, m. (ber) ein Siebter poeta, wierszopis,
rymotwórca.

sPoetif, f. (bie) poetyka.
3>oetifch, ad. poetycki (ben Did)ter betreffenb I)

wierszopiski. Krasicki zostawi wzory li-

stów wierszopiskich. Dm ci). 2) poetyczny»
adv. poetycznie.

sßoggengras, n. f. Ärßtenbinfen.
s3>oi)le ober ^ole, m. (ber) Polak, g. a, PI. Polacy.
3um —n machen przepolaczy , na Polaka
przerobi.

fohlen, n. Polska, im loc. w Polsce, beffer alS

Polszcz.
©rofjpoblen Wielkopolska.

goblin, f. (bie) Polka ober feltner gem. Polaczka.

ty o 1)1 in, ober polnifd)^ ad. Polski. 3nS bolnifd)e

überfeinen na Polski jzyk przeoy, prze-
polszczy.

point, f. (bie) (flj.) sam szczyt, co najba-
rdziej zwraca uwag lub uderza, najtrafniejsza
myl , gówna myl.

?>oin f iven, v. a. m. h., poniterowa, stawi na
kart. <Der ^ointeur (frj.) poniter, grajcy w
faraona.

$ofal, m. (ber) puhar, g. a.

^ofuliren, v. n. m. 1). dobrze yka, bawi si
puharami, pokale wysusza.

$ófel, m „ f. »pn'fei rosó, lak.

^Öfelflcifd), n. (baS) miso solone.

^ol, m. (ber) biegun, g. a, *przyosek, L. J)ie

(Srbbole bieguny wiata, 9Öj., *zatyki, osie

wiata, L.; cl. 'zawiasy.

^olangen, eine 6tabt Poanga, eig. Potaga.

Polarisation, f. (bie) — beö Öid)t8 polaryzacya.
poiarfreiS, m. (ber) koo biegunowe.
jjolarltnber kraje biegunowe, pi.

^olarftern, m. (ber) gwiazda biegunowa, gwia-
zda polarna, — eglarska, morska.

9> o 1 a

r

3 i r f

e

L', m. (ber) cyrku biegunowy, — po-
larny, beffer kolo biegunowe, 8B3.

»Pole f. $of)ie.

'Pol emit, i'. |bie] polemiko, spór literacki.

^Polemifd), adj. polemiczny, sporny.

$oIci, m., joleimunjc, f. polej, g, eju, (Cat.



3>0lh>fie — poltet«. 585 *Poltei'tm£ — tyotue.

mentha pulegium)
f. ^>erj}30lei> äßilber — f.

tfcfermünje.

Spolböbe, f. [bie] wysoko gwiazdy biegunowej,
Tr., wynioso bieguna,

police, f. [bie] rewers asekuracyjny, — od za-

bezpieczenia.
spolicei, f. (bie) policya,

f.
^olijci.

?ß Ol tren, v. a, polerowa, gadzi, glancowa.
9>0lirer, m. (ber) polerownik, gadziciel, g. a.

'Polir polerowany, polerowny.
^)Olirfn;o eben, m. (ber) rygowalnica , narzdzie
kociane, którem szewc robot wygadza, L.

sßolirmüble, f. [biej myn do polerowania, po-

lerownia.

9)oiirftab(, m. (ber) stalica, L
Sßoliteffe, f. [bie] polityka, maniera.
?>oliticu8, m. (ber) polityk, g. a.

$olitif, f. (bie) polityka, politycyzm.
politifer, sp o litif u©, m. [ber] polityk, g. a.

'Politifd), ad. polityczny, a, e.

$0li,tiir, f. (bie) polor, politura, polerunek, g.

nku, L.; bysk, poysk, *gladkoblask, glanc,

»Polije, f. (bie) eine §Serficberung6fd)rift, befonberSbon
einer 2(ffecuranjä©efellfcbaft, polisa, list na ewikcy,
wiadectwo, atest.

f. 'Police.

^olijei aud) sPolicei, f. (Me) policya.

^poligeibeamte, m. (ber) policyant, g. a.

Colijeiorbnung, f. (bie) ustawa policyjna.

^polijeibicner, m. [ber] suga policyjny.

f>oli$eipräfibent, m. fber] prezes policyi.

'Polijeiroefen, n. (bag) policya, policyjne
sprawy.

5>olijeilid) policyjny.

'polijjetröibrig przeciwny ustawom policyi; adv.
przeciw ustawom policyjnym.

^ollmebl, n. Slftermebl, polednia- mka.
$ olnifd), ad. polski, a, ie. ®ie polnifche Sprache
jzyk polski; Polszczyzna. (jj. — od Sw.
Lipki beiborben poln. 3n8 $>— e überfein spol-
szczy.

$Olonäfe, f. (bie) taniec Polski, polonez, g. a.

'polonifiren, v. a. (prze)polszczy, na Polaka za-
mieni, na polskie—.

pollution, f. (bie) ciekczka, g. i, cf. pollucya.
t>olfter, m. ober n., ein Jliffen materacyk, g. a,

poduszka, *polstra, SBarfcb.

^> o 1 ft c r d) e n oberb. »Polfterlein, n. poduszeczka, ma-
teracyk, g. a. gj. okadania ywota mitkwia,
piounem — z nich robione materacyki, DD.;
cf. patuszek, DD.

^elftem wyciea, wypcha, wypycha, [cf. na-
bija, *po!strowa,

"Polfterfrubl, m. (ber) krzeso wypchane; cf.

krzeso z poduszkami wypchanemi.
^olterabenb, m. (ber) wilia wesela ober przed-
weselna, — przed lubem, pusta wilia, pusty
wieczór, *ograbiny, Pi , cf. dziewicznik, s.

?, Stiff.

«Polterer', m. [ber] haasownik, haanik , haa-
burda , *paiiwoda , eig. ein Sügner nad) SBj. unb
Rutkowski; cf. *zgaga, gorczka.

$oltergeift, m. (ber) przeszkoda, ma ober po-
kusa nocna, strach, straszydo, poczwara.

3>olterfainmer, f. (bie) bie »tumbelfammer komora
od starych gratów.

Coltermeffe, f. (bie) bie am grünen Donnerfrage
unb (Sbarfreitage gelefen roirb, msza która w wielki
czwartek i w wielki pitek bywa czytana, cf.
a I ii 8 msza nieskadna, msza bez koca.

Woltern, v. n. m. h. eig. ba e8 ben (Schall nachahmt

i"«f
in M>merer ftfto Körper macht, roenn er fid) mit

-peftigreit auf einen anbern hohlen unb bohüiegenben
feften Äorper beroegt, uneig. lermen unb ungefhlm unb
hafttg hinter einanber reben, koata, zgieku
ober trzasku narobi, cf. haasowa, fuka, pio.
runowac.

foltern nfj, f. (bie) einer fleinen SCauft große SBälfche

9cüffe,
%

bie mehr Schale als Äern hoben, due
woskie orzechy z maeml jdrami; Stuff.;

grecki orzech.

Coition, m. (ber) junak, g. a; cf. kuropoch ober

kuroposzek.
Sßolbolf, n. (ba8) naród podbiegunowy.
^olceber, n. (ba8) wielocian.
spolfjgamie, f. (bie) wieloestwo.
polbgon, n. wielokt, g. a.

jSolhb, m. (ber) wielonog, g. a, beffer polip, g. a.

©er Stafcnpolbp *krakacica, beffer polip nosowy.
Gin — im <£)aire narol w gardle.

Sßoll; tecbnifd) politechniczny.

SJSomabe, f. Cbte) pomada.

c> om ab iren, v. a. pomadowa, natuci.
Sßomeranje, f. (bie) pomaraza (Sat. pomura au-

raiuium).

joiner an jenbaum, m. (ber) drzewo pomaraczo-
we (Sat. citrus aurantium).

spomeranjenblütbe, f. (bie) kwiat pomara-
czowy

^Jomeranjenfarbig, ad. pomaraczowy.

spomeranjenfchale, f. (bie) skórka pomara-
czowa.

Sommer, m. (ber) Pomorzaniu, Pomorczyk, Po-
meranczj'k.

$ommerin, f. (bie) Pomeranka
$ommerifcb pomorski, pomeraski.
Sommern, n. Pomerania, Pomorze.
spomo.d)el ober spomucbel, Sorfcb, m. (Sat. gadus

callarias) fehlt im Jarocki, beim dorsz ift bei ihm

Sat gadus morhua; cf. poniuchla, dorsz, cf. go-
wacz nad) Golaski.

homolog, m. (ber) pomolog, owocnik , znajcy
si na chodowaniu drzew owocowych, umiej-
tnie trudnicy si niemi.

'Po mb, m. (ben ein feierliches ©ebrcmge pompa,
przepych, okazao.

ctompe, f. f. sjjumbe pompa.
pombernitfel, m. grobeS SSrot, (granj. bon pour

nickel?) chleb razowy, gruby.

pomphaft, ad. pompatyczny, a, e, szumny, j.

S3, styl.

^omphofen, PI. pludry.

pompös fam. wspaniay, pyszny.
'ponceau(farben) ponsowy.
spönen

f. [trafen.

ponitengj, f. (bie) f. 83uf}e, pokuta, kara.

'Ponificat, n. (ba8) godno papieska.
Spontaf, m. pontak, gatunek wina.

ponton, m. (ber) ponton, cf. mostood, f., most
prdki na czónach, beczkach ; czon z mie-
dzi cienkiej

,
jakie przy wojsku na wo-

zach wo.
baonie, f. (bie) f. 'Pfingftrofe piwonia.
popanj, m. (ber) ein cbrecfbilb , ber Seufel stra-

szydo dla dzieci, dziwotwór, *bobo, g. a Ober

*buba, g. y, ledere unbefannt, SBg.

$)ope, m. (ber) ein griechifeber »priefter, pop, g. o.

?>Opó, m. (ber) ty, zadek (czowieka).

popular, ad. allgemein berftlnblid), popularny, a,'e,

cf. dostpny pospolitemu pojciu, Do wg., cf.

sjminny. Gj. wymowa kaznodziei powinna by
gminn, Ptc.

2) leutfelig, ludzki, przystpny, popularny, cf-

Stuff, prostonarodny.
«Popularität, f. (bie) popularno.
«porcellan, n. (bag) porcelana.

»Poren, Pi. Scbrüeifjlöcber, otwory potowe, SB j.,

dziurki potowe, OUtt) pory, SDBj.

sorb's dziurkowaty.
$>orofitit, f. (bie) dziurkowato, 3. S3. — ciaa,
Zool. cf. gbczasto rzeczy, Tr.

?>orbht)r, m. eine rotrjtidrje 3ia8pi8art porfir, g. u.

Porree, p, por, g. u pory, PI., uczek,.



Dörfer) — »l>pftttoH. 586 ^ofttt» - soften.

^ovfd), m. (ber) bagno, f. ©ränje, Heiner —
f.

teränje, ricine.

f>orfr, in. bagno (Sat. ledum).
Sport, m. (ber) ber .&flfen port, stanowisko dla o-

k retów.
portal, n. (ba8) bie .£>auptthür unb bie 3'fratben über

benfelben, portal, g. a, auch przysionek, portyk,
8Bj , drzwi wielkie kocielne albo paacowe,
facyata, przednia ciana u kocioa, patacu.

9>orteepee n (baö)baö Degcngebenf, feicech.

^orteepeefähnrich, m. (ber) podchory.
*Portir, in. tber) porter, g. u, gatunek piwa an-

gielskiego.

^orto , n. (bo) portoryum , oplata porto-
ryjua la).

5>ortobetrag, m. ©ebübren, oplata portoryjna (a);

portowe, g. ego.

^ortofrciheit, f. (bie) wolne portoryora poczto-
we; wolno od opaty za przesyk.

g?ovtfd>afe, f. [bie] bie «Sänfte, lektyka."

Porträt, n. (bae) portret, g. u.

Corträtir en, v. a, portretowa, zdejmowa.
Porträtmaler, m. (ber) portretowy malarz, cf.

malarz portretujcy (a), portrecista, Aut.
Portugal, n. ein Sänb Portugalia.

^ortugiefe, m. (bei) Portugalczyk, g. a.

^ortugiefin, f. (bie) Portugalka.

Cßortugicfifcf) portugalski
portulacf, m. eine Pflanje portulaka, kurza noga
ogrodowa, Ki. Sat. portulaca oleracea.

^ortuladmeirich, m.
f.

peplie», euiopaifche

Sßortroein, m. (ber) wino portowe, (portu-
galskie).

sporjellan, n. porcelana. UnedjteS ober ganance
fajans, g. u, cf. farfury.

Corjellanen , ad. porcelanowy, a. e.

Corjcllancrbe, f. (bie) ziemia porcelanowa, glinka

porcelanowo, Tc lin.

Porjellanhänbler, m. (ber) kupiec handlujcy
porcelan.

$>oräellannieberIage, f. (bie) sktad porcelany.

»Porjeln, Pi. b. faworki.
ißorjeln, eine Slrt Äuchen

,
pczki, Golaski, eig.

gafchingßfucheii. Grr,. pczki od gorczki.

pofament, n. bie Pofamentierarbeit
,
pasamon ober

*pasaman, szmuklerska robota, cf. *strefa, beffer

bort, S3j., cf. *bryt, *stroka na szacie, Tr., eig.

eine Streife, Sorte, Tr., cf. potrzeby, äBj.; ga-

lon, Stuff.

Cjjofamentierer, m. (ber) pasamonnik, szmu-
klerz, g. a.

Pofaune, f. (bie) ein mufifalifcheS Slafeinftrument,

einer Jrombete ähnlich, *pozauna, SBarfd). ; trba,
puzan, g. a. unb u.

^ofaunen, v. a. unb n. m. h. na puzanie
trbi.

^ofatincn, n. (ba8l trbienie j roztrbywanie.

^ofaunenblafer, m. [beri puzanista; puzonista,

bei Trój., trbacz eig. Srompeter.

3>ofaun enhall, m. (ber) gios trby, dwik
trby-

^ofaunenregifter, n. (baö) piszczaki organowe
gfo« puzanow i trb wydawajce , Tr.

gjofauner, pofaunif, m. (ber) f. p—bläfer.

$ofaunenfd)all, m. (ber) odgos trb, — pu-
zanow.

<ßofe, f. (bie) ber Äicl, bie Spule ber gebern, pióro,

dutka nad) Jarocki, et. pieniek pióra, cf. *ko-

dluch, L.; pieki piór, L.

3)o fen, n. eine Stabt, Pozna, g. nia.

Sßofener, m. (ber) Poznaczyk, adj. Poznaski.
Da6 ©rofjhcrjogthum $ofcn Wielkie ksistwo
Poznaskie.

Pofitlon, f. (bie) pozycya, cf. ^ofo usadowienie
si. <r,. usadowiem sie przed Erzerura, (a) 29.

cf. twierdzenie, twierd, opp. Slegation,

¥

ofitib, n. (bab) tine Heine tragbare Drgel po-
zytywka.
ofitio, adj. dodatni, cf. dodajny, a, ej cf. adv.
zapewne

Sj. pofitibe Begriffe wyobraenia dodatne,
Do wg.} pofUibe Sleftricitat dodajna elektry-
czno, (a). @in pofitioeS Sted)t prawo stanowio-
ne Szan.
ofitiouó, m. (ber) pierwszy stopie.

o fit tir, f. (bie) bie Stellung beó Seibeo, postawa,
pozytura.
of ner, m. |ber] Poznaczyk, g. a.

ofncri.n, f (bie) Poznaka.
offe, f (bie) eine fdjcrjhafte ©eberbe ober SRebe, be*

fonbevö graben, Schmante, figiel, g. gla, arciki,
*sowiwrzaly, trefno, cf. *plsy, psota, sztu-
ka swawolna, fochy. 2) farsa, komedyjka.
offefel, 111. (ber) duy ciki mtoi.

offen, v. a. niebr für füffen, caowa.
offen, m. (bei) einem anbem auf eine luftige SBBeife

jugefügter Schabe psota, psikus, figiel, arcik. 2)

SiciDiu9, Äiänfung, psota, psikus, figiel, krzywda.
3um — , Sort na przekor, SP. Jh. 1. S. lü(). na
przekor, na zo.
p offen, Pi. (bon $offe art) brednie, fraszki,

figle, sztuki, fochy. — reiften artowa, fochy
stroi. — fpielen zbroi psikusa, figla wypa-
ta. 3" 1" ~~ na psot. - treiben figle stroi,
wyrzdza, — wyrabia. Da9 fltlb — to fra-

szki, 10 gupstwo, fflie jum — jak na zo,
of fen t) aft, ad. mieszny, figlarny.

offenmadjer, ^offenreifjer, m. (ber) bufon, g.

a, figlarz, m eszek, et. rubasznik , bon einem

alten brolligeu äJcannc, SBarfd)

offenfpiel, n. (bae) eine Slrt Suftfpiel, fraszka,

art; cf. komedya karczemna} cf. *sowiwrzay,
»plsy, eig. Sprünge, Sänje.

offeffibum dzierawczy, 3. S3. Sßronomen — zai-

mek dzierawczy, 3Iroziski.
offefforium, n. (boS) ber ©efuch um ba8 93eflk,=

recht, 3 Si. Jtlage in possessorio Sprawa o po-
siadanie; cf. in petitorio sprawa o prawo wa-
snoci, Szan.
offierlid), adj. mieszny, pocieszny, rubaszny}
cf. zabawny, artobliwy.
offierlichfett, f. (bie) mieszno, rubaszno,
artobliwo.
oft, f. [bie] eine Summe ©elbeB rata, kwota, erjafjlt

feine Srhulb ab in Neinen soften kapanin paci.
Die reitenbe — konna poczta. 2Me fahrenbe —
wozowa poczta. 65. tahella przychodu i odcho-
du poczt, Orz. bia. SDlit ber — fchreiben poczt
Ober przez poczt pisa.

3) partya, posyka. (Sj (Sollt au8 einer ganzen

Cßoft gleichartiger Sßaaren pak z caej partyi je-

dnakowych towarów. 4) S. porfch ober ©renje.

oftamt, n. (bab) pocztamt,
cztowy.
Da6 ©renjpoftamt urzd

niczny, (a).

oftament, n. [bae] podstawek, g. wka, podnó-
e, postument, podsupie. n.

o ft be ani te, m. (ber) ber poftbebiente urzdnik
pocztowy, ofieyalista pocztowy, boe" legre ift

niebriger, 3. 33. bom örieftäger ju gebrauchen,

oft bote, m. (ber) pachoek pocztowy, posaniec
pocztowy, cf. postannik pocztowy.

oft bud), n. (ba8) ksiga pocztowa.

oftcalenber, m. (ber) kalendarzyk pocztowy.
oftchen, n. (baß) maa kwota, ilostka.

oftbirector, m. (ber) dyrektor poczty.

ofteinfünfte, pi. dochody pocztowe.

oftement, n. (baö) baö gufjgcftell, f. poftament.

often, m. (ber) bie Stelle, ber *)$lat3, miejsce, sta-

nowisko; im Äriegömcfen : eine Sdiiibrimche poczta

ober posterunek. (Sinen — aufgeben podchwyci/
posterunek nieprzyjacielski (a) Skrzy.

g. u cf. urzd po-

pocztowy pogra-
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— ein Stmt urzd, miejsce, posada.

Coftenlauf, m. (ber) bieg pocztowy, kurs po-

cztowy.
9>ojtfrei, ad. wolny od opacenia portoryum,

franko, bezpatny, wolny od portowego, SBcnfd).

^oftgelb, n [Dae] pocztowe, g. ego, portoryum,

(al, cf pocztowa zapata, opata portoryjna (a).

3>oftf)atter, m . (ber) »pocztarz, g. a, beffer

pocztbalter ob. posthalter.

^ofthaltcrei, f. (biel poczthalterya, f. g. yi, (a)

»P o ft 6 a U 6 , n. (bag) dom pocztowy, poczta.

po ft boru, n. (bas) trbka pocztowa, 3$.

jjoftille, f. (bie) ein prebiytbud) postyla.

Cotillion, m. (Der) postylion, g. a pocztylion.

»poftiren, v. a. i postawi na placówce, na stano-

wisku; cf. rozstawi.
9>oftirungj f. (bie) posterunek, g. nku.

^oftfalefdK, f. (bie) bie $oftfutfci)C ,
kolaska po-

cztowa: cf. dilians, ein greyer Sßoftroageu, reo

mehrere fahren.

$Poftfarte, f. (bie) mapa pocztowa. 2) rejestr

pocztowy.
spoftfaffe, f. (bie) kasa pocztowa.

jjoftfnecht, m. (ber) parobek do poczty,
f. $0=

fillion.

$ßoftmeile, f. (bie) mila pocztowa.
sjjoftineifter, m. (ber) poeztmistrz, g. a. poezt-

majster.

poftnumeranb o t. j. pacc po ugodzonem czasie

lub po odebraniu rzeczy , któr zobowizano
si naby.

$ o fit o faff en stan na pewnm miejscu,

trzyma posterunek, (a).

Cßoftorbnung, f. (bie) ustawa pocztowa,
»poftpapter, n. (bag) papier pocztowy.
poftpferb, n. (bab) ko pocztowy.
jjoftporto, n. (ba8) portoryum, pocztowe (a).

$|Joftfäule, f. (bie) sup pocztowy.
spoftfchein, m. (ber) rewers pocztowy, wiade-
ctwo z odesanych poczt pienidzy lub li-

stów etc.

Poftfchiff, n. (bci6) statek pocztowy.
sßoftfchreiber, m. (ber) pisarz na poczcie.

^Poftfecretctr, m. [ber] sekretarz poczty.

gJoftfcnptum, n. (ba6) eine Stachfchrift postskrypt,

przypisek, 3Bj

poftftfltion, f. (Die) stacya pocztowa.

P o f ftlta fj

e

, I. (bie) gociniec pocztowy, cf. trakt

pocztowy, cf. droga pocztowa.

Cßoftftütf, n. (baS) sztuka pocztowa.

'pofttag, m. (ber) dzie pocztowy, — poczty.
sPofHaube, f. (bie) pocztowiec, g. wca.
poftlilat, n. (bad) postulat, pewnik.
^pofiberroalter, m. (ber) f. ^poflhalter.

»poftroagen, m. (ber) wóz pocztowy, dylians,
Sßarfch.

spoftroechfel, m. (ber) stacya, przemiana koni po-
cztowych, przeprzg.

^Poftroeg, m. (ber) droga pocztowa.

'Poftroefen, n. (bag) bie Slnftait ber soften mit allem

roa6 baju gebort sprawa pocztowa, rzecz poczto-
wa, pocztowo.

9)oftjetd)en, h. stempel ob. znak pocztowy.
poftjettel, m. (ber) cedulka pocztowa.
»Potage, f. (bie) gleifd>biür>e *pota, g. u, rosó
misny do którego wchodz zioa kuchenne,
korzenie

,
pulpety lub ry lub kasza perowa,

SBarfch.

^otngenlóffel, m. (ber) yka wazowa, yka
rozdawcza, L ; yka dua, L,

potentat, m. (ber) ein gefröntcS .giaupt potentat, g.
a, mocarz, g. a.

Motens, f. [bie] mono, L., cf. mnogo. 2) —
potga in ber tfritbmetif, SBj.

«potpurt purpury, 35. beffer popu y, SBj.
ipott, m. ein Sopf garnek, g. garka.
9>oitafche, f. (bie) pota, g. u. Staue — pota

korytowy, korytny. ^>orte — twardy. Sletjcnbe

— (Sat. kali causticuin) pota gryzcy, 3$-
spreufjifche — (2at. kali borussicum) prusyan po-

tau, 31. Galcionirte — ordasz, pota kotowy.
Äronpottafche korona—, gj. bie Äunft $otmfd)e ju

gercinnen sztuka otrzymywania potau (a).

spottafenfafj, n. (bab) potaszówka, Selh.

pottfifd), m. tber) potfisz, Jar., nach B. kaszelot

(Sat. pbyseter macrocephalus, granj. cachalot)

wieloryb gowacz; cf. — maook unb — ma-
sztownik, Zwierziopismo.

poß, interj. he! daj go katu! bodaj go choroba!

poi? element! — Selten! — SBetter! — Jaufenb!

Interj. daj go katu! dalipan; ej do tysica, do
djaha.

^»ouffirert f. bofflren, 2) f. beförbern.

prcibenbe, f.
f.

Sfrfmbe prebenda.
^Praceptor, m. (ber) nauczyciel, g. a, *preceptor.

praeber, m. [ber] ber SSettler, *pracharz, dziad,

SBarfd).; ebrak, g a, pr.= U. altpoln. strych.

^)rad)erl)ei'beige, f. (bie) gospoda 'pracharska, —
ebraków.

9> v a tb e r e

i

, f. (bie) bie S3ettelei *pracharstwo, e-
bractwo.

'pracherläufe f. 83ettlerläufe.
sPrad)ern f. betteln.

?>rad)erftol3, m. (ber) pycha ebracza, (gj. huczno
buczno, a w pity zimno.

$rad)t, f. (bie) ein übertriebener Staat, ^omb, ©e*
prange, Ueppigfeit, wspaniao, przepych, g. u,

okazao, pompa, parada, wystawnoó (eig. ber

$>rachtaufroanb).

Prachtausgabe, f. (bie) edycya ua wybór; wy-
danie ozdobne.

Srachtbett, n. (ba8) óko paradne.

SJSiachtgebóube, n.(ba§) okazaa budowla, pyszny
budynek.

»Pracbthimmel, m. (ber) Thronhimmel, baldachin, g.u.

'prachtig, ad. wspaniay, przepyszny, okazay,
wyborny, paski. (Sj. Wspaniae, przepyszne
budowle.

Sßrachtigfeii, f. (bie) przepyszno, wietno.
$rad)tfleib, n. (bag) suknia paradna.
Sßradbt liebe, f. (bie) mio przepychu (a).

sjhachtliebenb lubicy wystawno ober ycie
wystawne.

CßrachtbOll przepyszny, przewyborny.
^rachtroerf, n. (bag) dzieo wspaniae, wietne;
dzieo przepychu.

Sróeibitat, n. (bag) Jftieberfchlag, osad, m. SOB3.,

osiadka; cf. precypilat, materya rozwizana i

na dno spadajca.
sßräcipitiren, v. a. precypitowa, na dó spdzi,
matery rozwizan na dno opuszcza; recipr.
na dno i, opuszcza si.

Cßracticabel, ad. skuteczny, do wykonania po-
dobny, Tr.; podobny do uskutecznienia; dajcy
si uy, przeby.

spracticiren, v. a. ausüben, praktykowa, wyko-
nywa, sprawowa, bawi si, ywi si sztu-
k lekarsk. 2) liftig auöführen praktykowa,
knowa, intrygowa.

$racticu8, m. [ber] praktyk, g. a.

Sßractif, f. (bie) bie SluSubung praktyka, wykony-
wanie teoryi.

gSractife, f. (bie) Ranfe, Hftige ©treidje, praktyka,
konszachty, zmowy, spiski, cbytroci, intrygi,

*cherchele, obroty.

Sßractifenmacher, m. (ber) praktykarz, g. a.

Cßrjacüfch, ad. praktyczny, a, e.

sjjrabeftination, f. (bie) bie SSorljerbefimmung, pre-
destynacya , poprzednicze ober przedwieczne
przeznaczenie.

$ rab i cat, n. (bag) baSjenige, rca8 bon einer @ad)e
(bom Subject) gefagt roirb, predykat, orzeczenie
omówca; cf. przymiotnik, 3. S3, mniema niena-
ley, e styl nabywa dobitnoci mnoeniem
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przymiotników, SP. Cj. Reforma majca przy-
miotnik dzika (a).

$rüfeft, m. (ber) Prefekt, g. a; naczelnik.
^räfeftur, f. (Sie) prefektura; urzd prefekta.
<$rag, n. Praga; bon Sßrag praski.

prägen, v. a. biücfen, troczy, dawi, wrazi,
prasowa.

_
ctroaó in6 ©cbäcbtnifj prägen w pa-mi co wbi, — wrazi.

2) burd) SDrücfen berborbiingen bi, wybi, wy-
ku, piecztowa, 91»}). Dhuijen prägen monet
bi, wybija, ©eprägtce ©über srebro wybijane
na pienidze, ©elb prägen pienidze bi.

prägen, n. ibaö) bie Prägung, wybijanie, wyraa-
nie, prasowanie, wyciski, kowanie.

Ringer, m. (bei) Praanin, g. a.

Präger, m. (ber) mincarz, g. a.

^rägeftocf, m. (ber) forma ober stpel do wbijania
monety.

$Jm gmatifd) pragmatyczny, — nie.

Arabien, v. n. m. h. chlubi si, chepi si, prze-
chwala si.

^rafjler, m. (ber) chelpiciel, cheipliwiec, g. wca,
chlubnik, samochwa, samochwaica, Pust.; ci'.

Sßrahlfoanö chwaliburca.

«Pral)lerei, f. (bie) duma, chepliwo, wysta-
wno.

$rohierifd), ad. einem Prahler ober einer Prahlerei

ähnlid), chepliwy, a, e.

Cßrahlbafr, ad. pr Prahlerei geneigt, skonny do
chepienia sie, chepliwy, dumny.

$r a () lh a no, m. (ber) samochwa, przchwalca.
Sßrublfucrjt, f. (bie) chwalba, chepliwo.
Sßrubin, m. (ber) prom, g. u, przewóz, g. u.

Cßraftifabel K. f. tract—

.

«ßrälat, m. (ber) ein bornebmer ©eiftlicher, Prälat, g.

a, PI Praaci.
Sßrälatur, f. (bie)

=>'; praatura, beffer prelatura, äßj.

Präliminarien, PI. przedugodne warunki, wst-
pne ukady.

«Prall, »d. fchatf gefpannt tinb auógcftopft sprny,
sprysty, naprony, wyprony, tgi, mocny,
natony, nabity, napiy; pralle üffiabeil ytki
jak wypchane. 2)a8 Seil iff brali lina natona,
napita. 6in praller Saud) brzuch wyprony.

ghall, m. (ber) ber Schall unb ber 3uftnnb beo $rat*

lenö buch, baws, odskok, g. u, rykoszet, SLßj.

prallen, v. n. m. b. szczekn, warkn, odwar-
kn, buchn. 2) rykoszowa, äßj., odsko-
czy, odbi si.

krallig f. prd.
'Crallfchu 9> 'i»- (ber) strzelanie na odbitk ob. —
czogajce si, L.; cf. strzelanie na rykosze, SB.

Cßrälubiren, v. n. m. t). preludowa, przegrywa}
zakrawa na co, przymawia si do czego.

•Prólubium, n. (bae) przegrywka, f. (a), SBj ;

preludium.

gramie, f. (bie) nagroda; premia.

^rämiffe, f. (bie) *premisa, wyslanki.

»jkämonftratenfer, m. ein äflöncböorben, Norberta-

nln. er — Dlbcn zakon Norbertaski.
prangen, v. n. m. b-, bie Slugen anberer auf fid) aie=

ben, befonbere burcb äußern ©lanj, burd) borjüglid)

glänjenbe gigenfcbaftrn, feiten: grofj tbun, okazale
byszcze; cl. popisywa si, odznacza si,

zaszczyca si, pyszni >i, wietnym by, wy-
nosi si, pokazywa si na przepych

granger, *m. [ber| prgierz, g. a, cf. ^r.«^5oln.

kak, g. u

tpränumerant , m. (ber) prenumerant, g. a, L.,

prenumerator, zaliczajcy z góry.

Pränumeration, f. (bie) prenumerata, zaliczka,

cf. prenumeracya, przedpata, f. g. y.

qjränumeriren, v. a. prenumerowa, zaliczy, z

góry paci, awansowa.
Präparat, n. (baö) preparat, g. u, przygotowana

rzecz, cf. przyprawa, }. S3, z siarki, PK. 345.

Cróporotion, f. (bie) przygotowanie.

$räpariren, v. a. przygotowa, sposobi, przy-
sposobi, preparowa, Bj.

$räpofition, f. (bie) prepozycya, przyimek, g. inka.

jjrarogatib, n. (ba6) prerogatywa, zaszczyt, g. u.

Sjjrofent, n. (bas) podarunek, prezent, g. u.

jjrafe ntatiou, f. [bie] przedstawienie.
4> r ci f c ii t a t i o u Ö i' e d) t , n. (baö) prawo podawania

plebana, kolatura, L.
Cßräfcntiren , v. a. prezentowa, przedstawi;

bläfentir bas @eruel)r prezentuj bro, Szk. .
Cßväfentirteller, m. [ber] taca, tacka.

^Jrafer, m. (ber) ein tucicber glasartiger Gbelfteiu, roel«

d)er eine gelbgrüne, bem Saud) äbnliche garbe fyat,

kamie zielony naksztatt szmaragdu z Czech
i z ludyi, Tr.

sßrfiferbatib , n. prezerwatywa, zapobiegawcze
rodki, DD., lekarstwo, zaradczy rodek, le-

czenie zachowawcze, Aut.
Sßräfibent , m. (ber) bev Saorfi^cr, ba8 .fraupt eincö

Gollegii Prezydent, g. a, Prezes, g. a.

Cßräfibeniin, t. (bie) prezydentowa, cf. Prezesowa.
Sßräfibentfchaft, f. (bie) prezesostwo, prezydentura.
s
|5 räfibiren , v. n in. t). prezydowa, cf. prze-
wodniczy (a). Crj. — bdzie na posiedzeniu
towarzj-stwa gospodarstwa wiejskiego (a).

$rafj f. JBrafj.

Sßraßel, f. truskawka, L.

jrnffeln, v. n. m. I). trzeszcze, Prs. —-szcze,
Prt. —szcza.

^raffen, v. n. m. b. ein auófcbroeifenbee, üppiges Se*

ben fübren, befonberö in berfdjroenbcrifchem ©enuffe
ber Speife unb bes Sranfeo, marnotrawi, marno-
wa, hula, deboszowa, zbytkowa, bonowa,
rozkoszowa, godowa, y rozpustnie, *roz-
gardyas stroi. Gj;. Sir. 9, 13, 2. SJlacc. 6, 4,

Sue. 15, 13, rozproszy majtno swoje yjc
rozpustnie, gj. 2. Petri 2, 13 bankietowa; cf.

*Iabowa.
proffer, m. (ber) hulacz, debosz, marnotrawuik,

g. a, *labunik Sßt^^oln.; Ober rozpustnik.

prafferei, f. (bie) hulanie, deboszowanie, marno-
trawstwo, zbytkowanie.

spraftiren, v. a. leiften , dokaza czego, by
zdatnym.

präfumiren, v. a. m. b- borausfetjen dorozumie-
wa si; przypuszcza.

^väfumtlon, f. (bie) bie Sorauefe^ung, domniema-
nie, dorozumiewanie si, przypuszczenie; za-
rozumiao.

Sßräfumptib domylny np. dziedzic.

H)rätenbent, nr. (ber) pretendent, g. a.

9) r ci t e n b i v e n, v. a Stnfpnicbe machen pretendowa,
roci prawo, napiera si czego.

Sßrutenfion, f. (bie) pretensya.

^rätejt, m. (ber) ber Sorroanb pozór, pretext, g. u.

C^rauft, ein Dorf bei Datijig Pruszcza.
^rajiS, f. (bie) praktyka.

Sßrebigen, v. a. kaza, kazanie mie; bie pr. $0*
len brauchen ben Sluöbrucf kazanie prawi, allein

bie £)od)poleu beimerfeu il)ii al8 unebel, 3. . pra-
wi banialuki.

Sßrebigcn, n. (bas) kazanie.

iUebiger, m. (ber) kaznodzieja.
sßrebiger« (w zoonych) kaznodziejski.

^rebigt, f. (bie) kazanie, ig. er liefefbie «ßrebigt

ab czyta kazanie z karty. Spiid)ro. krótkie
kazanie, a dugie kiebasy.

sprebigtamt, n. (bCib) urzd kaznodziejski.
sPrebigtftul)l, m. (ber) kazalnica, ambona, auch ka-

zalnia, mównica nad) ffij.

pregel, m. (ber) ein ^Itifj in Äönigöberg, Pregiel, g.

gla; fljemalo biefj biefer %lu$ prigóra, b. b- P rzy
góra am SJergc, roeil er bei ©ebirgen feinen Urfprung

baben foU. (?)
Pregeln, v. a. m. f). pray, cf. przypieka, ''tra-

towa, elgentl.: treten, ©3.
$reie, mv bie greife, ba8 ^reiechen, ber Saum, Kie-
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tneit, Streif, obrb, g. ebu, rzemyk, prka, cf.

Tr. panna, petko u rkawa koszulowego.
9>rci 6. m. (ber) eine SBelofjnung, »eiche in einem 9Bett«

ftreite bem äBürbigften .juerfannt roirb , nagroda,

dank, g. u, cf. palma.

2) — , ben aSertt), ben ein Ding im £anbel unb

SBanbel t>at, cena, warto; cf. PI. targi, gefte

greife nieodmienna —, stojca, umiarkowana
cena. Sm greife fein popaca. (Einen — auf

ScmanbeS ÄOpf fetten postanowi , wyznaczy
nagrod za gow czyj. ©er — fteigt cena

idzie do góry, — podnosi si, cena skoczya
wgóre, Gm. .£>. Ser — fällt cena spada ober

targi spady. G$. donie mi czy niespadl komis
na ten towar, SBr. ; cf. id. niewiedzc komisu
czyli ceny tego towaru.

3) — , ber ftuhm, baS Sob, cze, cbwaa, za-

leta, zaszczyt.

4) preis, adv. bon einer ©ache, roelche ber 3Bill=

für;r eine© jcben oiibern überlaffen roirb, na szac,
na sztych, na rozchwycenie, do woli czyjej,

na wol da, cf. odaowa. Gr, preis geben na

sztych wyda, 3 5B. ojczyzn, przyjació, Kr aj.

163} cf. odda, powieci, ©id) preis geben nad-

stawia si. Siej) allen Süßen preis geben gnu-
nie, znikczemnie. Ser 9Joth preis gegeben

sponiewierany w ndzy, Krs. pp. 3öö. G. W
Sibaris niewiasty same si nadstawiaj z

bezwstydnej swawoli, Szym. Sem junger preis

geben na fgod wskaza. Gr, Kupcy zboowi
pod bahym pozorem przyzwoitej ceny cae
rodziny robotników i rzemielników na gód
wskazuj (a).

spreiSaufgabe , f (bie) zadanie do nagrody; cf.

nagrodne zapylanie, Klisz.
sJ5reiSberDerber, m. (ber) ubiegajcy si o nagro-
d (wyznaczon).

^reiöberoerbung, f. (bie) ubieganie si o nagrod
(wyznaczon), konkurs do nagrody.

$rei6courant, m. (ber)_ ein SSerjeidjnil ber 3Baaren=

preife an einem Orte spis targów, rejestr towarów
z oznaczeniem ceny ich, wykaz cen, cennik.

Creifelbeere, f. ochynie. Pi. truskawki (Sat ar-

butus uva ursi); cf. B. órawinka 2) f S3er=

nitjfefraut; cf. bierorhe ^»eibelSbeere,
_
spreifjelSbeere

(Sat. vaccinium vitisidea) czerwienica, czerwo-
na borówka, cf. kamioneczka, L.

greifen, v. irr. a m. r)., Imperf. id) -, er prtcS,

Conj. baft id) — , er priefe, Part. Praet. gepriefen,

chwali, sawi, wielbi, szanowa-
2) v. n. einen ^preiS haben cen mie, warto-

wa, popaca. Gj. rpaS preifet bie SBaare? po
czemu ten towar? SaS ©etreibe preifet nicht zbo-

e bezcenne; cf. bezcenno podów (a); cf. Gr.

opisz mi jak popió stoi, §3r. cf. id. jeeli ten

towar dobrze stoi. (Selig preifen bogosawionym
nazwa kogo. ©ott hod) preifen wielbi, wysa-
wia, wychwala Boga.

greifen, n. (baS) chwalenie, czczenie, wielbienie.

^Preisfrage, f. (bie) nagrodne zapytanie, Bhsz.
preislich chwalebny, chlubny, cenny.

^reiSfdjrift , f. (bie) pismo nagrodne, rozprawa
o nagrod, 2ög. i rozprawa za najlepsz uznana
w konkursie.

SPreiSruiirbig godny chway, chwalebny, chlubny;
cenny, wart swojej ceny.

^reiSroflrbigfeit, f. (bie) chwalebno; cenno.
3>rei8jiegel, m. (ber) fleine gorftjiegel, roelrhe an bem

einen Gnbe breiter unb tiefer finb, ais om anbern, bie

SBalmfparren bamit ju becten, gatunek dachówek
na jednym kocu szerszych i gbszych do 0-
krycia krokwiów ukonych.

grellen, v. a. prallen machen, odwierzgn, czyni
aby co odskoczyo, odbi, cf. wybija ob. wy-
rzuca kogo wgór z przecierada, podrzuca.
2) —, mit Sift anführen, hintergehen, ogoli kogo,

okpi, odrwi, oszuka, ochytrzy, cf. obma-
ni, oszwabi, SBj.

grellen, n. (baS) odbijanie, podrzucanie, wyrzu-
canie — , wybijanie kogo na wiatr z rozci-
gnionego przecierada, Tr. 2) — , zawód,
oszukanie, ochytrzenie.

greller, m. (ber) ein prellenber ©tofj ober ©chlag,

odbitka, jest ruch przez który pocisk natra-

fiwszy na jakkolwiek zawad podskakuje i

odbija si, zaczynajc na nowo ruch podobny
pierwszemu, odbicie, odskok, odskoczenie. 2)
oszukaniec, odrzyskóra.

Prellerei, f. (bie) oszukastwo, okpiwancya, SBg.

SJSrellfchufj, m. (ber) strzelanie na odbitk, L.j
ob. wystrza czogajcy si, rykoszet, SB3.

premier (granj. czyt.. premie) pierwszy} (w zo-
onych) np.

sprcmierminifter, m. (ber) pierwszy minister.
sßremfen, .v. a. frarf gufammenbrücfen, heftig ftopfen

tinb pfropfen, toczy, wciska, pcha, napycba.
Sßrefj, adj., feft anliegenb, przylegajcy, obcisy,
ciliwy; bergt. DD. bon Kleibern obciski (me-
chaniczne), bergl. id. przycisk.

Cßreffant f. bringenb.

Sßrefjbalf en, m. (ber) szpga wierzchnia u prasy
drukarskiej.

Sßrefjbar ciliwy
sjircfjbarfeit, f (bie) ciliwo.
^prefjbaum, m. (ber) drg u prasy.
^refjbengel, m. (ber) trzonek ob. rkoje u pra-
sy drukarskiej.

sprefjboi, m. baja, Tch.
Cßrefjbretter, deski które rubami ciskaj, Tch.
sjjrefjbecfel

,
m. (ber) przykrywado pargaminowe

w prasie drukarskiej.

treffe, f. (bie)
^
prasa. Gr. bie — berlaffen opuci

pras, wyj z pod prasy.
Sßrefjeifen, n. (baS) praska, niby prasowido,
elazko do prasowania.

^reffen, v. a., in einem hohen ®rabe briitfen, befon=
bers jufammenbrücren toczy, ciska. . SaS Del
preffen wytacza olej.

2) burd) ba§ ^reffen eine 2Crt bon Subereitung ge*

ben wybija, drukowa, prasowa.
3) febr bringen przyciska, niewoli, gnbi,

ciemiy.
4) — 311m ÄriegSbienfte mit ©eroalt roegncfjmen

gwatownie bra, niewoli do suby.
Sas treffen ber SRatrofen gwatowne branie—,

(a); cf. Tr. werbowanie gwatem; preffenbe b. i.

bringenbe ©efchafte pilny interes.

Treffer, m. (Der) prasownik, preser, drukarz,
wybijacz, prasujcy; cf. postrzygacz dajcy
glanc suknu.

^rejjfreiheit, f. (bie) wolno druku, wolno
prasy drukarskiej.

Sßrefjgang, m. (ber) wyjcie na poniewolny za-
cig majtków.

Sßrejjbaft, ad. niedony, chorowity.
^reffiren, v. a. nagli, nalega.
sjjrefjfopf, m. (ber) gowizna prasowana.
sjSrefjfcbraube, f. (bie) ruba do ciskania u prasy.
^refpan, m. (ber) gadka tektura, Tch.
Cjjrefjroein, m. (ber) wino wytaczane.
CJSref roinb, m. [ber J wiatr poboczny, Tr.
Sßrejjrourfr, f (bie) salseson, Trój.
^jregjroang, m. (ber) niewola druku (a).

$retioS, ad. kosztowny, wyborny.
sßretium affectioniS, n. [baS] warto polubowa,
Sylwan.

Sßre^el, f. f. SSratjel, obarzanek, g. nka.
$reufje, m. (ber) Prusak, g. a, PI. Prusacy.
SjSreufelbeeren

f. §3ernifefefrant.

Cßreuften, n. ein Königreich, Prusy, g. Prus; cf.

Bursztynowa ziemia, poetifd).

$veufjin, f. (bie) Prusaczka.
Sreufjifd), adj. Pruski, a, ie, cf. adv. po Pruska.
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Critffl, m. (ber) przetyczka, dluhaczka.
Jricfeln, v. a. mehrere fleine Stiebe geben ober ma«

(hen (kol Prs, klot Prt.) kó, duba; fig.

|>rzviiia\\ i a komu.
Briefe, f. f. jrife.

&riefter, m. (ber> Ksidz, g. ksidza, PI. ksia,
kapan, g. a. (Sin .fjoberpriefler wielki kapan.

Criefteramt, n. (bao) urzd kapaski.
$riefterin, f. (bie) kapanka, *kaplanica.

^riefrerfäppcben, n. (baei piuska, jarmulka.
Criefterlid) , ad. ksiski ober ksiy, a, e, ober

kapaski, a, ie.

^Jrtefrerrodf , m. (ber) suknia kapaska, rewe-
renda.

$riefterfd)afr, f. (bie) ksia, Pi. ober kapani;
duchowesiwo.

Sriefiertoum, n. (bn6) kapastwo.
Ciieftermeibe, f.(bie) powicenie na kapastwo;
wywiecenie —

.

Sßrima, f. (bie) — einer Sdiule, najwysza klasa,

szósta klasa, pryma. £)er Primaner ucze szó-
stej klasy.

primae, m. (ber) ber oberfte unb bornebmfte £rj=

bifrbof in einem Reidje Prymas, g. a.

primal, n. (baß) godno Prymasa; prjmasostwo.
^5rimamed)fel r m. (ber) weksel pierwotny (pry-
mowy?).

Sßrimel f. ^immelfdilüffel.

Crimitibum, n pierwiastek, L.
principal, m. (ber) ber^err, SSrobberr, 'Dobrodziej,

g. eja, pryncypa, g. a, askawca, g. y.
Sßrinj, m. [ber] Ksie, g. cla, PI. ta, g. at;

pr.=poln. unb ruff. Prync 25er föniglidje — Kró-
lewicz, g. a.

Crinjeffin, f. (bie) Ksiniczka, Królewna, Ksi-
na; cf. pr=boln. Pryncessa.

Jkinjlid) Ksicy, a, e.

Crinjmetall, n. Lbaöl pryncmetal, Tch.
sprior, m. (ber) bie näcbfre borgefetjte sperfon über bie

äRonche nad) bem Slbte Przeor, g. a.

^Jriorat, n. (bafi) przeorat, g. u, przeorstwo.
sjjriorin, f. (bie) Przeorzysza; cf. Ksieni aud)

»ebtifiln.

CriBcilla, f. Pryszka, L.
$rife, f. (bie) bie §3eute zdobycz, f. g.y, up, g. u,

zabór; 5. S3, towary z zaborów morskich (a).

2) — , 3. 33. Sabad niuch, *szczyka, beffer

szczypta, äßj.

g5ri6ma, n. (bab') prysma, g. atu, B.; grania-

6to»up.

Cri&matifd) prysmatyczny, a, e; graniastosu-
powy.

gJtitfcbe, f. (bie) f. Slbelung »ritfdje, ein breites SSrett

jum Sd)lagen, trzepaczka, Ern. ^mbb-, ober aud)

ju einem anbern ©ebrauebe, j. S3, ber Sifc hinten an

ben 9lennfd)lttten, prycza.

2» -, eine breite hölzerne Sagerftatt in ben 8Baa>
ftubeu, prycza, tapczan ober tarezan, g. u.

3) — , ein glatter ebener Sattel, terlica.

^Jritfchen, v. a. bi, klepa prycz, B.

«nmerf. GS fdjeint nermaubt ju fein mit bem
poln. pra fd)lagen, roafd)en.

$ritfd)tneifter, m. | bei J ein $offenrei|er, ber eine

Sritfche führt, bei herumsiehenben Seiltänjcrn. ©au=
felfünftlern tc.; 2) uneig. eine S3enenuung elenber

Steimfchmiebe, *trzepietarz, *przetrzepacz, E$.,

cf. arlekin, rymoklet.

$rioat* prywatny, cf. szczegóowy. Ej. szcze-
góowa i ogólna zamono (a).

^ribatifiren, v. n. m. b- prywatnie y, jak oso-

ba prywatna y.
Crioatleben, n. (bao) ycie prywatne.
^rteatmann/ m. (ber) partykularny czowiek,

aud) prywatny czowiek, 9Bj., 'partykularz,
•prywat, L.

Crloatnu^cn, m. [ber] osobisty poytek, pry-

watny —

.

Cribatpcrfon, f. (bie) prywatna ober szczególna
osoha. Er,. Bodajby ci, którzy utrzymuj, i
oddzielni ludzie tak dobrze jak niczein s
w Hzpltej przejci zostali ca wielkoci tej

straty (Jouberia), (a).

^rioatftunbe, f. (bie) lekcya prywatna.
^Jricet, n. (ba&) ein heimliches ©einach, prywet, g.

u, wychodek, g. dku, cf. retyrada, tranzet, g.

u. ift übl. SBj.

$ribilegiren, v a. uprzywilejowa.
^Jribi l egittm, n. (bao) ber greibeitobrief, przywilej,

%• eju-

$ro unb contra na obie strony. S3eifp. na obie
strony byo co mówi.

probabel f. roahrfcheinlid).

probat, ad. bewährt dowiadczony.
$röbd)en, n. (bas) próbka.

^ir obe, f. Cbie) próba, dowiadczenie. Sluf bie —
ftellcu na prób wzi , na prób wystawi.
groben bon etro. ablegen da dowody czego.

Sßrobearbeit, f. (bie) robota na prób, próba.
SJSrobebogen, m. (ber) arkusz na prób wydru-
kowany.

SßrobeDorrotegen, n. (ba&) waenie na prób ober

0. — próbcze.

Cßrobegarn, n. (ba6) próbka przdzy.
^Jrobeljaltig trzymajcy prób, podug próby b-
dcy, np. zoto; dobry.

Probejahr, n. (baö) rok próby, rok na prób, no-
wieyat, g. u.

Skobentrager, m. (ber) faktor zboowy, roz-
nosczyk prób; fcberjtü. pistolet; roznosiciel

prób, SBj

Sßrobebrebigt, f. (bie) kazanie na prób, kaza-
nie na popis.

$robefd)lift, f. (bie) pismo na prób.
sjSrobefcbufj , m. (ber) strza ober strzelanie na
prób.

$robeftempel, m. [ber] stpel probierski.

groben, probiren, v. a., berfuchen, próbowa, do-
wiadcza.

Cßrobeftütf, n.(baö) próbka; sztuka na prób zro-
biona lub suca.

$ro hirer, m. (ber) probierz, g. a.

sjjrobirftein , m. [ber] kamie probierczy (a), cf.

probiernia, j. S3. Epikur uzna czucie za jedyn
prawdy probierni, Szan.; ob. gtazik probierski,

L.; cf. kamie probierski, ober nad) Ern. 4janbb.

— próbny, — probierczy, Sylw. (Sat. lapis

lydius); cf. oseka, T r.

problem, n. (ba6) problema, g. atu, zagadnienie;
cf. L. gadka.

groble matifd) problematyczny, wtpliwy.
^Jrobft, m. (ber) Proboszcz, g. a.

sjkobftei, f. (bie) probostwo
sßrocebiren, v. n. m. h ^vocefj führen ober proceffl*

ren procesowa, prawowa si.
Sßrocebur, f. (bie) proceder, cf. procedura; post-

powanie.
procent, n. procent, g. u, stowe, g ego, Szan.,

prowizyja, SBj. Er, 5 — 3inf«n procent pi
od sta, 8tS., gem pity procent.

«ßrocefj, m. [ber] f. $rojefj, proces, g. u, prawno;
j. S3, mie z kim prawno, WS. Er. einen —
anfangen proces wytoczony zosta przez N., 8tS.
— berbal formalny protokul, sowny wywód.
Sid) in einen meitläuftigen - einlaffen wchodzi w
rozwlek prawno, Vol. Do cum.; cf. prze-

bieg, 3. 93. choroby, DD. Einen furjen — marben

nie robi wiele korowodów, krótko spraw
rozstrzygn, krótko zby.

«ßrocefjcaution, f. (bie) oprawa, .
»Örocefjfübrung, f. (bie) prowadzenie procesu.

sjjroceffion, f. [bie| procesya, cf. ber Slufjiig po-

chód. Die 2eid)cnprocefflon pogrzebowe naboe-
stwo, kondukt, pogrzebowa pompa.

9>roc cfflren, v. n. m. f). procesowa, prawowa.
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$>rocefjIifte, f. (bie) wokanda.
^roceforbntincj, f. (bie> ordynacya procesowa, ©O.
proclamation, f. (bie) proklamacya, obwoanie,
ogoszenie, odezwa. (j. odezwa do ludu (a).

^roclainiven, v. a. proklamowa, ogosi.
procurator, m. (ber) prokuraior, g. a.

^robifialitätöerftürung, f. (bie) uznanie za mar-
notrawc, ©D.

9>robucent, ni. (ber) producent, produkujcy.
^Probuciretl , v a. produkowa; wywodzi, po-

kaza, stawi. 35ie probucirte Gopie zaproduko-

wana kopia, SR5.

5)robuct, m. |ber| in ben Schulen eine feierliche 3üo>
tigung ungezogener Schüler auf ben Wintern, chosta,

kara cielesna, kara szkolna na zadek.
2» — , n. (baS) baS ©rjeugnifj, bie (Srjeuaniffc, bie

griicfite ober bie ©fiter eines SanbeS, fo roie fie burd)

bie £anb beó erfen SefitjerS bon ber Statur gcmon»

nen roerben jc. unb jebe herborgebrachte Subftanj,

produkt, g. u, pód, g. u, Pi. pody; (?$. pód
artu ksiga zakonnej wojny, Kis.j cf. zie-

miopody.
3) — , in ber 9Jultiplication: baS gacttun .wielo-

czyn, beffer iloczyn, SBj.

$)robuction, f. (bie) produkcya, tworzenie.
»ProbUCtib twórczy.
grobli c tibi tat, f. (bie) twórczo.
profan, ad. unheilig, gemein, niewity, wiecki,
wiatowy, nieduchowny. 2)er profane Scribent

wiecki ob. staroytny pisarz, opp. kocielny.
^rofaniren, v. a. profanowa, sprofanowa, ze-

ly, znieway, nieuczci.

^rofefj, f. zoenie lubu zakonnego.
?)rofeffion, '• (bie) ein ^anbmert, eigenes ©cfrhäft,

profesya, rzemioso, stan. — bon etroaS machen

profesya z czego czyni, narabia czem.
«J3rofeffionift , m. (ber) profesyonista , rzemie-

lnik, g. a.

Sprofeffor, m. (ber) profesor, g. a.

>rofefforin, f. (bie) profesorowa.
$>rofeffur, f. (bie) »profesura, profesorstwo.

profil, n. (bas) bie ©eitenanficht, profil, cf. boczny
widok, przekrój.

profit, m. (ber) profit, g. u, poytek, g. tku.

profiler, m. (ber) baS sprofitcrien, ber Sichtfnecht, pro-

fitka. 2) baS ©eroinnftdjen, obrywka, *szperka,

fcher<;meife.

sßrofitiren, v. a. profilowa, zyska. ©prichro.

Profitowa jak Zabocki na mydle, 9Bar>d)., be=

beutet: feine ©peculation ift ihm fehjgefcbjagen.

^ßrofoS, m. (ber) stopka, Sßarfd). (roeil erben©chelm
breimai mit bem gufj bor ben ^intern fcbjägt), pro-
fos, g. a, L., cf. rózgono, g. ia, cf. übt.

stopka, SBj.

tyrognoftifon, n. (baS) prognostyk.
Programm, n. (baS) ein öffentlicher Stnfchlag ober eine

öffentliche 33efanntmad)ung
,

programma, g. atu;
program.

5)rogreffion, f. (bie) cig, L. 5. S5. cig malejcy,
Osiski, cf. cig arytmetyczny, — jeometry-
czny, id. cf. postp, progresyn.

Sßrogreffib postpowy, postpujcy.
4prof)ibitib prohibicyjny , zakazowy, wzbra-

niajcy.
Sßrojeft, n. |baS| bergt, ber fntrourf projekt, g. u,

plan, g. u, ukad, g. u.

sprojeftenmacber, m. (ber) marzyciel wielkich
projektów, projekcista, 92}-

Sßrojeftiren , v. a. projektowa, projekt knowa,— ukada.
prolog, m. (ber) bie SSorrebe, baS SSorroort, prolog,

g. u, przedmowa.
SProlongiren, v. a. przeduy.
promemoria, n. im SRuff. zapiska, Sr.
9>romenabe, f (bie) przechadzka, spacer, g. u.

promotion, f. (bie) promocja.

Sßromobiren, v. a. promowowa, wyej —, dalej

posun; old v. n. in b- doktoryzowa si.

prompt, adj. rychy, prdki, unb adv. prdko,
zaraz, natychmiast, punktualnie, akuralniei

cf. bez odwoki ©prichro. über prompte Seiftung :

Laska ta w ohydzie, co na olwiu jedzie,

Lecz przyjemna taka, co ma skrzyda ptaka.

Bi» dat, qui cito dat, nil dat, qui munera tardat.

^romulgiren, v. a. ogasza (prawa).
sjjronomen, n. (baS) zaimek, g. mku. ^ronomen

poffeffibum zaimek dzierawczy.
CßropäDeutif, f. (bie) propedeutyka, nauka przy-
gotowawcza.

$rop(ibeutifd) przygotowawczy.
Sßiopaganba, f. (bie) propaganda; stowarzysze-

nie majce na celu rozkrzewianie pewnych
zasad.

prophet, m. (ber) prorok, g. a, PI. ebjrcürbig: pro-
rocy nnb fd)lid)t: proroki.

Prophetin, f (bie) prorokini.

SJJropbetifd) prorocki, a, ie, wieszczy.
SJSrophegeien, v. a. prorokowa.
4ivopl)e jeiuug, f. (bie) proroctwo, przepowiednia.
CJSroponiren, v. a. proponowa, przeoy, prze-
kada.

proportion, f. (bie) proporcya, stosunek, umiar,

beffer pomiar, SBj.

^roportionaljabl, f. (bie) liczba stosunkowa.
$roportionirt, proportionirlich, proporcyonalny,— nie.

propre, ad. czysty, chdogi, liczny.
tropft, m. (ber) proboszcz.

tropftet, f. (bie) probostwo.
sjjro rector, m.(ber) prorektor; bab. adj. prorektorski.
Sßrorectorat, n (bag) prorektorstwo.
^rofa, f. proza.

5Sro faif ci) prozaiczny.
Sßrofaift ober Sßrofaifer, m. (ber) *prozator, beffer

prozaik, SB^., autor proz piszcy (a).

$rofe, f. (bie) bie ungebunbene SRebe, opp. SMcbtEutift

proza, mowa niewizana, opp. poezya.
sßrofelit, m. (ber)_ ber Steubetehrte prozelita, Kra.;

do spoecznoci kocioa prawowiernego przy-
stpujcy, nowonawrócony, przystajcy do
innej wiary.

sjSrofeljtenmacher, m. (ber) nawracajcy na swo-
j wiar, owca prozelitów.

Sßrofelüenmachcrei, f. tbie) gorliwo nierozsdna
w nawracaniu ludzi do swojej wiary.

Sßrofobie, f. (bie) prozodia, notnia.

fßrofobifd) prozodyczny.
sjjrojpeft, m. (ber) prospekt, g. u, perspektywa,
widok, g. u.

Sßroft, im gemeinen Seben für bas Sat. profit, b. h.

IDOhljUbefommen na zdrowie, wiwat, sto lat, se-
tnych lat; trenn man ben Stiefenben mit ben leisten

Sßorten setnych lat begrüjjt, fo antroorten einige

prosz na pogrzeb.
SJSroftituiren, v. a ly, zniewaa, spodli.
sjjroftitution, f. (bie) obelga, zniewaga, zely-
wo.

SJSroteftion, f. (bie) protekeya, opieka, obrona.
Sßroteftj m. (ber) [protest, B.; cf. zaprzeczenie,

protesiacya. — einlegen zaoy prostestacy.
$roteftaut, m. (ber) protestant, dysydent.
sßroteftantifch protestancki, dysydencki.
Sßroteftiren, v. a. prostestowa si» owiad-
cza si

SJSrotocoll, n. (baS) protoku, protokó, g. u, wy-
wód sowny. 2)ag — rouibe gefchloffen protokó:
by zakoczony i stawajcerau przeczytany,
8@ — führen protoku jest prowadzony (a).

«ßrotocollführer, m. (ber) protokolista, L.
sßrotocolliren, v. a. protokuowa, do protokulu
wcign, zapisa: cf. zapisywa w protoku.

gSrofcen, v. a. in ber ©cfchühfunft: Äanonen unb an»

ber fchroere Äöiper mit Sttuhe bon einem Orte sum
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anbern beroegen dwiga, cf. wróci, zwraca,
podnosi, zaprzodkowa unb tlicf)t *procowa.

^1'O^mageil, m. (ber) przódkara, SE3., cf. *proc-
kara, L., dziaowy ober armatny przodek, cf.

*pu wozie —

.

Crooiant, m. [ber] prowiaut, g. u, ywno.
Sßrobianthauö, n. (baö) dom prowiantowy, ma-
gazyn.

^robianttneifter , m. (ber) prowiantmajster, cf.

urzdnik prowiantowy.
sßroüiantmagen, m. (ber) wóz prowiantowy ober

furgon, ©3.
*Probin3, f. (bie) bie ganbfchaft prowincya, powiat,

g. u, eigentl. iftrift.

9> r o D i n 5 i a I . m. (ber) prowincya, g. a.

SproDinJjialiem, m., lanbfchaftlicher Sprachgebrauch,
prowincyalizm, g. u, powiatowszczyzna.

^robifion, f. (bie) zapas, g. u, prowizya, zapas
ywnoci.

3>robifov, m. (ber) berjenige, bem bie 2Tuffld)t ober

bie Sorge für ermaß aufgetragen ift, befonberö in ben

Slpothefen ber erfte ©ehülfe, melcher nächft bem Sipo»

thefer bie Sluffjcfct über bie tfpothcfe führt, prowi-
zor, g. a.

Sßrobiforifch tymczasowy, adv. tymczasowo.
rojcf), m. (ber) f. Sßrocefj: bie ©erfohrungöart in

ber Sdjeibefunfr, proceder, g. u, sposób postpo-
wania. G£. do metalurgicznych procederów (a).

2) —, ber ffiechrögang, 9techtöftreit, fflechtöbanbcl

proces, g. u, *pie, f., beffer pienia, pieniactwo,
sprawa, prawno. ÜDen — gemitmen uzyska
spraw, wygra spraw. JDeil — berlieren prze-
gra spraw, cf. na sprawie upa. Der ©e=
minn bom — przezysk. SDurch — geminuen prze-
zyska, L.

^rojeffiren, v. n. m. h. procesowa, praAvowac
si, pienic.

$i03e§foften koszta procesowe ob. — prawne.
^roflefjorbiuing, f. (bie) ustawa procedury, [B.,

ordynacya procesowa, ©O.
Sßrosefjfiid)!, f. (bie) pieniactwo.

CJ$ro5e{jfüct)tig ad. pieniacki, pieniaczy.

CjJrosefjmefen, n. (bab) rzeczy procesowe, b. pro-

cesowo, procedura.

grübet, m. (bev) ber bicfe, flchtbare Dampf bon fo=

cbenben Sachen, para, wapor. 2) — , ein mit ©es

räufd) hcrborqucllcnbeö SBaffer woda z haasem
wytryskujca, wytrysk. 3) — , bel ben Sägern :

ber Sumpf, bie $füt}e. kaua, bagno.
grübeln, v. a. nieberfächfifd) : eine Sadie fd)lecf)t ma=

eben, befonberö in ben ftiicfjen unreinlich zubereiten,

popsu, zepsowa, zepsu, lada jak zrobi, kle-

ci, partoli.

2) v. n. m. 1). mit einem ©eräufche aufmallen, bon

flüfflgen Aörperu, kipie, wrze, parowa, wa-
rzy, bekota. Gj. tak bywa w garku kiedy
woda wrzca, wewntrz i ekoce u zawartej

dziury, PK. 242} cf. Kra. Wojna Chocimska
8, 7, A w ród zgstwiaych wód oparzeliska

gucho bekocc, Ober nad) Dm. bekoczc zdrój

mtny wytryska, Krs
prüfen, v. a. bie öcfchaffenheü eines <Diuge8 311 er=

fennen fuchen, unterfuchen, dowiadcza, doznawa,
dochodzi, próbowa, roztrzsa, 3. 35. sumnie-
nie, 83alfamö ^rcb.; bu ^rüfeft ^erjen unb Stieren

macasz nerek i serc ludzkich, Ali.; cf. prze-

trzsa, bada
Sid) felbft prüfen dowiadcza samego siebie.

Sein SBefen prüfen upatrowa 1 dowiadczy
drogi swojej, bibl. Die ©elfter prüfen dowiad-
cza duchów. Gin 3eber prüfe fein SBcrf felbft

kady niechaj wasnego swego uczynku do-
wiadcza. Gin prüfenbeö Sluge ledcze oko ma
na nas zwrócone (a); autf) badawczy, a, e.

$)rüfeftein, m. (ber) ber ^robirftcin kamie pro-

bierski. Gg. Sirach 6, 22.
_

Prüfung/ f. [bie] dowiadczenie, dochodzenie)

eksamen, g. eksaminu, próba, CSchul—) popis,
cf. rozpoznanie, ©D. , cf. badanie.

9)rüfung6commiffion, f. (bie) komisya eksarai-
nacyjna.

CrilfungSjeit, f. (bie) czas próby, — dowiad-
czenia.

Prügel, m. (ber) ein birfer unförmlicher Stoct, befon»
bero fofem er beftimmt ift, bamit 311 fcblagen ; pi.

2) ber Schlag kij, okadanie kijem, bat, baty,
Pi., eig. Äofafenpeitfche* baiog. eigentl. bie ^5eitfche,

gadziara. — befommen kijem wzi, dosta
w skór. Der — mirb 311 thun fliegen bdzie kij
w robocie. SJcan fann leid)t einen — befommen,
menn man ben .£>imb fcblagen mili atwo kij zna-
le, kto psa chce uderzy.

Prügelei, f. (bie) bijatyka, SSarfch., cf. bitwa.
$vügeln, v. a. bi kijem, okada kijem, chosta.
Sßrunf, m. (ber) bie fracht, feierliches ©epränge in

Söorten unb ©eberben, przepych, g. u, okazao;
okrasa, 3. S3, retoryczna okrasa, SP.

9>vuiifbett, n. (baö) óko paradne, — przy-
strojone.

Cprunfen, v. a. prangen, glanjen, bie Singen anbever

auf fid) 3icfjfn, byskota, paradowa, popisywa
si, pyszni si, okazywa si.

$runfliebenb lubicy przepych.
Sßrunfloö bez przepychu, bez wystawy, skromny.
^runflofigfeijt, f. (bie) skromno np. ycia.
sjjrunfrebner, m. (ber) krasomówca.
^runfrebnerei, f. (bie) krasomówstwo nastrojone.
^runffucht, f. (bie) wystawno, ubieganie si
za przepychem.

$>runfboll przepyszny, okazay, przesadzony;
wystawny.

^runfjimmer/ n. (baö) pokój paradny, pokój ba-
wialny.

prüften, v. n. m. h. parskn, parska.
$falm, m. (ber) psalm, g u.

Cjfalmbud)/ n. (ba6) psaterz.
^S fa t mi fr, m. (ber) psalmista.

^falter, m. (ber) psaterz, g. a.

$|Sft! interj. pst, cyt! (nakazujc milczenie).
^feubonbm pod zmyslonem (falszywm) nazwi-
skiem wystpujcy lub wydany, np. dzieo.

SJ5fl)d)Olog, m. (ber) psycholog.
jifbchologie, f. (bie) bie Seelenlehre, psychologia,
nauka o duszy.

Cßfbchologifch psychologiczny, —nie.

j tifane, f. (bie) ber ©cifteutranf tyzana.
^ubliciren, v. a. publikowa, obwieszcza, ob-
wieci.

ißublicift, m. (ber) publieysla, gazeciarz.
Cßubliciftifch publicystyczny, dziennikarski.
publicum, n.(ba) publiczno, f., publika, Ruff.,
powszechno.

$ublif, ad. publiczny, a, c.

Cubbing, m. [beri fi" grojjcr in eine Serbiette ge=

fd)lagcncr unb fo im SBaffer gefochter ÄI09 budy,
g. u, 3. 33. budy z ryu, Sßarfch., 2B3., pudyng.

$ubel, m. (ber) eine Slrt >£>unbc, pudel, g. dla. Gin
junger — pudelek, g. lka

2) -, für faiubel pudo, cf krobka, foli eine

Sd)ad)tel fein, ift aber bem SBavfd). unbefannt. Gin
bnftcne — tubowe pudeko, SBarfch.

3) -, im Äegelfpiel: 'ein gef)lcr, 93erfehen, pudo,
omyka, mydo, chyba w grach, L.

$ u beli) unb, m. (ber) pudel, g. dla.

sßubelhünbin, f (bie) pudlica.

$|Sub einlüde, f. (bie) czapka kosmata.
Rubeln, v. n. gebier madjen spudowa, omyli si,
puda robi w krglach.

^ubclnarrifch , ad. bardzo mieszny, zabawny,
rubaszny.

9$uber, m. (ber) ber .gwarpuber, puder, g. pudru.
CJJubcrbcutcl, m. (ber) worek do pudru.

silberig pudroway, pudrem obsypany.
subermantcl, m. (ber) podwonik, pudermantel.
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$ubem, v. a. pudrowa.
fiuberbüfter, m. (ber) mieszek do pudrowania.

Trój.
.

Sßubevquaft, m. (ber) kutas do pudrowania, cf.

Jabdzik, bon gebern mit einem Stielchen.

Sßuberfcbachtel, f. (bie) pudeko z pudrem.

sjjuberflucfer, m. (ber) cukier miaki, Barfch.i mo-
skowada, cukier surowy, Tch.

$uff, m. [beri ein bumper Saut, ein bergleicbcri <Sto9/

befonberö ein Stofj ober Schlag mit gebauter gauft

uderzenie, kuak, g. a. atld) puf, äBarfd). sztur-

chaniec. 2) puf, pewna gra w kostki. 3) bu-

fa u sukni.

uffen, v. n. m. h. ben Schall buff bon ficb geben

buchn, run, pufn. 'i) v. a. eig. fchlagen

uderzy, bi, tuc, kuaka da, kuakowa,
opka kogo, br=boln.

puffer, m. (ber) eine Sacfbifrole, ein Serjerol kró-

cica, krucica, kieszonkowy pistolecik.

SJSuffig , bufiasty (o sukni).

$11 len, v. a. duba, skuba.
$ u Ib et, n. (ba6) ein Sßult jum Sefen, Singen pulpit,

« u.

$ul6, m. (ber) ba8 Schlagen ber $ul8aber puis, g.

u. 35er — fcblagt puls bije. Sin ben — greifen

maca za pulsem, bcffer puls maca, SEßj.

$ u 18 aber, t', (bie) ttno, ttna ya, puls, L. 6$.

Dziark. zupene bicia ttnów ustanie.

$ul8fchlag, m. (ber) bicie pulsu.

Wulfen, v. n. m. h. pulsowa, bi (o pulsie).

$ult, n. (baS) pulpit, auch pult, g. u, SSj. biurko.

^)Ultbad), n. (ba8) dach naksztat pulpitu z je-

dnej tylko strony ukony.
$u

l

ber, n. (bag) proch, g. u. proszek, g. szku.
Jtteberfcblagenbeö — proszek umierzajcy. —
eingeben proszek da. — gum Scbiefjen proch do
strzelania, proch strzelniczy. (Sin ©olbat ber

fchon — gerochen hat onierz ostrzelany, (a); cf.

obwchany z prochem, SBarfcb. @£. 311 $ulber
machen w proch obróci.

^J ulcer beutet, m. (ber) *pulwersak, prochowni-
czka.

$ülberchen, n. ( ba8 ) proszek, g. szku.
»Puloerfafj, n. (ba8) beczka z prochem, na proch.

jJulberflafche, f. (bie) róg do prochu, SB}., pro-
chowniczka, SBarfcb.

$Ulberb!au§, n. (bag) prochownia; skad naproch.
$uloerbolj, n.

f. Faulbaum 1).

$ulberj)orn, n. !ba8] róg ober roek do prochu.
$uloericbt proszkowaty.
$uloerifiren, v. .a. ober biiloeni na proch utuc,
zetrze co na proszek, w proch obróci, prosz-
kowa, SBj.

3)ulberifirung, f. (bie) pulweryzacya, proszko-
wanie, SSj.

$ulberfammer, f. [bie] skad prochowy (osobl.

w okrcie).
$ulberfarren, m. (ber) kara prochowa, jaszczyk.
$ulbermagctgin, n. [ba8] f.

—bau8.

Cßulbermüfyle, f. [bie] myn prochowy, procho-
wnia.

$Ulberrauch, m. (ber) dym z wystrzelanego
prochu.

$ulberfad\ m. (ber) pulwersak, g. u.

^Pulbertburm, m. (ber) prochownia.
$ülberung, f. (bie) utuczenie naproch, proszko-
wanie.

$ulberroagen, m. (ber) wóz prochowy, jaszczyk.
$umbe, t. (bie) pompa, wodocig, L.
ty urn ben, v. a. pompowa.
$umbenbohrer, m. (ber) wider pompowy. 2)

ten co pompy zapuszcza.
$umbenfolben, m. (ber) stpor u pomp rurmuso-
wych, L.

^umbenfauger, m. (ber) stpel u pompy.
^umpenfcbroengel, m. (ber) antaba u pompy* ma-
chado, f. Schwengel.

Mrongoyins, Dentsch-Poln. Wörterbuch. L 2.Lief.

9)umbenftocr\ m. (ber) rura pompowa.
^umbenroerf, n. (ba8) machina do pompowania.
Sßumpernicfel, m. (ber) chleb razowy Westfalski.
^3 u mb 1)0 fen, Pi. czechczery.

pumpefeulen, Pi. f. 2)ttberfeulen.

punge, f. (bie) bobownica, Ki. Hgn.; yleniec,
Jndz. Hgn. (Sat. samolus).

Quillt, m. (ber) punkt, g. u, kropka, fig. punkt,
przedmiot, materya.

^unftation, f. (bie) punktacya, spisanie ugody.
Wünftchen, n. (ba8) punkcik, kropeczka.
^unttiren, y, a. punktowa, SBj., kropkowa,
punkcikami oznaczy ; cf. B. wróy z krop-
kowania, kropkowieszczeniem; punftirte Slrbeit

b. przeprocha, L.
Sßunftirer, m. (ber) kropkowieszczek, g. czka.
93unftirfunft, f. (bie) sztuka kropkowieszczenia.
sßunftirnabel, f. (bie) igieka rzebiarska.
Sßünftlicb, ad punktualny.
$untttichfeit, f. (bie) punktualno.
Spunfttoeife, adv. punktami, punkt za punktem.
punfcb, m. (ber) poncz, g. u.

93unfci)gla8, n. (ba8) szklanka od ponczu, lam-
peczka ponczowa.

^3unfd)Iieb, n. [ba8] piosnka do piewania przy
ponczu.

punfrhlöffel, m. (ber) yka do ponczu, cf. *kiel-
na do ponczu.

^uiij, f. (bie) kiep, g. kpa, cf. griech. xrjnoc, cf.

pica; cf. podcerewizna im Plies beS Klonowicz;
cf. podczrewie gried)ifcb vnoyciajQiov, inDobrow-
ski Institutiones linguae Slavicae, pag. 282.

p ubili, ni. unb f. f. Jittnbel sierota niedoletnia,
lat prawnych niedosza.

«Pupille, f. (bie) ber Slugenftern zrzenica.
g)ubillencollegium, n. (ba8) zwierzchno nad

opiekami, Szan.
«(Süppchen, n. (baS) laleczka.

flippe, f. (bie) pupka, L.j cf. lalka, *tka. glne
Sabrmarftbuppe lalka jarmarkowa. ©ei Snfeften
poczwarka, *wylina?.

Puppengeficrjt, n. (ba8) lalkowata twarz.
»puppenfram, m. (ber) handel zabawek dziecin-

nych, kram z zabawkami dziecinnemi; Norym-
bersczyzna.

Puppenframer, m (ber) kramarz zabawki dzie-
cinne przedawajcy , lalkarz, Norymberczyk,
SBarfch.

$uppen|'piel, n. (t>$) jaseka, PL, SBj.i lalek
granie, maryonetki.

$uppenfpieler, m. (ber) kuglarz.
P>ur, — er, — fte, ad. szczery} sam, —a, —o;

czysty.
spurganj, f. (bie) purgans, g. u, purgancya.
Phirgiren, v. a. przeczyci; v, n. m. rj. lakso-
wa.

$urgirflach§, m. f. 83ergflad)8.

"purgiren, n. (ba8) purgancya.
P>urgirenb, laksujcy.
purgirlorner, Pi. f. Gataputia.

purgirfraut, n. konitrud, Kl. Hg., trud, Jndz.
Hg. (Sat. gratiola). ©emeineg —

f. Siurin, roilber.

Purgirroinbe, f. (bie) (Cat. convolvulus scammo-
nia) wilec laksujcy. Ki.

purgirlein, m.
f. S3ergfiad)8.

^urgirmelbe, f. f. SUlelbe, ausgebreitete.

5)urgirmittel, |n. (ba8) lekarstwo purgujce, —
przeczyszczajce,

fß ti r

1

6 m u

S

, m. (ber) puryzm; troskliwe unikanie
obczyzny w mowie lub obyczajach, std: ber

Sßurift purysta.

purpur, m. (ber) purpura.

purjnirfarbe, f. (bie) kolor purpurowy, *purpu-
ryna?

^urpurtleib, n. (ba§) suknia purpurowa.
t)urt>urfrä mer, m.(ber) purpurami handlujcy.
3>urpurfrämerin, f. (bie) purpurami handlujca,

38
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purpur li ppen, pi. usta purpurowe.
Curpurmantel, m (ber) paszcz purpurowy.
^5 U r ]p u v

r

5 1 f)

e

, f. (bie) purpurowa czerwono; ru-

mieniec purpurowy (twarzy).
«Purpurfchnecf e, f. (bie) limak purpurowy, ó-
wik morski, L..

Sßuvpurroange, f- (bie) policzek purpurowy.
^urpurroeibe, f. (bie)

f.
Äorallcnrocibe.

$urpurroeiberid) , m, f. Gbrcnroeiberid).

ihtrrhaber, m. ©ctieibetjaber.

^urjeln, v. a. m. h. f. burjeln potoczy si, ko-
zioka przewróci; bom Sietrunfenen frtjevjiueife:

kaczki zagania.
$liftel, f. (bie) pcherzyk, krosteczka.
Ruften, v. a. auch pauften pucha, dmucha, od-
dycha.

^ufterid), m. [ber] rzecz do dmuchania, mieszek.
2) — , czowiek perzcy si.

^hlfrrig, ad. napyrzony, zapyrzony, L.
$ute, f. (bie) indyczka, jdyczka.
Sßuber, m. (ber] jdor, indyk, g. a. kakun,

pr.spoln.

Sßufc, m. (ber) strój, g. oju, ochdóstwo, cf. przy-
strojenie. (?£. ber — ber Cßferbe przystrojenie
koni, Skarbek.

Sßu^bocTe, f. [biej strojni, m. unb modni, g. sia;

strojnisia, f., elegant g. a unb a!ö f. elegantka,

modnisia.

Sßutjcn, v. a. stroi, ubra, chdoy , krzesa,
*pucowa. Sich — stroi si, cf. ubra si, eig.

fich nnfleiben. SDie ©dhuhe puijcn chdoy trze-

wiki. <£>a6 ©eroehr putjen chdoy bro , cf.

pucowa, bro. (NB. pucowa fehlt im L., ift

übl., SB3.) Die Säume puijen obcina drzewa,
krzesa drzewa. Den Siart putjen ogoli brod.
2)a8 2id)t Putjen objani wiec, utrze wiec,
utrze nos wiecy, SBarfd). £>er SSogel putjt fi ci)

ptak muska si. Gi. ptak wymusnwszy si,
PK. 448.

puijhaubel, m. (ber) magazyn strojów, SBarfd).

^J5u^r>äilDlei", ni. (ber) przedawca strojów mod-
nych (a).

$ut3holä, n. (bau) galant, g. a. bei ben (Schuhma*

ebern, SBcirfd).

Cut) ig, n. eine Srcibr, Pucko. 2) adj. drobnego
wzrostu i ksztatny.

sßuijlciben, ni. (ber) sklep modny, sklep gdzie

stroje si przedaj.
Putzmacherin, f. (bie) modniarka, SB5., cf. kobie-

ta robica stroje, (a); cf. bci§ alte korneciar-

ka, L.
"

Sßuijnarr, m. [beri strojnat, g. a, strojni, L.,

modni, g. sia.

Sßutjnärrin, f. (bie) strojnisia, L. modnisia.

^Utfache, f. (bie) rzecz do stroju naleca.
$Ut3fcheeve, f. [bie] szczypce, Pi. g. pców.

jnljtifd), m. (ber) gotowalnia, toaleta.

fsntjimmer, n. |baö] bie «ßu^ftube gabinet ober po-

kój du ubierania si, cf. buduar. 2) pokój

przybrany, bawialny, paradny.

$1} ram i be, f. (bie) ein grofjeö fteinerneS bieredfigeS

©ebäube, roelchee oben ganj fpiij juläuft, non roelchcr

2trt befonberö bie berühmten $jji;iamiben Äegl)pten§

flnb, piramida. 2) — , ein jeber Äörper beffen

©runbfläd)c eine gerablinige ?igur, bie Seitenfläche

aber gerablinige Sriangel flnb, eine Spitjfäule ostro-

sup, piczastojjran.

Pljramibenfövmig, ad. piramidalny.

SJljrolt, m. f. Pirolt, bie ©olbamfel.

Sibrometer, m. (ber) pyrometr, ogniomierz.

ß.

jQuaal, f. f. übl. Dual, mka.
Quabbelig, ad. pulchny, ttuciuchny , cielisty,

misisty, trzscy sie od tfustoci.

Quabbeln, v. n.'m. I)., Pd) fchüttlenb hin= unb herbe»

megen trz si od llustoci, — od wilgoci.
Cl u a cf en f. Qua fcii.

Quacffalber, m. (ber) partacz lekarski, szarlatan,

g. a, lekarz jarniarkowy, cf. *leczychoroba, le-

czuch, cf. kuglarz, eig. ©aufler? cf. olejkarz,
eig. ein haufiienöer Ungar dryjacznik.

Quacffalberci, f. (bie) szarlatanerya, szarlata-
stwo.

Quacffalbern, v. a. m. 1). szarlatanie; cf. pfufchern

partaczy, konowalowa. T 1 o j.

Quaberftein, m. (ber) ciosowy kamie, cios, g.

u, L., kamie czworograniasty ciosany.
Quabrant, m. (ber) *kwadrant, beffer kwadrans,

SBj-, czwarta cze kota ober cyrkuu, figura i

instrument, L.

Quabrat, n. (ba8) czworogran, kwadrat, g. u,

czworokt; cf. B. czworobok, j. Si. kwadrat
poduny eig. parallelogram; kwadrat spaszczo-
ny czyli ukony ein 9thombu6, bie Staute, Stauten»

bierung; kwadrat poduny spaszczony einSthom-
boiDcö, bie längliche Staute. Quabrat= (w zoo-
nych) kwadratowy.

Quabratfut), m. [ber] stopa kwadratowa.
Qnaöratmeile, f. [bie] mila kwadratowa.
Quabratruthe, f. (bie) se kwadratowy, prt —

.

Qua bratu r, f. (bie) czworograniasto, kwadra-
tura.

Quabvatrourgel, f. (bie) *ciana liczby kwadra-
towej; cf. beffer pierwiastek kwadratowy, B.,

cf. pierwiastek liczby kwadratowej.
Quabrat jClfol, f. (bie) *czworogran liczby, kwa-

drat liczby ober kwadrat liczebny, SB

j

, cyfra
kwadratowa.

Quabrille, f. (bie) kadryl (taniec).

Quabriren, v. a. kwadrowa, kwadratowa,
czworkowa, czworograni.

Quabiupel, m. (ber) *kwadrupla, ilo poczwór-
na, L.

Quo fein, v. n. m. f). papla, gada, szczebiota.
Quafeld)en, n. (ba8) dzieciuch szczebiotajcy ob.

— szczebiotliwy.

Qnafcu, v. n. m. h. fchreien roiegröfche skrzecze,
cf. rzegota, rzekota, rzechota, L., cf. *un-
ka ober wrzeszcze, Uöaifd)

2) — roie bie Suten kwaka. 3) — , ober (roi

e6 pieufj.=bcutfch. Ablief) ift) quatfd)en brn w bo-
cie e a smokcze.

Qua fen, v. n. m. h., ben Saut quäf bon fld) geben;

bef. b. bem @efd)reie ber .£>afcn wrzeszcze, <f$.

znjc kwili, — wrzeszczy.
Qu äfer ober Qtiafer, m. [ber] kwakier, g.

—kra.

adj. kwakierski.
Qual, f. (bie) mka, mczarnia, cierpienie, utra-

pienie, eig. Seiben.

«jjollcnqäal mki piekielne; udrczenie.
Quälen, v. a. mczy, trapi, drczy, doku-
cza komu , ciemiy, gnbi, nka, L.; cf.

mizerowa; g. Si. woy, Pielgrzym w Dobro-
milu. Sid) quälen trapi si, biedzi si, m-
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czy si. 6j. Trapi ze dusze ogniami wie-
cznemi, PK. 369. cf. martwi.

Quälen, n. (bag) mczenie.
Quäler, m. (ber) trapiciel, drczyciel, mczyciel,

sekutnik, zaskwierca, tyran, szatan.

Quälerei, f. (bie) drczenie, udrczenie, doku-
czanie.

Quälerin, f. (bie) kobieta dokuczliwa, dreczyciel-

ka, trapicielka; cf. sekutnica* cf. jdza, eig. bie

gurie.

Quälgeift, m. (ber) duch dokuczliwy, zy duch,

szatan, pokraka.
Qualification, f. (bie) kwalifikacya, uzdatnienie.

Qualificiren, v. a. kwalifikowa, sposobi,
uprzymiotowa. ©ich qualificiren ober eignen zda
sie do czego; cf. mie przymioty dogodne,
przyzwoite; by uzdatnionym.

Qualität, f. (bie) beffer: bie (Jigenfdjaft, 83efchaffen=

fjeit, bie ®abe, ber ©tanb wasno, przymiot, —
einer SBaare gatunek.

Sn ber Qualität eines beigeojbneten SSormunbeS w
charakterze przydanege opiekuna, 81©. — (Sßfiis

lofopf).) jako.
Qualitatib pod wzgldem jakoci (uwaany), (fi-

lozof.)

Qualm, m. (ber)
_
ein großer unb bicter SRaucf) ober

35ambf, gruby wielki dym, — zaduch, para, eig.

Dunft kope} cf. Ruff. czad.

Qualmen, v. n. m. h. dymi, kurzy sie; kopci,
e8 qualmt gsty dym powstaje.

Qualfter, m. (ber) bicTer, ääfyer ©djleim, negma,
plwociny, Pi., *kouch wyplwany.

Qualftern, v. n. m. h. krztusi si, gsta flegm
ober »kouchy spluwa, — zrzuca.

Qualboll, peen mki i udrczenia.
Quanbel, m. (ber) rodek pieca, w którym si
drzewo na wgle wypala.

Quanbel, m. f. Celbfummel.

*QuanbSroeife ober getoanbSroeife nieberf. f. gum
Schein *rzekomo, *wrzkomo, w rzeczy, na po-
zór, dla oka, niby to, niby te to.

Quantität, f. (bie) ilo, kwota. Sie — ber ©b>
ben ilocza8, g. u, ©J. Buonaparte znalaz spo-
sób pdzenia w znacznej iloci wódek z da-
ktylów w Egipcie, (a).

Quantitatib, pod wzgldem iloci (uwaany),
ilociowy.

Quantum, n. (ba§) kwota, ilostka (filozof.)

Quabbe, f. (bie) Rieberb. für bag ^»ochbeutfche Slal=

raupe, mientus (Sat. gadus Iota).

Quarantaine, f. (bie) karantena, kwarantana
czterdziestodniówka, czas czterdziestodniowy,

Tr.
Quargfäfe, m. ober 3n)erg!afe, RueT, b. i. Meiner

Ääfe gomóka, twaróg, 33j.

Quart, m. (ber) ber biete, jufammengeronnene Sheil

ber SWUch, nad) ben baoon gefchiebeneh ÜBcolfen, Ääfe,

Ääfequarf, ©treichfäfe, cf. br. »beutfeh.: bie ©lumgbe,
twaróg, g. u; br.=£oln. glomzda; cf. SSolh. mo-
zawo, glek.

2) roeicher Äoth unb überhaupt jeberÄoth, jebetln»

reinigteit, jebe geringfügige Sache; niebr. JDrecf, boto,
gówno; fig. fraszka, bagatela.

©brichro. ustp gówno twarogowi.
Quarfhänge, f. (bie) ein hangenbeg ®erüft ben Quart

fomohl alg bie frifd) geformten Ääfe barin ju troefneu,

polica ober lesica na suszenie serów, sernik.

Quarffäfe, m. (ber) serek, g. rka, twaróg, g. u
ober gomóka.
2tnmert. Slbelung fchreibt es mit bem g nämlidf) Quarg
rpeil eg eine Sialecten=S5arietät bon 3roerg ift.

Quarfflofj, m. <ber) piróg leniwy, z sera. Trój.
Qu art fact, m. (ber) worek do wyciskania serów.
Quarre, f. (bie) gem. ein quarrenbeö JJnftrument unb

uneig. ein quarrenbeg Äinb, auch überhaupt einemür*
rifche jkrfon rzecz skrzypica, terkotka, dziecko

skwierczce, skwierczek; kobieta markotna;
cf. *skowera, *skowyra. ©brichro. bie Pfarre mit

ber — betommen urzd i on razem dosta, wy-
kierowa si na (duchowny) urzd za pomoc
ony, — przez fartuszek.

Quarren, v. n. m. h. skwiercze, (cf. Sat. queror,

questus sum, queri.)

Quart, n. (bag) kwarta, wiartka, wier, f. g. i.

Quartal, n. (bag) kwarta, g. u, suchedni, g. su-

chychdni, eig. bie Quartalfaften ; wier roku.

Quartalgelb, n. (ba8) kwartalne, g. ego, wier-
roczne.

Quartalroeife, adv. co kwarta, kwartalnie, cf.

adj. kwartaowy.
Quartaner, m. (ber) ucze czwartej klasy.

Quartanfieber, n. (bag) febra czwartodniowa,
czwartaczka, kwartaowy.

Quart ant, m. (ber) kwartant, g. u, wiartkowa
ksiga, ksiga w czwórce.

Quartbanb, m. (ber) wiartkowa ksika, cf.

wierarkuszowy , wierarkuszowa ksiga,
kwartant , ksika w czwórk ; wiartkowa
oprawa ksiki; cf. ksika in quarto, äöarfch.

Quartbtatt, n. (bag) j. 83. sßabier wiartka pa-

pieru, auch wier arkusza papieru, L.

Quarte, f. [bie] czwarta cz, kwarta, wier.
Quartett, n. ( bag ) kwartet.

Quartformat, u. (baS) wierarkuszowy format.

Quartier, n. (bag) bie Verberge kwatera, kwate-
runek, gospoda, staneya; cf. stanowisko; (Sr,.

e dobrego stanowiska zhale niemona byo,
Krs. pp. 367.

2) — , ein SDcaafj kwarta, kwaterka, kwatera.
Slnmerf. SJtach ber 2Cngabe eines SSolhhnierö ent=

hält eig. garniec jroei ©tof, allein nach ber Singabe

eines Sßarfchauerg etroag meftj unb pógarca ift ein

©tof, kwarta ein falben unb kwarta hat bier bot*

nifche kwaterki, folglich ift ein Quartier gleich pöl-
kwarty unb kwaterka ein halb Quartier unb fa-

rejka in ber Utraine ift gleich pókwaterek ober

ber achte Sheil bom falben.

3) — , eirt ©tabtbiertel cyrku.
, 4) (Sinem Quartier geben darowa komu ycic,
pardonowa. Um Quartier bitten o pardon pro-
si.

Quartierbillet, n. (ba§) bilet na kwater,— kwa-
terunkowy.

Quartierchen, n. (bag) kwaterka.
Quartieren, v. a., kwaterowa, sta.
Quartierfrei, ad. wolny od kwaterunku.
Quart ierfreifjeit, f. (bie) wolno od kwate-
runku.

Quartiergelb, n. (bag) kwaterunkowe, g. ego;
cf. gospodne.

Quartiermeifter, m. (ber) kwatermistrz, *stano-
wniczy ift alt, 8S3.J nach djrn. <£>nbb. gospodosta-
nowea.

QuartfeitC/ f. (bie) wiartkowa strona.

Quarj, m. (ber) kwarzec, g. kwarcu, Sylwaij,
auch kwarc, Sßj-

Quarjicht, kwarcowatyj naksztat kwarcu.
Quargig, kwarcowy, kwarc w sobie mieszczcy.
Quaffienholj, n. (bag) kwasya.
Quaft, m. (ber) bieQuafte ki, f., kutas, *kwacz,

g. a; temblak, Grodzie, eig. ber 35egenquaft. ©e»
brehte ©olbquaften kutasy bulionowe.

Quatembcr, m. (ber) *kwatember, g. bra?; su-
chedni, g. suchychdni, kwarta, g. u.

Quatfeh, ein SBort, roefdjeg ben lauten Schall bejeiaV

net, roenn ein roeicher Äörber auf einen f;arten fällt

ober gefchlagen roirb, chlast, chlask, klask, cf. chlust
in ber SSebeutung beg ©challeg bom Sluggufj ber

glüffigfeiten.

Quatfajen, v. n. m. h. ben ©chart bon Quatfeh ho«

ren laffen cbaszcze, chlaska, klasn, klszcze,
klska, plaska, plaszcze. 6g, 2)ie ©tiefe!

38*
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quatfchen beim ®ef)en, trenn biel SBafier hineingelau*

fen ifl boty pene wody a klaszcze cf, paszcze.
3m Äotlje quatfchen brn w biocie.

Quatfchlig, troch otyy; botnisty (quatfchig).

Qu ebbe, t. (bie) ein moraftiger, oben mit einer feften

©raorinbe bebecfter ©runD, toelcher gittert wenn man
barauf tritt, trzsawisko, SB3 , beffer a(6 "crzesa-
wica; cf. SJiomft oparzysko ober oparzelisko,
boto; cf. ©unipf bagno, Igniaczka, eig. ein fd)lü=

pfriger, lehmiger Drt, mada, grzskie miejsce, cf.

sapy.

Quebbicht, trzsawiczny.
Quecfe, f. (bie)"ba&Quecfgra8, ber Quecfroeijen perz,

g. u, (Sar. triticum repens)
f. ©rabtourjel.

Quedf filber, n. (bab) ywe srebro, Tch , merku-
ryusz, g. u, altpoW. rt. — tobten wymorzy
ywe srebro, L. Slefjenbeb — solan ywego
srebra przekwaszony ober sublimat, 3£- (Sat.

mercurius sublimatus), om beften chlorek merku-
ryuszu drugi, SSj.

,
^annemannS aufloólicIjeS —

Merkuryusz Hannemana ober czarny niedokwas
ywego srebra, 3^- Gffigfaureb — Ocian y-
wego srebra, 3^-> (Sot. mercurius acetosus).

SBeijjeb —=$räcipität solan ywego srebra i amo-
nu, (Sat. mercurius praecipitatus albus), 3^-
Stothcö occibirteS — niedokwas ywego srebra
czerwony (Cat. mercurius praecipitatus ruber),

32-
SJerfüfjteß — solan ywego srebra agodny (Sat.

mercurius dulcis) 3^ •• «'n beften chlorek merku-
ryuszu pierwszy, SJBj.

SßhobphorfaureS — fosforan ywego srebra (Sat.

mercurius phosphoratus, 3^-)
Quetffilberfalbe, f. (bie) szara ma, merkuryal-

na —

.

Qiiehle, f. (bie) rcznik, g. a. ucierado.
Queiöflnd)8, m. f. £ahnenfujj, fenchelblättriger.

Quell, m. (ber) ober bie Quelle zrzódlo, *studnica,

zdrój, g. oju, zdrojowisko, krynica j cf. Stuff.

klucz, istocznik; pg. zrzódo, ródo.
Quellbinfen, Pi.

f. Binfen, nabelformige.

Quellef)venprei6, m. f. Sachbungcn.

Quellen, v. irr. n., Prs. id) quelle, bu quillft, er

quillt, Part. prs. quellenb, Imperf. id) — , er quoll,

Conj. bafj id) — , er quölle, Imperf. quill, Part. prt.

gequollen = in ©eftalt einer Quelle herborfommen,

sczy si, wytryskiwa, wynika, pluszcze
ober *blu8zcze. 2) — , bon ber geud)tigfeit au8=

gebehnt rocrben grubie
, pcznie. j. pczki

liciowe grubie zaczynaj.
3) v. a. burd) geudjtigfeit aubbehnen, j. 33. Grb*

fen — groch moczy. 4) ob sol. wylewa, 3te"

rem. 6, 7.

Quellenreid), obfitujey w róda, ródlasty.
Quellgras, u. (Sat. aira aquatica) miaek wodne

proso, Ki.; miaek wodny, Jndz.
Quellgrunb, m. (ber) grunt zdroisty, zdrojo-

wisko.
Que l Im on tie, i'. (Sat. montia fontana) zrzódlek
may, K., zrzódek kryniczny, Jndz.

Quellraufe, f. f. ©runnenfreffe.

Quellfalj, n. (ba8) sól ródlana, warzonka ze
ródlanej wody. Trój.

Quell fnnb, m. (ber) sypki-, lóny— , miaki piasek,

cf. Jricbfanb mia, g. u, ober piasek miaki, cf.

kurzawka.
Quellroaffer, n. (baß) woda zdrojowa.
Quenbcl, m. f. gclbftimmel, 2) macierzanka, %%.

ätömifcher — dzicielina Ober dzicielnica, L.

Quent, d. (bab) bab Quentchen, ber" biertc Sheil cineö

Sothefl kwintla, beffer alb *kwintel, *kwinta,
•kwintlik. g£. nicht ein Quentd)en ffierftanb haben

niemie ani kr ty rozumu; cf. ani za grosz (za

szelg) oleju we bie niema.
Quer, adv. w poprzek, poprzecz, poprzecznie;

2) adj. poprzeczny. <S$. quer ftdb ein tommen,
b. f). quer über baö gelb fommen unb etroaö berfehjt

bortragen zdronie — , wspak ob. przewrotnie co
czyni

Qucraft, m. (ber) ga poprzeczna.
Querajt, f. (bie) eine'Sljt mit jroei @d)neiben, sie-

kiera obosieczna.
Querbalfen, m. (ber) belka poprzeczna.
Querbanb, n. (bab) szpga.
Quer burd) fchnitt, m. (ber) krój poprzeczny.
Quere, f. [bie] poprzecze, n., cf. poprzeczno.

Sitten ;&ut in bie — feljen kapelusz na bakier
wsadzi, ©iuem in bie — fommen przeszkod
komu uczyni, w drog komu wie, zaj.
Siad) ber — aw, 3. B. i.

Querflöte, f. (bie) fujara, fujarka, fotrowers,
cf. fletnia poprzeczna.

Quergaffe, f. (bie) przecznica, SBj.
f. Querftrafje.

Quergraben, m. (ber) rów poprzeczny.
Querhqlj, n. (bab) poprzeczka, cf. L. szlemie,

g. enia; cf. rozspona, eig. ©perrholj.

Querfobf, m. (ber) sprzeczny czowiek, krnbr-
ny, uparty, uporczywy.

Qu er l, m. (ber) kozioek w kuchni} mtew ka ob.

mtew, f., cf. kootewka. 2) — , in ber ©lab»
bütte, kociuba, kociubka, L.

Querleifte, f. (bie) szpga.
Querlen, v. a. mci, zamci, rozbi.
Querlinie, f. (bie) poprzeczna linija.

Querpfeife, f. (bie) piszczaka poprzeczna, flet-

nia, flotrowers, *fajfra; cf. L. fujarka.

Querbfcifer, m. (ber) fajfer, g. fra, flemista.

Querfacf, m. (ber) sakwy, g. sakiew, *biesagi, L.

Querfattel, m. (ber) poprzeczne siodo, damskie
siodo.

Querfcbnift, m. (ber) popreczny krój; cf. poprzecz-
ni k, L. eig. 35urd)fchnitt.

Querftrafje, f. (bie) ulica poprzeczna, L.; poprze-
cznica, przecznica.

Qlierftlich, m. (ber) kreska poprzeczna, Tr., po-

przeczna kresa; cf. dywersya; cf. brózda unb
bródzi. (Einen — burd) bie ^Rechnung machen
zepsu komu jego ukady ober wie komu w
drog, SSarfd).; cf. szyki komu popsu, SSj., po-
myli, Dambrowski; cf. *przegrodzi kogo w
czem; cf. zmiesza szyki w ukadach, (a); prze-
szkodzi komu; cf. Dmoch. Horn. Lud [wielki
posikowy, ten mi w zamysach moich zast-
puje drog. . (Ir,, moe starszy modszego w
kochaniu przegrodzi, Trbecki. Sj. chcc u-
czyni dywersya tak niewczesnemu kochaniu,
Krsk.i of. bródzi, cf. B. *zaskrzyn.

Querüber, adv. w poprzek.
Querulant, m. (ber) kwerulant» cigle skarcy

lub alcy si; cf. pieniacz. •

Querfranb, f. [bie| przegroda, ciana poprzeczna,
forsztowanie, Sffij., cf. przepierzenie, eig. ©d)ei=

beroanb.

Querroeg, m. (ber) droga poprzeczna.
Quefe, f. (bie) . pryszcz, bbel (krostka).

Quetfd)e, f. (bie) ein SBerfjeug gum Quetfchen prasa,

cf. Ml uff. tyska, niby ciskado, kleszczotka,
leszczotka. 2) trudno, cie, f. 2)ic Olafen»

quetfd)e, ein flacher ©arg paska trumna, SEarfd).

3) f. 3roetfche *szwaczka, lubaszka, eigentltd)

©Dillen.

Quetfchen, v. a. m. h. zgnie, stoczy, zdlabi,
stuc na miazg.

Quetfchung, f. (bie) zgniecenie; kontuzya ober

nad) Ptc. odbicie kuli; cf. DD. przycinicie.
Queue, n. (baö) (frj. fpr. kö) kij bilarowy.

"

Quia*, ad. bfroeglid), munter ywy, hoy.
Quicf, m. f. Quecfjilber.

Quictfanb, m. sypki piasek,
f. Sriebfanb ku-

rzawka, SBj.

Quicf en, v. n. m. h. and) toohl qtttffen kwicze,
Prs. kwicz, Prt. kwicza.

Quiemcn, v. n. fränfeln kwcze, kwka, cho-
rowitym by; cf, kwczcy, DD. chrla.
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Quincunx, m., biejenige Drbnung ghjcier ober meb>

rerer SRei^en bon Säumen, bermöge roelcher immer

brei «Stütf in sroei Reiben bie gig'ur einer römifcben

V., unb fünf Stütf in brei Steiften jroei mit ber

Spi^e einanber entgegengefe^te giguren bilDen* man
Fonnre fage'n: bie Säume finb ins ©reietf ober inö

Äreuj ober ine ©efünfte in quincuncem gepflanst,

naci) L. cynek unb nach Bobrowski: szachow-
nicze drzew rozsadzanie.

Ciuinta, f. (bie) piata klasa (w szkoach) druga

od dou i ber £utitaner ucze pitej (drugiej od

dotu) klasy.

Cuinte, f. (bie) kwinta. 2) Stänfe, Jiftige «Streute,

Einten *cherchele, obroty, praktyki, wybiegi.

£minteffenj , f. (bie) kwintesencya, sama tre.
Quintett, n. (bag) kwintet.

£Uiirlf6rmig, 3. S3. (Stengel w okrg rosncy =:

Sat. verticiJlatus, Bot.

£luitfd)e, f. (bie) jarzbina.
Guitfcbenbaum, m. f._ Sroffelbeere jarzb dziki,

Ki., jarzbina pospolita, Jndz. Sat. sorbus.

£Uitfe Ober Duitje, f. (Sat. sorbus Taucuparia) ja-

rzbina.
Sluiit, adv. kwit, wolny; — treiben mit einem

skwitowa si z kim.

£uiitte, f. (bie) "pigwa.

Guittenapfel, m. [ber] jabko pigwowe.
Huittenbaum, m. f. Süuitte drzewo pigwowe.
Guittengelb, óty jak pigwa.
Guittenfern, m. ( bfr ) jdro pigwowe.
Sluittenmufj, f. (bie) powida pigwowe pi.

&uittenfaft, m [ber] sok pigwowy.
£lti irrenroein, m. (ber) wino pigwowe, wino z
pigwów.

Guittiren, v. a. kwitowa, pokwitowa, skwito-
wa. 2) beilaffen zaniecha, opuci, porzuci.

Quittung, f. (bie) kwit, g. u, kwitek, g. tka,

kwitacya.
GuittungSbuch, n. (bas) ksika kwiacyjna.
Guttie, f. (bie) jarzbina.
Duoblibet, n. (bae) kwotlibet; matanina, miesza-

nina.

Quotient, m. [ber] *kwocyent, b«ffer wieloraz, ilo-

raz, SBarfch.) cf. wieloczyn, nad) Osiski ift bao

probuct.

8

Staa ober Sabe, f. bie Segelftange, befonberS bie «Stange

bee grofjeu £auptfegelo reja.

Staab f. Äornraben.

Staafegel, n. (bao) agiel rejowy.
Staaftange, f. (bie) reja. 35ie — nach ber Sänge

beo SchiffeS richten otrowa ober garami zwróci
rej, aby si wzdu statku obrócia i wiatr
w agiel nied.

Sta bar ber, f. f. Sflrjabarber.

Stabatt, m. (ber) ber Slbjug am@elbe, befonbere roenn

eine SBaaie fogleid) bejahrt roirb, ber Scachlafj an bem
beftimmten greife einer SBaare, rabat, g. u, *po-
traczka z ceny, spust z ceny, potrcenie —

,

upuszczenie z ceny, ustpienie z oznaczonej
ceny towaru.

SRabatte, f. (bie) ber Umfchlag, Stuffcblag, umgefdjla*
gene «Saum am Äleibe wyloga, rabaty Pi.; *ob-

szlegi, PI. 2) —, ein ©artenbeet rabata, fffiarfd).»

grzda, lecha, SBaifd). unb pr-poln.

Stabbiner, m. (ber) Babin, g. a.

Stabbtliifd), ad. rabiski, a. ie.

Stabe, m. (ber) kruk, g. a. (gin junger — krucz,
g ecia, PI. eta, ]g. t, krucztko, piskl, kru-
ków. Spricht, kruk krukowi oka niewykluje,

Sin. |>nbb. <$$;. Scbjeien roie ein — kraka jak kruk.
Stabenaao, n. (bao) krucze cierwo, — «aro,
pastwa kruków, cierwo na pastw kruków,
psia strawa. @g. za ten uczynek godzien psy
napa i kruki.

Stabenaltern, PI. tyrascy rodzice, niemiosierni
—

, pogascy rodzice.

9ab enei, n. (bao) krucze jaje.

Stabenfeber, f. (bie) krucze pióro.

Stabengefdjrei, n. (bae) Stabengefräd)} krakanie
kruków

Stab enframe, f. (bie) gawron, kruczek.
Siabenmutter, f. (bie) tyraska matka, pogaska
— , niemiosierna — , nieczua — , zapamitaa
—, niegodziwa —

.

Stabenneft, n. (bao) gniazdo krucze.

Stabenfchnabel, m. (ber) kruczy dziób, kotewka.
Stabenfchroarä czarny jak kruk, kruczy, czarniu-

teki.

Stabenftein, m. (ber) ein erhabener gemauerter $ßla^

auf roelchem man bie $önffetbäter ju enthaupten .pflegt

szafot, kruczy kamie, plac tracenia, cf. kolo

mordercze, Nacz. 2) — , ber fcrjroarje 33elem*

nit, czarna piorunowa strzaka.

Stabenftimme, f. (bie) gos kruczy.

Sta bö, f Delfaamen rzepnica ober rzepak.

Stabegrae, n.
f.

Sltfeniebgrae.

Stab u ii ft, m. (ber) ein gefchroäfciger unb babet ranfe»

boiler «Sacbmalter, roelcher ben ©inn beo ©efefceo nad)

feinem ©ortbeile ju brefyen roei0 "rabulista, patron
bezsumienny, szczekacz prawniczy, *brechajo,
maiacz, krtacz, wykrtarz, kreciek, pr. = poln.

beffer krcie!.

Stace, f. (bie) rasa, 3Bäv pokolenie, ród, g. u. (?£.

zakad stada królewskiego do rozkrzewiema
dobrego rodu koni (a); owce Hiszpaskie wy-
bornego pokolenia (a).

Stäche, f. (bie) pomsta, zemsta. 2Me Stadje @otte§

pomsta od Boga, zemsta Boska.
Stäche üben an Semanb mci si na kim.

Stacbeburft, m. (ber) pragnienie zemsty.

Stacbeengel, m. (ber) anio zemsty; anio mci-
ciel.

Siacheglühenb rozegrzany zemst.
SI ad) en, m. (ber) paszczka; paszcza, pysk (ba§

SBtaul) japa, SBarfch. (£j._ ben Stachen auffperren

paszczek ober jap rozdziawi.
Stächen, v." reg. unb irr. a. (Part. gerodjen zem-

szczony) mci si, pomci si, zemci si,
pastwi si, wykona pomst.
©id) an einem roegen etroae rächen pomci si na
kim czego.
(NB. zemci si roirb mit bem ©eneiib ber Sadfje

fonftruirt nad) Dambrowski auch Wargocki). (jg.

zemci si despektu, Dambrowski 450. 35a§

unfchulbige SSlut radjen pomci si krwi niewin-
nej

Stächer, m. (ber) mciciel, pomcicie!, g, a.

Städ) er in, f. (bie) mcicielka.
Stachefchroert, n. (bae) miecz zemsty.
Stachgier, f. (bie) mciwo, zawzito, ch
zemsty, SBj., zajado, zapalczywo, zaar-
to.

Stachgierig, ad. mciwy, chciwy zemsty.
Stad) gierigfeit, f. (bie) mciwo, zeraciwo,
chciwo zemsty.

Stad) tu ft, f. (bie) f Stachgier, Stachluftig f. -gierig.

Stad)fchroert, n (bae) miecz pomsty, — zemsty,
or mciwy,
©jr. sprzeczni oremmciwymzgin marnie, Krs.
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91 a d) fu d) t , f. ( bie ) mciwo , zerociwo,
pragnienie pomsty , zawzito , ch ze-

msty, SBj.

Stacbfüchtig, mciwy, zemciwy, chciwy ze-

msty, äBj.

SR a (I f. »rradt.

SHarfer, m. (ber) hycel, g. hycla, rakarz, ka-
towski suga.

91 acte te, f. (bie) rakieta
;
raca.

Slab, n. (ba8) (Sat. rota) wrota, — am Sßagcn

koto. Gin — fchlagen mynek zrobi, kozioka
przewróci. <Der $fnu fchlögt ein — paw' rozto-

czy ober rozwin ogon. SKan (jat ben 3)Jiffe=

thäter oufö Stab gelegt pooono zoczyc na

koo ober auf8 — geflochten wpleciono zoczyc
w koo. Du bift hier fo biel niiije tnie baö fünfte

Stab om SBctgen takes tu potrzebny jak pite
koo przy wozie ober jak psu pita noga.

Stabaune, f. (bie) ein glufj bei SDaiijig, Radunia.

Stabbohrer!, m. (ber) wider koodziejski.

Stabbrechen, v. a. eine Sprache — kaleczy mow,
ama ober psu jzyk.

Stabbrecher, m. (ber) kaleczyciel jzyka.
Stäbchen, n. (ba8) kolko.

Stäbe!, m. (ber) przetak.

Stabehadfe, Stabebaue, f. (bie) motyka.

Scäbelefübrer, m. (ber) herszt, g. a, przywódzca,

dowódzca, sprawca.
Stabemacher, m (ber) koodziej, g. dziej, stel-

mach, eigentl. Stellmacher.

Stäben, m. (Sat. agrosterama) kkolnica, kkol,

g. u, mietlica, ©emeiner — f. Äornraben.

Stäbern, v. a. koem tuc ober bi; 2) koami
przejecha, 3) w koa opatrzy.

Stäberfcbneibejeug, n. (bag) maszyna do wyrzy-
nania koek zegarkowych.

Stäbe r fuchen, ro. (ber) faworek, PI. faworki,

SBarfch., cf. Ärabf.

Stäberroerf, n. (bag) ein au8 mehreren Stöbern hefte»

henbeö 9Berf koa, PI.; wszystkie kóka, koo-
wa robota, kokowate narzdzie , kókoskad,
kókotryb, g. u.

Stabfelge, f. (bie) dzwono u koa, *obod, ob-

wód, L..

Stabfórmig koowaty, ksztat koa majcy.
Stobifal radykalny; adv. — nie, z gruntu.

Stabiren, v. a. skroba, wyskroba. 2) — , aijeu

wygryza , SBj. ,
wygryza jakim kwasem,

Techn.; ecowa, serwaserem wyry, sztycho-

wa. (Sr,, kwity na których skrobano (a).

Stabirfunft, f. (bie) sztuka sztychowania za po-

moc serwaseru.

Stabirmeffer, n. (ba8) scyzoryk ober noyk do

wyskrobywania, skrobniczek.

Stabimabel, f. (bie) grafka sztycharska.

Sabiej , m. (ber) rzodkiewka, rzodkiew', g. kwi
(Sat. raphanus sativus).

Slabie 9 eh en, n. (bn6) rzodkiewka.

8tabiu8, m. (ber) promie, g. nia.

Siabfrümme, f. (bie) obwód koa.

Stoblauf, m. (ber) bieg kolisty.

Stabnabe, f. (bie) piasta.

Stabnagel, m. (ber) szynal, g. a.

Stabnelfen, f. Pi. f.
Äormaben.

Stabfchiene, f. (bie) szyna koowa.
Stab 6 1, n. f. günfabernfraut.

Stabfbeiche;, f. (bie) sprych, g. u.

Stabfperre, f. (bie) hamulec, g. lea.

Stabroelle, f. (bie) o u koa, koo na walcu.

Staffel, f. (bie) f. glad)6raufe, rafla, rafie, Pl.;

dzierglica, dziergado, gatunek grzebienia do

dziergania gówek lnianych.

Staffeln, v. a. ben glflchS — len drapa.

Stoffen, v. a. fchnell unb ohne Drbnung mit ben gin»

gern ju fid) reiften, uneig. fleh eilfertig bemächtigen,

garn, zbiera, pochwyci, capn, apa, po-

rywa, rozchwyci, grabn, *graba, zabra.

25er lob rafft fort mier sprzta. — Naturalna
ospa sprzta wiele ludzi (a), biegunka— wielu
ludzi przed czasem ze i wiata zabiera, P. Jan.
gj. choroby przyprawiy o mier wiele ludzi
(a) 27. SllleS an fid) raffen zgromadzi do siebie
wszystko; cf. pochon, zagrabi wszystko.

Stoffbolj, n. Cba8) gazie opadnite
,

pa-
tyki p 1.

Staffinerie, f. (bie) 3ucfer— , rafinerya, fabryka
czystego cukru.

Stoffinobel, f. (bie) rafinada, rafinat.

Staffln i ren, v. a. feiner machen rafinowa, oczyci,
2) v. n. m. [> auf ettoaS — b. h. nacbfinnen prze-
myla o czem.

Staffinirt przebiegy, chytry, subtelny, f. ber*

fdjlagen.

Stafijahn, m. (ber) bie borbern Schneibejäljne ber

Shiere, przedni zb; cf. ciele, fig.

Stagen, v. n. m. h. cf. herborragen sterczy;
wyszym by ober wydatnym by, widocznym
by, wystawa, Prs. wystaj.

35er Stamm bon biefem Sßerbum ragen ift nod)
im Slaoifcben róg ober roag Gcfe, ,£>orn, Splfce, cf.

ba8 gngl. rock unb ba8 bureb bie Quetfcbung ent=

ftellte gr. roche.

Sta gout, n., flein gefchnitteneS gleifd) mit einer

fchmaethaften Sntbe, ragu, potrawka, 3Bj., cf. bi-

gos, g. u, potrawa z pokrajanego misiwa.
— bon mancherlei gleifcbforten mit Äraut hultajski
bigos.

Stogufa, n. Raguza; Dubrownik, (a).

Stagrourj, f. storczyk (Sat. orchis). 3toei6lättrige—
f. SSiefamtnabeufraut. aJtännltdje — f. Änaben»

fiautmännlein. geinblumige, fteine — f. Änaben=
traut, branbflectigee. ©ehelmte, große — f. ©utfguct,

großer. .£>oblftielige — f. SSrucbfnabenfraut. ©c*
fletifre — f. 4j)eirath6blume. gliegenartige — f.

ÄreuafUcfiif. ©rtine — trzylistnik zleony, Jndz.
Hgn. (Sat orchis viridis, Hgn.; cf. latyrium vi-

ride, Linn.)
Stabe, f. f. Staa.

St ahm, m. Schmant mietanka.
Stohmcben, n. (ba8) ramka, rameezki pl.

Stahmen, m. (ber)rama (do okna), ramka (do
obrazu); bef. im Pl. ramy; cf. futryna (u okna);
cf. krosna, PI., krosienka (jtim Stidfetl).

Stammen, v. n. zbiera si na mietank; cf. w
ramki oprawi.

Stabmbobel, m. (ber) hebel do robienia ram.
Stohmfäfe', f. (bie) ser ze mietany.
Stahmloffel, m. (ber) yka do mietanki.
Stobmnätherei, f. (bie) robota w krosienkach,

cf. robota krosienkowa, 2Bj.

Stahmtopfd)en, n, garnuszek na mietank.
Stabile, i', (bie) earner, g. mra, Pl. camry, koda
drzewa, cf. brus ruff.

StaigraS, n.
f. SteibgraS rajgras, stokos.

Stain, m. (ber) miedza, obmieszki, Pi. dr,, po
obrnieszkach nakosi trawy, P. Jan. 2) Singer

murawa.
Soinbalfen, m. (ber) smuga nie zorana.

Stainblume, f. kocanki, Ki. 2) stokro, Ki.

Staiufarren, m. (ber) wrotycz pospolity (Sat. ta-

nacetum vulgare).

Stainfohl, m. mlecz, KI. Hgn., oczyga, Jndz.
Hgn. (Sot. lapsana). Äleiner — f. Ärnnid;fraut.

©emeiner —
f. .giafeiifohl.

Sta i ni» ei be, f. ligustr ptasia ób', Kl.

Staifonircn, v. a. rezonowa, rozumowa? roi»

fonnirenbe ©efchichte rozumowana historya, SP.

Slaifonnement, n. (ba6) (fr5.) rozumowanie, re-

zonovvanie, uwagi pl. (nad.czm).

Staifonneur, m. (ber) (frj.) rozprawiacz, gadacz.

State tenft od, m. (bei) prt, do którego si raca

przywizuje.
StaTete, f. (bie) raca, rakieta.

Stolen f. .normo ben.
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Stall, m. (öer) bie Staue, ber SöBadjtelfonig derkacz,

chrociel, g. a.

Stammbocf, m. (ber) tryk, kozio*; 2) f. SR—btocf.

StammblocT, ra. (ber) baba przy kafarze.

Stamme, f. (bie) kafar, g. a, baba, kloc dobowy
do wbijania palów, baran, taran.

Stammeln, v. n. grza si, czy sie.

Siammeljeit, f. (bie) czas grzania si — parze-

nia si.

Stammen, v. a. wbija.
Stammler, m. (ber) samiec (kotów, owiec, króli-

ków, zajaców).

Stamfel f.
£errgottgbartd)en.

Stamfen, Stamfel, Stamfer, id. czosnek babczy,

psi, niedwiedzi, L f. S3ajenlatld).

Slammgfopf, m. (ber) barani eb.

Stanb, m. (ber) brzeg, g. u; obrczka, kraj, kra-

wd; bei ben »Pflanzen kraj lub brzeg (Sat. Um-
bos, ex Bot.); kraniec; (Crged). 43, 17); obrb,
krajka, obwód, obwódka. — im S3ttche margi-

nes, brzeg, koniec, lim — beg Slbgrunbcg freien

nad sama przepacie sta. lin ben — be§ 3kr=

bcrbenö fuhren wiedli ojczyzn nad przepa,
Orz. bia. 65. wzniosem nad wiata kra-

wdzie (aa).

Stanbbemerfung, f. (bie) uwaga marginesowa.
Stanben, ränbern v. a. brzegi dawa; brzegi

wyciska; karbowa.
Stanbgloffe, f. (bie) f.

Stanbbemerfung przypisek
marginesowy.

Stdnbig, ad. brzeysty , obrczkowy, 3. S3, du-

kat; ein ronbiger Stubel karbowany rubel, Doc.
Stanbfchrift, f. (bie) napis na brzegu.

Stan ft, m. oberb. für Stanb brzeg. SSrotranft przyle-

pka, kawa od skórki chleba, ruff. kraj.

Slang, ra. (ber) bie Steihe, rzd, g rzdu. 2) bie

SBiirbc, ber tonb, bie obere ©telle im gcfettfchaftlU

d)en Ceben ranga, godno, stopie
,

pierwsze
miejsce, miejsce honoru. §£. jestestwa wysze-
go rzdu, Nieme. ©en — ablaufen do szaca
kogo uprzedzi, L. ubiedz kogo.

Stange, f. f.
giljtraut, m. (ber) chopiec hultaj,

wisus.
Stangiren, v. a. in Drbnung (teilen urzdzi,
rozrzdzi, porzdkowa. 2) v. n. mie rang.

Stangorbnung, f. (bie) stopie rangi; uporzd-
kowanie podug rangi.

Stangftreit, m. (ber) spór o pierwszestwo.
Stangfucht, i. (bie) ambieya, chciwo znaczenia

cf. ch dostojestwa, äßj.

St a ni feb" f.
Bärenlauch.

St|anf, m., im Sing, beraltet, im Pi. Steinte, b. i.

fd)äbtid)e Äunftgriffe, feine, fchlaue Sift podstpy,
intrygi; cf. sztuczne obroty; cf. sztuka, wykrt,
*cherchel, obrót, fortel, praktyka , zamachy,
matactwo. (Sj. le w tym kraju gdzie obrót

prostot wyciga, "Wgierski Organy <S. 330.

Sianfe, f. ober Stanten, m. (bom poln. rka oberroie

nod) bie grmelmber fprechen ranka bie £anb) wsy
u róslin, L.; cf. B. *cina ?. 2) gazka
winnej macicy.

Stänfemadjer, m. (ber) matacz, intrygant, wykre-
tarz, machlarz, praktykarz, podstpnik.

Stanten, fid), v. rec. pi si, czepi si, wi si.

G8 ranft ftd) pnie si, wije si, czepia si.

Stänfeboll podstpny, cf. sprawny wfacyendach,
Krs. pp. 399. peny intryg.

Stanuntcl, f. f. ^ahnenfufj jaskier, KI., cf. abi-
nek, L.

9tajnä!el, m. [ber] tomok, tomoczek, torba.

Stangen, ra. [ber] bag Steifebünbel eineg gufjgangerg,

gewöhnlich: ber Stanjel, tomok, torba. *tajstra.

2) niebrig unb berächtlid):
#

ber Äörber, ber S3auch,

kadun , brzuch, g. a; cf. bek, j)r.-boln.; cf.

sado, chmeer.
Stanjen, v. n. m. h., bon ben gieren, roenn fie un=

geftüm nad) ber Begattung verlangen, grza sigj

5. S3, bon ben ®d)roeinen krzeka , kiernozie,

lini si,
Stanjig, ad. bon fetten Dingen, berborben unb roibrig

unb efelhaft riechenb unb fchmedenb, zgorzkniay,
cuchncy, cf. przymiardy, eig. ftinfenb; cf.

olizty, eig. galftrig; cf. stcby, eig. bumpfig.

Staiijion, f. (bie) bag Sofegelb okup, g. u.

Stanjioniren, v. a. okupi, wykupi z niewoli.

Stop on tka, f. f.
Sadjtferge, gemeine.

Stoppe, m. (ber) ein fchroaräeg Sßferb, ko kary.

Stoppe, f. (bie) eine Äronfheit ber sßferbe, roeldje bor»

jüglid) in einer ©efchroulft an ben «&interfüfjen befteht,

puchlina koska w tylnych nogach.

Stoppelig f. rappelfopfifd).

Stappelfopf, m. (öer) wartoeb, g. ba5 warto-
gów.

Stabpelfobfifd), ad. gem. aufgebracht, jornig, unge»

ftttm, narowisty, znarowiony, dziwaczny, czu-

purny, sierdzisty, rozjuszony, uparty, uporny,
krnbrny, gniewem zbestwiony.

Stoppeln, v. n. in. h. , flappern, raffeln koata,
brzka, gruchota. 2) nicht bei gefunbem 83er»

ftonbe fein (z)waryowa, mucha mu w nos wlaza,
wzi na kie. gg rappelt ihm im Äopfe , er bat

einen Stappg roi mu si w gowie, zwaryjowa,
dziur ma w gowie, brakuje mu pitej klepki,

postrzelony, widami ober igami mu w gowie
ukadano, kotek mu we bie kreli, L.; w go-
wie mu si rozstroio, cf. pstro ma w gowie,
(a); niespena ma rozumu.

Stappen f. raffen.

Stappier, n. (aa$) ber gechtbegen floret, g. u, ra-

pir, g. a.

Stappieren, fid) , v. rec. fechtowa si na
rapiry.

Stopko rt, m. (ber)
f.

Bericht raport.

Stapportiren, v. a. raportowa (f. berichten).

Stappg, m. (ber) wybryki, Pl., gies, gzik, raptiis,

g. u, szus waryacki.
Stappfen, v. a. apa, capa, grabi.
Stappufe, f. (bie) bie gerooltfame unb eilfertige S3e=

mächligung fremben ©uteg, rozerwanie, rozebranie,

rozszarpanie, grabie, f., rozchwycenie, rwetes.

3n bie — geben na grabie co da, w harap co
poda, Tr. ; <fr. @jed)iel 23, [46, poda na potu-
kanie i na up.

Stop gi, m. (ber) bie Stapfaat, f. Stubefamen, rzepak
Ober r^epnica.

Stp tug, ni. (ber) wybryki, PI. f. Stappg.

Stauung d) en, n. f. geigroaräenfraut.

Stapunjel, m.
f.

ICtferrapunjet, cf. rozponka, L. 2)
rapunku dziki, KI., zerwa, Jndz. Hg. (Sot.

phyteuma). .ftreigrunber — f. Änopfrapunjel. gran»

äoftfdjer — f. Stachtferje, gemeine.

SJlapungelfalat f. Htferfalat.

Star, ad. feiten, rzadki, a, ie. 2) fd;otl, borjüglicfj

liczny, pikny, przedni.

Storität,f. (bie) bie Seltenheit rzecz rzadka, —
przednia, — liczna, osobliwo, rarytas,

rzadko.
Stofd), m. (ber) ein 3eug i"asa ? (a); rassa, L.j 3.

S3, rassa ponsowa, Aut.
Stafd), ad. fchnell szybki, rczy, chyy, prdki,
skory 2) fchnett unb muthig ober hiijig rzeki,
rzeki, rzewy, ywy, ochoczy, obrotny.

Stäfd), adj. im Abrechen ober 3ermalmen roufebenb

Ober tnirfchenb twardy, suchy, kruchy, chrz-
szczcy, 3. 18. — a buka; Stuff, czerstwy,
krzepkie 2) —, einen fcharfen ©efct)macf habenb,

ostry, cierpki.

Siafd)t)eit, f. (bie) prdko, skoro etc.

Stafchmacber, m. (ber) rkodzielnik rasy, fa-
brykant.

Stafenf, m., (ber) dar, f.; darnina, murawa, *raz,

g. u, L. W — belegen wydarniowa, (a).

Stafen, v. n. m. f). szale, Prs. -lej, Prt. —la,
majaczy.
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Der firatlfe rafet chory majaczy, blednie gada,

bez pamici plecie troje niewidy.

Stafen, n. (bafi) szalenie.

Stafenbanf, f. [bie] awa z darni.

Stafenbinfengra8, n. sitowina kupkowa, KI., si-

towina darniowa, Jndz. (Cat. scirpus eespi-

tosus).

Stafenb, ad. szalony, wcieky. — machen
przywodzi kogo do szalestwa. — roerben

oszale.
Stafenhügel, m. (ber) pagórek darnisty.

Stafenbe, m. (ber) szaleniec, g. ca, szalony,

wcieky.
StafenriebgraS , n. , Stafenfegge, f. turzyca

darniowa, Ki. Jdz. (Sat. carex cespitosa).

3 a f enf i^ , m. (ber) siedzenie z darni.

Stafenfchmele, f.
f.

SlcferriebgraS.

Stafenftücf, U. (ba8) murawa; 2) kawa darni.

Stafenmollgrae, n. f. DunggraS, fleineS.

StafenplatJ, m. t ber) murawnik, g. a, (a).

Saferei, f. [bie] szalestwo, sza, wcieko,
zacieko.

Stafiren, v. a. fcheren, goli, ostrzydz.

Stafirmeffer, n. (ba8) brzytwa.
Staepe, f. f. Stappe.

Staepe l, f. (bie) ein ftäljlerneS SBerFjeug sum StaSpeln

raszpla, gatunek pilników do raszplowania, cf.

skrobaczka, eigenfl. Schabeifen. .

StaSpelfifd), m. (ber) pistuga, cf. L. raszpla, L.
(ryba).

8ta8pelhau6|, n. (ba8) dom roboczy.Stuff.

StaSpeln, v. a. raszplowa, ß.; cf. trze,
skroba.

StaSpelfpan, m. P. StaSpelfbäne raszplowiny, PI.

opiki z pod raszpli.

Staffel, f. (bie) bie Sdjnarre grzechotka, terkotka.

Staffeln, v. u. tli. h. chrzsta, chrzcie, L.,

chrobota, szczka, brzka , oskot czyni.
Das Staffeln ber sßferbe ttt ober tentent

koni, tpanie, ttnienie koni; — bei Stäber

chrobotanie kó; cf. grzmot kó, — wozów,
Serem. 47, 3, cf. turkot, g. u ober turkotanie

powozu; gj. most zosta przed samem przej-

ciem w nocy grubo soma wysany, aeby
turkot artylleryi niewyda przechodu, (a)

1830.

Sta ft, f. (bie) bie Stube spoczynek, g. nku,

wytchnienie; wczas.
SBeber Staft nod) Stube haben pokoju niemie.

Stafen, v. n. m. h. spoczywa, wytchn sobie,

wczasu zay, uspokoi si.

StaftloS, ad. bezustanny, niespracowany? raftlofc

<£)abfud)t niezmordowane akomstwo (a), adv.

niezmordowanie, bez przerwy.

Staftlofigfeü, f (bie) nieustanno, niespraco-

wana czynno.
Stafttag, m. (ber) dzie odpoczynku, — wczasu,

rasztag (a), cf. itiff. rozdych. — machen, milituT.

rasztakowa.
Stafur, f. (bie) skrobanie.

Statafia, m. ratafia, (gatunek wódki).

State, f. (bie) rata; Statenroeife, adv. ratami np.

paci.
jRatr), m. (ber) bie Ueberbenfung ber ©rfmbe unb

SJittel einer rünftigen ^anblung, bie ©erathfchlagttng,

eine Siegel bee ©erhaltene ; bie Art unb SBeife; ein

äTtittel eine ttbflcht 3U erreichen, rada, obrada, po-

rada, naradzanie si; sposób.

6j. bafür ift nod) Stath jest na to sposób.

Äommt 3 e 't fpmmt Statt) przyjdzieli czas,

znajdzie si i rada; cf. gdy bdzie zbo-

e, znajdzie si i miara; cf. przyjdzie koza

do woza.
2) eine SSerfammlung mehrerer cine Sad)e 311

überlegen unb 311 befdjliefjen , bcfonberS ein basu bcr=

orbntteB Collegium, ein Stathecollegium Bada, (Se-

nat, g. u, Magistrat, g. u.) t. j. osoby
radzce.

3) ein SJtitglieb
.
eines foldjen (SolleglumS, *rajca,

beffer radzca, konsyliarz, cf. ruff sowietnik, Se-
nator, poradnik, Kraj 248.

©eheimer —tajny radzca, — konsyliarz.

3d) roili beinen — befolgen pójd za twoj ra-
da, L.; bd sucha rady twojej. SDlit fleh fclbft

3U Siathe gehen poradzi si swego wasuego
rozumu. 3" Statte halten umie si rzdzi,
(np. swoim kawakiem chleba); oszczdza co,

dobrze czem szafowa, — gospodarowa, za-
chowa co. .jjier ift guter — theuer trudny tu

rozsdek , tu twardy sk. ginem mit — unb
Shat beiftehen sowy i uczynkiem komu dopo-
maga. Sid) bei SJemanben SlathS erholen radzi
ober poradzi sie kogo. einen um Stall) fragen
pyta si o czyj rad, radzi ober poradzi si
kogo. 3" Stathe stehen do rady pociga (a),

zasiga rady czj'jej. Statl) geben poradzi ko-
mu, doradzi komu. 3u Statte gel)en, Stath. galten

radzi o czem, naradza si, obradowa, w ra-
d wchodzi z kim, uczyni rad, beffer zoy
rad, SB3.

Stath fcfjaffen poradzi czemu , cf. radzi o
czem, zaradzi czemu, zapobiedz czemu. Dci
Statb fit)t rada zasiada, Sprichro. ani do rady
ani do zwady, cf. ni to gowa do rady ni dupa
do krzesa braucht man bon einem SDcenjdjen, Ber

roeber Salent noch förderliches Slnfehen bat.

Statten, v. irr. a., Prs. id) rathe, bu räthft, er rati),

Imperf. id) — , er rieft), Conj. bafj ich — , er rlethe,

Imper. ratfje, Part. prt. gerathen radzi. 2) er*

ratten zgadywa, zgadn. (Sj. einer rath bie8,

ber anbere jenes jeden tak, drugi sak doradza.

9Bem nid)t 3U rathen ift bem ift aud) nid)t su helfen

kto dobrej rady nie przyjmuje, tego ratowa
nie mona
Sid) nid)t su rathen toiffen niewiedzie— , nie u-

mie, jak sobie poradzi. 3d) roeifj mir nicht SU

rathen nod) ju helfen rady sobie da nie mog,
poradzi sobie nie umiem. 3d) halte e8 für ge=

rathen, nuklid) ja to poczytuj za rzecz po-

yteczna.
Stathen Sie einmal roie biel e8 gefoftet hat zga-

dnij Pan, ile to kosztuje.

Stathgeber, m. (ber) poradnik, g. a, Nieme;
doradzajcy, doradzca.

Stathgeberin, f. (bie) doradczyni, ©3., poradni-

czka, alter Slut.

Stathliaue, n. [baS] ratusz, g. a. gin Saal
be6 Statl)baufe8 sala ratuszna, (a); sala do obrad
miejskich.

Statl)in, f. (bie) radzcowa, t. j. ona radzcy.*

St;ätl)Iict), ad. fbarfam oszczdny. 2) nuklid) co

mona komu radzi, poyteczny.
St at hl o 8, ad. bez porady, bez pomocy.
Stahmann, m. (ber) Badnik, Bajca L. beffer

radny.

Stathfam, ad. fparfam oszczdny.
_

2) bebächttld),

roei6lid) zaradny, mdry, zaradzajcy, doradny,

baczny, wzgldny; 3) nuklid) poyteczny, cf.

zbawienny; doradzonym by mogcy.
Statf)85ebürftig, ad. potrzebujcy porady.

Statl)6befd)lufj, m. (ber) uchwaa rady miejskiej,

magistratu.

StathBbote, m. (ber) wony, g. ego , suga
miejski od Magistratu} cf. pachoek miejski,

fflarfd).

Stathfchlag, m. [ber] eine jebe ale nütjlid) empfohlene

Siegel beS Verhaltene, ber Staff), rada, porada; zda-

nie; zamiar cig. Slbflcht. ci. rozsdek, zdrowa rada.

Otathfchlagen, v. n. m. h. über ctroaS radzi o

czm, naradza si.

Stathfchlufj, m. (ber) rada, uchwaa, ustano-

wienie, ustawa; wyrok, dekret, przeznaczenie
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rozsdek, (göttliche 9tatf>fcf>Iüffe wyrocznia Boska,
wyroki Boskie, Kraj. 218.

StathS collegium, n. (ba8) Magistrat, Bada.
StathSbiener, m. (ber) pachoek ober suga

miejski.

Stäthfel, n. (baS) gadka, zagadka. 6in — (Uifge=

ben zada zagadk, <Da8 ifl mir ein — to dla

mnie jest zagadk.
Stäthfelhaft zagadkowy, a, e, 5. 83. zagadkowa

droga; cf. tajemny, zawiy, podobny do za-

gadki, nieodgadniony, trudny do pojcia, trudny
do zgadnienia, — do rozwizania;

cf. adv. ciemno, pod pokrywk, niedozgadnie-
nia, w bawen obwity.

Statbfelhaftigfeit/ f. (bie) zawio, ciemno
(niedozgadnienia).

Stäthfelffirud), m. (ber) zagadka; wiersz za-
gadkowy

9a r f>f e tton, m. (ber) ton zagadkowy.
Siätfjfelroort, n. (ba8) wyraz zagadkowy.
8tatt)6fähig zdatny, zdolny do rady, sposobny

rady.
StatbSglieb, n. (ba8) czonek Bady.
8iatJ)6J)err , m. (ber) Radny Pan, *Bajca, Badzca,

Senator; cf. ruff. Sowietnik.
StatbSherrlid), ad. senatorski, a, ie.

Statj)8feiller, m. (ber) piwnica ratuszna ,
—

miejska.
9tath8perfon, f. (bie) osoba z Senatu, z Ma-

gistratu.

8tath6fchlufj , m. (ber) postanowienie rady,
uchwaa rady, urzdzenie rady, magistratu,— senatu. #imm(ifd)e Stavhßfchlüffe wyroki nie-
bieskie.

StatbSfcbreiber,
_
m. (ber) pisarz radny, urzdo-

wy, — miejski.

Stati)8fiftut»g, f. (bie) posiedzenie rady.

Sftatr>©ftelle, f. |bie] miejsce senatorskie, urzd
Senatorski.

StathSftube, f. (bie) izba radna, sala 0-

brad, (a).

StathSftuht, m. (ber) krzeso senatorskie, loa
radnych Panów.

Stathätag, m. (ber) dzie posiedzenia, — sessyi.

Statfjöberfammlun'g, f. (bie) Bada, zebranie Ra-
dy, zgromadzenie Bady.

Stath6bert»anbte, m. (ber) czonek rady.

Statf)8t»age, f. (bie) waga miejska, SBaifd).

Statl)8t»af)l , f. [bie] obieranie Senatorów.
St ath8t»ed)fel, m. (ber) zmiana Bady t. j. wybór
nowych Badzców.

StathSjimmer, n. (ba§) f. SRotfjflube.

^Ratification, f. (bie) ratyfikacya, uchwaa, po-
twierdzenie.

9tatificiren, v. a. ratyfikowa, za dobre uzna,
uchwali, potwierdzi.

9ta tiniren ratynowa, Tch.
Station, f. (bie) racya, porcya, pewna wyzna-
czona czstka ywnoci.

national, — nett, racyonalny, — nie.

8t,otionali8mu§, m. (ber) racyonalizm. t. j. uza-
sadnienie wiary przez rozum.

Stationalift, m. (ber) racyonalista.

Statte, Statje, f. (bie) szczur, g. a.

Stattenfalle, f. (bie) apka — , *apnica na
szczury, T r.; poapka na szczury.

Stattenfang, m. (ber) apanie szczurów.
Stattengift, Sta^enpulber, n. trucizna ,na

szczury.

Stattenfdjtoanj, m. (ber) ogon szczurzy: 2) dwu-
lismik pospolity, Kl. H gó dwojlist pospolity,
Jndz.; dwulist jajowaty, parlist, Hgn.,
(Sat. epipactis ovata , H g n. 5 c f. ophrys
ovata, Linn.)

*StaC, m., ein 9lame ber SDlurmelthiere , ber ^afel»

mäufe unb 3ltiffe, nazwisko bobaków, myszy i

tchórzy.

Stattern, v. n. m. h. burgota, SBarfd).; o-
skota.

Stamen, fid), v. rec, fid) balgen* 3. §3. fid) mit Äer*

len vatjen b. ranjen, dziewuchy gzi si za cho-
pami, äßarfch., baber gziocha ein foId)e8 grauen*

jimmer, eine Eichel.

Staub, m. (ber) up, drapiestwo, grabie, f.; za-

bór cf. L. »rapt. g. u, porwanie, rabunek,
rozchwycenie, uwizienie, zdobycz, f.; pastwa,

drapie, f. gj. wszystkie papiery stay sie

pastw pomieni (ein — ber glammen) (a)j

Jastrzb' drapie yjcy, L. — be8 $0be8 up
mierci. 2Cuf ben — ausgeben na up wychodzi.
3ebevmann8 — fein na up podanym by. FtichtS

für — halten niepoczyta czego za drapiestwo.

3um — e »»erben upem by komu. SDer 3ung=

fcrnraub wykradnienie, uwizienie panny.

Staubabel, m. (ber) szlachta grabiena.
Staubbegierbe, f. (bie) chciwo upiestwa, —
upu, chciwo rabunku.

Staubbegierig chciwy upu, rozboju.

Staubbieue, f. (bie) za pszczoa; cf. S3ohm.

pszczoa zodziejka i pszczoa napadajca,
pszczoa drapiena, cf. trute; Trój.

Stauben, v. a. rabowa, zdziera, upi, roz •

chwyci, zabra, drze, rozbija (»om ©trajjen*

raube). (Sr,. ba8 raubt mehr 3^it to zajmuje w
porze roboczej wicej czasu, P. Jan. ©eraub=

tea ©ut .up, zdobycz. fr,. grosz publiczny

marnowano i rozkradano (a).

Stäuber, m. (ber) rozbójnik, zbójca, otr, g. aj

upieca, drapieca, zdzierca, rabu; porywacz
((Entführer). 2)er Stäuber am Siebte wilk ober zo-
dziej u wiecy, *traciknot, *tracllój, L. — am
SSatime wilk, wilki Pi.

Staubbanbe, Sauberbanbc, f. (bie) banda ober

zgraja rozbójników.
Stäuberei, f. (bie) upiestwo, drapiestwo, zdzier-

stwo, rozbój.

Stäuberhanb, f. (bie) rka upiecy* rka roz-

bójnicza.

Stauberhaubtmann, m . (ber) herszt rozbójników,
naczelnik bandy otrowskiej.

Stäuberböhle, f. (bie) jaskinia zbójecka, jaski-

nia rozbójników.
Stauberin, f. (bie) rozbójnica, zodziejka.
Stauberifd), ad. rozbójniczy, upieski, drapieny}

zbójecki;

Staubfifd), m. (ber) ryba drapiena.
Staubgefinbel, n. (ba8) haastra rozbójników,
kupa otrowska, hoota otrowska, otrowstwo,
3. S3. Arabskie, PK. 258.

Staubgier, Staubfucht, f. (bie) drapieno, ch
rabunku, chciwo zaborcza.

Staubgierig, raubfüchtig, drapieny, chciwy ra-

bunku.
Staubgut, n. [ba8] zdobycz, f. g. y, grabie.
Staubkohle f. Stäuberböhle.

St au bill orb, m. (ber) zabójstwo dokonane z ra-

bunkiem.
Staubneft, n. (ba8) gniazdo, siedlisko rozbój-
ników.

Staubritter, m. (ber) najezdnik.

Staubfcbiff, n. (ba8) okrt rozbójniczy.

Staubfcblofj, n. (ba6) zamek rozbójniczy.

Sfaubfchüi}, m. f. SBilbbieb ukradkiem polujcy.
Staubftaaten, PI. pastwa rozbójnicze (a).

Staubfucht f. Staubgier.

Statibthier, n. (baft) zwierz drapieny.
Staubbogel, m. (ber) ptak drapieny.
Sta ud), ad. mit SBoIle, geben» ober paaren betoadjfen

kosmaty, a, e; cf. wochaty, eig. mit gebem be*

»cachfen, auch gottig, kudaty.
Stauch, m. [ber.1 dym, g. u. — machen dymi;

6j. mam to uczucie, co si samo w sobie cho-
wa Jak Wulkan , tylko dymi niekiedy przez
sowa (aa); cf. kopci. Stad) — fchmetfen przy-
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dymionym by, dymem trci. Co ift im — auf*
gecjangcn poszo z dymem, L.

$Rauc)al tar, m. (ber) otarz do kadzenia.
8aud)en, v. a. unb n. ni. f). dymie, kopci,
kurzy (al6 n. mit sie). Sabnf rauchen pali
tytu; eine pfeife — pali fajk ; bod — , nady-
mi nakopci.

Saucbenb kurzcy sie.

9aud)er, m. (ber) tytuniarz, g. a, aud) palacz
tytuniu, SBj fajkarz.

9täud)erer, m. [bei] kadzcy.
Stäucherig, ad. dymny, okopcialy; bon Speifen:

przydymiona', dymem traccy; räucherig fcrjmecTen

przydymionym by.
Stäud)erfainmer , i. (bie) wdzarnia, dymnik..
Staucberferjcben, n. (t)a)~ trociczka, 3^- ""b

SBarfd).; *glowienka, wieczka pachnca, L
;

»koaczki? (Sar. candelae fumales).
Staud)ern, v. a. unb rh h. kadzi, dymi, kopci;

gleifd) — wdzi, okurzy, j. S. pomorsk o-

kurzy, Twardowski. SSiicfe, SBaaretl
"—

,

wykadza listy, towary.
Siäucbern, n. (taö) kadzenie 3ur Stnnbe beS —8
w godzin kadzenia. 35u8 — ober Steinigen ber

©ffcften burebe Stäud)ern bei ber Gbolera wykadza-
nie towarów (a).

Stäucherpfanne , f. (bie) kadzidlnica , kadzidlnik,

g. a, kadzidlniczka, turybularz, g. a, naczynie
Ober fajerka do kadzenia, SBj.

9täud)erpfannd)en, n. [ba6| kasolet. Sj. kasso-
lety z zapachami, S. Ptck.

Stäucberpulber, n. (bat) kadzido, proszek do
kadzenia.

9aud)erung6bab, n. ( baS ) kpiel fumiga-
cyjna (a).

fltäuchertulerf , n [baö] kadzido.
9taud)fang!, m. [ber] ber Sdjornftein , bie Sdjlotc
komin, dymnik.

Staud)fangfteuer, f. (bie) podymne, g. ego, ko-
minowe.

Staud)farben koloru dymowego.
9taud)färber, m. (ber) ten, co futra farbuje.

Staucbfeuer, n. (ba8) ogie dymny.
Staudjfafj, n. (tat) turybularz, g. a, kadzi-

dlnica.

8taud)fleifd), n. (bn8) miso wdzone, wdzonka,
wdliny, PI. 3"! SP.: wdlina.

9 o u d) f ü 9 i g , ad. wochaty, wlochatonogi , co ma
kosmate nogi.

Stauchftitter, n. (ba8) £eu, ©ra8 unb Stroi),

pastwa skadajca si z siana, trawy i somy;
sucha pasza.

JHa ud) gar wyprawny (o futrze).

Slaucbgelb, n. (ba8> podymne, g. ego.

91 a ud)!) a ber, m. f.
©etreibchaber. 2) f.

£abcr, f»'"ä 5

haariger.

Staud)I)anbel, m. (ber) handel futrzany.

SRaucbrjänbler, ni. (ber) kupiec futrami handlujcy
Ober kunierz towarem futrzanym handlujcy,
aud) handlarz futer.

9taud)ig, ad. dymny; przydymiony, (cigentlid)

raud)id)t).

8t a ud) fam mer f.
SaudjerFammer.

Slaucbleber, n. (ba8) skóra kosmata, jak kordyban.

Staudjlinlbe, f.
f.

Softllmc.

9taud)lod), n. (ba«) czelu, f.; *sopucha, cepucb,

czopuch.

Staudjopfer, n. (ba8) ofiara kadzidlowa. — z

kadzide.
3taud)pfannc f.

Stäudjerpfanne.

Staud)faule, f. (bie) dym w ksztacie supa wzno-
szcy si.

9taud)fd)lr>albc, f. bie] jaskóka dymówka, Jar.
kominna jaskóka.

fRaucbfóbfcl', m. (ber) baba (do zatykania cze-
luci), ißolf)- zatyczka, baba cepuchowa.

Staudjtabacf/ m. (ber) tytuii, g. iu.

Staud)>r>aare, f. [bie| futro
f. $eljroaarc.

8taud)roaarenhänbler
f. Staud)bänbler.

•St a tut) tt> e i ä e n , m. (ber) wsatka, kosmatka, L.
Staudjmcrf, n. Sßeljmerr, 'futrowizna, futra, skóry

kosmate, *kosmacizna, L. 2) — , Dinge, toeld)e

einen iuohiried)cnben Stand) geben kadzida.
Staudjroolfe, f. [biej chmura dymowa, obok
dymu.

Staube, f. [bie] ber «Schorf auf einer SBunbe sko-
rupka na ranie.

Staube, f. [bie] parch, parszywo. — ber Sßferbc

aba.
Staubig, ad. parchaty, parszywy, cf. wierzbo-
waty.

Saufbolb, m. (ber) napanik, warcho, g. a,

zwadzca, szaaput, szaawia, zawadyak.
Staufb-egen, m. (ber) ciii grojjer langer Degen mit

einem grojjen Stidjblatte fid) bamif 511 raufen , b. i.

im ©rufte ju fed)tcn *szablica, *szablisko, T r. ;

szpada duga i szeroka, am beften szabla, äßj.

2) = Staufbolb.

Staufe, f. (bie) f. glad)6raufe, ein SBerfjeug 5U111

Siaufetl, midlica, bieli, dzierglica, L.; rafia, rafa.

2) — , in "ben ©fallen eine l)orijontal unb fdiieflie»

genbe Sciter , I)inter roeldje gutter für baS SSteb ge=

fteeft roirb, drabina sienna, aud) rata.

Staufein, v. a. gówki ze lnu dzierga rafi;
midli (lew).

Stau fen, v, a. mehrere bumie ober faferige Äörper
jjieben ober auSjiehen , targa , rwa , drze
szarpa, skuba, cf. dzierga, preufj'poln.; cf.

ruff. dzierga. gj. mit ber gauft raufen targa,
szarpa, rwa, drze. glad)8 raufen len targa;
cf. drapa; midli. Sid) raufen za by si
wodzi, czubi si.

Staufer, m. [ber] ein SBcrfjeug jum raufen, b. i. jum
©djlagen ober geebten, f. Staufbegen. 2» — , ein

fflenfd) , roelcbcr fid) gem mit anbern rauft unb
fd)lägt, zawadyjak, SB3., brawura, bijak, napast-
nik, Krs.; junak; cf. *warcho, eig. ein ^änbel*

macber; zwadca, eig. ein 3änfer; wartofeb, eig.

ein Stappelfopf, ©rhminbeltopf, unruhiger äßirrfopf;

cf. rbacz.
Stauferei, f. (bie) bitwa, zaebki , Pi.; rba-

nina, cf. udry, PI.; cf. bijatyka; cf. L. targa-

niec, szarpanina.

Stauffücbtig zawadyacki, swarliwy.
Staufroolle, f. (bie) skubanka, wena skubana;

cf. wyczoski.
Staub/ ad. hcifer, ochrzypy;2) — , nid)t glatt chro-
powaty, chropawy, kosmaty; cf. szorstki;

ostry, przykry, surowy; rauhe SBitterung surowe,
przykre powietrze; surowa pogoda; cf. wilcza
ograka; rauhe Sitten grube obyczaje; rati»

ber Stbl styl szorstki Trediakowskiego, L.

im G r.

Sta ud) ba ber f. ©etreibchaber.

Stauben, v. a. raub niadjen kosmatym robi, kosma-
ci. 2) — / ba8 Suci) rauben *kutnerowa, beffer

barwi sukno, 3Bj.

Staubbeif. — taubigfeit, f. (bie) niegadko,
szorstko, kosmato, äßj. , chropawo, o-

stro, surowo. 6j. Gdzie nieprzyja ma
wicej cierpkoci, Feliski.

Staubretf, m. (bei) zamróz.
Staul)I)obel, m. (ber) hebel najwikszy.
Staute , f. (bie) rukiew, f. (Sar. sisymbrium); cf.

gorczyca biaa; roilbe — rukiew dzika, KI.
H g n. ; rukiew lena , J n d z. (Sat- sisym-
brium 8.ylvestre).

geinblattrige — f.
SJcfemfraut (Sat. sisymbrium

sophia).

Sangblättrige, glatte — rukiew Europejska, Kl.,

rukiew gadka, .In dz. Hg.; gorczycznik szero-

kolici, Hgn. (Sat. sisymbrium irio). 2öfc!fd)e

— rukiew kosmata, J n d z. (Sat. sisymbrium
Loeeelii).
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{Raufen, fpanifche, rezeda ótofarbownik , Hgn.
(Cat reseda lutea).

{Raum, m. (ber) am beften przestrze, miejsce, unenb*

lieher — przestwór ; cf. rum pr.=poln. ©5. ; Gr. rum
wszdy czynic heroldowie, Nieme. cf. *prze-

strzestwo; Gr. 2.@ain.22.2U; — cf. rozkurczenie,

rozcig, g. u,lokalno,(a);cf. polej cf. towaroskad
w okrcie, dno okrtu, dó okrtu; f. Schiffsraum;

cf. obito. Der leere — czczo, g. ci; L.j

prónia, L.; rozcigo próna Ober przestrze
czysta, Dowgird. ©er enge — szczupo, g.

ci, 3. S3, kaplicy, (a). Der innere — wnetrzna
objto, L. Die großen {Räume be6 <&immeI8 o-

grorane przestrzenie nieba. SBir haben feinen

titaurn nie mamy miejsca. — machen plac zrobi,
miejsce uczyni. Gr,. Bronisaw czynic sobie

rum miarkowa gdzie bdzie mójj króla z

dworem pomieci, Nacz. DaS nimmt 311 biel

— ein to za wiele miejsca zabiera, gig. bem
3orne — ge6en gniewowi miejsce da. Gine8

Sitte — geben przychyli si do proby czyjej.

Solchen ©ebonfen muß man nicht — geben takich

myli niegodzi si przypuszcza. Gj;. Bodaj w
nas takie myli nie postay, P. K. (mochten mir

jblchen ©ebanfen nie — geben).

{Räumen, v. a. {Raum machen uprzta, uprztn,
wyprztn; ustpi, opuszcza, *rumowa,
wypróni, wyczyci, wychdoy. Gr.. bie

geftung räumen wyzu si z fortecy, (a); ustpi
z lortecy. Ginen auS bem SBege räumen sprztn
kogo ze wiata, B. ^jinberniffe au8 bem 3Bege

räumen usun, odsun przeszkody Ober zawa-
d jak uprztn, ©ich ba8 Dhr räumen wych-
doy sobie ucho, B.

{Räumer, m. (ber) uprztajcy, wyprztacz. 2)

—, czycido, niby: wyprztado; cf. skro-

baczka, przetyczka; narzdzie do czyszczenia.

{Raumerfparnifj , f. (bie) oszczdzenie miejsca.

{Räumig, ad. f. geräumig przestronny, obszerny.

{Raumltd) pod wzgldem miejsca (przestrzeni)

uwaany; przestrzeni si tyczcy; 2) zapenia-
jcy pewn przestrze.

{Rcnimlichfeir;, f. (bie) f. ©eräumigfeit. 2) miejsce,

lokal na skad jaki.

{Räumnabel, f. (bie) przetyczka, rynadel; cf.

drót do chdoenia dziurki w armacie od za-
pau, Tr.

{Räumung, f. (bie) uprztanie, rumowanie; ust-
pienie» cf. rumacya.

{Raunen, v. a. unb n. m. h. = Jeife reben, ins Ohr
fagen, flüftern, szepta; szepn (einmalig).

{Raupe, f. (bie) eine Äranfheit be6 {Rinbbiel)e6 , roeldje

in bßfen %tifon befreiet, bie triefenb tuerben unb
einen rangen ©rinb anjetjen, choroba bydja, kiedy
nogi ropiej i strupy si na nich robi.

2) — , bie Sam eiueö SnfefreS, welches bie ©eftalt

einer mit biele Süßen begebenen SRabe hat, aber

gemeiniglich rauefj, meid), unb unfähig iff, ba8 ©e=
fchlecht fortjujjflanäen ,

gsienica foil eine behaarte

unb liszka eine glatte — fein; cf. B. wsienka;
cf. L. wsionka. wsienica; auch bie Äafchuben
brauchen ba8 lefjte; e8 foil aber bie {Ringelraube fein;— an GpauletteS buliony (u szlif).

{Raupen, v. n. m. h. gsienice zbiera; einen Saum
— z gsienic obiera.

{Raupengras f. SMrbgraS.

{Raupenneft, n. (ba6) gniazdo gsienic, B.; cf.

gniazdo gsieniczne.
{Raupentöbter, m.Uber) gsienicznik, Sat. ich-
neumon, .

{Raufdj, m. f. Slffenbeere.

{Raufd), m. (ber) ba8 Sflaufdjdben, dymek, (z trunku)
szum w gowie, podochocenie, podchmielenie ;

opio, cf. rozmarzenie, Krs., Gg. czuem
rozmarzenie , PP. 143. Den — auSfchlafen
wyspa si po pijastwie, wytrzewi si,
wy8zumie si , szumu z gowy snem pozby.

Gin •— bom SBeine dymek od wina. Gr ^at einen

fleinen — (im Äobfr) ma troszeczk w gowie,
SJolh. w czub sobie dobrze nala, ©ich einen —
trinfen podpi sobie, podochoci sobie, podrzepi-
li sobie, alter Slut.; szumu nabra w gow, ma
czeremere w czubku, SBarfd). %ic\. sza, u-
pojenie.

{Raufchbeere, f. (bie) mapia jagoda, KI. Hgn.;
bagnówka, Jndz. (Sat. empetrum); fchroarje —
f. 2lffenbeere. 2) — f. Drunfelbeere.

{Ra ufa) en, v. n. szumie, szelecie, szelest ober

szmer czyni, mrucze. Sorbei raufchen szumic
przechodzi.

2) — , beraufchen , einen {Raufch berurfachen odu-
rzy, zaszumie we bie, gow poturbowa na-

pojem, zakrci ober zawróci gow; cf. do

gowy le, — wstpowa. .

3) — , bon ben ©tihmeinen , roenn fie nadj ber S3e=

gattung berlangen, brunften, grza si; cf. pr.=p_oln.

ocha si ober polocha si, krzekasi, lini
si, kiernozie si.

{Raufchen, n. (ba8) szum, szmer, szelest, tarkot,

beffer turkot.

G. ba8 — be8 SfßafjerS szum wód wielkich.

Gjeci). I, 24; cf. klask wody, eig. ba6 $latfchern.

Da8 — ber $üfje tpanie nog. Da6 — be8 {Re»

gen8 szum ddu wielkiego. DaS — be8 @e=

tlänfeS dymek napoju gow zakrci, — zamro-
czy. DaS — ber gltigel tarkot skrzyde, L.; cf.

szum skrzyde, Gjed)»1.24. cf. trzepotanie skrzyda-
mi, äSarfch. DaS— ber SBellen, ber gluthen huk ober

huczenie bawanów; cf. przepa przepaci
przyzywa na szum upustów twoich, $ßf. 42, 8.

Da8 — auf ben SBipfeln ber SRaulbeerbaume (2 ©am.
5, 24) gdy zaszumi wierzcie morwów.

{Raufchenb szumny, szmer czynicy, mruczcy,
huczcy, hukliwy, szeleszczcy. Gr,. ein rau«

fchenb Slatt foli fie -jagen (3 äRofe 26\ .36) e je

goni bdzie chrzst (beffer szelest) listu pada-
jcego.

{Raufchgelb, n. (ba8) auripigment, B.
;

cf. Tr. zo-
tokost czerwony.!

{Raufchgolb, n. folia, SBj., f. glittergolb, Änrfier*

golb, ndza zota, Tch.; blaszka mosina sze-
leszczca.

{Raufchgrün, n. f. Äräljenbeere.

{Raufdjpfeife, f. (bie) kwinta szumica (w or-

ganach).

{Raufchfilber, n. (ba«) ndza srebrna, Tch.; cf.

folia, f.

{Räuspern, v. n. unb rec. chracha, krtuni si,
krzka, kaszla, auch kaszle, pokaszliwa.

{Räuspern, n. (ba8) charkanie, odkrzkanie.
{Raute, f. eine ^ffan^e ruta. SBilbe — rutka w-
skolicia, KI., Jndz. (Sat. thalictrum angusti-
folium).

{Raute, f. {Rautenfigur, {Rhombus, *czwartak, g. a,

beffer czworobok, üffij. Gine längliche — czwo-
robok poduny, SBj.; czwartaczek (Sat. rhom-
boides), czworocienna flgura.

2) — , eine ^enfterfcheibe szyba; kratka. Gj. ein

2ud) mit —n chustka w kratki.

{Raute, im Äartenfbiel, karo, dzwonka. {Rauten 3

karowy, dzwonkowy.
{Rautenförmig czworoktny.
{Rauteufranj, m. (ber] wieniec ruciany.

{Rautenol, n. (baS) olejek ruciany.

{Rautentoein, m. (ber) wino przyprawne z rut.
{Rabelin, n.(ba8) rawelin, g. u, zewntrzny okop,

tarcza waowa.
{RatjgraS, n. (ba6) roafjres englifcheS, f. ©raSlolch.

gransoflfcheS f. ^aber, hoher.

{Reaction, f. (bie) odczyn, g. u, DD., beffer oddzia-
ywanie, reakeya.

{Reagiren, v. n m. h. oddziaywa.
{Real, m. eine ©panifd)e ©ilbermunje, real, g. a, L.

{Real, adj. fädjlia), cirflicb, realny, rzeczywisty;
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rzeczow3', Szan.; np. Stcallegifon, baS, sownik
realny, rzeczowy.

«Realinjurie, f. (bie) obelga, uraza uczynkowa,
— uczynkiem wyrzdzona.

Bea lifir en, v. a. beroirfen, urzeczywistni, zrea-
li«owa.

SR c a I i ö in u S, ro. (ber) realizm.

Sealifr. m. (ber) realista, opp. idealista,

fftealität, f. |bie] realno, rzeczywisto.
SRealfchule, f. (bie) wo nächft ben@prad)enauch©art>

fenntiiiife gelehrt Werben, szkol realna.

9tealfd)ülcr, m. (ber) ucze szkoy realnej.

Realroerth, ra. (ber) warto rzeczywista, realna,

opp. nominalna.

Steaffumbtion, f. SiiSreaffumbtion ponowienie spra-
wy, litis reassumpcya, ©O.

Rcbe, m. unbf.,-bie langen fchroanfeu Steige beS

SBeinftocFeS, winna gazka, — latorol. 2) —

,

fig. ber SBeitlftocf, winna macica, winny krzak.
Sebell, m. (ber) ein 2fufiüf>rer buntownik, g. a,

Avichrzyciel, *rebellizant, 'rebellizator; cf. ro-

koszanin.
Rebellion, f. (bie) bunt, g. u, rokosz, g. u, *re-

hellia.

SRebelliren, v. n m. h., buntowa sic, bunt
podnie.

Stebellifch, ad. buntowniczy, a, e.

SRebenauge, n. (ba6) oczko winnej macicy.

Stebenblatt, n. (baS) li winny.
Stebenfelb, n. (baS) pole winn macic zasadzane.
Stebengang, m. [ber] chodnik wysadzany winem.
Siebenlaube, f. (bie) altanka winem obrosa.
Rebenfaft, m. (ber) sok winnej macicy, wino.
Rebenfchofj, -fchöjjling, m. (ber) wyrostek win-

nej macicy.

Rcbenfted)er, 8tebmurm, m. (ber) robaczek p-
czkom winnym szkodliwy.

Stebenfod, m. (ber) SBeitiftocf, winna macica.

9 e b f> u f) n, n. (ba8) kuropatwa; fd)reicn tnie ein —
cigota, L.

IReb'hühnerFraut, n. (ba8) f. ©laSfraut, gemeines.

»Jeb 8. m. (ber)
f.

Delf/amen.

JRefabituliren ,
v. a. powtórzy w krótkoci

(zebrawszy gówn tre); rekapitulowa.

JRecenfent, m. (ber) recenzent, g. a, krytyk.

JReeenfion, f. (bie) recenzya, rozbiór krytyczny;
przegld krytyczny.

Recenfiren, v. a. krytykowa, osdzi.
Stecebt, n. (baS) eine S8orfcf>rift jur Verfertigung Fünft»

lid) bcrmifd)ter Äörper, befonberß cine Sorfchrift 2(rjc=

nei ju bereiten , recepta , auch przepis lekar-

ski, SB3.

SReceptib f embfcmglid).

gtecefj, m. (ber) ein fdjriftlicher Vergleich, Vertrag,

uktad, umowa, ugoda na pimie, akt, reces.

2) bie Verfjanblung eines SlbboFaten bor ©eridjt

reces, transakeya Patrona w Sdzie.
3) — , transakeya insza, czynno, dzieo, 8t@.

Stechen, m. (ber) bie Harf grabie, Pi. g. grabi.

fltedjen, v. a. harten grabi.
[Rechenbrett, n. (baS) szczoty, PI. G$. na pa-

ciorkowych tabliczkach naksztat szczotów ra-

chuj, SP.

9ted)cnbud), n. (baS) eigentlich ksika arytmety-

czna; cf. baS RechnungSbuch ksika rachunkowa
ober rachunkowe ksigi, nach Gm. |)bb.

SRechencr,cmpel, n. [ba6| przykad do rachowania.

[Rechenfehler , m. (ber) omyka ober bd w ra-

chunkach, *feler.

[Rcchentunft, f. (bie) arytmetyka.

9tcd)cnmafchinc, f. (bie) maszyna rachunkowa.
[Rechenmeiftcr, m. (ber) rachmistrz, g. a.

Mcd)enpfcnnig, m. (ber) liczman, g. a.

Mlcd)enfchaft, f. (bie) rachunek, g. nku, liczba.

— geben rachunek zda z czego; cf. liczb od-

da z czego, sprawia si. Ginen aur — forberu

ober jichen pocign kogo do zdania rachunku
Ober do zdania sprawy; neu: sprawozdanie.

[Rechenfchule, f. (bie) szkoa rachunków.
[Redjenftiel, m. (ber) grabisko.

Dtechenftunbe, f. (bie) godzina rachunków, lek-
cya rachunków

Sftcci) enraf el, f. (bie) tablica do rachunków: 2) —

,

tabliczka rachownicza.
[Rechentifch, m. (ber) liczmannica, L. (Sat. abacus).

Stechling, m. oku, g nia; cf. Säorö.

[Rechnen, v. a. u. n. tn.h., johlen liczy, rachowa.
2) -, ein Ding unter eine allgemeine Gigenfchaft,

unter ein allgemeines Sßräbifat bringen, jählen, liczy;
pomieci, poczyta. Gj. rechnen unter — liczy,
policzy midzy co, w poczet jaki: reefmen für

— poczyta za co. 2fuf einen, auf etroaS rechnen

spuszcza si na co, na kogo, polega na kim.

3) - , mit" in [Rechnung, mit in Slnfchlag, mit in

baS SSerjetchnifj einer 3ahl ober üftenge bringen, obj
w rachunku, rachowa, porachowa, pomieci.

gür cine ©chanbe redjnen poczyta sobie co za
hab, %in Schaben rechnen sobie co za szkod.
Gineu unter bie Uebelthäter rechnen z przestpcami
policzy kogo. GS ift gegen bieS nid)t 5U rechnen

to za nic poczytano. 3d) roili bieS ntd)t red)nen

to si nie rachuje, to si nie liczy. Darauf
rechnen, bafj 2c. liczy na co. Gj. liczc na to, e
zblienie moje powikszy obawy wojska (a).

Gj. Licz na wasze wierno (a), 1830.

[Rechner, ni. (ber) arytmetyk, rachmistrz; cf. *ra-

chunkarz, rachownik.
[Rechnung, f. (bie) rachunek, g. nku, rachuba, re-

jestr, g. u, konto, obrachunkowe papiery (a).

©pejielle ober betaillirte — rachunek szczegóowy
wygotowa. — ablegen zda rachunki, 3. S3, z
rzdów (a); cf. Bohusz obowizek zdania ra-

chunku. — abnehmen sucha rachunków. Gr,.

Pan opiekun rachunków podstarociego wysu-
chawszy z pienidzmi wraca, Krs. Sud) unb
— halten ksigi i rachunki kupieckie utrzymy-
wa. Jhue — bon beiner Haushaltung, bibl, oddaj

rachunek (liczb) z szafarstwa twojego. Gr

macht ftcb eine — barattf zakada rachuby (a),

spodziewa si tego, spuszcza si na to; godzi
na co, zakrawa na to; cf. strzpi si na co,

SSarfcb Unrichtige — niedokadny — , faszywy
— , omylny rachunek; cf. przerachowat si, o-

myli si w swojej rachubie (a); upad na ra-

chunkach, eig. er ift burdjgefallen, cf. [Recbnung8=

fehler pomyka w rachubie zasza. Der Ginfauf

ber Sßollc auf eigene — nabywanie weny na
wasny rachunek, 23r. 1S29. Sluf Redmung b. i.

auf Grebit taufen na kredyt bra, *na *borg beff.

na rachunek (SÖJ.) bra, — kupowa. 3Me —
ohne ben Sffiirth machen rachunek bez gospodarza
robi, t. j. omylny; cf. bezrzdnie gospodaro-
wa. [Rad) meiner — mug er morgen Fommen po-

dug mego zdania (— widzi mi si) jutro tu

bdzie, ©eine — bei ber <Saü)e finben wyj na
swoje (a); dobrze wyj na czem; cf. poytek
swój w czem upatrywa. Gr,. my ydzi .zawsze
wyjdziemy na swoje, nie lkamy sie najdro-
szych konsensów (a). G$. rzadko zbyt skory
nahywacz na swoje wyszed, Krs. pp. 427.

Gincn ©trid) burd) bie — machen popsu komu
szyki, zniweczy rachuby.

[RcdinungSabnehmer, m. (ber) suchajcy rachun-
ków, riksz.

9tcd)UUUfl6abfd)lllfj, m. (ber) zamknicie ra-

chunków.
$Red)iiung6art, f. (bie) dziaanie arytmetyczne.
9ced)nung8beamte ober [Rcd)nung8führev, m. (ber)

urzdnik rachunkowy , kalkulator, g. a; cf.

rachmistrz, SBarfd).

3icd)nung8bud), n. (baS) ksiga rachunków.
[RedinungSfehlcr, m. (ber) pomyka w rachunku

lub - rejestrze
f. [Rechenfehler.
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StecrjnungSfammer, f. (bie) izba obrachunkowa (a).

StechnungSmünäe liczebna moneta, Teh.
StechnungSpabiere, PI. obrachunkowe papiery (a).

Sted)nung8fad)en sprawy rachunkowe, @D.
StedjnungSrocfen, n. (bab) rachunkowo (aj.

Sted)t, adj. prawy; sprawiedliwy, suszny} nale-

leyty, przyzwoity, prawdziwy, szczery; wa-
ciwy, dobry. 2) — , adv. dobrze, susznie.

(Sm rechter Sßinfel prosty kt. (Sr,. 3" rechter

3eit w swój czas, w sam czas. Die recf)te ^>anb

rka prawa, prawica. Da8 >£jerj auf ber rechten

©teile haben to nie tchórz, przytomny sobie,

waleczny czowiek, zuch, determinowany, nie-

ustraszony. Grin SDtenfct), ber nicht recht Hug ift

czowiek , któremu nieprawie byo dobrze w
gowie uoono, alter Slut.; pówaryata, pógó-
wek. 6r hat mag rechtes gelernt dobrze wyuczo-
ny ober wyszkoowany, pikne posiada nauki.

SRir ift alleS recht mnie wszystko jedno ober za
równo, ja na wszystko przystaj. SJ3a8 recht ift

co jest sprawiedliwa; ©£. pracujcie, a co spra-

wiedliwa bdzie, dam wam. Da6 ift bir recht,

gefd)ief)t bir recht dobrze ci tak, dobrze tak na
ci, L.; red)t in bie SJcitte treffen w sam rodek
trafi. Die redjre SBebeutung beS SBorteS waciwe,
prawdziwe znaczenie tego sowa. Da6 ift ein

rechter Starr prawdziwy bazen, — dure, wie-
rutny bazen. Dhne Steligion Fann man roeber red)t

regieren nod) recfjt gehorfam fein bez religii ani
dobrze rzdzi, ani dobrze posusznym by nie

mona, Krsk. 3" l'Cd)i bringen naprowadzi na
dobr drog, przywróci do zdrowia. 3 urecf)t

helfen naprawi, narzdzi. 3d) roeijj es felbft

nicht recht ja sam tego dokadnie niewiem. 6ben
recht fommen w sam czas nadej, przyj w
sam por. Siecht gern bardzo chtnie, z mi
ochot. 68 ift recht febr falt bardzo zimno. Stecht

fo, fo lecht mein ©obli dobrze tak, tak #prawie,
brawo, wymienicie mój S3rnu! SBenn id) e
recht bebenfe kiedy rzecz t dobrze (naleycie)
rozwa i nad ni si zastanowi. — rechnen

dobrze rachowa SBo mir recht ift jeeli si nie

myl. 68 ift mir nid)t recht nie dobrze mi. ginem
jeberi fann man e8 nicht recht mad)en kademu nie

mona dogodzi. 2>u bift mir auch ber red)te ty
take dobry, SBj., "bajprawie, to niewinitko,
ty mi take osobliwszy Jegomo. 68 gef)t

nicht mit redeten Singen ju naturalnym trybem to

si dzia nie moe; cf. on umie wicej ni chleb
je. 68 ift recht unb billig sprawiedliwa i su-
szna. Der rechte glecf waciwe miejsce. Sr,,

brak zrcznoci umieszczenia rzeczy kadej
w waciwem jej miejscu, S. Ptc. ; on przy-
powieci tak ich w sadno wszystkich ruszy,
e si wszyscy na jedno zgodzili, alter 2tut.

Die rechte Seite prawa strona. — eines 3f" 5

ge8 lice.

Stecht, n. (ba8) prawo, naleyto, ®D.; suszno,
eig. Silligfeit; ustawa, eig. ©efefcj sprawiedliwo,
eig. ©eredyligfeit; cf. przyczyna, eig. Urfadje? ra-
cya, eig._ ®runb; pra\yda, eig. SBahrheit. 6$. Stecht

haben mie racy, mie prawd. 3eber roollte —
fjaben kady w sw, alter Slutor. 3hr habt —
macie suszno ober — prawd, — racy ober
dobrze mówicie, (bibl.). — geben przyzna ko-
mu prawd; cf. odda sprawiedliwo. — fchaf*

fen sprawiedliwo komu uczyni ober — wy-
mierzy; cf. dopomódz komu do prawa. —
[brechen wyrokowa, sdzi, rozsdza. SBegriffe

ben — unb Unrecfjt wyrobraenia o susznoci i

niesusznoci. — befommen b. dostpi spra-
wiedliwoci. Da8 — beugen podwraca Sd,
KV. Die SluSübung ber Stechte sprawowanie praw,
Bohusz, ©eroalt für Stecht gwat zamiast spra-
wiedliwoci, ©eroalt geht fur — przemocy tru-
dno si oprze, gdzie gwat panuje, rzd, susz
ustpuje, 6rn. 4?nbb.; <*• przemoc góruje nad

sprawiedliwoci. Befdjliefjen roa§ StechtenS ift

postanowi co z prawa i sprawiedliwoci wy-
pada bdzie, SI©. 9)tit — Bornehmen czyni co

prawem. 65. kto zoy zwyczajn pace od
kursu, posiada bilet wejcia i moe prawnie
(mit 9ted)t) uczszcza na prelekcye (Przyj. lu-

du)» cf. fein — fudjen szuka sprawiedliwoci,
cf. b. popiera spraw. Son feinem — e etroaS

beigeben prawa swojego zaniedba, wyzu si
z prawa swojego jhue — unb fdjeue Stiemanb

czy dobrze, a niedbaj na nikogo. Den SBeg

StedjtenS ergreifen drog prawa szuka swojej
naley toci; cf. dochodzi. SBiber ba3 — prze-
ciw prawu, niesprawiedliwie. DaS — be8 ©tar»
fern prawo mocniejszego, przemoc. 33eiber Sied)te

Doftor Doktor obojfta prawa. Die — e ftubiren

uczy si prawa ober prawnictwa. Son StechtS

roegen Z prawa, Bohsz.i podug prawa i spra-
wiedliwoci, ©mibe für — ergeben (äffen ask
za cis sprawiedliwo okaza. Do8 — bUl'ch=

jugefjeu prawo przechodu.
Stechte, f. (bie) prawica.
Stecrjtecf, n. (ba6) prostokt, g. a.

Stechterfig prostoktny.
Stediten, v. n. m. 1;. prawowa — , rozpiera si
z kim, (1 ©am. 12, 7); cf. sprzecza si.
6j. mit ©ott red)ten wchodzi w sd z Bogiem

;

spór wie z kim.
*Sted)tfertig, ad. usprawiedliwiony; rechtfertig be»

ftefyen usprawiedliwionym by.
Stechtfertigen, v. a. usprawiedliwi, oczyci,
w3'W0dzi si. ©id) — da dostateczne wytu-
maczenie z siebie (a); cf. sprawowa sitf. Ber*

theibigeiii ift alt, 8B3. 6r,. man Ijat il)n roegen biefeS

SSorluurfe8 gerechtfertigt oczyszczono go z zarzutu
(a). 6j. woaj na nas, kto was posa? A gdy
im si z pisma wywodziemy, Dmbr. 25.

Sted)tfertigung, f. (bie) usprawiedliwienie; obro-
na; cf. Ii. odwód prawny.

9ted)tgltubig, ad. prawowierny, a, e.

Stedjtgliubiger, m. (ber) prawowierny, g. ego.
Sted)tgläubigteir, f. (bie) prawowierno.
Sted)thaberci, f. (bie) upór ob. uparto ob. uprze-

dzenie w swojem zdaniu, duch przeciwiestwa,
upór zawsze na swojem obstawajcy; cf. zrz-
dno, eig. frafeeligeS, gnurrigeS SSefen.

Stecbthaberifd), ad. zrzdny, a, e, uparty, uprze-
dzony w swojem zdaniu,; zarozumiay.

9ted)tiäufig, ad. prostobiee3-, a, e.

8tcd)tlich, ad. geridjtlid) sdowny? prawny; 2) —

,

r e cl) tfd;offen prawy, uczciwy, poczciwy.
Stechtlicbf eit, f. (bie) prawo. 6r,. zapewni so-

bie wzito prawoci, SP. 65. rzd znajdzie
dzieln pomoc w prawnoci wszystkich dobrze
mylcych (a); uczciwo.

Stecht t oS, adj. nieprawny, bezprawny.
Sted)tlofigfeit, f. (bie) nieprawnoj bezprawie.
Stechtmafjig, ad. sprawiedliwy, prawy; prawny,
prawdziwy, suszny. '

,

Stechtmafjigfeit, f. [biej prawo, prawno, spra-
wiedliwo. 6j. adna wadza na wiecie nie
moe nada prawnoci temu, co jest niepra-
wem, Orz. bia.

9ted)t§, adv. w prawo, na praw; cf. ku prawej
stronie. — um fehlt euch ! prawo wty! zwrot,
Rbowsk. StechtS I)er od prawej strony.

StechtSbefliffen przykadajcy si do prawa.
8ted)t8beiftanb, m. (ber) asystent prawny, patron.
Sted)t8beftinbig prawomocny.
StechtSbeftänbigfeit, f. (bie) prawomocno.
Stech tfcbaf fen, ad. böüig fo befchaffen, roie bie Stegel,

bie §lbfid)t, ber enbjroecf eS erforbert, naleyty, do-
skonay, suszny, przyzwoity, dobry, cnotliwy.

2) — , reblid), brab sprawiedliwy, poczciwy,
rzetelny; epski. 6in rechtfchaffener ©or/n po-
czciwy syn, cnotliwy syn; red)tfchaffener ©olbat
epski onierz. 6in rechtfchaffener SJtaim prawy
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czowiek, poczciwy, sumienny, rzetelny czo-
wiek. (Jj. Pami prawych ludzi nie koczy
si wraz z ich zgonem (a). Sich rechtfchaffetl

toef)ren broni si dobrze — , walecznie. ©ott
rechtfchaffen biencn wiernie suy Bogu; red)tfchaf=

fene griichte ber 83ufje owoce godne pokuty; rcd>r=

fchaffen bleiben uprzejmym by i szczerym, bibl.»

fin rechtfchaffeneö SBefen prawda. {Red)tfd)affen, fam.:

f. tüchticj, gehörig = »Poln. uczciwie np. wybi
(burehprugeln).

{Rechtfdjaffenfjeit, f. (bie) sprawiedliwo, po-
czciwo, rzetelno unb bibl. prawo, dosko-
nao.

{Rechtfchreibung, f. (bie) ortografija; cf. pisownia.
{Rechtfchulbige, m. (ber) prawy; cf. ironifd)

szczwany, osobliwszy. (f£ *przechera trafi

na szczwanego, alter Slutor. ®u bift mir aud)

ber — ty mi take jeste osobliwszy Jego-
mo, SBarfd).

{Rechtfeitig prostoboczny.
{Recf)t6fall, m. (ber) przypadek prawny» zdarzenie
w prawie; sprawa.

{Rechtsfrage, f. (bie) zapytanie prawne 5 cf. kwe-
stya w prawie.

{RechtSgang , m. (ber) procedura, bieg ober tok
sprawy.

9eci)ogelet)rfnmfeit, f. (bie) jurysprudencya, nau-
ka prawa, umiejtno prawa, prawoznawstwo.
L. im Gr.

fltechtSgelehrt biegy w umiejtnoci prawa.
{RechtSgelefjrte, m. (ber) jurysta, prawnik, g. a,

Bohusz.
{Rechtsgleichheit, f. (bie) równo prawa.
{RecfytSgrunb, m. (ber) dowód prawny.
{Rechtsgültig, ad. wany, prawny, prawomocny.
{Red)t6gültigfeit, f. (bie) prawomocno, wano
prawna, prawno.

{RechtShanbel, m.(ber) sprawa, proces, g. u, spra-
wa sadowa, cf. prawny interes.

{Rechtshängig toczcy si w sadzie, np. proces.

{Rcd)tSI)ülfe, f. (bie) pomoc prawa ob. prawna.
{RechtSfniff, f. (bie) wybieg prawny, wykrt
adwokacki.

{RecbtSfoften, Pi., bie, ©erichtSfoftcti koszta sadowe,
Ober koszta prawne.

{RechtSfraft, f. (bie) moc prawa, moc obowi-
zujca.

{RechtSfrdftig , ad. prawodzielny, prawowany,
prawomocny, j. S3, dekretami prawomocnemi
zasdzony, it. wyroki staj si prawomocnemi
(a), gin rechtSfrciftigeS Urtheil prawodzielny wy-
rok, ©D.

{Recht Stu nbe, f. (bie) znajomo prawa, prawo-
znawstwo.

{RechtSfunbg wiadomy prawa, znajcy si na
prawie.

{Rechtölehrer, m. (ber) Doktor prawa, nauczyciel
prawa.

{Red)tSmitte[, n. (baS) rodek prawny. (Jj. bon
bem {Rechtsmittel gegen Gonttimaciat » (Srfenntniffe o

rodku prawnym przeciw wyrokom zaocznym,
©O.; cf. sposób prawny; cf. rodki, drogi
prawne.

{Rechtepflege, f. [bie] wymiar sprawiedliwoci;
cf. '.zarzdzanie, zawiadywanie prawem; cf. s-
downictwo.

{Rechtfprechung , f. (bie) dokadne wymawianie,
orloepia.

{RechtSrcgel, f. (bie) regua prawa.
i)c c cl) t ö f a cf> c , f. (bie) sprawa, proces, g, u.

5Red)töfprad)e, f. (bie) jzyk prawniczy.
{RcchtSfprud), m. (ber) wyrok prawny.
{RechtSftanb, m. (ber) sdownictwo, kompetencja,

forum, jurysdykcyja.
flicchtSftänbiß, ad. jurysdykcyi jakiej podlegy;

cf. sdownictwu jakiemu podlegy.
IRedjtÖftreü, m. (ber) sprawa, spór prawny.

{RechtStitel, m. (ber) dokument, Bhsz.
{RechtSberbreher, m. (ber) wykrtarz prawa.
{Red)t6oerbref)ung, f. (bie) nakrcanie prawa; wy-
biegostwo prawne.

{RechtSoerfabren, n. (baS) postpowanie prawne,— sdowe.
{Red)fSberfaffung, f. (bie) urzdenie sdownictwa.
9ted)tSberle^ung, f. (bie) naruszenie prawa.
9ted)t6roiffenfd)aft, f. bie) nauka prawa; pra-
wnictwo.

{Red)tSn)ohlthat,f. (bie) dobrodziejstwo prawa; np.
zrzeczenie wszelkich dobrodziejstw prawa, {RS.

SR ed)t ß 3in ang, m. (ber) podlego sdownictwu
czyjemu ober jurysdykcyi czyjej.

{Recfotroinfelig, ad. prostoktny, prawoktny.
Sfechtjeitig w czas naznaczony, w swoim czasie.

{R cci bib, n. (baS) ber {Rütffall recydywa, zapadnie-
nie na nowo w chorob.

{Recipient, m. (ber) in ber Chemie: ba&jenige ©efafj,
roelchcS bie in ber {Retorte, — ber Deftlllirblafe u. f.

to. übergetriebenen Äörper aufnimmt , odbieralnik,
kolba, Sßj., bania albo inszy statek w który
z alembika kapie, Tr., odbieralnik ob. kolba, 8B5.

Pronomen reciprocum, n. = zaimek zwraca-
jcy, Mrozinski.

{Reciprocitót, f. (bie) wzajemno.
{Recitatio, n. recytatywo, SSj., recytatyw.
{Recfbanf, f. (bie) bie goltcrbanf in berSortur awka
u tortury; cf. ruff. dyba, eig. giebel.

{Rede, f. (bie) eine Slrt bon Sefriebigung, toeldje au8
einer {Reihe pfähle mit Querftangen befielet, bie mit

toeibenen {Ruthen angebunben_ toerben, zagroda, po-
ty z erdziów dla ochronienia pola lub taki.

{Rede, f. f {Rectholä-

*{Redfe, m. (ber) ein {Riefe, ein «£>elb, ein gürft, olbrzym,
bohater, cf. mocarz.

{Reden, v. a. m. I). auSbehnen, rozciga, wyciga.
©ich recfen rozciga si.

{Recfhotj, n. (baS) baS Sberrfyolj, nacigadto, roz-
cigado.

{RecognoSciren, v. a. na zwiady wyjecha, re-

kognoskowa, rozpoznawa, rozpozna; cf. ge=

rid)tl. zeznawa, uzna.
Die recognoScivenbe Slbtheilung oddziay rozpo-

znawcze (a) 29.

{RecognoScijung, f. (bie) zwiady pi., rozpozna-
wanie.

{Recommenbation, f. f. ßmbfefjlting polecenie, re-

komendacya, 3Bj., zalecenie.

{Recommenbiren, v. a. zaleci, poleci.
{RecompenS, f. (bie) bie Selohmmg, SBerguung, na-

groda, wynagrodzenie.
{ReconbaleScent, m. (ber) rekonwalescent.
{fteconoention, f. (bie) rekonweneya , skarga
wzajemna, ©D.

{Recrut, m. (ber) rekrut, g. a, onierz nowoza-
cigniony, nowozaciny, *zacinik, kon-
skrypeyonista.

{Recrut iren, v. a. rekrutowa, zaciga; 2) kom-
pletowa nowym zacigiem.

{Recrutirung, f. (bie) nabór rekrucki (a); zacig
nowy; cf. SiuShebling, pobór do wojska, SBj.

{Rectificlren , v. a. rektyfikowa, wydoskonali,
podwyszy siy przepalaniem, Tr.

{Rector, m. (ber) ber ffiorgcfetjte einer tateinifd;en Schule,

rektor, g. a.

{Rectorat, n. (bafi) rektorat, g. u, rektorstwo.

{Rectorin, f. (bie) rektorowa ob. gem. rektorka.

5Recur6, m. (ber) odwoanie si.
{Rebactetir, m. (ber) redaktor.

{Re ba et ion, f. (bie) redakeya.

{Rebigiretl, v. a. redagowa (pismo peryodyczne).

{Rebeart, f. (bie) sposób mówienia, dyalekt, g. u.

{Rebe, f. (bie) mowa; gos, g. u, eig. bie Stimme,

ober altpoln. unb im höhern Stjjl rzecz, wie,
pogoska. @r,. bie gebunbenc — mowa wizana.
Sie ungebmibeuc — mowa wolna. SBobon ift bie
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— ? o czeme jest rzecz ob. mowa? — wzmian-
ka? rozmowa toczya si o podatkach skar-

bowych, P. Jan
Ginen pr — fetjen,

_
— fteflen da od kogo

sprawienia si, pociga kogo do dania odpo-

wiedzi. 3emanbem — fielen niezosta winnym
w odpowiedzi, niewrzód mu w gbie. — unb

Slntroort bon etltwö geben sprawi si komu, u-

mie da odpowied, wytumaczy sie. 35ie in —
fef)enbe gorbcning w mowie bdca pretensya,

StS. Gr,. jam (pry) jest Sutan, a kto mu to

zada, eby ucieka, ma sie tego (b. z tego)

sprawi, PK. 293.

3n bie— fallen przerywa komu mow, wpa
komu w mow. SBir famen auf bie — bom Kriege

rozgadalimy si o wojnie.

Siebefunft, f. [bie] sztuka wymowy, — kraso-
mowska, krasomówstwo; cf. *oratorya, re-

toryka.

Stebelllft, f (bie) ochota do mówienia.
Reben, v. a. unb n. m. b. mówi, gada. gj. fuij

non ber Sache ju reben krótko mówic Shiere

rebenb einführen zwierzta mówice przedstawi,
wystawi; cf. Tr. da mow zwierztom Ober

— rzeczom niemym. SJtan riebet ftarf bom firiege

bardzo mocno Ober wiele mówi o wojnie, ©ino

in ba§ anbere reben bez porzdku baja, bez a-
du — , bródzi, konfundowa jedno zdrugiem.
Semanbem etma§ auö bem Sinne reben wybi ko-
mu co z myli, f. auSreben 3). Gr laßt mit fleh

reben przyjmuje dobr rad ober da z sob mó-
wi, da sobie powiedzie. SSiel bon Semanbem
reben na zb kogo wzi, na kie— . Senwnbem
nach bem Sftunbe reben do ust ober do gby komu
mówi, potakiwa komu, liza si do kogo,
przylizywa si komu. 3ur Sache reben do rze-

czy co powiedzie. Ginem ba6 SSort reben przy-
mówi si komu ober ku poytkowi czyjemu
co mówi. 35u haft gut reben atwo ci tak mó-
wi. 35ie Sache rebet felbft rzecz ta sama przez
si mówi. Sieben ma§ in8 SJcaul fommt baja ni

to ni sio, miesza groch, z kapust, gada co
lina do gby przyniesie.

Steben, n. (bab) mówienie, gadanie, cf. gadanka,
pogadanka. Gr,. daremnie czas trawiemy na
prónej pogadance (a).

SSiel StebenS bon einer Sache machen rozprawia
wiele o czem.

StebenSart, f. (bie) sposób mówienia, wyraz, *fra-

za, frazes, *frazeska, L. ; cf. powie. Gj. tak
przedtym bywao lub niebywao, jest powieci,
ale nie racy, Krs. PP. S. 77.

Stebefat}, m. (ber) zdanie w mowie.
Stebefdjeu, ad. maomówny, niemówny.
Stebefchmucf, m. (ber) ozdoba mowy.
Stebefchroulft, m. (ber) nadeto ober nastrzpio-
no mowy.

Stebetheil, m. (ber) cz mowy.
Stebeubung, t. (bie) (Sat. actus oratorius) wicze-

nie si krasomówskie, deklamatoryum.
Stebighen, .v. a. redagowa.
Stebltch, ad. ehrlich, rechtfchaffen rzetelny, szczery,
uczciwy, prawy; prawdomówny, cnotliwy. Gr,.

nie zmylam, wierz cnotliwemu sowu.
Steblichteit , f. (bie) poczciwo, rzetelno, su-
mnienno, eig. ©eroiffenhaftigfeit.

Stebner, m. (ber) mówca; krasomówca.
Stebnerbübne, f. (bie) mównica.
Stebnergabe, f. (bie) dar wymowy, talent kraso-
mówski.

Stebnerifch, ad. krasomówski.
Stebnerftimme, f. (bie) gos mówcy, gos kraso-
mówski.

Stebnertalent, n. (ba8) talent do wymowy.
Steboute, f. Cble) eine biereefige SSerfchanjung reduta,

fortyfikacja maa kwadratowa, *strayniec.

2) ein fflcaöfenball bal maskowy, bal w ma-
skach, SBarfch.

Stebreffiien, v. a. zredresowa, powetowa, na-
grodzi.

Stebfelig, ad. fehr gcfbrdchig gadatliwy, rozmowny.
Stebfeligfeit, f. (bie) rozprawno, L..; gadatli-

wo.
Stebucireii. v. a. (z)redukowa, zmniejszy; cf.

zwin.
9t ee be , f. (bie) stanowisko, Bhsz. ; zatoka, sta-

nowisko okrtów; cf. Ross. rejda.

Sieeber, m. (ber) Pan okrtu, eglarz, froktarz,

cf. melletcht okretownik.
Steeberei, f. (bie) froktowy handel.

Steell, ad. rzetelny, szczery, wierny; istotny.

Stef efto dum, n. (ba) ber Sbeifefaal in Älöftevn re-

fektarz, g. a, stoowa izba u zakonników.
Steferenbar, rn. (ber) referendaryusz; aplikant.

Steferent, m. (ber) relacy czynicy, referent.

SRef eriren ,
v. a. relacy czyni, reierowaj do-

nosi, meldowa.
Steff. n. [haft] ba§ 58eifegef, may agiel, aglik.

2) —, bie Senfengabel roenki, Äa'fchub.; cf.

prtek w grabiach u kosy.

3) —/ f. Sragereff jasa ober jaseka. 4) —

,

ein gelfen unter bem SBaffer rafa, rafina, L.
f. Stiff.

Steflectiren, v. n. reflektowa, wzgld mie, roz-
waa co; odbija si (wiato,$gos).

Stef lej i on, f. (bie) relleksya, uwaga, äBj.

Steform, 1. (bie) reforma, poprawa, ulepszenie.

Steformation , f. (bie) reformacya, oczyszczenie
wyznania wiary od bdów.

Steformatior.&merf, n. (bag) dzieo reformacyi.

Stefo r ma tor, m. (ber) reformator, poprawca, dr.
niechciej si poprawc wszystkich czyni sta-

nów, Dra. 09.

Steformiren, v. a. (z)reformowa.
Stefonnirt, ad. reformowaiiy.
Stefonnirte, m. (ber) reformowanego wyznania,
kalwin, g. a.

Stefraction, f. (bie) odbijanie promieni, cf. bie

Strahlenbrechung amanie promieni.

Stegal, ad. bon uugemohnlid)er ©ro&e regaowy.
Steg al, n. [baö] in ben Orgeln rega, g. a, L.

2) -, ein mit gachem berfeheneö ©eftell, polica,

repozytoryum.
Stegale, n. (bau) bag 4?oheit8recht regalia, prawo i

prerogatywy monarsze.
Stegalbabier , n. (ba§) regatowy papier; cf. %X.
papier Alexandryjski czyli regaowy.

Stegaliren, v. a. poczstowa, uraczy.
Stege, ad. fid) bemegenb ruchawy, ywy, 3. S3, mit

fidjtbarem unb regem Gifer bie Slrmen unterftütjen,

czuy, czujny, wezbrany, a, ej rege machen ba-
cznym uczyni, wzrusza co, cf. wzbudzi,
wskrzesi. Gj. fle machen bie 2£ufmerffamfeit beö

geinbeS rege obudzaj lub zwracaj uwag nie-
przyjacielsk. Semanbeg Steugier rege macjen za-

ostrzy czyj ciekawo. — foerben wzru-
sza si; cf. powsta, czuym by, cf. odzy-
wa si.

Stegel, f. (bie) regua, prawido» cf. Tch. sznur.
2) — , bei ben SSeibern bie monatliche Steinigung,

regularno, miesiczka.
Gr. zamiarem loiki jest wykada przyrodzo-

ne mylenia prawida, Dowg. 3n ber — bauert

e8 nur 14 Sage zwyczajnie bywa to tylko dwa
tygodnie; cf. ordynaryjnie, waciwie, pospo-
licie, ©D., cf. regularnie.

Stegel be tri, f. regua trzech, Osiski; regua
zota; cf. *zota liczba, prawido zote, L.

StegellpS nieforemny, nieregularny.
Stegelfofigfeit, f. nieforemno, nieregularno.
Stegelmdfjig, adj. foremny, regularny.
Stegelmuf igfeit, f. (bie) foremno, regularno.
Steg ein, v. a. regulowa, do pewnej reguy epro-
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wadzie, podug prawida pewnego urzdzi, u-
regulowa.

Stegelred)t, stosowny do prawide, do regu; po-
dug reguy uoony. 5 o pp. Siegel 1» ib lig prze-

ciwny reguom (przyjtym).
Siegen, v. a. beilegen rucha, beffer rusza, etil).

czem. Sid) regen rucha sie, burzy sie; 3. S3,

burzy si chu we wszystkich co ywo do
broni, Twardowski. 6$. olö fid) in ihnen herjliche

gveube regte kiedy sie tak w nich serdeczna
krzewia rado, P. Kchn. III. Otanje V. (Sj.

menn ber Sauer nicht mufj, fo regt er weber <£>anb

nod) ^ufj kiedy gbur (chop) nie musi, tedy ani

rki ani nogi nie ruszy, Gin. <&anbb.

Stegen, m. (ber) deszcz, g. deszczu ober ddu,
©efrorner — , Gi8= ober Schneeregen ód, f. i cf.

*od, g. u. Sjjrichm. nuS bem Siegen in bieSroufe

fommen z deszczu pod rynn wpa, L.j cf.

Orl. 368: przede ddem gwatownym pod
rynn uciec; cf. poprawi sobie z pieca na eb,
L.; zstpi na rogo z kobierca, L. (Sin ftcnfer

— deszcz nawalny, deszcz ulewny, SB3., deszcz
gwatowny; ulewa (.Siegengufj).

Grj. e8 flefjt nad) — au8 zanosi si na deszcz.
— geben deszcz spuszcza.

Stegenbad), m. (ber) potok, g. a, wylewek de-

szczowy, Tr.

Stegenbogen, m. (ber) tcza. gj. ber — jjiehtSBaf

fer tcza wod cignie, — pije.

Stegenbogenforben, Pi. kolory tczowe.
Stegenbad), n. (bad) dach przed domem od deszczu.
Stegenbetfel, m. (ber) jur Sjeriuahrung bed ©eroehi»

fchloffe, pokrowiec.
Stegenbid)t nie przepuszczajcy deszczu.
StegengefHrn, n. (bag) ddownica, L.; cf. baby,

plejades; cf. Siebengeftirn, ©lucferinn.

Steg eng ufj, m. (ber) ulewa.
Stegenhaft, ad. ddysty, sotny.
Stegenmantel, m. [ber] opocza, paszcz deszczo-
wy; cf. paszcz od deszczu ober *kopieniak, L.

Stegenmonat, m. (ber) miesic ddysty, t. j. w
klorem zwyk deszcz pada.

Stegenpfrobfen, m . (ber) ba6 innere beö {Rohre ju

fchutjen, flejtuch.

Stege nburg, eine Stobt, Ratysbona; Sohm. Rze-
no, .

Stegenrinne, f. (bie) rynna do spywu deszczu.

Stegenrocf, m. [ber] surdut od deszczu.

Stegenfchauer , m. (ber) deszcz przechodzcy,
chmura przechodzca; cf. drobny deszcz, de-

szczyk.
SUgenfchirm, m. (ber) parasol, g. u, oddeszcznik,

g. a, deszczochron; deszczokrow, 83Ö[)tn.

Stegent, m.(ber) samowadzca, Pan panujcy, .Mo-

narcha, Rzdzca; ruff. Regient.

Stegentag, m. (ber) dzie ddysty.
Stegentin, f. (bie) regientka; rzdczyni.
Stegentrobfen , m. [ber] kropla ddowa, kropla

deszczu.
Stcgentfchaft, f. (bie) regieneya.

Stcgentud), n. Cbaö) rajntuch, B.; zasona od
deszczu.

Segenmoffer, n. (bo6) woda ddowa, — de-

szczowa.
Stegenmetter, n. (baö) plusk, g. u, sota, czas

ddysty. Gj. dwudniowa, trzydniowa, tygo-

dniowa sota.

StegeniDinb, m. (ber) wiatr deszczowy, äßorfd).

Stegenrcolfe , f. (bie) chmura deszczowa, chmur-
iiwe oboki, L.

SlegenlDurm, m. [ber] ddownica, glista ziemna.

Stegenjeit, f. [bie| czas ddysty; pora ddysta.
tftegic, f. (bie) (810113.) zarzd.
Stegieren, v. a. rzdzi, zarzdza czm; pano-
wa, królowa, wada; cf. sprawowa, bibl. f.

sprawowa rzdy. (St. Synap bogaty szczli-
wie sprawowa Etyopi z inszemi krajami, SI

PK. 338. (f$. Pan Jezus niech mnie i was spra-
wuje ask Ducha w., Dmbr. pag. 390. It.

Duchem twoim witym uszy i serca ludu twe-
go sprawuj, Dmbr." pag. 832. 3Bo Siele regieren
bo geht e8 unorbentlich ^u gdzie ich wielu rzdzi,
tam si czsto bdzi.
Tasso in PK. Gdzie wszyszy wadn, gdzie

jeden nie rzdzi, który ma w mocy," kary i

nagrody, tam rzdu niema, tam kady pobdzi,
tam rozerwanie i nastpi szkody. Niech je-
den wadnie, niech was jeden sdzi, tak stan
wani i spólne niezgody, a wy mu zote bero
w rk dajcie i za Pana go i wodza przy-
znajcie. 6j. ten który ledwo domem jednym
wada potrafi, nie moe caym pastwem za-
rzdza (a). Chcc ludmi dobrze wada, nie
dosy jest tylko gada, Nieme.
e gier er, m. (ber» rzdca.
egierfucht, f. (bie) chu panowania, dza —

.

egierfüchtig, adj. chciwy rzdów, chciwy pa-
nowania, zrzdny, a, e, fiofeelid).

egierung, f. (bie) panowanie, rzd, g. u, rz-
dzenie; sprawowanie rzdów, zawiadywanie,
wadanie. 2) cf. Komisya Rzdowa, rejeneya.
G. bie — antreten rozpocz rzdy. Sn ber

— biefer SBelt w zarzdzie tego wiata (a), lin»

ter ber Stegierung grotij" I. pod panowaniem ober
za panowania Franciszka.
egierungSantrttt, m. (ber) wstpienie na tron,
objecie rzdów.
egierungfibefehl, m. (ber) rozkaz rzdowy.
egierung&bote, m. [ber| wony regiencyjny.
egierungSform, f. (bie) forma rzdu.
egieiungSgeboubc, n. (baö) gmach regiencyjny.
egierungöfunft, f. (bie) sztuka rzdzenia.
egierungßratf) , m. (ber) konsyliarz rzdow3%
rejencyi, Radzca rejencyi, — rzdu. 2) Rada
rejencyjna.

egierung6ti)ed)fe(, m. |ber] zmiana rzdu.
egiment, n. (ba6) bie Stegierung, rzd, g. u, po-
rzdek. 2) -, im ÄriegSmefen, regiment, g. u,

ober je^t üblicher putk, g. u.

egimentefelbfrbeev, m. (ber) chirurg pukowy,
felczer —

.

egimentequortiermeifter, m. [ber] kwatermistrz,
g. aj cf. jut franjöflfchen 3^it patnik.
egimentetombour , -m. (ber) dobosz pukowy,
starszy dobosz; cf. tambur major, ehemalS; cf.

póku dobosz, Szk on.
egion, f. (bie) okolica; cze (miasta); sfera,

warstwa (powietrza tinb fig.),

egiffeur, m. (ber) (gionä.) reyser, majcy za-
wiadywanie czem (osobl. porzdkiem przedsta-
wie teatralnych).

egifter, n. (ba6) rejestr, g. u, skorowidz, nad) 3$-
spis. 2) rejestr (w organach).

egifterpobier, n. (ba6) rejestrowy papier.

eg i ft er f chi ff, n. (baS) okrt rejestrowy.
egiftrotor, m. (ber) registrator, rejestrant, g. a?.

egiftrotur, f. (bie) registratura.

egiftriren, v. a. rejestrowa. •
,

egiem en t, n. (baß) (%X'S .) regulamin, przepis.

cgnen, v. n. pada; eo regnet deszcz pada; regnen

(offen deszcz spuci; cö regnete fiorf deszcz
duy pada, RS ; OUd) wielki deszcz pada. 68
regnete Drbcn jak grad ob. deszcz sypi si ordery.

egnerifd), im gemeinen Seben regnidjt, adj. ddy-
sty, sotny. Sr,, przerabka w Gdasku wyma-
wia si II dni pogodnych, sotne dni nierachuj
si, Contr. 1830.

egrefj, m. (ber) regres, odzysk, zwrot, g. u,

odpowied, repetycya, Bohusz.; rekura, 5R.»S.

3d) behalte mir feinen — bor nie zostawuje sobie

adnego zwrotu; — nehmen poszukiwa krzywd
swoich, Bohusz. Semanbcm offenen ober freie"

— Iaffcil zoslawi komu wolne odzyskanie, Doc
cgfom, ad. czynny, ruchawy, obrotny, cauly.
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St eg u I fir, ad. regularny.
Steguliren, v. a. regulowa, urzdzi, uporzd-
kowa.

Stegulirt regulowany.
SReflul irung, f. (bie) uregulowanie.
Ste gütig, f. (bie) ruszenie, poruszenie, ruch, g. u,

wezbranie. g£. ty Panie Najwyszy, który
wadasz kadym ruszeniem serc i myli lu-
dzkich (mowa za Królobójcami).

StegungSloS nieruchomy, pozbawiony ruchu.
Stef), n. (ba6) sarna.

9ie[)bocf, m. (ber) sarna kozio, rogacz, g a, Ieijfe=

reo ift nach L. aud) ber männliche -£mfch.

Stehbraten, m. (ber) sarnia piecze, cf. B. sarni-
na, ffij.

Stel; eh en, n.(boó) sarneczka.
Stebbe, f. f. SReebe stanowisko, Bhsz.; — okr-
tów na morzu, Tr. j zatoka.

Siehe, adj. fleife SKuöfcln babenb, befommenb, berfan»
gen, berfchlagen, ochwacony.

Stehe, f. (bie) ochwat, g. u.

Stefyfarben, adj. sarniego koloru.
Stel) fell, n. (ba8) sarnia skóra.
Stel) fuj}, m. [ber] sarnia noga.
Stel) I) a ar, n. (ba8) sier sarnia.

Stehheibe, f., Stehfraut, n. f. Sefemfraut 2).

Stehfalb, n. (bag) sarni, g. cia, sarnitko.
3tel)feule, f. (bie) udziec sarni.
Ste Kleber, n. (baS) sarnia skóra.
Stef)lebem z sarniej skóry zrobiony.
StehDofren ober Ste&fcbrot, n. (baS) lotka, im Pi.

lotki.

Stehjiege, f. (bie) sarna koza.
Stebäiemer, m. (ber) cber sani.

Stehjroillinge, PI. blinita samie.
Steibe, f. (bie) baS Steibeifen tarka.
Steibebür|re, f. (bie) szczotka do tarcia.

Steibebrett, n. (ba8) zacierka u mularzy, L.
Steibeifen, n. (ba8) tarka, skrobaczka.
Steibefeule, f. (bie) wiercioch, g. a, L. ; wierci-
mak, L.i waek do tarcia.

Steibelabben, m. (ber) cierka do szorowania.
Steiben, v. irr. a., Imperf. ich —, er rieb, Conj.

baj} id) — , er riebe, Part. Praet. gerieben, trze,
rozciera, j. S3, podeszwy szczotkami, DD. —
skórc a do sinoci, O. b. ; mil einer Äeule — wier-
cie. ©id) reiben czochra si o co, L.$ cf. fchobben.

gj. 33ie «franbe bor Srcube reiben zaciera rce
na znak ukontentowania, ob. od radoci, deinem

etmaö unter bie SRafe reiben wytkn komu co '(pod

nos). (Sich an einem reiben mci si na kim, da
komu co poczu. 3Me Slugen reiben przeciera
oczy. (gerieben tarty, a, e.

Steiben, n. (baS) bie Steibung, tarcie.

Steiber, m. (ber) trcy, rozeieracz. 2) — , ein SBerf=

3ug jum Steiben, eine Steibefeule, wiercioch, wier-
cimak, g. u, watek do wiercenia maku, aSj

Steibeflein, m. (ber) kamie do tarcia, marmurka,
cf. kurant, kamie malarski.

Steibeiobf, m. (ber) donica, ©brichro. gdzie donica
rzdzi, tam wiercimak bladzi.

Stelbejeug, n. (ba§) taro, sprzt do tarcia.

Steibung, f. (bie) tarcie, frykeya, nacieranie, fig.

starcie, niesnaska.
Steid), n. (büß) pastwo, królestwo, kraj, g kraju,

cf. dzia, g u (a). gj. Dzia rzeczy kopalnych
ju okoo 300 gatunków liczy (a); dzia rolin
do 50,000 rónych gatunków zawiera, a jeszcze
wiksza gatunków ilo jest znan w dziele

zwierzt i owadów (a). Shierreicf), Cßfianäenreich

unb SDtineralreich królestwo ober dzielnica zwie
rzt, rolin i mineraów, Dz. z dr. 2)a8 Cßflans

genreid) rolinny wydzia, DD. (Sin Steich aufrief)*

ten ustanowi Królestwo } cf. przywróci —

;

bibl. naprawi Królestwo. 25ein — fomme przyjd
królestwo twoje.

Steich, adj. bogaty, obfity, obfitujcy. — an etfó.

Mrongevius, Dentsch-Poln, Wörterbuch.!. 2. Stef.

bogaty w co
;

etc. ©er reiche Wann bogacz, g. a.

Gin reiches 33Mbchen majtna panienka, posana
dziewczyna, gin reiches tleib suknia suta i bo-
gata. — machen bogaci, zbogaci. — fein in
allem ©Uten obfitowa w dobre czyny; cf. bibl.

obfitowa ku wszelkiemu uczynkowi dobremu.— merbetl zbogacie, Präs. bogaciej, Prät.—cia, sta si bogatym, *zbogatnie , zbi
grosz, eig. ©elb jufammeu fchjagen; wykierowa
si, zrobi majtek.

gj. ten w mieszek utyje, co skromnie yje.
3t eichen, v. a. unb n. ni. h. podawa, poda, —
nadstawia} v. n. siga, dosiga, dochodzi,
cign si, i a do — , wyciga; wystar-
czy, dostarczy, gr. reichen nicht über — hinaus
rkopisma Ruskie najdawniejsze nie przesi-
gaj wieku jednastego, L.

2j —, bom ©eroehr donosi, bi a do —

.

gr. mit feinem ©elbe reichen wystarczy z pieni-
dzmi. Steine Slugen reichen nicht fo roeit oczy
moje tak daleko nie dojrz, nie dosign, gr.
koniowi kuj nog, a aba te swojej nad-
stawia.

Steich er, ra. (ein) bogacz, g. a. ©brichro. i bogacz
tylko dwie ma w nosie dziurki, jak ubogi.

Steidjhaltig, ad. obfity, obfitujcy, zasobny, gr.
Fleszier zna doskonale sztuk swoje, lecz nie
do_ zasobny, nie do z przyrodzenia bogaty,
by si móg ustrzedz jej naduycia, SP.

Steichhaltigfeit, f. (bie) obfito, zasobno.
Steich li eh, adj. obfity, hojny, dostateczny, dosta-

tni, suty, sowity, L. gr. fein reichliches SluSfom*
men haben wyywienie dostateczne mie; reiche

lief) bergelten oddawa komu obficie, — suto.

SUleS reichlich haben mie wszystkiego podosta-
tkiem.

Steiehlicbfeit, f. (bie) obfito, suto.
Steicf)8a_d)t, f. (bie) wywoanie w Bzeszy Nie-

mieckiej.
SteichScibel, m. alS SBiirbe, szlachectwo Rzeszy

niemieckiej. 2) bie Slbeligen szlachta Rzeszy
niemieckiej.

9teicf)6abler , m. (ber) orze Cesarski ober Im-
peratorski ober orze Pastwa lub Królestwa
jakiego.

Steiei)6abfe(, m. (ber) jabko jako znak dostoje-
stwa monarchy.

Steid)6arcf)ib, n. (ba8) archivum Pastwa.
Steid)8armee, n. (baS) wojsko Rzeszy Niemieckiej.
Steid)Serbe, m. (ber) dziedzic pastwa, — korony.
3teid)Sfcinb, m. (ber) nieprzyjaciel kraju.
Steid)8frei udzielny.
SteichSfiirfr, m. (ber) Ksi Rzeszy Niemieckiej.
3teicf)8gefcbid)te, f. (bie) historya (dzieje) pa-
stwa niemieckiego.

SteicbSgefet} , n. |ba8] ustawa pastwa, prawo
krajowe.

SteibSgraf, m. (ber) Graf ober Hrabia Rzeszy
Niemieckiej.

SteichSgyaffchaft, f. (bie) hrabstwo Rzeszy Nie-
mieckiej.

StetehSgulben, m. (ber) zoty ryski.
Steicf)8l)eer, n. (baS) wojsko Rzeszy Niemieckiej.
Steid)6l)ofrath , m. (ber) rada nadworna pastwa

niemieckiego, take: radzca tej rady.

SteichShülfe, f. (bie) posiki stanów Rzeszy Nie-
mieckiej.

Steich8famm_erg_eridjt, n. (baS) sd najwyszy
pastwa niemieckiego.

SteiehSfletnobien, $1. klejnoty ob. skarb pastwa;
oznaki pastwa (bie — infignien).

SteicbSmatnfel, f. (bie) metryka koronna.
SteichSoberhaubt, n. (baS) gowa pastwa.
Steich Sfiegel, n. [baS] piecz pastwa.
Steid)8ftabt, f. (bie) (wolne) miasto cesarstwa nie-

mieckiego, Trój.
Steid)8ftanbe, fß(. stany (zgromadzone) pastwa.

39
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Seid)8ftänbifd) etanów pastwa (si tyczcy).

S e i ri) 8 tag, m. (ber) Sejm, g. u (walny).

Seid)6tl)aler, m. (ber)-lalar bity, Pruski talar.

SeichBberfaffung, f. Cbic) urzdzenie pastwa.
Seichoberroefer, m. (ber) rzdzca pastwa (tym-
czasowy) ; rejent.

Seid)8berfammlung, f. (bie) zgromadzenie sta-

nów pastwa.
Seichthum, m. (ber) bogactwo.
Seif, m. (ber) ein Jan, ein ©eil, powróz, g. a

2) — , ein erhabener Staub mir in einigen gällett,

befonber6 ber gefrorne Shau ober Slebcl an ben @e=

genftänben *rzon, ober bcffer szron, g. u.^

3) —, eine Vertiefung, rueld)e fid) in bie Sänge er*

ftrecft, aud) nur noci) in einigen gällen, befonberS bei

ben Schlöffern, »no bie Steife foldje Ginftridje in bein

©arte eines Schiüffeie finb, toelche ihre
# Deffnttng auf

bcn Seiten b,aben, prga, prka, wrbj cf. kre-
sa, rynienka.

4) —, ein jeber Sting ober ringförmiger ßörber,

refa, obrczka.
5) — , bie Singe, reeld)e bie Dauben eines gafjeB

ober höljernen ©efäfjeS jufammenhalten obrcz, g. y.

Stehreifen, Stanbreifen stawniki, L
Seif, adj. dojrzany; $r.=^5oIn. doizenialy, urze-
niay; dostay; cf. doskonay; ein reifc6 Sllter

doskonay wiek, Dambr.
Gj. co si tknie nauki, do tej potrzeba wieku

doskonaego, a doskonao wieku dopiero by-

wa we 30 roku, Dmbr. pag. 77; cf. wytra-
wny; G$. rozsdek czysty i wytrawny Tymie-
nieckiego (a). Horacy t3'lko do wytrawionego
rozsdku (jum reifen SSerftanbe) przemawia, Bro-
dziski.

SRcif eben, n. (ba8) obrczka.
Seife, f. (bie) dojrzao, dostao, pora. %m —

gelangen przyj do dojrzaoci. (Sr,, zbyt wcze-
sne owoce do waciwej pory ntedochodz, K rs.

Seifeifen, n. (ba8) elazo obrczowe (a)

Seifeln, v a. m. t)., fleirte gurdjen jiehen laskowa,
obkowa, brózdowa; tchn. wyciska ozdoby
na skórze.

Steifen, v. n. in.
f. linb f). dojrze, dojrzewa; Cßr.=

$ßoln. dorzenie. 2) — impers. e8 reift, eö fällt

ein Seif szron pada. 3) v. a. reif madjen do
stanu dojrzaoci przywie, wydoskonali.
4) Seife machen, mit Sinnen berfehen, f. reifein.

Seifen, n. (ba8) dojrzewanie.
Seifer ober Seiffchläger, m. (ber) powronik, g.

a; 'zylarz,
f. Seiler.

Seiferbahn ober Selffchlägerbahn, f. (bie) po-
wronia, *zylarnia, warsztat powroników.

Seiflid), adj. dojrzay; reiflich erroägen dojrzale
gruntownie rozway; reifliche Ueberlegung, j. ©.
izba wysza dojrzale roztrzsaa przysane
przez izb nisz rezolucye (a).

Seifmeffer.n. |ba8] nó bednarski.
SeifrocT, m. (ber) rogówka.
Seiffchläger, m. (ber) powronik, *zylarz, g. a;

cf. liniarz.

Seiffchlägerarbeit, f. (bie) powronicza robo-
ta, 3S.

Seiffbiel, n. (ba8) gra w obrcz.
Seigen, in. (ber) taniec, g. ca, Pi. tace; cf. rej,

g. reja, koo.
_

Gr. bie Alage berroanbeln in einen
Seigen odmieni pacz w plsanie.

Seiger, m.
f. Seiher, czapla.

Seil)e, f. (bie) rzd, g. edu, ober rzdek, g. dka,
porzdek, szyk, g. u; kolej, g. eji,' szereg, g. u.

G. rzuci si Kajdbad w Loklina szyki, Krs.
Fingal. Sn — unb ©lieb porzdek wojskowy.
Gr. Kadeci w porzdku szeregowym postawieni
byli, aufgehellt in — unb ©lieb.
Gin — Käufer poa, g. i, ober 'pierzeja, L.

8lud) an ihn mirb bie - fomtnen przyjdzie i na
niego kreska, czas (kolej), L.

;
do czasu dzban

wod nosi, a si ucho urwie, L. 83unte —

mad)en na przemian do stou siada mczyzna
z pikn pci. Da8 ^)olj in Seihen aufftellen

drzewo w stosy uoy. Gin — b. i. eine %e\k
fchreibcu wiersz jeden napisa. Stad) ber — po
kolei. 3» eine — fd)tüerer Äriege berroicfelt wpl-
tany w dugi szereg cikich wojen (a). Gr..

pasmo nieszczcia, Krs
9tacr) ber — ic. szli pasmem e tak rzek

wielcy Fabiuszowie etc., Krs. Gr. Postawi
Greków w szeregu wolnych i niepodleglj-ch lu-

dów (a). Gr, artyllerya staa w podwójne sze-
regi (a) (in bobbelten Seihen).

Seihefolge, f. (bie) nastpstwo. Gr.. in ununter»

brodjcuer — w cigym nastpstwie umie-
szczam etc. (a).

Seil)en, v. a. rzdkowa, urzdkowa, w rzd
ober rzdem stawia, szykowa ; ukada.

Seihen, m. (ber) f. Scigen taniec, rej, piosnka
(bied. okólna).

Seihenführer, m. (ber) przywódzca taca, piewu.
Scil)cntanj, m. (ber) taniec w koo, obertas.
Seihenroeife, adv. rzdami.
S e i f)C r, m. ( ber) czapla (Seit, ardea cinerea). » adj.

czapli, a, e.

Seiherfeber, f (bie) pióro czaple.

Seiherfchnabel , m. (ber) órawie noski, Jndz.
©chieiling&blättriger —

f. 2Ccferfchnabel.

Sei gra 8 f. SabgraS rajgras.

Seim, m. (ber) jroei ober mehrere ähnlid) flingenbe

äßörter unb al8 ein Kbfhactum ,
juroeilen aud) ber

©lekbflang jroeier ober mehrerer SSörter, rym, g. u,

kadeneya.
Seimen, v. a. rymowa. Sich reimen rymowa

si, zgadza si, skada si, klei si. G8
reimt fid) nicht nie w rym, nie do rymu, nie do
rymu, nie do skadu. Dem Darren reimet fid) bie

Ghre nicht gupiemu nie przystoi chwaa. Da6
neue reimt fleh nid)t auf bau alte do wiotehego nie
zgadza si ata z nowego, ©ereimte Serfe go-
skowe wiersze, L. im Gr.

Se im er, m. (ber) rymopis; cf. rymoklet, g. a, ry-
mownik, wierszokleta.

Seimfall, m. (beri kadeneya.
Steinige bet, n. (ba6) modlitwa w rj7raack, w wier-

szykach.
*8eimgefei), n. (ba8) strofa.

9t e i m l o 9 nierymowany, nierymowny.
Steimfüuftler, Steimfdjmib, m. (ber) rymoklet, g. a.

Steimmeife, adv. w rym, do rymu, rymem, ry-
mami, do skadu.

Stein, ad. czysty, a, e. Sich rein bünfen zda sie
sobie by czystym, myli si by niewinnym;
rein berauöfagen szczerze co powiedzie, bez
ogródki- bem Steinen ift alles rein czystemu
wszystko jest czyste; in6 Steine bringen uatwi
co, zaatwi, na czysto przyprowadzi, SSarfd).

3>ns Steine fdyrciben na czysto przepisa, — prze-
pisywa; rein mad)en oczyci od czego. — ab
do czysta, do szcztu. — ahlefcn do szcztu
obra co. — auötrinfen czysto wypi, wychyli,
do dna ober do ostatniej kropli wytrz rocil

bem ftarfen Srinfer bie vjjanb gittert.

Steinblume, f. f. 3üngling6blume.
Steine, f. (bie) f. Steinljeit.

Steinfarrn, m. wrotycz pospolita, Kl. Jndz.; cf.

zakrtnik, Hg. (Sat. tanacetum vulgare), äßclfjer—
f. Bertram, beutfdjcr tt. f. ro.

Steinljeit, f. (bie) czysto, f.; cf. Steinlid)feit oche-
dostwo, schludno, ochlujno, f. g. sei.

Steinigen, v. a. czyci, wyczyci, chdoy}
bon ctro. oczyci z czego (fld) — si).

Steinigfeit, f (bie) czysto, f., ochdostwo, o-
chlujno. Die — be8 .£>erjcn6 czysto serca.
Sciblidje — oczyszczenie ciaa, chdogo ciaa.

Steinigung, f. (bie) oczyszczenie, chdoenie.
Solaria — oczyszczenie N. Maryi Panny. Die
iiionailidje — oczyszczenie biaoglowskle mie-
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sieczne, czas, miesiczki niewiecie, regu-
larno.

{ReilligungSeib, m. (bei) przysiga oczyszczajca
Ober oczyszczalna? cf. usprawiedliwiajca, B.j

cf. L. *wodny dekret.

{Reinigungsmittel, n. (bn§) lekarstwo czyszczce.
{ReinigungSobfer, n. (baS) ofiara oczyszczalna.

{Reinlid), adj. ochdony, óchlujny, ochludny.

Sinn aber reinlid) cho ubogo, byle cbedogo, L.;

schludny.

{Reinlichfeit, f. (bie) ochdostwo; cf. czysto,
chdogo, ochlujno.

{Reinfchrift, f. (bie) pismo na czysto przepisane.

{Reinmeibe, f. f. Hartriegel (Sat. ligustrum vulgare).

{RciS, ni. (ber) eine gnirfjt, f {Reiß, ry, g. u.

{Reis, n. [baS| jeber buiine, febroanfe Jjmeig eines Sau-
mes, odrol, f.; pd-, g. u, latorol, f.; gazka,
odrostek. 2)ürre8 — suchy chróst.

{Reisbrei, m. (ber) ry gsto ugotowany.
{ReiSbunb, {ReiSbünbel, n. (ba8) wizka chró-

stu, B.

{Re i Scheu, n. (ba6) gazka, rószczka.
{Reife, f. (bie) podró, g. y, droga; icie, j. 33.

karawany} Gj. pod czas icia przez stepy;
woja, g. u, ohjadka (a). Gr. officyalici
pobierajc fura na konie objadki wszy-
stkie swemi komi lub wasnym kosztem odby-
wa maja (a).

SReifeabothefe, f. (bie) apteczka podróna.
{Reiiebebarf, m. (ber) potrzeby podróne.
{Reifebefdjreiber , m. (ber) podró opisujcy, cf.

podrónik, g. a (aa) eig. ein {Reifenber.

{Reifebrfchreibttng, f. (bie) opis ober opisanie po-
dróy.

{Reifebett, n. (ba8) óko podróne.
{Rcifebud), n. (baS) dziennik podróy.
{Reifebtinbel, n. (baS) zawinitko podróne.
{Reifefertig, adj. gotów do podróy, gotów w
drog, wybierajcy si w drog. (Sr,, sporz-
dzeni do drogi i gotowi prosili onierze o znak
do marszu, Narusz.

{Reifegefährte , m. (ber) towarzysz podróy,
wspólpodróny, L.

(Synchro. towarzjTsz w drodze mówny stoi za
wózek sraarowny, Dmbr. ; comes facundus in

via pro vehiculo est.

{Reifegelb, n. (baS) pienidze na drog, grosz po-

dróny, *wiatyk, eig. alS ©atrament.

{Reifegebädf, n. (baS) pakunki podróne, pi.

{Reifegeräth, n. (baS) baga, zapas podróny.
{Reifegefellfd)aft, f. (bie) towarzystwo podróne,

Sue. 2, 44; towarzystwo podróy ober podró-
ujcych razem.

{Reifehut, m. (ber) kapelusz podróny, — od po-

dróy.
{Reifetarte, f. (bie) mapa drona ober podróna,
karta drogi pokazujca.

{Reifetfeib, n. (baS) suknia podróna.
{Reife toff er, m. [ber] kufer do podróy.
{Reifefoften , PI. koszta podróy, wydatki po-

dróne.
{Reifeluft, f. (bie) ochota ober ch do podróo-

wania.
{Reifeluftig lubicy podróowa.
{Reifemantel, m. (ber) paszcz podróny, paszcz

ober 'opocza do podróy.
{Reifemube zmczony podró; znuony.
{Reifen, v. n. m. f. podróowa, wojaowa; je-

cha, jedzi, by w drodze, podró odprawia.
Gr,. nad) SBarfchau reifen do Warszawy jecha,
pojecha. Üeber ©raubenj reifen przejeda
przez Grudzidz. SlufS Sanb reifen na wie wy-
jecha, jecha. Säglid) einige SReilen reifen co

dzie kilka mil ujecha.
{Reifen, n. (baS) podróowanie, podró, f.$ woja-
owanie.

{Reifenbe, m. (ber) podrónik, g. a (a), podróny,
g. ego, wojaer, L.

{Reifebaß, m. (ber) paszport (do drogi) (a).

{Reifet fennig, ni. (ber) zapas podróny, grosz w
drog.

{Reifefbatiille, f. (bie) szkatua ob. skrzyneczka do
podróy.

{Reife tag, m. (ber) dzie podróy ob. na podró.
{Reifetafd)e, f. (bie) worek do podróy, mantel-

zaczek.
{Reifemagen, m. (ber) pojazd podróny, L. Gin

leid)ter — kocz, g. a, bryczka.
{Reifezeit, f. (bie) czas podróy; 2)— do po-
dróy.

{Re-ifige, m. (ber) jezdny, konny, wierzchowy.
{Reifig, {ReiSholj, n. (baS) chróst, g. u, drzewo
gaziowe, Sylwan; cf. gazie do wizania,
3 93. balów,

f. {Reis.

{Reifj, m. ry, g. u. 35eutfd)er —
f. S3artgerfte.

-

{ReißauS, n., 3. S3, er r>at — genommen drapn, t.j.

uciek, poszed w nogi, skoczy do nóg po rozum,
pierzchn, pergn; fcheraroelfe : apellowa, fugas
chrustas, L,5 hajda w chróst; da drapaka.

{Reißblei, n. (baS) SSleiftift, oówek do rysowania.
{Reifjbrob, n. (baS) chleb ryowy.
{Reif brett, n. (baS) deszczka do rysowania, rejs-

bret, Orz. bia.; deska rysownicza (3).

{Reißen, v. irr. a. unb n. m. f.,
Imperf. id) — , er

riß, Conj. baß id) —, er riffe, Part. Prt. geriffen,

drze, Prs. dr, Prt. dar; szarpa, rwa, Prs.
rw; targa; alS v. n. m. f., drze si, rwa si.

Gr,. gebeni reißen pióra drze Sn ©tütfe reißen

rozszarpa na sztuki, rozdziera ober rozry-
wa na kawaki. Gineu 4ped)t reißen szczupaka
rozpata ober pata ober "wywntrza.

Gin Bilb reißen rysowa obraz. Sin fid) reißen

zagrabi, porywa co do siebie, chapn, ca-
pn. Ginen auS ber ©efahr reißen wyrwa kogo
z niebezpieczestwa. tuS bem Sobe reißen wy-
rwa od mierci. 3oieu reißen psoty wyrabia,
arty nieprzystojne stroi. GS reißt mid) in ber

Sd)ulter strzyka mi ob. drze mi w opatkach,
rwie mi w plecach. GS reißt mid) im Seibe mam
rzniecie w brzuchu. SDie gelfen reißen skay pa-
daj si, rw si skay. SRan reißt fid) barum
rw si ober cisn si ludzie do tego, ciba
ober nacisk ober tok ludzi do tego. Sin fid)

reißen ogarnienie, 3. S3. Handlu, Krs. pp. 440.
©id) nad) Semanb reißen wydziera kogo so-
bie, m dr.

{Reißen, n. (baS) darcie, szarpanie, rwanie. — im
Seibe rznicie w brzuchu , darcie w ywocie,
torsye ober torsie, DD.

{Reißeub szarpajcy, rwcy, raptowny, bystry.

Gin reißenber ©trom bystry potok ob. strumie,
SB3. 2$ie reißenbe ©icht szarpiczka, strzykanie
w czonkach. SDie SSaare geht reißeub ab ten to-

war ma wielki odbyt, odchód , pokup jest

wielki na ten towar. Gin reißenbeS Shier zwierz
drapieny. <Da8 «giolj ift _

reißenb berfauft toorben

b. drzewo kupujc wydzierano sobie. Gin rei«

ßenber SBolf wilk drapieny:
{Reißernte, f. (bie) zbiór ryu.
{Reißfeber, f. (bie) pióro rysownicze, rurka do
wraenia oówka albo rubryki, Tr.; linijnik,

piórko ze rubk stalowa albo mosin do

subtelnego liniowania, Tr., atld) nad) 8B3. rejs-

feder.

{Reißfelb, n. (baS) ryowisko, pole ryem za-

siane.

{Reiß g er ft e, f. f. 33artgerfte.

{ReißEe, m. [btr] ober {Reifte (Sat. agaricus deli-

ciosus, L.) rydz, g. a, ober rydzek.

{Reißfod), geformter biamka ober bianka?, L.

{Reißt of) Je, f. (bie) wglik ober wgielek do ry-

sowania, L.

39*
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Seifjforn, n. (ba5 ziarnko ryu.
Seifjfurhen, m. (bei) ciastko ryowe, ryowy pla-

cek.

Scifjinel)!, n. (baö) mka ryowa.
Sei§ftrob, n. (bao) soma ryowa.
Seijjfuppe, f. (bie) zupa ryowa.
Seifjmurft, f. (bic) kiszka ryowa.
Sei&geug, n. (ba) rejscejg, PI. 1, (a); stuciec do

narzdzi matematycznych lub rysunkowych.
Seifjjirfel, m (ber) cyrkiel rysowniczy.
Seilbahn, f. (bie) ujedalnia (a); mane, g. u,

Krsk.j szkol jezdna» szranki, plac, miejsce

gdzie konie ujedaj, berejternia; rajtszula,

Solf).; cf. 83ohm. jedziarnia.

Seiten, v. irr. a. unb n m. f. unb im Sieberb. m.

t) , Imperj. id) — , er ritt, Conj. bojj ici) — , er ritte

Part. prt. geritten jedzi, jecha wierzchem ob.

na koniu ober konno. 65. geritten fommni przy-
by ober przyjecha konno. ©id) mübe reiten

zmordowa si jazd wierzchow. ©id) hmnb— odparzy sobie ciato jedeniem.
Seiten, n. [ba6] jedenie konno.
Seitenb, jedc; adj. wierzchem jadcy, konno
jadcy, konny.

Seiter, m. [ber] jedziec, g. jedca; kawale-
rzysta, konny (onierz),
6$. bort läuft ein $ferb orjne — tu ko biey sa-

mopas, PK.
©panifd)e — rogatki, PI. 5 ober stawidla w ko-
zioki.

Seiterbegen, m. [ber] paasz kawaleryjski t. j.

onierza jezdnego, np. uaski.
Seiterei, f. (bie) konnica, jazda, kawalerya.
Seiterfahne.f. (bie) chorgiew konnicy.
Seitergar, nie dogotowany.
Seitergefecrjt, n. (ba§) potyczka konniczna ober

konna.
Seiterhaufen, m. (ber) jezdny hufiec, oddzia
jazdy

;
Seiterfünfte, sztuki jezdnicze, Poj.
Seitern, v. a. przesiewa, przesia.
Seiterpferb, n. <ba&) ko wojskowy, ko wie-
rzchowy, wierzchowiec, 2B3.

Seiterfalbe, f. (bie) szara ma, L.
Sei ter [tiefet, m. (ber) bot jezdni czy, kawale-

ryjski.

S eitere traut, n. f. ÄrebSfcheeren.

Seit gerte, f. (bie) prcik do jazdy konnj,
trzeinka.

Seit gurt, m. (ber) poprg, g. ga.
Seit ho fen, PI. rajtuzy, PI.; szarawary, L.
Seitjacfe, f. (bie) kurtka do konnj jazdy.
Seitfnerht, m. (ber) masztalerz, g. a.

Seitfunft, f. (bie) nauka jedenia, ober sztuka
jezdna.

SeitlingS, ad. na ksztat jezdnego, z tej strony
jedn, a z drugiej drug nog siedzc, Tr.; (Sr.

reitlingö ober rittlings auf einem ©tubie fijen sie-

dzie na stoiku z rozkraczonemi nogami, w
sposobie jedcego.

Seitbferb, n. (baö) wierzchowiec, g. wca, Ca);
ko wierzchowy; cf. ko pod wierzch, Bohom.

Seitpoft, f. [bie] poczta konna.
Sei tr ort, ra. (ber) surdut do konnj jazdy, *raj-

trok.

Seitfattel, m. (ber) siodo do jedenia.
Seitfchule, f. (bie) mane, g. u, rajtszula, (a);

szkoa jezdna, ujedalnia.
Seitgeug, n. (bo6) rzd, g. rzdu ob. rzdy, na

konia PI. szory.
Se u, m. (ber) powab, wdzik, g. u. 2) — feiten

für Seigiing pobudka, bodziec, g. dzca (8at. sti-
mulus) cf. ponta, wraenie.
Cr,, bie Seije SSarientt batten it)ti ferjr gefeffelt Ma-
rya , której wdziki mocno go byy zajy,
Skarbek im luszczyc.

Seigbar, adj. draliwy; reigbar madjen rozczula,
g. JB. organ skóry, DD.

Seigbarfeit, f. (bie) draliwo.
Seijen, v. a. niby razi, — ju etroaS drani;
zaczepi, ubo, pobudza, wabi, pociga,
nci, rozczuli. (Jr.. uhoda nas zniewagai nic

nieznaczenie nasze w Europie, Dant. ; to ubo-
do umys do rzdzenia przywyky i zao-
strzyo niechci, Nieme.

Seijeilb, adj. powabny, wdziczny, cf. dny,
g. S3, dniejsze widoki, Trb. Zof. 22. 2) dra-

nicy7
,
pobudzajcy.

Seigfe, m. f. Seifjfe, rydz, g. a.

Seigmittel, n. (tai) draliwe bodce, PI. rodek
dranicy. DD.

Steigung, f. (bie) dranienie, pobudzanie, pochop,
ponta* Sj. — bo w mioci jest ponta zdra-

dliwa, cho sodka.
Setel, m., ein grober, plumber SJtenfd) grubianin,

niezgrabny czowiek, rura, wintuch.
Sefelbaft, grubiaski, gburski.

StelaiSpferbe, pi. konie rozstawione» konie do
przeprzgu w podróy (frg. relais).

{Relation, f. (bie) bie Srgahjung, berS3ericfjt relacya,

powie.
2) — , bie ©egiehung stosunek, g. nku.

Selatiü, adj. fid) bejiehenb stosunkowy, odnony,
(a): 6j wygody nie bdc równe wszdzie,
ale odnone, powszechnego co do wygody pra-

wida da nie mona, Bhsz.jcf. Dowgirdprzy-
mioty odnone.

Selntibitdt, f. (bie) wzgldno.
Selegation, f. (bie) relegacya, wypdzenie.
Selegiren, v. a. relegowa , wypdzi (osobl.

ucznia z uniwersytetu).

Selief, w pó wypuka robota, 83aS=Selief nisko
wypuka robota, >&aupt-Se[ief wysoko wypuka
robota Tchn.; fig. wiksze znaczenie.

Seligion, f. [bic] religia, wiara, zakon, ruff; na-
boestwo.

Seligionfi» adj. (w zoonych) religijny.

SeligionSeifer, m. (ber) religijny zapa.
Seligion8freil)eit, I. (bie) wolno religii, ober
— wyznania.

SeligionSgenofj, m. (ber) ber SeligionSbejmanbte,

spólnik wiary, domownik wiary, czowiek jed-

nego kocioa, — jednej wiary, jednowierca,

»i-
SeligionSgefellfdjaft, f. (bie) towarzystwo ober

bractwo religijne.

SeligionSbanblung, f. (bie) akt religii, — reli-

gijny-

SeligionöI)afj, m. (ber) nienawi religijna.

Seligiongfrieg, m Iberj wojna religijna.

Seligionölebre, f. (bie) nauka religii.

SeligionSlehrer, m. |ber] nauczyciel religii.

Seligionemeinung, f. (bie) zdanie religii."

Selig ionBpartei, I', (bie) partya religijna.

Seligionöfpötter, m. (ber) szyderca wiary, 0-

szczerca religii,

Seligionsftifter, m. (ber) zaoyciel religii.

SeIigion6ftreit, m. (ber) spór religijny.

Seligion8untcrrid)t, m. (ber) nauka religii (po-
dawana).

SeligioS, adj. religijny, a, e, pobony, nabony,
przykadny, eig. ejemplarifd) i cf. zakonny, a, e,

nad) Orzechowski im Tarnowski.
Seligiofität, f. (bie) religijno, nabono, za-
konno, L.

Seliquie, f. (bie) ober Scliquien, PI., bie ©ebeine ob.

bie Ueberrefte ber ^eiligen relikwije, koci wi-
tych ludzi, nibi: zabytki ich.

Seliquienfäftchen, n. (baS) relikwiarz ober reli-

kwiarzyk, g. a, skrzyneczka do schowania ko-
ci witych, Tr.

Stcinanc 11 te, resztowo, S©. remanenta.
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SRemeffe, f. (bie) rymesa, przesianie "pienidzy
wekslem.

SR ein i ni f cen 3 , f. (bie) reminiscencya, przypomnie-
nie, to co kto spamita.

SRemife, f. (bie) ber SBagenfchauer wozownia, szopa
na powozy.

SRemittent, m (ber) dorczajcy weksel, wydawca
weksla.

SRcmittiren, v. a. przesya, odsya.
SRemonte, f. (bie) remonta, dostawka dla jazdy

tkoni)

SRenbant, m. (ber) rendant, kasyer.

KenbejbouS, n. (ba6j ba8 ©fedbicbein zrok, L.5 umó-
wione miejsce i czas do widzenia sie, zmowa,
schadzka, randewu.

[Renegat, m. (ber) renegat, g. a, odstpca wiary,
odszczepieniec, sturczony, zbisurmaniony, L.

9tcnctta)fcf , m, bie Renette renetka, reneta.

Steni ten j, f. (bie) opór.

Kennbabn, f. (bie) gonitwa, plac gonitwy, meta,

zawód, miejsce zawodów, plac wycigów, za-
wodniczy plac, L. Cj. nie dziwuj si Rze-
wuski, e twoja kobya dzi rczszego do me-
ty konia wyprzedzia. Ko niewiedzc, e
zakad miedzy Pany sprzeczny, da si uwie
Damie jak kawaler grzeczny.

Kennen, v. irr. a. tmb n. m. f, Imperf. id) — , er

rannte, Conj. bajj id) — / er rcnnete, Part. Prt. ge=

rannt, biec ober bied, biegn, biee, biega,
w zpwód biee. (Jr.. einen 511 ©oben rennen wy-
wróci ober obali kogo w biegu. (Sinein ben

3)eqen burd) ben Selb rennen przebi kogo szpada.

Sennen, n. (bag) bieg, pdzenie pdzi, lecie.

Kenner, m. [ber] ebebem ein Saufer unb jetjt bon
«Pferben, melche jum SBettrcnneti abgerichtet finb za-
wodnik, PK. 283; ko w zawód biegajcy; nad)

bem ruff. skorochód, ko biegun, rumak, eig. ein

treffliches türfifcbeg Kofj; biegun (brand)t Berna-
towicz in feiner Pojata); cf. B. bachmat, ein gro*

ge6 Satarifdjee $ferb.

Kennfbiel, n. (bag) gonitwa, bieg, zawód, g. u,

wycigi. Pi.

Kennfchlitten, m. (ber) lekkie sanki do szybkiej
jazdy.

Kenntbier, n. (bag) ren, g. a, renn ober renifer,

jele zamorski, siewiernoj ole, ruff.

Kcnommee, f. f. Kuf.

Kenomift, ro. (ber) renomistaj cf. junak, g. a.

Kenobiren, v. a.
f. erneuern.

Kentamt, n. (baS) urzd poborczy.

Kente, f. [bie| bie ginfünfte, bagjenige mag einfommt

befonberS bon ©runbftütfen unb Kapitalien, renta,

f. g. y, bie Kente; (Sr,, kurs renty, (a); dochód,

g. u, ob. PI. dochody, intrata, prowent, *pat,

czynsz, fagt Bohusz. J)ie jährliche — roczny
dochód, (a).

3Me (Srb- ober Seibrente czynsze wieczyste albo

doywotnie paconemi by majce, Bhsz.

Kenten, v. n. m. h. przynosi dochód, procenta.

Kentenierer, m. (ber) yjcy z dochodów, kapi-
talista.

Kentiren, v. n. f. Kenten

Kentfammer, f. bie] eine Slnftalt too obrigreitliche

Kenten eingenommen treiben 'kamella, *kamlarya,
izba skarbowa, bióro finansów, kamera docho-
dów skarbowych.

Kentmeifter, m. (ber) Podskarbi, g. iego, skar-
bnik, g. a. ift geringer in fleinen Stäbten bei ben

Sanbtagen'i *rentmistrz Trój.
Kentfchreiber, m. (ber) pisarz prowentowy, pi-

sarz skarbowy.
Kentur, f. (bie) skarb, g. u.

Kenjel, m. f. Knijel torba, tajstra, tomok, g. a.

Keovganifireu, v. a. reorganizowa, na nowo
urzdzi.

Kebaratur, f. (bie) bie Snftanbfetsung reparatura,

naprawa.

Kebariren, v. a. = auSbeffern, in Stanb fefcen (z)
reparowa, naprawi.

Kebartiren, v. a. bevtheilen, eintbeiten podzieli, roz-
dzieli.

Kebartition, f. (bie) bie Sintbeilung, SSertfjeilung re-
partycya, podzia, g. u i cf. rozkad, g. u.

Kebertorium, n. (bag) repertoryum, spisany zbiór
czego,

Kebetirubr, f. (bie) zegarek z repetycyami, ober
repetyer, SBj.

Keblif, f. (bie) ©cgenantroort, ©egenrebe odpowied
strony, Szan.; replika, odpór sowny, zbijanie
albo zbicie mowy czyjej, wzajemna odpowied.

Kebofitorium, n. (bag) ein 83üd)erfcbranf repozy-
toryum, póka, szafa do ksiek; cf. polica jfbeS

SSrett morouf man etroag ftellt, j. S3, in ber Äücbe
bie Sobfe.

Kebphuhn, n. (bag) kuropatwa (Sat. perdix).

Kebräfentant, m. (ber) reprezentant, namie-
stnik.

Kebrafentation, f. (bie) reprezentacya , namie-
stnictwo, Bhsz..

Keprafentatib reprezentacyjny.
Kebrdfentiren, v. a. reprezentowa, zastpowa.
Kepreffalien, Pi. ©egengeroalt, ©egenbeteibigung re-

pressalia, kroki odwetowe, (a); wet za wet,
odwet. — Üben krzywd krzywd odpaci.

Kcbrimanbe, f. (bie) ber SSertreiS reprymanda,
burka, acina.

Kebrimanbiren, v. a. einen SSerroeiS geben zbur-
<zy kogo, burk komu da, strofowa, da
komu (djabelnie) po nosie, nos komu utrze
cf. buzowa.

Kebvobuciren, v. a. reprodukowa, na nowo
wyprowadzi na jaw'j odrodzi, utworzy na
nowo.

SRebvobuctionSfraft, f. (bie) odroda, L., sia re-

produkcyjna.
SRebublif, f. (bie) rzeczpospolita, g. rzeczy po-

spolitej, »republika.

SRebublifaner, m (ber) republikanin, g. a.

SRe>ublifanifd), adj. republikaski.
Stebulfion, f. (bie) repulsya, odpychanie.
SKebutation, f. (bie) SRuf, SRubm, guter Karne, efjre

reputacya, wzito, dobre imi, sawa, uczci-

wo.
SR eb U tir lid), adj. wzity, uczciwy, przystojny.

SRequiriren, v. a. rekwirowa, domaga si o co,

da; wezwa do czego, np. pomocy wojsko-
wej do uspokojenia miasta.

SRequifit, n. (bag) rzecz wymagana , wymagal-
no, Libit.; wymóg, Trój.

SRequifition, f. (bie) rekwizycya, zadanie, zgo-
szenie si o co.

SRegciffion, f. (bie) zerwanie, Bhsz.
SRefcribt, n. [bag| biejenige <£d)rift eines SanbeSberrn

irorin er fld) auf baS 83ittfchreiben eines Untcrthanen,

auf bie Slnfrage^ eineg Gollegii u. f. ro. erfläret re-

skrypt, odpowied rzdowa.
SRefebe, f. (bie) rezeda (Sot. reseda); cf. rukiew

hiszpaska, L.

©elbe — f. Kaufen, fbanifche. Äleine — zerwa, L.

Keferbe, f. (bie) bie Kotj)hü[fe, Kachtjut, ber £Rüd>

halt rezerwa, odwodowe wojsko, odwód.

SReferbefonb, m. (ber) odwodowy fundusz, (a).

SRefibent, m. (ber) Rezydent, g. a.

SRefibenj, f. (bie) ber Slufentbalt, bag ^oflager, ber

ii3, stolica, cf. rezydencya.

SRefibenjftabt, f. (bie) miasto stoeczne,— rezy-

dencyonalne.
SRefibiren, v. n. feinen @ifc haben rezydowa, Prs.

—duje.
SRefignatio.n, f. (bie) bie Abtretung, SSerjicbtleifrung

Kieberlegung eines tfmteS, bie Ergebung in ben gött*

lichen SBiflen, rezygnacya, zoenie urzdu, zrze-

czenie si, poddanie si losowi.
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SRcfigniren, v. n. m. fi. 83erjid)t leiften rezyguowa,
zrzec si, ztoy urzd.

Sefolbiren, v. a. auflófen, entfdjeibeu rezolwowa,
rozpuci, rozwiza.

Siefolut, adj. rezolutny, miay, determinowany.

Siefolution, f. (bie) ber (Sntfcblu&, §3efcheib rezo-

lucya.

Siefonailj, f. (bie) Tezonancya, odgos, brzmie-
nie , rozleganie si gosu, oddwik, dwi-
czenie.

SJefonanjboben, m. [ber] "rezonans, g. u, deka,
nakrywka zwierzchnia na instrumencie muzy-
cznym".

Siefpeft, m. (ber) bie Sichtung, Hochachtung respekt,

g. u; uszanowanie, poszanowanie, wzgld, g.

du, PI. wzgldy j (fj z wzgldami przyjty
bdzie, (a). — bejeigen wzgldy okazywa (a).

Stefbeftiren, v. a. §Id)tung haben powaa, szano-
wa, Praes. — nuj.

Sieffort, n. [rra8] (frj.) spryna? wydzia (sado-
wy); wadza waciwa (wzgldem sprjw pod-
cigajcych si pod nic lub czynnoci do niej

nalecych).
9ef, m. (ber) reszta, ober *reszt, g. u, ostatek,

cf. szcztek, eig. ein Heiner Ueberreft, ein fleineS

©ifjchen. Semanbem ben — geben dobi kogo.
Sicfauration, f. (bie) restauracya.

Slefiaunren, v. a. restaurowa, odnowi. ©ich, —
pokrzepi si, naprawi si.

Steftant, m. (ber) resztujcy, *niedopayca, Tr.

Sieftchen, n. (ba8) resztka, szcztek.
Sieftiren, v. n. resztowa, pozosta winnym, za-
lega.

Sieftituiren, v. a. przywróci.
Sieftitution, f. (bie) przywrócenie, restytucya.

SJefultat, n. (baS) rezultat, g. u, wypadek, g.

dku, wniosek, g. sku, skutek, g. tku. Crj;. je.

dnakowy rezultat by to wydawao, (a); Wy-
padki jego negocyacyi s bardzo pocieszne dla

przyjació ojczyzny.
Sietirabe, f. (bie) ber Scütfäug, bie Begebung on ei=

nen Ort ju feiner Sicherheit, bie 3uflud)t retyrada,

cofanie si, ucieczka, schronienie, odwrót, 3£j.

Slettriren, v. n. retyrowa si, schroni si, co-

fn si.
Stetour, (frj.) adv. na powrót, nazad (idcy, wra-

cajcy).
Si et or te, f. (bie) retorta.

9 et t en, v. a. ratowa, Praes. —tuj; wybawi,
ocali.
Grj. au8 ber ©efahr retten wyrwa z niebezpie-
czestwa, wyrwa z toni. ©id) roohin retten

schroni si gdzie.

SRetter, m. (ber) ratujcy, zbawca, wybawiciel,
auch wybawca, 3Bj. — beg SebenS ocaliciel y-
cia, 3. 83. obywatela, mdi' 11.

Sietttg, m. (ber) rzodkiew, g. kwi, (8at. raphanus
niger, L.)

©djronräer — murzynka. SMber — rukiew
ziemna, — wodna, Hgn. (Cat. sisymbrium am-
phicium palustre). 2) — f. SlcTerrettig.

Stettuug, f. (bie) ratunek, g. nku, ocalenie wy-
bawienie, einen um — anrufen woa ratunku,
— na ratunek. (Sr ift ohne — berloren zgina
bez ratunku, przepad bez ratunku. — feiner

(Shje bronienie sawy swojej.
SHettung ©I06, bez ratunku, — berloren zgubiony

bez nadziei.

SlettungSIofigfeit, f. (bie) s(an zwtpienia.
Stettung8mittel, n. (ba8) rodki ratowcze, PI.,

Dziark., beffcr rodki zaradcze, 8Bj.

!Rettung8berfud)', m. (ber) zabieg ratowania.
Sieuc, f. (bie) al, g. u, skrucha. @j. Sicue nad)

ber Ibat ift ju fpflt, po szkodzie al daremny,
Orz. bia. ; cf. mdry Polak po szkodzie, ale
niebogaty; cf. Sero saplunt Phrygee, i ten sie

nieczuje, kto ao kupuje, alter ?(ut.

91 en en, v" n. m. fi. aowa, Prs. auj. 65. fid)

etroaö nicht reuen laffen nieaowa czego. <J8

reuet mid) etroaö fehr al mi czego bardzo; cf.

auj czego.

Sieueboll peen alu, skruchy.

Steuig, adj. aujcy, peen skruchy.
Secuta uf, m. [ber] ein ©tuet (Selbes, roelcheö nad)

einem gefehloffeneu Äanfe berjenige Shcit, roeld)en ber

Äauf oDer SSerfauf reuet, bem anbem jur ©ctjabloe*

haltung ju geben berbunben ifi zakiad, wadyum,
pienidze które aujcy kupna lub przeday
drugiemu za szkod zapaci powinien Oteugelb).

Sieumiithig, skruszony, alem przepeniony.
Sceufe, i. (bie) ein bon Siuthcn geflochtener Äorb mit

einem engen -£>alfe, gifdje barein ju fangen wiersza,
wiecie'rz, g. a, wiciorek, plecienie czyli kosz
do owienia ryb, wiraszka.

SK eu 9 e, m. (ber) Rusin.

Seufjen, n. ba6 Sanb Ruj baher Stothrcu&en czer-
wona Ru.

Steufjijch ruski.

Sieute, f. (bie) bie Sieuthaue, Sieuthacte, motyka.
Die sjiflugveute kozica, styk.

Sieuten, v. a. eig. reifjen, roelche8 aber nur bon bem
Steifen ber SBurjeln unb S3aumftö<fe au8 ber (Srbe ge-

braucht »oirb, wyrywa, ple, eig. jaten; cf. rugo-
wa, karczowa. Slecfer reuten grunta wyrabia
wycinajc drzewa, Doc.

Siebeitle, f. (bie) pobudka (wojskowa, L.), (?£.— fd)(agen pobudk bi.
Siebenuen, pi f. einfünfte intrata, dochody.
Sieberbern, f. (bie) rewerbera t. j. lampa z po-
lerowan blach, od której si wiato mocno
odbija.

Steberenbe, f. [bie] ba8 lange Dberfleib einee prote*

ftantifd)en ©ertlichen rewerenda.
Sieberenj, f- (bie) rewereneya, powaanie, usza-
nowanie, ukton.

SieoerS, m. (ber) bie Shiicffeite, Ächrfcite, einer SDlunje,

bic bem SBruftbilbe entgegengefe^te ©eite, rewers,
g. u, lewa strona, druga strona monety. 2) —
au8 Dem 2at. reversales (literae) eine ©cfyrift, eine

Urfunbe, roorin ftd) jemanb auöbrücilicb ju feiner Skr=
binblicbfeit befennet, rewers, karta prosta, Si©.
ci', karla duna; cf. ruff. obiazatelstwo.

Steberfiren, v. a. rewers da komu od siebie.

Sie bib hen, v. a. burchfeben rewidowa, zrewido-
wa.

Siebter, n. (ba&) dzielnica; cf. knieja, eig. gorft*
rebier, pewna okrelona cz lasu; cf. okolica;
Sj. dzielnice w lasach zakontraktowane ma-
jcy, Si©.

Siebifion, f. (bie) rewizyja, przegld, przejrze-
nio, j. S3, ksig handlowych Siebifion ber |)anb=
lungSbürher, Si©.

Siebolution, f. (bie) eine gänjlicfje SSerdnberung in

bem Saufe ober ber SBerbinbung ber !Dinge, 2) —
eine ©taatSberdnberung, ©taateumrcäljung rewolu-
cya, powstanie narodu; cf. przeinaczenie.

Siebolutiondr, adj. rewolucyjny; al6 subst. m.
(ber) rewolucyonista.

Sfcbiie, f. (bie) rewija; cf. musztra; cf. przegld
wojsk, 3. S3. — odprawi, (a).

Slhabarber, f. *rubarbaium, SJoth.; gelb, rumbarba-
rum, cf. beffer rabarbar, g. u, ©3., (Sat. rheum
palmatum). galfche — f. Slmbfer, Einblättriger.

Si I) aba rberbeeren
f.

S3erberbeeren.

Strebe, f. Sichbe unb Sieebe.

Sibein, m. (ber) ber Sihetnftrom Hen, g. u. (w zo-
onych) reski.

Siheitlifd) ryski, reski.
Stheinloein, m. (ber) ryskie wino.
Sibctorif, f. (bie) retoryka, ober wymowa, SB3.

Sibetorifd), retoryczny, krasomówskl.
Siheumatiemue, m. (ber) reumatizre, geh), ruma-

tizm.

Stheumatifd), reumatyczny.
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Slhinoceroä, D. (ba§) nosoroec, g. ca.
SU)ombu8, m. (ber) kwadrat skrcony, f. Staute.

St hl)tl) in u8, in. (ber) rytm.
Si I) I; till if cl), rytmiczny.
Slibbe, f. f. JRibbe ebro.
Sticht, adj. prosty, a. e.

Stichtbeil, n. [baöj topór katowski.
Sticjjtblei, n. (baöi ein S3lei an einer ©dmur, bie fenf=

redjte Stellung ber Aoiber bamit p erforfdhen unb

fie fenfrecht ju lidjten,
f.

SÖIeiloth, unb SMeimage
blejczyk?, L.; oówek u mody albo prawida,
cf. olowianka, ródwaga; cf. krokiewka.

Sc id) te, f (bie) vulgo bie gerabe Stichiung eines Din=

ge8 prosty kierunek. 2) — , eine Sieihe in einigen

I)drtern oberbeuifchen SJcunbaiten rzd, g. cdu, rz-
dek, S' dka.

Slichten, n. (ba8> v. a. bie §[u8bel)nung eines Mu
bers unb beren 2Beg beftimmen, bie Sage ber Dinge

beflimmen, eine SJeroegung in gernber Sinie nad) ei=

nem geroiffcu fünfte beftimmen rychtowa, prosto-

wa, równa, nastawia, kierowa, szykowa,
uszykowa i obróci, wymierzy siy przeciw;

fiel) ridjten, beim äRilitair równa sie. §3eifb_. Spro-
stowa bieg dróg II, 138; wyprawa ich ma
by wymierzona przeciw — - (a). Tam wy-
mierzyem gówny aitak (a), Skrznck. W ode-
branym licie ukon stosowany do W Pastwa.

2) _, urtheilen, ftreitige ©ad)en fd)lid)ten, gevich>

liche llrtheile bolläiehen, jc. sadzi; cf. traci •=

hinrid)tcn. ©id) richten regulowa sie, cf. spra-
wowa sie wedle czego. Dnibr. 505. gr. sto-

sunek wartoci zota do srebra reguluje

si zawsze do wikszej lub mniejszej potrze-

by jednego lub drugiego metalu, (a), ©id) nad)

ber Uhr richten rychiowa si ober *reguowa
si podug zegarka, la). äJhin fagt mohl regulo-

wa zegarek bie Uhr ftetlen, aber nicht regulowa
si podug zegarka, ääj beffer stosowa, zasto-

sowywa si do czego, ©id) rooinad) richten

trzyma si czego, przychyla si do czego,

j. 58. ustaw, ©eine ©eoanfen barauf richten roa8

man fined)en milt myl swoja zastanowi nad tern

co mia mówi, Ptck. 3d) mug mid) nad) ber

3eit lichten musz si zgadza z czasem ober

stosowa si do czasu Da8 ®efchüj3 Hebten ry-

chtowa dziao. >Jted)t richten sprawiedliwie sa-

dzi. 3n8 äßerf rid)teu uskuteczni, do skutku
przywie. 3U ©ninbe rid)ten do szcztu ruino-

wa, zniszczy, wyniszczy. Die Slugen auf (U

roa8 richten zwróci oczy na co. @j wszystke
swoj myl ma w niej (w woli Boej) utopio-

na, P. Kcbn. 1, 18. cf. na nowy zastp i zwy-
ciskie boje nata pilnie wszystkie myli
swoje, Krs. Wojna Cho. S ©ef. ©eine ©ebanfen

auf etroaS richten zwróci, myli swe na co. ©id)

monad) rid)ten 'znakowa si po czem, znamio-
nowa si po czem, znaczy si po czem, miar-

kowa si z znaków, ©id) nad) bemJRatr) be8

Sßitt richten powodowa si radami Pita , Ca),

S3cifb cena dzie kunsztownej rki pójdzie za
cen urodzajów ziemi.

©Id) nad) ber ©tabt richten zwróci si ober uda
si ku miastu. Sein Slngeficht auf einen richten

obróci twarz na kogo. Die ©egel nad) bem
Sffiinbe rid)ten agle obróci podug wiatru.

Stu einen richten (abreffiren) adresowa , wymie-
rzy do kogo, obróci do kogo, podpisa do

kogo, cf. ciga si, tyka si, tycze si ko-
go, wystosowa. gj. nota do komissyi wysto-
sowana (a), ©eine SSorfteltung ridjten przedsta-

wienie wymierzone do komissyi rzdowej spra-

wiedliwoci Królestwa Polskiego , St©. ©id)

auf bie güfje richten stan na nogach ober na no-

gi, podnie si na nogi. SHd)te bid) nad) ihnen

stosuj si do nich ober bd jako jeden z nich,

richte bic{) barnach miarkuj si, rzd si, stosuj

si, sprawuj si podug tego; cf. przychyla
si do ustaw. Stuf nichts anbereö gerichtet niczera
innem niebawi si.

Richten, n. IbaS) sadzenie etc.

Stiebt er, m. (ber) sdzia, g. sdziego.
DeS 5Xid)ter8 ©of)n sdzic, g." a. De8 Sticklers Sod)*
ter sdzianka. Sr,, bez rku i bez oczu s-
dziego maluj, zna e mu poda i bra za-
kazuj, gj. 3um Hichter feijen postanowi ko-
go sdzia.

Slid) terami, n. (ba6) urzd sdziowski, urzd
sdziego, cf. sdziowstwo.

SSidjterin, f. (bie) sdzina.
Slid) ter lid), ad. sdziowski.
Siicfjterfpruch, m.(ber) wyrok sdziego.
Si id) ter ft u hi, m. (ber) sdowa stolica, sdzio-
wski tron, trybuna. g£. przed twoim sdzio-
wskim tronem staj, Aut.

SI i d)t ham mer, m. (ber) motek do prostowania,
wyrównania etc. tchn.

SUd)thau8, n. (baß) dom sdowy, ratusz, g. a.

8tid)tig, f. gerabe adj. prosty, 2) prawy, zupeny,
dokadny, waciwy, naleyty, dobry, dostate-
czny, uatwiony, zgadzajcy si, prawdziwy,
sprawiedliwy, rzetelny, rzeczywisty, nieomyl-
ny, prawny, istny, trafny, gruntowny. Slid)«

tig, adv. dobrzej tak, prawda! istotnie tak
wanie, kwita, *prawie wychodzi, zgadza
si, dobrze policzono, cf. Äafd)ubifch prosto,
cf. dobrze, zdrowo; @r. urn rid)tig ju ur=

tbeilen aby zdrowo sdzi, (a); cf. rychtyk,
SBarfct). g£. trafny sd o czem, Para.; spostrze-
enie równie jest trafne, jak widoczne, Ca)»
taki podzia czuoci w ten czas (ylko byby
trafny, Dowg. gin rid)tige Slechnung niekrzy-
wdna rachuba, L. gj;. ten obrachunek zdawa
si bdzie niepodobnym, ale jest zupenie do-
kadnym, (a), gs ift nid)t fo gnn richtig in feinem

Äopfe pstro mu w gowie, cf. pitej mu klepki
brakuje (w gowie); cf. có ci brakuje w two-
jej komórce?; có ci si pomieszao w bie,
brak mu czego w gowie, widami mu w go-
wie ukadano; niedobrze mu w gowie. Der
rid)tige SBeg , bie richtige Söahn prosta droga,

(l.©am. 12, 23), prawa ober niebiedna droga,

gr ift rid)tig mieber befoffen on dalibóg znowu
pijany. SBa8 frumm ift, richtig machen co krzy-
wego jest wyprostowa.

Siidjtigfeit, f. (bie) prawda, eig. äßahrFjeit; spra-
wiedliwo, eig. ©erechtigfeit; naleyto, pra-
wo, wierno, zgodno, dokadno, su-
szno, Doc. tr.; waciwo, Si©.; Die — ber

Sbatfache rzetelno czynu, ©D. gj. rzetelno
likwidacyi powiadcza, 3i<B. gj. mona by
pewnym o dokadnoci nastpnych doniesie,
(a) gj. za dokadno tego obrachunku ucze-
ni niemieccy s w odpowiedzi (a), gj. waci-wo pieczci zawiadczy, Si©. Süd)tigteit mit

Sicmanbem machen zaatwi co, uoy si z kim
zakoczy czynno jak z kim, zapaci ko-
mu, zagodzi co. 3n — bringen uatwi co, u-

oy, uregulowa, zakoczy. g8 hat feine —
to pewna, to prawda, tak jest w samej rzeczy
tak si wanie rzecz ma; cf. darmo mówi,
Bhmlc. gjc. Die —ber Stechnungen prawo ra-

chunków (a) 5 cf. prawno rachunków, (a); cf.

rzetelno tj summy, cf. wierno summy, ruff.

Siichtmafj, n. [ba8] miara za podstaw suca?
— podug której si inne reguluj.

3tid)tb[ai3, m. (ber) bie Siid&tftcttte miejsce trace-

nia, Orz. b.; plac mierci; @j. ju na plac

mierci jest wyprowadzony, Krs. 47.; cf. plac

kary, plac tracenia; cf. bibt. areopag; cf. ruff.

ex franj. szafot, ruff. 'sudyliszcze niby sdo-
wisko.

Stid)tfd)eU, n. (ba8) linia, g. a, prawido, równi-
czka.
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SRidjtfchnur, f. (Die) sznur, g, a tmb u ciesielski,

sznur pomiaru, fig. prawido. @$. 3f)r Stath foK

un8 aur SRtd)tfd>nur bienen uwagi Pana bd dla

nas skazówk dalszego postpowania, Br. Po-
doi.

SUchtfchmert, n. (ba6) miecz katowski.

Stichtftütte, f. (bie) f. SKidjtplarj.

Stidjtftror), n. (ba6) prosta soma.
Dichtung, f. (bie) kierunek, g. uku, *rychtunek,

g. nku, zwrot, g. u 5 Siidjtung beim SDlilitaiv ró-

wnanie. — beö ©efühlß tok czucia, cf. denie,
dj. Róny tok czucia, róny rzd, wiek na-

daje?, Dm. 51. (?£. kierunek balonu zaley ca-
kowicie od kierunku powietrza, Pusteln. Sine

— geben, nehmen nada — , wzi kierunek.

SÜd)tmnge, f. (bie) ródwaga, *modla.

JKide, f. (bie) bie Steljhinbin samica sarna, samica,
it. koza.

JRiecbbar, powonny.
9tied)born, m. f.

Sglanierrofe róa óta.
*3ftiech eichen, n. (tai) bukiecik, g. a. *wonianka;

cf Sßr.=3J5oIn. ruchelka.

£R i e d) e

n

, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , er rod),

Conj. bajj id) -, er roche, Part. Prt. gerochen pa-

chn, wonie, cuchn, trci, da si czu;
höfl. sycha co, 3. S3, zdechlizn, SBarfd).; 2)
— v. a. wcha, powcha czu, *pchac, L.;

3. S3, onierz ten prochu nie wcha wcale,

(a); czuj zapach rozmarynu, L. @r. Gß ried)t

ihm auß bem SJtunbe czu mu z ust; cf. sycha
mu z ust.

9tid)t in bie ffierfammlung riechen nie posta w
zgromadzeniu. (£r rod) ben Breiten zwcha pi-

mo; domyli si niebezpieczestwa, cf. czuje
kosa kamie, BÓl)in.; cf. zwchaf kiebas
2)aß fonnte id) nid)t riedjen tegomci ja przew-
cha, wiedzie, domyli si niemóg, to nie

kiebasa. äßohl riedjen dobrze pachn, wonie,
SBarfch. lieb»! riedjen cuchn ober SSolh. *czu-

chn, trci czem.
SBohlriechenb mile Ober przyjemnie pachncy,
wonny. Äein Silber riedjen fönnen, b. h. saghaft

feige fein tchórzem by; cf. pierdoa; cf. on ta-

kich piguek nie lubi, on nie jest przyjacielem
takich piguek, SBcnfd)., to kadzido nie jest w
jego gucie.

Sftie d)en , n. (baß) wchanie, powonienie.
3Sied)f[äfd)d)en, n. (baß) baka wonna, .; cf.

flaszeczka wonna, *wonianka, balsamiczka, L.
Stiechbulber, proszki woniejce, 3£- (Sot- odora-

tae pulveres).

Stiechroaffer, n. (baß) wódka pachnca ober woda
pachnca, 9Bj.

Jflieb, n.
f.

SDedfrohr. 2) g, g, miejsce bagniste
na ce. Trój.

Stiebgraß, Stiethgraß, n. sit ostry, KV.i sitowie,
Mw. Äleineß — f. glohfegge. Bncfigcß — turzy-
ca ostra, K., Jndz.4 tnrzyca najeona, Hgn.
Cat. carex muricata. gingerförmigeß —

f. ginger=

fegge. ©elbeß — turzyca óta, Hg. Jdz. KI. Sat.
carex flava.

9tiebfno6ben, sj$[.
f. Degenfratit.

Stieb roanb, f. (bie) wodna ciana.
Stiefe, f. (bie) rynienka, obek.
Stiefeln, v. a. obkowa, laskowa.
Stiege l, m. (ber) zapora, rygiel, g. gla, zasuwka.
Stiegelhatfcn, m. [ber] skobel.

5Riegelf)0lJ, n. (bn6) drzewo ryglowe, belka po-
przeczna, Tr.

Stieg ein, v. a. zapiera, beffer na zasuwk za-
mkn, zaryglowa.

flliegclfchloj), n. (baß) zamek z ryglem.
Stiegeltnanb, f. (bie) przegroda, przepierzenie.
Stieg'elroerr", n. (baß) ryglówka.
W

I
em bü gel, beim ©elochr um ben Stiemen ju befefti*
gen, antabki pasowe, Ofi.

Sliemchen, n. (baß) rzemyk, rzemyczek.

Stiemen, m. (ber) rzemie, g. nia. @prid)ru. Stie«

men anö einem fchneiben pasy z kogo drze.
Sbrid)tr). od yczka do rzemyczka, od tego do
koniczka, a zakoczy szubieniczka, P. Jan.— non Stiemen, rzemienny.

Stiemenbferb, n. (baß) an einem mehrfbännigen SBa»
gen, bie bor bie DeichfeU ober ©tangenpferbe ge*

fpannten $>ferbe, b. ko przeddyszlowy, cf. .*ko
forytarski ?; — poprzedni.

Stiemenrocrf, n. (ba8) rzemienie, PI., lederwerk,
g. u. — an einer Ätitfd)e pasy u karety.

Sticmer, m. (ber) rymarz, g. a. adj. rymarski.
Stiemcrgefell, m. (ber) rvmarczyk.
Siemerijaubmerf, n. (baß) rymarstwo.
Stieb el, m., fd)evjmeife berächtlid) bon einem tinftätten

iieberlichcn , nicrjtßroürbigen SDtenfchen nikczemnik
ajdak, wóczga, Sat. ribaldus, ^10113. ribauld.

Stieß, n. (ba) f. Stieg.

Stiefe, m. (ber) olbrzym, g. a. cf. *6twolin, wiel-
kolud, g. a.

Stiefeln, v. n. m. 1). mrucze, szmer czyni. 2)
agodnie pyn —, in einjclnen Meinen Stoffen
regnen me, Praes. my, Praet. ma, L.

Stiefeln, n. (baß) szmer, mruczenie. 6g. gdzie
strumyk czyni mruczenia przyjemne, Krs.; cf.

strumyk brzczy ? Krs.
Stiefenbnrg, eine Stabt in Dfibreufjen Prabuty, Pi.

g. Pi. Prabut, unb iiid)t roie L. irrig angiebt: nom.
Prabut, g. a. Wan roili eß bon poprawia boty
ableiten.

Stiefengebirge, n. (baß) olbrzymskie góry (na
Szlsku), L., góry karkonoskie, (a).

Stiefe ngefchleciht, n. (baß) rodzaj olbrzymi, ple-
mi olbrzymskie Ober beffer — olbrzymie.

Stiefenglocfen, *p|. f. ©iocfenblume, breitblfittrige.

Stiefengröfje, f. (bie) olbrzymia posta, ogro-
mno.

Stiefenbaft, Sliefenmafjig olbrzymi, ia, ie, ol-

brzymski, naksztatt olbrzyma wielki, ogromny.
StiefenfchJange, f. (bie) krowosys, g. a, L.j cf.

Boa.

Stieg, n. (baß) eine öuantitüt papier bon 20 Bud)
Ober 480 Bogen, ryza (papieru).

St i efj hänge, f. (bie) krzy w papierni na ksztat
litery T do zawieszania mokrych arkuszy na
lin.

Stiefjlveife, adv. ryzami.
Stietl), n., baß Stohr, Schilfrohr trzcina, sitowie, si-

lnik, g. a. S3o(b,

2) -, eine 2Crt eineß höljernen SSeberfammeß, f.

mein boln. äßörterbud) rytki ober retki, unb nid)t

pocha aud) nicht berdo.

3) — , 9{ieberfäd)f. alß m. ber Bad) struga, rze-
czka; cf. ruff, ruczejek, cf. ruczaj, (aa).

Stiethgraß, n. f. Stiebgraß rajgras, g. u, L.; cf.

owsik, L 5 sit ostry, sitowie, sitowina, irawi-
ca (Sat. carex L.) turzyca, KI.; rzniczka, KI.;
cf. 1$. jea trawa??; cl. L. turza trawa, ostrzy-
ca, L.

Slietljfamm, m. (ber) bei ben SBcbern, ein bieretfiger

höljerner Stahmen mit parallelen ©broffen bon Stielh

ober Stohr, rooburch bie Äette auf ben Sßebeiftuhl

aufgebaumet roirb, aud) baß Stictl), baß Blatt, ber

•Stamm, ber ©djeibefamm, bei ben Seinroebern ber

Deffner genannt, retki unb nid)t pocha.
Stiff, n. LbaßJ eine lange Banf in ber ©ee auß ©anb

ober gelfen, rafa, rafina, »szkopu, skaa pod
wod statkom niebezpieczna; cf. hak; cf. bolll.

ryw, niby uryw bon rw, rwa teifjen ein abge=

riffeneß ©tüd*.

Stiffe, f.
f. Staufe, rafla, refa.

Stiffel, f. (bie) dzierzglica do lnu, powok.
Stiff ein, v. a. bie Samentnoßben bon bem glachfe ab--

raufen czochra len, L.? cf. czechra z gówek
len, L.; b- dzierzga len.

2) — , gurdjen mad)en obi, wydra. 3) —

,

reiben, oft unb biel reiben, trze.
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4) — , fdjelten zburczy, poaja.
Stinb, n. (baS) <J)l. bie SRinber, bydl, g, ccia, PI.

bydlta, g. bydlt.
£R inbcj f. (bie) am Saum, kora, cf. lub, g. u, L.

2) — am S3rot skórka.
Stinberbraten, m. iber) wolowa piecze.
iRinber beerbe, f (bie) trzoda worów.
Stinberhirt, m. (ber) pastuch do woów.
Stinbermarf, n. (baS) szpik ob. tuk wolowy.
Stinbern, v. n. m. h., bon ben fiflhen: fid) nart) bem

3urf)tort)fen fehnen, f. belaufen, gania si, cf. Sßr.*

yoln. latowa si o krowach kiedy do byka
chc; baS SBortchen latowa si Fommt nirt)t roie

L. meint bon lato Sommer, fonbern bon lata b. i.

biega, raofür gania si üblid) ift. Gj. au§ Gó-
rale i Krakowiaki: raz nam si krówka gania-
a, i Zofia przy mnie siedziaa; niewiem jak
si to zrobio, e mi si w oczach zamio.

Siinberfuppe, f. Cbie) rosó woowy, DD.
Stinbertalg, m. (ber) ój woowy.
Stinberroeiäen, m. f. Äuhroeijen

Stinberjunge, f. (bie) ozór woowy.
Stinbfleifch, n. (baS) woowina, woowe miso:

cf. retowne miso, leljtereS ift in Sßarfchau unbe»

fannt, allein in $oln. Trobinjen j. 33. Ciechanów,
Putusk unb in $r.4ßolen befannt.

Stinbig, ad. skórk Ober kor majcy; cf. ko-
rzysty, eig.. mit Stinbe beroadbfen, bicfrinbig.

StinbS» (w zoonych) woowy.
StinbSauge, n. f. ©änfeblmne. gro§e.

SiinbSreurjel, f. f. SMlfenfraut.

Stinbbief), n. (baS> bydo, bydo rogate.

Sting, m. (ber) (fommt bon rka) obrczka, eig. ein

einfacher Steif ober Sting , benn piercie, g. nia,

piercionek, g. nka, ift ein Sting mit Steinen; krg,
g. gu, *kolce, kolczyk, g. a, kóko; cf. ob-
wódka; cf. obrb; j. S3, ber ringförmige Streif bei

Schu^öotfen czerwona obwódka zaczyna ble-

dnie, DD. 2)ie Ohrringe kolczyki (w uszach).

Stinge in einem S3aum warsty, przecienie, I,.;

cf. rys przy cewce u belków, StS. ; krgki w
drzewie ruff. ober obrczki; eig. krgi; cf. war-
szta, piercienie.
©r. ©en Sting abjiehen |zdj piercie z palca.

35er — urn ben SJlonb brzeg ksiyca; cf. okrg
ksiyca , ruff.; benn kolo ksiyca mürbe roohl

ben .£>of urn ben üJtonb bejeichneu, unb tarcza heifjt

bie Scheibe, roieroohl auch krag bamit berroedjfelt

reirb, f. Sniadecki, 2) — ber SDcarftplati rynek.
Stingartig, f. ringförmig.

Stingel, m. (ber) baS Stingelchen kóko, obrczka
f. Sting.

Stingelblume, f. (bie) nogietek, L.; cf. K. nogiet;
cf. kwiat nogietkowy, %Z., nogietki (Sar. flo-

res calendulae); cf. bie ©ilfenblume.

Stingelgebicht, n. (baS) rondo.

Sting ein, v. a. obrczk przyprawi, obrczk
opatrzy.

2) — , w piercienie zwija.
Stingelpanjer, m. (ber) kolczuga, pancerz kolco-

wy, L.
Stingelraube, f. Cbie) biejenige Stil Stauben, beren

Gner in einem feften Stinge urn bie Spioffen unb
Spitjen ber 83äume_ herum liegen, gsienica wo-
sista, gatunek gsienic, które jaja swoje obrcz-
kowato okoo gazek drzewowych ukadaj,
eig. wsionka; nart) bem 83öhm. piercienica.

Stingeltaube, f. (bie) grzywacz (Sat. palumbes,
L ); cf. krukawka, Cnap., L. allein ??; im 33öhm.
grzywnacz, fehlt im Jarocki.

Stingen, v. irr. n. m. h. imperf. id) — , er rang,

Conj. bag ich — , er ränge, Part. Prt. gerungen
mit etm. biedzi si, mocowa si, *dua si,
pasowa si, za pasy chodzi; cf. ^r.=Pom. bia-
dowa si; cf. Äoloff. 4, 12, bojuje z was w mo-
dlitwie. 2) v. a. im Äreife herurbrehen, minben,

g. 23. bie SBäfd)e wyyma, wy, SBarfd). SBo

naef) ringen usiowa o co , napiera si czeo,
pi si do czego, Prs. pn si; cf. cisn si,
kusi si o co. 3Me <£>änbe ringen zaamywa
rce. äJcit bem Sobe ringen walczy z mier-
ci, 9Bj. , unb nicht biedzi si z mierci, L.j

pasowa si z mierci.
Stingen, n. (baS) pasowanie si, zapasy pi.

Stinger, m. (ber) zapanik, g. a.

Stingfinger, m. (ber) palec piercionkowy.
Svingförmig, adj. obrczkowy, piercionkowaty,

piercieniowaty.
Sting tragen, m. (ber) rynkgraf, g. a, B.; ryngraf,

L., Aut.
Ringmauer, f. (bie) mur na okol.

Sting 61; er um, ringsumher, do koa, na okót, na
okoo. Sr. um bie Stabt ringsherum gehen ober

ringo um bie Stabt gehen okoo miasta chodzi,
obchodzi miasto; ringo um ihn her okoo niego,
wkoo niego.

Stinten, m. (feiten fur Sting) ein groger breiter unb
biefer Sting duy piercie, dua obrczka, *kol-
cega ?.

Stinne, f. (bie) eine lange fdjmafe Vertiefung, befon«

berö fofern in berfelben SBaffer rinnet ober burd) bie=

felbe abrinnet, rynna; koryto, ób, obek, L.

St innen, v. irr. n. ni. f. unb
J).,.

Imperf. ich — , er

rami, Conj. bafj id) — , er rönne, Part. prt. geron*

nen, ciec, Praes. ciek, Praet. ciek; kapa,
kroplami pada, pyn, ciurcze.

Stinnleifte, f. (bie) in ber Sdulenorbnung ein grofjeS

©lieb, roelcbeS bon feiner SSoiftecbung an bis auf bie

£älfte ber .£>öhe ausgehöhlt ift unb firt) hernach auS»

baud)t, ozdoba wowata albo esowata na
ksztat litery S. Tr. , es, b essownik . unbe«

taunt, SBj.

Stioltn, v. a. furchenroeife umgraben, umpflügen, um
entreeber bie, in ber Siefe befinbliche beffere ßrbe nad)

oben ju bringen ober auch bie (Erbe burchjufleben,

unb bon Steinen u. f. f. ju reinigen, hakowa, Tr
;

ry w ziemi, przewraca ziemi, kopic zie-

mi od plugastwa czyci, Tr.
Süppchen, n. [baS] eberko.
Stippe, i. (bie) ebro. 2Me — eines ScbiffeS bunt,

szpga (w okrcie), L. — eineS SlatteS ya,
nitka na spodniej stronie licia.

Stippeln, fich, v. rec. rusza si.
Stippen, v. a. eberkowa, ober eberkami,
ytkami ober rynienkami opatrzy.

Stippen braten, m. (ber) 9tieberf. baS Siippfpeer

schab, g. u, ebro pasowe, L.
Stippenfarrn, m. dugosz szwedzki, KI.; po-
dezrzo leny, J n d z. Sat. osmunda spican-
thus, Linn.

Stippenfell, n. (baS) bona opucna.
Stippenftofj, m. (ber) kuak, szturchaniec w

boki.

StippS rappS, int. ap cap, ub cup, dorywczo,
urywkiem, rwentes, rwantes, szarpanina, L.,

auch ryps rabs, SBarfd).

StiSfiren, v. a. ryzykowa, cf. oebyn si,
Tward.

StiSpe, f. (bie) wiecha, Ki.; ki, f., (Sat. pani-
cula, bot.), cf. kitka.

SiSfengra, n. trawa wiechowa, Kl. Hg ; wi-
klina, Jndz. lig.; mielec, Hg. (Sat. poa).

©lofjeS — trawa wiechowa mielec, Ki., wiklina
wodna, Jndz. (Sat. poa aquatica). ©emeinee
—

f. ©emeingraS. Schmalblättriges — trawa wie-
chowa wska, KI.; wiklina wskolicia, J d z.

(Sat. poaangustifolia). FtieberliegenbeS — kostrzewa
leca, KI. Jndz. Sat. festuca decurahens.

3iifj_, m. Lber] bie ^»anblung beS SteifjenS rozerwa-
nie. 2) —, bie baburch berurfachte Depung ober

Trennung ber Steile przerwa, szpara, rozpadlina,
rysa. 3) — , eine 3eid)tiung rysunek , g. nku,
rys, abrye, g. u. gj. roir fte|en bor bem Stiffe

eiedziemy wszem na celu, L.; mymy na
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sztych wystawieni, L. SRiffe befommeu szparo-
wa si, ntld) rozstpowa si, SBj. G£. ciany
z «liny- szparuj si, (a).

SRiffig, ad., SRiffe habenb szparowaty, rysy ma-
jcy

,
porysowany, popkany, peen szpa-

rów.
SR ift. m. (ber) ber erhabnere Jhcil beö .frnlfcS ein ben
gerben su Gnbe ber_ SRäftne über ben Schultern,

kb u konia, gdzie si grzywa przy siodle
koczy, Tr., ruff. za szyjek.

2) — , an bem menfchlidjcn gufjc ber borberc er=

habene Iheil 311 Deffcn beiben Selten fid) bie Änorren
ober Änöchel bcfinbeii blat nogi, podbicie; b. ruff.

plusn; cf. *plso'?. 3) — , cz rki za prze-
gubem, ki rki, ruff ; cf. kostka rki.

SRitt, iii. (Der) jedenie, konna jazda, jechanie
na koniu, przejadka.

Skitter, m. (ber) rycerz, gaj— eines Drbeno ka-
waler, g. a. Gin bcutfdjer — kawaler mieczo-
wiec, (a), ober — mieczowy, Sßj. 3"m —
fd)lagen pakowa na rycerza. Sinne — bulka w
male smaona lub przypiekana, bernardyn, cf.

grzanka, L.
SRittergut, n. (beiß) dobra szlacheckie, PI.

SR ttterf reu j, n. (DaS) eine ^flanje, szawia tako-
wa, H. J K. (Sat. salvia pratensis).

SR ittex'licf) , adj. rycerski, kawalerski, szla-
checki

SRitterorben , in. (ber) zakon kawalerów.
SRitterfrhaft, f. (bie) stan rycerski, rycerstwo.
SRitterfchlag, m. (Der) pasowanie na rycerza (przez

uderzenie mieczem).
SRitterfchule, f. (bie) szkoa rycerska.
SRitterfbiel,, n. eine ^flanje, f. gelbritterfborn.

SRitt erfborn, m. eine Sßflanje ostroka, (8at. delphi-
nium); madrzeniec, L.; ziele w. Katarzyny.
SBilber — f. gelbritterfborn. £oher —

f.
©ergrit»

terfporn.

Sflitterftanb, m. (ber) stan rycerski.
SRittmeifter, m. (ber) rotmistrz.

SRittmeifterin, f CDie) rotmisirzowa,
SRitt, m. (ber) ober bie £R 1I3 e, ein fchmalcr in bie oinge

fiel) erftvecfciiber fehlerhafter ©bait in harten Äörberu,
rozpadlina, szpara, szczelina; cf. pr.=bOln. skaa.
2) — , ein langer fdjmaler mit einem fbirugen äßerf=

jeuge gemachter SRifj aud) in rocichere Äovjser, dra-
nienie.

SRittrhen, n. (baS) szparka.
SR i 13 e n ,

v, a. m. h. szpary robi, zadrasn, ro-
zerwa, rozedrze. Gj. fiel) mit bem ENeffer ritten

zarn si, przedrapna si, zadrasn si
noem.

SRibal, m. f. Stebenbuhlcr.

SR o b a 1
1) , f. (bie) eine grohne robota, robocizna,

paszczyzna, szarwark, g. u.

SRobbc, m. (ber) foka, nach Jarocki, baju gehört

ber ©echunb. , bab ©ccfalb k. cf. pies morski, L.

Cat. phoca vitulina, cf. äflönchSrobbe.

SRobbenfell, n. (baS) skóra z foki.

Stöbert, in. Robert, (imi mskie).
SRobertSfraut, n (bab)

f. ©lutfrautj 2at. geranium
robertionum.

SRobotb f. SRobath.

SRobuft tgi, barczysty, silny.

SRoche, m.(Der) eine Slit ©ceflfd)? mit 5 Suftlodjern am
£alfe (Sat. roja), roch, g. a, L. Sftad) Jarocki
poln. raja.

SR od) ein, v. n. m. h., mit boiler, mit ©djleim ober

©lut angefüllter ©ruft ober Suftröhje athinen , rz-
e, Praes. rz, Praet. rzaa cf. Tr. chra-

pa konajc; cf. wrze ober w piersiach —

,

charka.
SRöohcIn, n. (bab) rzenie, w piersiach rze-

nie, DI). charkanie; warcie ob. wranie w piersiach.

SRocf, m. (ber) suknia, cf surdut. Gin grauer «£>au6=

roa* szarafan, g. a, L.; bei Damen szarafanik, g. a,

äßarfd). Gin ©auerrocf burka chopska, sukma-

na, L. Gin grauenroct potykanka, próbom (b.

non tka meben) ben fie über bem UnterrocT spódni-
ca ober spódniczka tragen. Gin ©raurocT szarek,
g. rka, L.j aud) burka. Gj. ben - ausgehen
zewlec ober zdj sukni z siebie. Den — an*
eichen oblec sukni ober oblec si w suknia,
wdzia ober wzi na si sukni," wdzia oberwzi na si sukni, ubra si w sukni.

J

SRorfchcn, n. (bab) sukienka, cf. katanka, SP.
Öiocfelor, m. (ber) czuja, L.
SRocten, m. (ber) Ecieberf. ein SBocreu kolko (do

przdzenia).
2) — , Die Jcunfel, ber urn bie spubbe gerbirfelte

gladjS ober .ceebc , kdziel, g. i; 3) —

,

ein ©etreibeart , aud) SRoggen ober Äorn , yto
f.

SRoggen.

SRocfenmel)!, n. (ba6 ytnia mka, rana mka.
SRocfenftedfen, SRocfenftotf, m. (ber) bie SBubbe
krntka, krolek, L.j przlica ber lieber«

roocfen.

SRocffnobf, m. (ber) guzik u surduta.
SRocffchofj, m. (ber) pola u surduta.
SKotftafd)e, •?• (bie) kiesze surduta.
EHobel, ober SRobel, m. gelber, f. ©litfch; brauner --

f. Saufefvaut, gemeines ; rother — gnidosz leny,
H. J. lv. Sat. peiliculaiis sylvatica.

SRobelanb, n. (ba6) karczowi«ko, nowina.
SRoben, v. a. Slecfer — karczowa, grunta wyra-
bia, drzewa wycinajc, f. reuten.

SRaDer, in [ber] karczownik.
*SRogal, n. für Sbtnb, szafa.
SR o gen, m. gifdjeier ikra, «ikro.
SR o gen e r, m. (Der) ikrzak.j

SRoggen, ni. (ber) yto (Cat. secale cereale);

Äofd). re; Don — ytni, ia, ie.

SRoggen blu me, f. f. gioefenblume, blaue.

SJioggenbrot, n. chleb ytni, — rany.
SRoggenfelb, n. (tat) pole na yo, — ytnie.
SRoggenmel;!, n. ytnia mka, mka, rana.
SRoggenftrol), n. ranka, soma rana, beffer

ytnianka, äßj.

SRoggentreSbe, f.
f. Dort.

SR ol), adj. rauh, eig. bon Äörbcrn, roclche feine anbere
3uricl)tung befommen haben, alS biejenige ift, nxlche
ihnen Die Statur ertheilcr, bon ©beifen: nicht gefodjt

oDcr nid)t gebraten niedowarzony, a, e, surowy,
»serowy. 2) —

, fig. aller fittlichen ©erfeincrung

ober Sluöbilbung beraubt, surowy, SBj., niezgrabny,
niepolerowny, nieobyczajny, nieokrzesany; cf.

dziki, ciemny, gruby. Gj;. komendant (na 0-
krcie) by czowiek surowy i nieobyczajny,
Krs. 9cici)tS roi) effeu nie je nic surowego;
roher Seig ciasto niezakisiae; roI)e8 gleifd) ywe
miso. Balsam.; cf. surowe ober serowe miso
ma8 nod) nld)t gcforht unb nid)t gebraten ift. — ma8
nod) nid)t »erarbeitet ift nie wyrobiony.

SRohbeere, f. f. ©ergfrauSbcere.

£Rof)Eifen, n. surowiec, t.
SRol)l)eit, t. (bie) bie SRol)igFeit, surowo, surowizna,
niepolerowno, barbarzystwo, nieobyczajno,
dziko, ciemno.

SRohm, ni. f. SRal)in, b. i. ©djmant mietana.
SHoi)X, n (bas) eine 2£rt ©croadjS, trzcina (Sat.

arundo). 2) — ober bie SRóhre rura, supiec,
strzelba Gin gezogenes — gwintówka, cf. rura
Ober strzelba gwintowana, cigniona, L. Gin —
ba.« ber SBinb hin unb her rochet trzcina chwie-
jca si od wiatru. Daö Pfeifenrohr cebuch, cybuch.

SR öhr b ein, n. (baS) bas fturfe rjoljle ©ein ober ber

Änodjcn beb ©cbenfcIS, rura udowa, rura, ko
goleniowa, piszczel, f.; sprych, ober szprych,
SBj., cf. uole , f.; cf. gia eig. ber Äobf bc8

©d)lenbcin6 aud) ko rurowa.

SR öhrbrunnen, m . [ber| ein ©runnen, auS melchem

baS Üßaffcr bennittelft ber SRoI)re toelter geleitet roirb

ober aud) beffen SSaffer burd) SU obren in bie >&ß[)e

fteigt, am I;äufigften ein ©runnen, bem fein fiBaffcr
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bermittclfl gelegter SRöhren angeführt icivb
,
jum Un=

tevfchiebe ton einem Cuiellbrunnen , studnia rurmu-
sowa, fontana; cf. L. skrzynia rurmusowa.

Sohrbufd), m. (ber) *trcinnik ober trzciiinik ober

nrcinik.

SRßhrchen, n. (baö) rurka, cf. baczek jum Sabftocfej

2) trzcinka.

Sioblbad), n. (bag) dach trzcina pokryty.
Sobrbommel, f. (bie) bk, g. a, £nt. ardeastella-

ris (ptak).

Sichre, f. (bie) jeber hohle Gl)linber rura, supiec,
cewa, g. y, L.

2) —, ein ©chenfel piszczel, ko goleniowa.
2Me — für ben Sabftodt bczek. Die 2Crmröf)re

rura beffer ko okciowa. 35ie fleinere 2Irmió'f)re

sprych , ober szprych , ko mniejsza ok-
cia, L.

SJohren, v. a. m. h.,S?of)r einfammeln trzcin zbie-
ra. 2) — , mit Siofjr benageln trzcinowa,
wytrzcinowa, trcin opalrzy, trcin obi.

9? obren, adj. trzcinowy, ze trzciny.

Stöhrenmeifter, m. (ber) rurmistrz, g. a.

3(ot)rgefchroür, n. (bag) fistula, 3B§ , cieczenie u-
siawne, L.

Sobrgianji, m. f. ©lanjgrag, robrartigeö.

SRohrgraö, n. Slcferriebgrag; 2) — trzcina o-

strzyca, KI., trzcina mniejsza, Jndz. Sat.

arundo calamagrostis.
§Röf) riebt, n. f. edfrobr. 2) adj. rurkowaty.
Stohrig, adj. trzciniany, trzcinny, trzciniasly. 2)

z rur zoony.
SRohrfolben, m. (ber) paka, Jndz. Hg.; Pi.

Ki. Sar. typha. kleiner — f. Duberfeule,

tleine.

Sóhrmeifter, m. (ber) rurmistrz.

Stof)rf>feife, f. (bie) dudka ze trzciny, piszczaka
trzciniana, — trzcinowa.

Sohrfchilf, m. f. SDerTiohr. 2) f. 9?ohrgrag 2).

Stofjrfchmele, f. (bie) mietelnica trzcinna, KI.
Jndz. Sat. arundo sylvalica, Hg., cf. agrostis
arundinacea, Lina

9iohrfberling :

,
m. (ber) trzcinnik , L. ; -wróblik

trzcinny, potrest, L., potrzos, L.; fein ©efang if

folgenbe Dnomatobßie: ryba, ryba rak, rak,
wierzbi, wierzbi, drap, drap, boli, boli, cierp,

cierp.

Stohrftab, m. (ber) trzcina, laska trzci-

niana.

SRohrftotf, m. (ber) trzcina.

Slorjrftuhl, m. (ber) krzeso trzcin wypa-
tane.

Jrtobftein ober Äubferfiein, m. surowiec, Tch.
Sollbett, n. (ba8) óko na kokach.
Sollbrett, n. (bag) deska do maglowania na niej,

Trój. raczej: któr si przyciska waek
maglujc.

Sto Ud) en, n. (ba8) rolka, zwitek.
Stolle, f. (bie) eine runbe (Scheibe, roeldje urn if>ren

9JiittelfunEt bemeglid) ift, kóko, koowrotek, krg,
krek; cf. krek czyli blok, Bystrz.j kr-
ek czyli blok jest talerzyk okrgy drewnia-
ny albo metalowy po wierzchu wydrony, aby
sie w nim sznur utrzymywa; cf. Äloben
tok, toczek, klubka w klubie: kóko obko-
wate na obwodzie , aby si lina z niego nie-

zmykaa.
2) — eine SDBalje waek, g. ka, walec, g. lea,

trbka.
4) —, bie SJcangel ober SKanbel *magiel, f.

g. gli , beffer magiel
, g. gla, wakownica, ma-

glownica.

5) — , berfd)iebene Slrten gufammengeroDter SBaa=
ren trbka, rola, $. SS. tabaki, tytuniu, papieru,
Tr.; Dberb. eine Sute tutka u kramarzów, a-
dunek, eine

_
Solle SDufaten adunek dukatów,

SJolh. 6$. Filozofowie wyobraeni s z pa-
pierami zwinilemi w rku, (a).

6) — , bon ber ganjen jerfon tinb beren ^anbftm«

gen, roelche ein ©chnufbieler auf bev Sühne borftellt,

rola, osoba. (Sr,, id) fyielte eine fdjlechte Siolle nie-

dobrzem udawa Aktora, Krs.
3) -, eine Srietje, kóko obkowane b. ku-

kawka ober b. kawka. Gin Stoticrjen Seibe to-

czek jedwabiu, cf. kordonek —
Stollen, v. n. m. h. kula si, toczy si. 3) —

,

v. a. kula, toczy, wakowa, zwija, maglo-
wa. 35er Donner rollt grzmot huczy , grzmi
niebo.

SRolt entaba cf , m. (ber) tytu wrolach, tytu skr-
cany

f. Sollrabaf.

SR o ller, m. (ber) toczarz, Tchn.
StoUgerfte, f. f Suengeifte.
Sollijolj', n. (ba%) rnaglownik, g. a, waek, g.

ka 2) — f. 4?agbud)e.

Stollfammer, f.
( biel maglownia.

Siollfchroaj, m. (ber) ogon chwytny (u map),
Sylw.

Sio 1 1 ft uf) l, m. (ber) krzeso ob. stoek na
kókach.

dt Ol I ta bad5

, m. [ber] tyto krcony, SSolh.j rura

beffer rola tytuniu, SBarfd) ; rola tabaki, tabaka
krcona w rolkach.

Sollroagen, m. (ber) wózek na wakach; cf. ein

5loeirabrige§ Kariol karyolka na dwuch kolach,

aud) bida genannt, beffer kabryolet, kolaska; bida

ift febr [anftänbig tinb bei bornehmen ^erfonen* cf.

*taradajka, cf beffer kolaska, f. L., roelcher; bie

Stelle be§ Dbibg anführt, nad) roelcber fdjon bie

©enthen ben SBagen kolosa nannten; im ruff. heifjt

ber $1. bon koo: kolesa, fo roie bie $olen bon

niebo ben fi. niebiosa haben; eg barf alfo nicht bom
graiij. caleche abftammen, fonbern umgefehrt; baher

koysa roiegen, kolebka eine SBiege.

SRolljeit, f, (bie) czas grzania si» czas ciekania

si, j. 33. wilczyc, fietje zwierztopisino.
Si om, n , eine roeltberühmte (grabt Rzym , g. u.

©prichro. Som ift nicht in einem Sage gebaut nie-

razem Kraków zbudowany.
Som an , mi. (ber) romans, g. n.

Siomanenhelb, m. (ber) bohater romansowy.

Stomanenhaft, ad. do romansu podobny, roman-
sowy, bajeczny, Tr.; romansowy, eig. ben So-
man betreffenb.

Stomanenfdjreiber, m. (ber) pisarz romansów.

9tomantifch, adj. bon bezüglich angenehmen unb

gleid)fam besaubembeu ©egenben, romansowy, ro-
mantyczny, niby czarodziejski.

Stomanje, f. (bie) eine fleine fingbare abenteuerliche

©efd)id)te im SBolfgtone, *romansa, duma. Sj. Hi-

szpania, co winna bya Maurom swoje rycersk
zalotno, swoje turnieje, swoje wschodowe
wierszopistwo i swoje miosne dumy, posiada-

a wtedy Lopa di Vega, SP.
Stomer, m. (ber) Rzymianin, g. a, PI. Rzymianie.

2) — , ein baudvigeg SBeinglaS, szkienica puklastaj
cf. ruff. rjumka; cf. puchar, g. a.

Römerin!, f. [bie] Rzymianka.
Stomerslngjahi, f. (bie) eine 3af>rred)nung_ bon 15

Sahren indykeya, B.; cf. poczet rzymski? czas
pitnastoletni, Tr.

Sio met), m.
f. gfjamitte. SSilber — f. |>unb8auge.

©tinfenber —
f.

^unbfamille. SSahrer —
f.

(Ehamille.

Somifd), adj. rzymski, a, ie.

9tomling,m. (ber) sualec Rzymu, zwolennik
rzymskiej hierarchii.

Somifchcatholifd) rzymskokatolicki.
So bel), n. (bag) ein SJunbblats, jRunbroerf, rotunda.

Soofj, n. (bag) bag ©eroirf, bie SBaben dzienia,

dzianka.

Siofd) f. räfd) suchy z wypieczenia, chrupicyj
twardawy , chrzszczcy

, j. S3, chrzszczca
buka, cf. kruchy.
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flcößrhen, n. (ba6) róyczka. 2) ein Weiblicher

Scame Huzia, Huzinka, Rozyna, Róyczka.
{Rofc, f. (bic) róa, (Sar. rosa». Sie — bon Sericfco

Jerychoska róa, L. äß'lbe —
f. ,£>ambotte,

roilbe. Gj. feine SRofc ohne Domen mitka róa z
ostrego ciernia wychodzi. äNit 9ofen beftetfen

osadzi ró.?. Sprichro. id) tanje aud)_ nicht auf
SWofen i ja nie tacuj po róach, t. j. i mnie
si nienajlepiej powodzi ; i ja musz bied
klepa; am bcften: i ja niespoczywam na ró-
ach. 2) — , ein weiblicher SRcime Hozalia,
Kozia.

Bofenalter, n. (ba8) wiek róany.
ffa fciiantli^J. n. (ba6) twarz róana.
ötofenberg, n. eine ©tabt, Susz, g. a; 2) — , ein

Dorf bei Danzig Wygoda ?.

JRofenblatt, n. iba6) li róowy.
Stofenbufch, m. (ber) krzak róowy, — róany.
Stofenbuft, m. (ber) wo róana.
SRofenfar be, f. (bie) kolor róowy, —farbig,
róowy.

SSofenfeft, n. (ba6) wito 3Ialki Boskiej ró-
acowej, SScirfd).

SJofenfingerig, ad. róopalca (jutrzenka), roa-
norka, L. poet.

SRofengarten, m. (ber) róany ogród; cf. róa-
niec, g. ca, eig Siofenfranj.

SRofenhetfe, f. (bie) krzaki róowe, kierzki
ró.

9iofenl)onig, m. [ber| miód róany, cf. lipiec,

g. pra, eig. Sinbcnhonig.

Stofenfno6pe|, f. (bie) paczek róy.
Btofenfranfl , m. ;ber) róaniec, g. ca.
Siofenlippe, f. (V\t) Stofenmunb, m." (ber) usta
róane.

(Rofenól, n. (bab) olejek róany.
JKofenpabpel, f. (bie) f.

geKriß auch Slugenbapbel

genannt.

fiftofenroth czerwony jak róa, róowy.
Rofenffein, m. (ber) rozetta.

9<o fen ft o et, m. (ber) krzak róowy.
Stofenmaffe r , n. (baó) woda róana.
Sofenroeibe, f. f. Sachweioe.

StofenWurfl, f. róeniec, g. ca, L.

JRofenjeit, f. (bie) czas, kiedy róe kwitn; fig.

czas bogi, sodki.
Kofeiijurfer, m. cukier róowy, róat.
ßtofig róowy, do róy podobny; fig. sodki, mi-

luchny.

flofine, f. (bie) rodzenek, rozenek, PI. rodzynki,
due, SSolf).

SfJofinfarben, ad. rozynkowego koloru ober ro-

zynkowej farby, SBarfd).; cf. karmazynowy, eig.

(Earmoifinroth.

9?oomarin ober JRojjmarin, m. rozmaryn, g. u, (Jat.

rosmarinus, L.). SBilber — f.
©renje; bon ob. mit

— adj. rozmarynowy.
ScoSmarinheibr, f. f.

Slnbromebe, rosmarinblättrige.

9to6marinweibe, f. f. «fraarweibe, fleinc.

Siofji, n. (ba6) ko, g. konia (w górnym stylu,

wic rumak).
flo&ambfer, m. (ber) szczaw' wodny, Hg. Jndz.

KI. (Sat. rumex aquaticus).

ötofjarjenei, f. (bie) lekarstwo koskie.
Woffarjt, m. (ber) hippiatyk, g. a , ober lekarz
koski (a).

JRoßbohne, f. f. gelbbohne.

Stoffen, v. n. in. h. , nad) bem ^engfte berlangen,

grza si, pali sie (o klaczy).

fltoßfendjel, m.
f. "Sfngelif, fchrnalblättrige. 2) f.

qjcerfaat.

JR'of) garten, m. pastewnik, g. a.

Wofjbdar, n. |ba6] wos koski, wosie ko-
skie.

Mtoff ig, ad. o klaczy chccej do ogiera, be-
stliwy.
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ofjfäfer, m. (ber) uk, g. a, krówka.
ofjfaftanie, f. f. Safianie, roilbe.

oßfümmeh m. f. ÜJtattenfteinbredj. 2) czarno-
gtów, Jani czyciec, wielki kmin, L., cf.

Sefclfame.

o fj muf)

l

e', f. (bie) myn koski.
o&neffcl, f. czyciec, KI. Hgn. L. , ywiczka,
Hgn. L. Jndz. Sat stachys. Seutfdje — f.

inborn, grauer, rother je ©elbe — f. SSefchreifraut.

3äl)rige — f. etonie, gelbe,

o 6 Dap pel, f. £)anfpappet.

ofjfchmanj, m. (ber) koni ogon, g. u, L., koski
ogon, przstka. 2) eine Sßflanje koski ogon
strzpeczka, K I. skrzyp strzpeczka, Jndz. Sat.

equiselum limosum.
oßfchwefel, m. (ber) koska siarka, Tch.
oßfdjwcif, m. (ber) huczuk, g. a.

o 9 beilchen, n. f. 4?unb8beilchen.

o 9 m i cf e , f. f. gutterwirfe.

o ft, ni. [ber] an ben äReraffen ein rauher, lodferer

Sörpcr unb ein folcher Shifafc, rdza i rüeifter— nie.
2) in ben Suchen, Defen h. bie eifernen Stäbe worauf
baö geuer brennt; ein bemeglichee eiferneö ©itter,

Darauf über Sohlen 3 u braten roszt, g. u, kratka.

dr,, ben — abwifchen ciera rdze. 35er — frijjt

rdza psuje.

oftbraten, m. (ber) rosztowa piecze, rostbif.

6fte, f. (bie) Derjenige Drt im SBaffer, roo glachSK.
geröftet b. h. burd) geuchtigfeit mürbe gemacht Wirb,

moczula, cf. $r. = ^|ioln. moczyska, PI. 2) Da8
Slöften be8 glad)fc8 roszenie lnu.

often, v. n. m. f). f. roftig Werben, rdzewie,
Pra es. rdzewiej, Pr a et. rdzewia.
often, v, a. über" Sohlen auf einem SRoflc ober in

einer Pfanne braten, freifchen, fröfchen skwarzy.
2) — , bermittelft einee mäßigen gctierS fd)tieü aus«

tvoefnen, suszy, pray, roszci, L., przypie-
ka, sma3r, rumieni, eig. bräunen, 3. . mk
owsiana, DD. 3) — , im geringen ©rab berroefen

machen moczy, macerowa. (Jj. glad)8 róften,

ihn in ber geuchtigfeit mürbe Werben offen, len ro-
si, SB., ober len moczy, ©rot róften rumieni
chleb. ($£. wzia niezbyt gruba grzank z
chleba ytniego, zrumieni ja dobrze po oby-
dwóch stronach i jeszcze gorc poamawszy,
w czyst zimn wod woy, aby tak z kwa-
drans dobry moka — DD. ©eröfteteö Srot
grzanka; cf. DD. — opiekana.
often, n. (ba6) praenie, Tch. cf. roszenie, ru-
mienienie.

öfter, in. (ber) beim gußfleug przyczepka, ata na
boku trzewika. L. 2) — , ein 83aum wiz, Äa=
fd)iib. wijk,

f. SRufter.

oftfarben, adj. rdzawego koloru.

oftflecfen, m. (ber) plama od rdzy.

o ft pfanne, i. (bie) patelnia.

oftral, n. (baß) rastium, L.

oftftätte, f. (bie) roszty, Tch.
otation, f. (bie) rotacya, krenie na okoo.
oth, adj. czerwony, rumiany; cf. B. rydzy,
rydzawy, rudy; adv. czerwono. 35ie rotf)C

8tübe burak, wika. I)ie rotf)e 8ttlf)r krwawa
biegunka. (Shier ber bie rothe 9iuf)r hat krwaw
biegunk cierpicy. Stoth machen czerwieni.
3m ®eficrjt rotf) »erben zaczerwieni si, zaru-
mieni si, zapali si, zapon si, upiec ra-

ka; cf. stan czerwony jak rydz ober — jak
burak. Der Fimmel ift rotf) niebo czerwieni
si. 35a8 8totf) czerwono, czerwony kolor; im
Äartenfpief czerwie.
otbauge, n. (ba8) ein $ifch rumienica, L.; cf. L.
wzdrenka, eine Slrt ^Jlohc

otf)bacfig czerwony na twarzy, rumiany.
oth bart, m. (ber) czerwonobrody, lisowaty, ru-
dobrody.
othbraun czerwonobrunatny.
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9totIj6rüchig, adj. czerwonokruchy, Teh.
fltotf)büche, f. [bie] buk, g. u, f. Stiche, ge»

meint.

9tothbüchen, ad. bukowy, a, e.

9tothbücf)enbolj, n. (bo6) bukowina.
9töthe, f. (bie) czerwono, rumiano; — ber

äöangen — rumieniec, g. ca.
2) — f. gärberröthe. äßilbe — f.

Sabfraut, norb»
lichee.

9t 5 1 i) el ober 9tothfein, m. rubryka.
91 5t f) ein, $1., im ^ochbeutfehen: bie SDcafern odra,

g. y, *poarnice (?).

9t5then, v. a. rumieni, czerwieni, 2) feiten aI8

v n. rotb roerben czerwienie.
9tothfarben czerwonego koloru.
9tothfärber, m. (ber) farbierz na czerwono

farbujcy.
9totbfeber, f. [bie] ein gifch wzdrcka.
9totbfinf, m.

f. Dompfaff gil, g. a, cf. popek, g.
popka.

9tothfletfig, ad. czerwone plamy majcy, rydzo-
waty.

9othgelb czerwonozóty.
9cott)fuchg, m. (ber) rydzy ko, L.5 brunak, cf.

ko lisowaty ?.

9tothgerber, m. (ber) czerwonoskórnik, garbarz,

g. a, bolusznik?, *kaemiak ?, L.
9otI)gerberei, f. (bie) czerwonoskórnictwo, garbar-

stwo, Tch.
9tothgiefjer, m. (ber) cf. ber ©elbgiefjer mosinik,

SBj., *rotgiser; *rutgiser; cf. kotlarz ift eigcntl.

ber Äupferfchmib; — ber Stotbfchmib ludwisarz,
Tek

ffiothgülbenerj, n. czerwonokrusz, g. u, L.
9fothhaarig rudowosy, czerwonowlosy.
9torhheiin)iirä, f. pepawa , cf. siedmlist , kurze

ziele, L. licit, tormentilla), allein bei .jpagen heifjt

pepawa ^ippatt, Sat. crepis, fo roie eö Kl. nennt,

baS Sinbefche 9?othbeiirourj finbe ich nirgenbS.

9totI)fef)Id)en, n. (bab) czerwonogardl, g. u, Iu-

darka, raszka, L.

9?otbfopf, m. (ber) czowiek z ruda gowa, sza-
franiec.

9tothfopfig rudogowy, f. rothhaarig.

9tothlauf, m. (ber) Sw. Antoniego niemoc, pie-

kielny ogie, cf. róa, L. 2) czerwonka.
9othlauf8f.raut, n. f. SJlutfraut, Sat. geranium

rohertianum.
9t5thlich, ad. czerwonawy, adv. czerwonawo.
9totl)manteI, m. (ber) 9tothrocf, m. (ber) it.

czowiek w czerwonym paszczu, w czerwonej
sukni etc.

9tothnafe , f. (bie) czowiek z czerwonym
nosem.

9tothfd)immeI', m. (ber) deresz, ko dereszowa-
ty; cf. butany.

ffothfchlag, m. (ber) kruszec cynkowy, L.
9totbfchmieb, m. [ber] kotlarz, ludwisarz.
Stotbjdjroanj, m. (ber) czerwonogon, g. a, L.
9totl)fd)roinget, m. [ber] kostrzewa czerwona,
Jndz. KI. Sat. festuca rubra.

flftothfein, m. [ber] rubryka.

9loti)fteinbrech, m. (ber) przeomikamie , te-

sznik, L.

9tothftift, m. (ber) rubryka.

9tothftreifig, adj. czerwonopaskowaty , w paski
czerwone.

9tothtanne-, f. (bie) wierka,
f. ^arjtanne.

9totf)roatfd), adj. cygaski jzyk, szwargot.
9totf)roälfd)rebcn, v. n. szwargota.
9cothroangig czerwonolicy.
9tothroilbbrett, n. ( ba8 ) zwierzyna powa, t..

j. jelenie i lanie; dziczyzna czerwona.
gtothrourj, f. f. SSirfroura.

9totte, f. [bit] beim SKilitair, roenn 2 ober 3 äRanit

hinter einanber fte^en, rota, unb ©lieb, roenn fieober

mehrere neben einanber flehen, szeregi, Aut. Off.;

cf. kupa, bando, beffer banda, zgraja, hufiec bibl.

wojska; huty niepobonych, (bie — ber ©ott«

tofen), I @or. 11, 19; kacer6two, Actor. 17, 5.

Die — ber Sofen hat fich um mich gemacht groma-
da zoników obiega mi.

9Jotten, v. a. ober im gemeinen Sehen: rottiren ze-
bra, zgromadzi, kupi. Sich rotten spikna
si, buntowa si, bunt podnie, spiski robi.

2) rotten, ausrotten wygadzi 3 SERofe, 17, 10.

9tottengeift, m. (ber) duch buntowniczy; spiski,
fakeye, pi.

gtottenmacher, m. (ber) spiski knujcy, spisko-
wy, buntownik.

9t ottenroeife rotami; 2) bandami, zgrajami,
hurmem.

9t ottiren
f. rotten.

9tottmeifter, ni. (ber) rotmistrz, g. a; dowódzca
roiy. cf. Gorporal dziesitnik, Gin. ^»anbb.;
kapral, B.

9toi3, m. (ber) niestatek z nosa, höfl.; smark,
smarkoty, smarkociny. — aI8 Äranftyeit bei

Cßferben unb Schafen zozy, nosato, nosacizna,
*wozgrza, sapka, sapowacizna bon sßferben, no-
sacizna koni (a).

9to£en, v. n. m. h.
, ben 9to^ mit einem lauten @e»

rdufebe aufjiehen smarkoty wciga, smarka,
smarkatym by, parska.

9ioi3ig, adj. smarkaty, zasmarkany; nosa ty,

*wozgrzywy, zozowaty, sapo waty, sapiasty;
roijig roerben (bon sPfevben) znosacie, L.

9to^löffeI, m. ober 9totjuafe, f. smarkacz, g. a,

zasmarkaniec.
9touleau (frj ), n. (bag) ein 9toIlborl)ang, rolos,
zasona u okna , skrcajca si u góry na
waku i cf. sztory.

{Routine, f. Cbie] f. Hebung.
9toutinirt wprawny, wprawiony.
9toi;alifi, m. (ber) ein Äöniglid) gefinnter , rojali-

sta, trzymajcy si strony królewskiej.
9tubchen, n. iba%) rzepka.
9tube, f. (bie) runbe, roeifje — rzepa, (kapusta)

rzepa, Jndz. KI.; — okrga, Hg. (Sat. brassica
rapa). Die gelbe — marchew, g, marchwi. Die
rothe — wika, buraki. Äleine lange — f, Del*

famen. SBilbe, gelbe —
f. GfelSmöhre. (Sr hat gu

biel 9tuben gegeffen rzepy si objadt. (£$. rzepa
po pracy lepiej smakowaa , ni przedtem
Podlaskie kuropatwy, Krs.

SR u bel, m. (ber) rubel, g. bla.

9tubenacter, m. (ber) bag 9ttibenlanb rzepisko, pole
rzepne.

9tübenbahnenfufj, m. f. «gmhnenfujj, fnolliger.

9h"tbenfohl, in. f. 9tube.

9tübenförbel, m.
f. Äälberfropf, fnolliger.

9tubenfamen. m. (ber) rzepne nasienie.

9tübefamen, m. (ber) (Sat. brassica, napus, L.)
^oln nad) KI kapusta rzepak.

9tubin, m. (ber) rubin, g. u, (kamie drogi). =
adj. (w zoonych) rubinowy.

9tüb5l, n. (bag) olej rzepakowy.
9tübrapunflel f.

Sftachtferje, gemeine.

9t u br

i

ciren, v. a. mit einer SRu&riE ober Ueberfchrift

berfeben rubrykowa.
9tubrif, f. [bie] rubryka , cf. rejestr. Gj. w

rejestr ludzi grzesznych nale, Dmbr. 180.

9tüb8, 9ttibfenfof)I, 9tüb§fam, 9tüb6famen, m. f. Delfa«
men, rzepak f. rzepnica. = adj. rzepakowy,

91 u eh g rag, n.
f.

Sabenbelgrag.

9tud)Iog, adj. niezbony, bezbony, niegodziwy.
9hid)lofigfeit, f. [bie] bezbono, f.

9t u cht bar, adj. rozgoszony, rozsiany, roznie-
siony, gony;

rud)tbar machen rozgosi, rozsawi. 68 toirb

ruchtbar rozesza si wie, gruchna —

.

fftuchtbarteit, f. (bie) rozgoszenie, wiadomo.
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ucf, m. (ber) pomyk, pchnicie, zamach,
pomknienie, targnienie, posunicie, popd.
einem Wticfe od razu.

ilcfbleibfel, u. |bn6] *nega, resztka,
szcztki pozostae.
iicfblicf, m. (ber) rzut oka w tyt,

g- U i

obej-

rzenie sie, zwrot oka, *wzgld, g. edu, eig.

fflilcfficbt.

ii tf bürge, ra. [ber) rkojmia drugi, zastpca
rkojmi, podrczyciel Trój.

9cilcfen, v. a. unb n. pomyka, pomkn, rusza,
rucha, sun, suwa. 2) o!8 v. n. posun si,
pomkn si, postpowa, wchodzi. 3nÖ gelb

rürfen ruszy w pole, wychodzi, wyj w pole.

©lit bem ©elbe berau&rficfcn muffen musia workiem
trzasn.

{R liefen, m. (ber) plecy, g. ów, ty?, grzbiet, g.

u, letytereS ift eig. ber 9tücfgrat. Der — einc8

S3ucbe8 grzbiet, Orz. biat. ®er — eine6 3)teffer8

tylec. 35en — febretl tyl poda , tylem si do
kogo obróci. Sbrichiu. ehre Serge unb SJrficTen,

lvilift bu haben einen geraben dürfen czcij ßory i

mosty, chceszli mie grzbiet prosty. 2)cn —
barbalten grzbietu nadstawi. Ginem ben — feb=

ren obróci si tyem do kogo, tyt pokazywa»
@g. ba8 ®lficf" bat bem ^»erobeö ben 9tüden gefeiert

Herodowi — wszystko szczcie jego wspak
mu si obrócio, Dmhr. ©.62. 2)er Siebe mufj

mon ben — roenben mioci — trzeba ty po-
kazywa i zwycia j samem uciekaniem,
Orl. 167. ©ein geihbe in ben - faüen wzi ty
nieprzyjacielowi, L.; — ftenben zaj z tyu, cf.

poda plecy, przeniewierzy si komu; Gj. u-
mie nawet korzysta z wszystkich przenie-

wierze fortuny, SP.; rozgramia podajcych
plecy, którym lkliwa zbrodnia odja serce i

siy. Kraj. 106. Den — beugen karku nachyli,
grzbietu — . Sr hält ihm ben -, er hält ihm bie

Stange grzbiet mu trzyma, L.j obstaje za nim,
ujmuje si —

.

2) —., im ©arten ober im gelbe oziemek, zagon,
grzda, lecha.

Stnmerf. 35a6 Sßort oziemek roirb nur gebraucht

bon fleinen 9tücfen, bie etma einen guten Schritt breit

finö, für ben Sßinterroggcn , ber mit ber (Sichel ge=

febnitten merben foil , aber zagon ift greet biö brei=

mal fo breit fürs Sommergetrcibe , roelchee mit ber

Senfe abgemäht roerben foli; lecha unb grzda ift

im ©arten, roo bae Grbreich mit bem Saaten gube*

reitet roirb.

fftücfenfloffe, f. (bie) petwa grzbietna.

8t ücf engurt, m. [ber] naplecznik, g. a.

9tücfenbalt, m. (ber) plecy, pi wsparcie, pomoc,
tyt zabezpieczony, wojsko odwodowe.

9tilcfenhalter, m. (ber) zastpca, poplecznik,

g. a.

9tilcfenmarf, n. (ba8) szpik w pacierzowej
koci. ~ bon Äälbern , fcltener bon Scbroeincn,

amoretki, SBarfch.

9hlcfenmu8fel, m. (ber) muskut grzbietowy.
ERiirtenrtemen f.

91— gurt.

8iücfcnfcbroimmer, m. (ber) bie JBothroange, 3Baffer=

rrrnnje, äßafferbiene, zadopyw, g. u, L. fiat. no-
tonecta.

jRÜcfenfttlcf, n. (baS) krzyówka, krzyowa pie-

cze; cf. szrotowa pieczenia, eig. Äernbrateii;

cf. poldwica wieprzowa, eig. Sd)roein6hä8d)en;

cf. tyl U zbroi. B. -

9tücfer, m. (ber) posuwacz, posuwka (w ze-
garku).

ffiilcf enrol rbe(, m. (ber) krg, pacierze pi.

ffltieferinnerung, f. (bie) wspomnienie.
SH fin* fahr i), f. (bie) powrót, g. u.

Stücffall, m. (ber) spadnienie na wstecz; —
einer Äranfbeit recydywa, zapadnienie na zdro-
wiu, powtórne upadnienie; cf. H. powrót do
niecnoty, — choroby; — cineö 2ehcn8 powrót

lenna do zwierzchnoci, B. Gj. inni co si
nienawracaj, jedno aby nazad wpadli, SP.;
nowy choroby powrót. Gj. dla zapobieenia
nowemu tej choroby powrotowi, DD.

Siiicffällig, adj. na nowo zapady, powrotny, cf.

B. z powrotem, wzad padajcy.
9hlcf fracht, f. (bie) frokt na powrót ober powro-
towy frocht ob. adunek

9tücflrage, f. (bie) zapytanie wzajemne, powtórne
pytanie. SBeitere — dalsze badanie.

91 lief gäbe, f. (bie) zwrócenie, oddanie na po-
wrót.

Stücfgang/ m. (ber) powrót, g. u, bieg wsteczny,
cofanie si, wsteczno. L.

9tücfgängig, ad. wsteczny, wspak idey, rakiem
—

, j. lö. wsteczne rodki, (a). Gj;. bie Slbrebe

ift rückgängig genjorben ugoda si cofna ober ro-
zesza si; nlcfgängig machen przeszkodzi, u-
daremni, zapohiedz; cf. odrobi, wstecz co-
fn. Gj. nie przestane, a wszystko odrobi,
Teatr.; Gj. usiuj wstecz cofn szczliwe
skutki, I..

9hlcfgeroäbr, f. (bie) zwrot oddanych komu (np.
przy objciu dzierawy) przedmiotów ©D.

9tücfgrat, m. (ber) grzbiet, g. u, pacierze, PI.,

eig. ber Riicfenroirbel

9ttlcfhalt, m. ft. 3 ti viitffjaltung wstrzymanie} cf.

gtiicfenbalter poplecznik, g. a. Ohne — etroaS

fagen otwarcie bez ogródki powiedzie.
9lüchauf, ni. (ber) odkupno, wyderek, wyderkaf,
wykupno.

9hlcftehv, f. (bie) bie 9tücffunft powrót, g. u,

wsteczny obrót wojska obcego, (a) 5 cf. powró-
cenie. @r, 3fid)enber — be6 SebenS gdy si
oka powrotu ycia oznaki, DD.

9tücflauf, m. (ber) wsteczny bieg.

9(ücfläufig wstecz biecy.
9tiicfling8, adv. wznak, tyem, z tylu, cf.

tylkiem. Gj. Mistrz wielki obrzdków wypro-
wadzi nas tykiem z audyencyonalnego poko-
ju, SP. 2 11). 21.

9tiicfmarfcb, m. (ber) f. 9tücfjiig

ober wsteczny marsz, odwrót
9ti'tcfreife, f. (bie) powrót, g.

wrotem.
9tücfruf, m. (ber) odwoanie.
Stiicffchlag 1

, m. (ber) uderzenie wsteczne,
jemne, odbitka.

9tticf fcbrttt, m. (ber) wsteczny krok, postpów
nie w ty.

9ciicffeite, f. (bie) ty, g. u, tylna strona, wste
czna strona, Gj. wasnorczno podpisów na
wstecznej stronie wyraonych, 9tS. 1830} cf.

rewers, cf. opp. awers, przeciwna strona. —
beim Jud) lewa strona sukna, nice, PI.

91 lief ficht, f. (bie) wzgld, g wzgldu. Sn —
beffeti wzgldem tego. — auf etroaS nehmen
wzgld mie na co. Gr. male baczenie maja na
lata mode, Zabocki. Side 9(ficffid)teil 0ll6"bcn
Singen fetyctl porzuci wszystkie wzgldy cf. e
wszystkie z gowy wypdzi rozumy, PK. 120.
9tutfficht auf eines jeben "perfonldje Sage nehmen
mie wyrozumienie na osobiste kadego poo-
enie, Woronicz.

Otitcf fi chtl id), adv. ze wzgldu na co, wzgl-
dem.

9? ücf fid) teioS bezwzgldny, niewyrozumiay;
adv. bez wzgldu na nic.

9ificffid)t61ofigfclt, f. (bie) bezwzgldno, nie-
wyrozumienie.

fflilcffit}, m. (ber) bcrjenige SÜ3 auf einem SBagen, auf
lueldjem man rücfroärtö fit't , miejsce na wozie,
gdzie plecami ku koniom siedz; siedzenie
tylem, tylne siedzenie.

91ücffprad)e, f. (bie) bie Unterrebung mit sßerfonen,

roclcbc in einer Sadje etroaS gu fagen haben, bor bem
bulligen S3cfd)liifj berfclbcn, rozmowa, znoszenie

powrotny marsz

podró z po-11

-
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si z kim. — halten, nehmen znie si z kim,
znosi si z kim, porozumie si z kim.

Stücfftanb, m. , baSjenige, roaS bon einer Slbgabe ob.

fd)ulbigen ©eibfumme nod) jurner ift, nod) außen fte=

het, nod) nicfjt entrichtet unb befahlt ift, zalego,
(retenta, PI. L.; aryery; auS einem ©riefe; re-

manent); *reszto\vo, 81®.," pozostao, SBj.,

d o i ni ka, rtlff; resztaneya.

Sm — fein mit . . . zalegy dug mie do
zapacenia. Sj. zalego kademu bdzie od-

dana (a).

Slücfftänbig, adj. oberb. rücfftellig zalegy, pozo-
stay, resztujcy, *retenlo\vy, niedopacony, L.
— fein zalega.

Stucfftellig oberb. ruefftdnbig, zalegy, pozostay.

Stiicfftrang, m. (ber) pochrzepcizna, fficirfd).

Slcfftrid), m. (ber) odlot ptaków, Hoss. ; cignie-
nie na powrót, Sffiarfch.

Slücf tritt, ni. (ber) cofnienie si, ustpienie.
SRi^cf tu arte, adv. na wstecz, nazad, w ty. Sr.

roir gehen rudfroaetS cofamy si wstecz , odpa-
dniemy nazad do barbarzystwa, (a). — fatten

wznak upa.
Stücfroechfel, m. (ber) (8af. cambium recurrens)
wzajemny weksel, zwrotny — , wekslowanie
na powrót, B.; cf. Ross. wozwratny weksel.

Slucfroeg, m. (ber) droga wsteczna, SBj., droga na
powrót, B.j odwrót, g. u, powrót, droga
powrotu, — powrotna.

9t u cTrocife przerwami, dopadkami.
Slüdfroirfenb, adj. na wstecz dziaajcy, co
oddziaywa.

Riictroir fitng, f. (bie) skutek wsteczny ober na
wstecz Ca), oddziaywanie.

SlÜcfjUg m. (ber) pochód odwrotny, (a)5 retyra-
da, powrót, cofnicie si, cofanie si, wste-
czny marsz, wsteczny ohrót, (a); odwrót, (a);

ruch odwrotny. Sj;. rozkazaem wojsku roz-
pocz ruch odwrotny przed massami nie-
przyjaciela, (a), Skrzy. (Sr. Hetman W. daje
znak do bitwy i odwrotu, Nieme. Sj. odwrót
odby si w najlepszym porzdku, (a)? Sr.

puci si w pochód odwrotny, (a). — antreten

zacz odwrót, (a) mititair.

SR ii be , m. (ber)^ ba6 mannt. Snbibibuum ber |junbe,

güd)fe Ullb SBolfe, samiec psów, lisów i wilków.
2i ein großer, ftarfer, jottiger .gmnb duy kudaty
pies, kondel, ffiarfet).

8ftu.be l, n. [baS] eine SDtenge mehrerer bei einanber

beflnblicher Dinge einer Slrt ohne ©eftimmung ber

3af)t, befonberS bei ben Sägern, eine «fpeeibe, chaar
äBilbbretS, tum, kupa, starto, gromada, rój, cze-
reda. (Sr. Sin — <£)otiengeifter cay rój — , zgra-
ja czartów.

2) ein nur bei SSogelftellern übliches SBort, reo bie

Stangen an bem ffiogelherbe, roetche aud) bag ®erege
heißen, Stubet genannt »erben , drek, grzdka,
erdka.

Sauber, n. (ba'S) wioso, ster, eig. Steuerruber,

rudel, *rudo, pojazd, PI. pojazdy, in ber Sd)if=

ferfprache auf ber SBeidjfei, SBug je. Sr. am —
fifjeu siedzie przy sterze, kierowa, sterem,
aud) styrowa.

Sluberbanf, f. (bie) wiosowa awa, burta,

burtnica, awa lub tarcica okrtowa, gdzie
siedz flisi.

8ftuberer, m. (ber) wiolarz.
Sluberhafen, m. (ber) hak, na którym si Avioslo

zakada.
Siu ber f ahn, m. (ber) czóno wiosowe.
8tuberfned)t, m. (ber) rudelnik, wiosowy, g.

ego.

Stub er n, v. n. m. h. wiosami (wiosem) robi,
wiosowa. (Sr. koguty wiosuj skrzydami
przez bruzdy i krzaki, Mick. SDtit ben Sinnen

rubem macha rkoma.

lubem, n. (ba§) wiosem robienie, wioso-
wanie.

8lllberfd)iff, n. (baS) galera, statek wiosowy,
statek na wiosach idcy.

9tuberfd)lag, m. (ber) pocig wiosami, Tr. uderze-
nie wiosem.

Stuberroerf , n. ( baS ) urzdzenie wiosowe,
wiosa, pi.

aitlbolf, ni. Budolf, g. a.

91 uf, m. (ber) baö Slufen unb ber baburd) bernrfachte

©chatl ober Saut (za)woanie, odezwa, odgo.s,

g. u, krzyk, eig. ®efchrei, powoanie, eig. Söeruf,

eben fo: wokacya; 2) —, baS ©erücht pogoska,
wie; wzieto, sawa, zawoanie; cf. reputa-
cya, opinia. Sr. zostawilimy w tym miecie
reputacy muzykantów, jakich dotd niewidzia-
na N. Kraina, SP. Sich ben £Ruf ber Scechlichfeit

fichein zapewni sobie wzieto prawoci, SP.
Sin guter — nieskaona sawa. Sn fchlechtem

Stufe fein osawionym by, w zej opiuii by.
Sn yiuf foinmen sta si gonym, zasyn.

Si u fen, v. irr. a. unb n. m. h., Imperf. ich — , er

rief, Conj. baß id) — , er riefe, Part. prt. gerufen,

woa, krzycze, zawoa, wzywa, wezwa.
3u ©ott mit lauter Stimme rufen gono do Boga
woa, zawoa gosem wielkim, gono Boga
wzywa. 33eim Stamen rufen zawoa kogo po
imieniu, nazwa imieniem, z imienia woa
kogo.

Slufen, n. (baS) woanie.
Stufer, m. (ber) woajcy, g. ego.
Stüge, f. (bie) bie Slugttng, beraltet: bie ©efchulbi*

gung eineS SSerbredjenS , befonberS Sfnflage, lnjeige
megen eineö erlittenen Schimpfes obwinienie, do-
niesienie z przyczyny poniesionej obelgi;
oskarenie, odnoszenie kogo do urzdu. 2) —

,

berattet: bie llebeitretung eineS ©efetjeS przest-
pstwo. 3) — , bie genchtlid)e Unterfud)ung eineS

SkrbrechenS *rug, g.u, ledztwo, skrutynium,
inkwizycya, indagacya, przesuchy. 4) — , bie

Slhnbung eineö 93erge[;en8, befonberS gerid)tliche SSe=

ftrafung kara, ukaranie, karcenie, strofowanie,
nagana, burka. 5) — , ein baju niebergefe^teS

Collegium, ein Slügegericht, urzd karny, sd, g.
u, trybuna, g. u.

6) — , ein sßolijeigefel} , eine obrigfeitlidje SSerorb*

nung ustawa policyjna, postanowienie zwie-
rzchnoci.

Sftügen, v. a. anführen, ermähnen namieni, przyto-
czy. 2) — , befenuen przyznawa, uznawa,
zeznawa. 3) — , befchulbigen winowa, osta-
wia. 4) — , ein Vergehen rügen, b. b. tabeln, mit
SBorten ftrafen, befonberS gericfjtlidp ahnben, mit ©elbe
heftrafen, zgani komu co, karci, strofowa, ka-
ra, dochodzi czego, rugowa, oskary, ska-
za. SemanbeS gehter rügen wytyka czyje b-
dy) wystpki etc.

atugeobfer", n. (ba§) baSjenige Dbfer, roeldjeS bei ben
altem Suben ein Shemann bringen mußte , menu er

feine grau gerüget, b. i. fie einer Untreue roegeu

angeftagt hatte, ofiara podejrzenia. 4 ÜHofe, 5, |15.

Slügefdche, f. (bie) sprawa do sadu naleca.
9tul)e, f. (bie) spoczynek, g. nku, odpoczynek,

odpocznienie, pokój, g. oju, spokojno,
wywczas

, g. u; Sj. potrzebujesz wywczasu,
(a), bu braud)ft Sluhe; cf. mir, g. u, altboln. unb
Boss.; skrontwa pr.=})oln.

f.
L. skrztwa auS

Górnicki Seneca, IDO eS irrig burch wybieg er»

funt roirb; swoboda, eig. greifjeit; folga; cf. utu-
lenie, cf. wczas. Sr,, przy wczasie i wstrze-
miliwoci wicej dziaa natura ni kunszt,
Krs. PP. 242, f. Pflege; cf. wywczas, g. u;
Sj. uy kilka godzin wywczasu, FW. Sc. fid)

jur Stube begeben uda si na spoczynek, pój
spa. S3egieb bid) jur — pod-spocznij; id ober

udaj si na spoczynek. %m— bringen uspokoi.
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©id) in — fetjen uda si na spoczynek ober —
na spokojne ustronie; oddali si na spo-
kojno, (a). %ux — foinnien przyj do spo-
czynku. 3d) roünfcbe Sbneu eine angenehme 9tur;e

(ycz) smacznego snu, (ycz) spokojnej no-
cy -. {Ruhe haben mie pokój. 9iid)t in —
laffen nie da komu pokoju. Der — bflegen,

fchlafen zaywa wczasu. (£$. pisz, rzecze, w
len czas, kiedy drudzy czuja, zaywasz wcza-
su, kiedy bracia pacz, Krsk. — fdjajfen spra-

wi pokój, folg, zrobi pokój. £>ie ©emütb8=
rube »ciszenie umysu , uspokojenie umysu,
myl swobodna.

SRtlbebanf, f. (bie) sofal, awka dla spoczywa-
jcych, awka do spoczynku,

f. äRüjjiggang.

{Rubebebürftig potrzebujcy spoczynku.
{Ruhebett, n. (bafi) spoczynkowe oe, sofa, ka-

napa, óko dla odpocznienia.

{Rubefümmerlein, n. (ba6) komórka pokoju, —
odpocznienia, miejsce spoczynku, — odpo-
czynku; grób.

Stuben, v. n. m. I;. odpocz, odpoczywa, spo-

czywa, spocz; ruhen laffen da pokój czemu,

odoy co. — bon einer tfnftrengung wypoczy-
wa, — cz. Sticht ebei' vuljen al& bi8 nie by spo-

kojnym, nieu8pokoi si, a. Sluf etroaS ruhen

oprze si na czem , lee dobrze na czin.

.fjaben ©ie roobl c.erurjet b. b. gefd)lafen? wczaso-
wae Pan dobrze? ober spae Pan dobrze,

sodko?; ruljen, im ©rab liegen spoczywa, w
grobie lee.

{Rtibebaufe, f. (bie) przerwa wypoczynko-
wa, Ca).

{Rubeplatj, m. (ber) miejsce odpoczynku,— spo-

czynku, — dla spocznienia; cf. L. *odpoczynka,

f. g. i.

S u f) e l> u n f

t

, m. (ber) punkt spoczynku, — o-

parcia.

Stubefeffel, m. (ber) krzeso na spoczynek.

Stubeftanb, m. (ber) spoczynek, g. nku, spokoj-

no. ©id) in ben — fetjen oddali si na spo-

kojno, (a), podzikowa za sub.
{Ruheftutte, f. (bie)" miejsce odpoczynku wie-

cznego.

Stubeftefle, f. (bie) miejsce odpoczynku.

{Rubeftörer, m. (ber) wzruszyciel spokojnoci,

Kr s., cf. burzyciel pokoju (a).

{Ru.beftunbe, f. (bie) czas odpoczynku, godzi-

na spoczynku.
{Ruhetag', m. (ber) dzie spoczynku, — wczasu,

szabas. 2) bei ben ©olbaten rasztag.

SHuf)ejeit , f. (bie) czas odpoczynku, — spo-

czynku.
{Rul)ig, adj. spokojny. CHn rul)igeö ©cmiffen spo-

kojne sumienie. (Sin ruhiger ©eift wolna myl,
Krs. (Sr. wzgldem mojej ojczyzny spokojn
mam gow, Nieme gr blieb rub. ig bei feiner

gelbarbeit jak w najlepsze, Krs. ober spo-

kojny zosta przy swojej pracy polnej. {Ruhig!

cicho! spokojnie!

lubni, m. (ber) sawa, chwaa, chluba; za-

szczyt, wzito. Sen — mufj bir ber gfinb

laffen t zalet nawet nieprzyjaciel ci daje. Der
— breitet [ich" Ciu8 sawa jego rozesza si po

wiecie, roznosi si sawa o czem, synie co.

Dl)ne — ju melben niechwalc si, niechcc si
sarn chwali. 9tid)tiger — znikoma sawa, da-

remna chluba. — haben chwa mie. De6 SlUfi*

ine8 mangeln niedostawa rai chway. {Ruhm er=

roerben sawy naby.
{Ruhmbegier be, f. (bie) bie Wubmgier, {Rubmfttcbt,

chciwo sawy, ch sawy, czci pragnienie,

ambieya, chway chciwo, dza czci, 'sawo-
lubo, *sawolubstwo, duma, eig. Dünfcl; pycha,

elg. ©tolj; hardo, eig. -fcoffarti *buta, fig. ein»

fältiger ©tolj. Gble — szlachetna ch sawy.
(£r. sawy chci utudzony marn, Krs.

{Ruhmbegierig, adj. chciwy sawy, chciwy na
saw, ambitny.

Rubmbefranjt,' okryty ob. uwieczony saw,
chwa.

{Rühmen, v. a. sawi, chwali. Sich felbft rühmen
chlubi si, chepi si, szczyci si. Ohne mid)
ju rühmen niechwalc si, nie szczycc si.
©id) einer ©ache rühmen chwali si, chepi si
z czego.

{Rühmen, n. (ba8) chwalenie, chwalba, chepli-
wo. SSiel {Rühmens bon etma8 madjen wychwa-
la co , zachwala — , zaleca —

, eigentl. an«

greifen.

{Ru

h

mgier, —gierig f. {Rubmbegierbe.

{Rühm lid), adj. chwalebny, chlubny; zaszczytny;
rühmliche Sbaten chlubne czyny narodowe, Ro-
czniki; rühmlid) befannt zaszczytnie znany (a).

{Rül)mlid)feit, f. (bie) chwalebno, zaszczytno.
{Ruhmlos, ad. niesawny, bez stawy.
{Rubmrebig, rubmfücbtig, ad. chepliwy.
{Rubmrebigfeit, f. (bie) chepliwo.
{Ruhmreid) f.

— bott.

{Rubmfud)t, f. (bie) chciwo sawy, pragnienie
sawy.

{Rubmfücbtig, rubmgierig , ad. chepliwy, czci
pragncy.

9? uhm 1 1, ad. peeu chway, chlubny, sawny,
chwalebny.

Süibmroürbig, ad. chway godzien ober — godny,
a, ej sawny, chwalebny.

{Ruhmroürbigfeit, f. (bie) chwalebno, chlubno,
sawa, chwaa.

{Ruhr, f- (bie) biegunka, dysenterya ; pronos, ruff.

Die rotlje — ^czerwonka , biegunka krwawa;
dysenterya. Bie Ibeifje — biegunka biaa.

{Rubrartig dysenteryczny, naksztalt biegunki.
{Ruhralant, m. f. Scruftraut, (Sat. inula dysen-

t erica).

{Rühreier, PI. jajecznica; sing. {Rührei, n.

{Rübreifen, n. (ba8) rurajz aud) rurajza, L., e-
lazko do mieszania.

{Rühre mid) nicht an, f. ©alfamine, ruilbe.

{Rühren, v, a. rucha, ruszy, rusza, poruszy;
uneig. wzruszy, przerazi, dotyka, rozczuli,
skruszy, eig. jerfnirfcben, jermalmen. ©a8 rührt

mid) nicht , bringt nicht bie geringfte (Smbfinbung in

meinem@emütbe heroor tomie nieobebodzi, mniej-
sza o to; obojtny, to mi nie alteruje. Unter
cimiubei" rühren miesza |>omisza, zmiesza,
zmiksturowa. 6r. bie Seiter rührte mit berSbifje

an ben «frimmel, 1 ffliofe 28, 12, a ono drabina staa
na ziemi, a wierzch jj dosiga nieba.

.Stein Uebel roirb bid) rühren nie tknie ciebie ze.
Die 3unge nicht rühren tonnen jzyk mu stan
koem, £8arfd). (bier bon kó ber Sfabi). ®er
©d)lag bat ihn gerührt paraliem ruszony ober —
raony.

_
{Rühr bid) bod) ruszaje si ober ru-

chaje si, rozruchaj si przecie, niesióje.
Die Jrommel rühren zabbrii, w bben uderzy.
SRü()ret bae nid)t an nieruszcie tego , niedotykaj-
cie si tego. Äorn rühren yto miesza. Aalt

rühren wapno miesza. Sllleö biefe6 UnglüdC rührt

bon bir (her) -wszelkie to — ober wszystko nie-
szczcie od ciebie pochodzi, ty jeste przyczyn
tego nieszczcia. Die @rbfd;aft rühret her suk-
cessy pochodzi.

Otübren, n. (ba8) ruszanie, dotykanie etc.

{RÜI)renb, ad. wzruszajcy, rozczulajcy, rozrze-
wniajcy , skruch sprawujcy. 6r. rübrenbe

SBorte czue wyrazy, tkliwe sowa; adv. czule,

wzruszajco, tkliwie.

{Rühreher, PI. jajecznica.

{Riihrfafj, n. (ba8) beczka do zamieszania
czef;o.

{Rührig ruchawy, skrztny.
1

{Rübrigfeit, f. (bie) ruchawo, skr/.tuo.
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STCührfelle, f. (bie) zamieszaczka, kopy, warz-
chew, graca.

{Ruhrfraut, n. kocanki, PI., L. Kl., szarota,

Jndz. (Sat. gnaphalium). -, aufrechtes, groC —
kocanki lene, Hgn. (Cat. gnaphalium erectuni).

DeutfcfjeS —
f, gelbfafce.

ötührfvücfe, f. (bie) ba8 {Rührfcheit kosior, oog,
koczarga, *pociask, graca.

{Rührlöffel, m. Iber] warzcha, beffer warzchew
do mieszania, miszaka.

{Rührfcheit, n. (bci8) ein farfcr Stoi, tromit ber

SReifch umgerührt roirb, opatka, kopy.
{Rührftedfen', Scührftocf, m. (ber) *pociask, g. u,

*szorulec, g. Ica, kijek do mieszania, mi-
szalka.

{Rührung, f. (bie) wzruszenie, skrucha, dotkni-
cie, rozrzewnienie ; rozczulenie, ruszanie, po-
ruszenie, uczucie; 3. S3, z wielkiem uczuciem
opowiaday dzieci t history, Pielg.j cf.

zmikczenie; (Jr,. czc rozrzewnienie moje
z powszechnym przyrodzenia odgosem , wiel-
biem wszechmocno i dobro Stwórcy, Krs.,
P. P.

81 ühr böget], m. (ber) ptak do wabienia innych
sucy.

Ruhrrourj, f. f. SSirfrourfl.

Stu in, m. (ber) ber Untergang, bie Sßerroüfiung, Ürüm*
mer zguba, ruina, upadek, g. dku; Pi. {Ruinen
pustki, PI. g. pustek; cf. rozwaliny, zwaliska,
ruiny; sing, bie {Ruine, f.

ötuiniren, v. a. rujnowa, zniszczy, gubi, ni-

szczy, pustoszy; ruinirt roerben by zrujno-
wanym. (?£. tamy

,
groble poszy w ni-

wecz, (a).

{Rutnirung, f. (bie) rujnowanie.
£R ü i 4.1 6', m. (ber) niebrig: ein SKagenroinb, ber mit

einem lauten Seme aus bem ^alfe fährt, odrzygni-
cie, odbijanie si, odrzygnienie, rzygnienle, im
nifj. ryg, odryka.

SflülJ) fen, v. n. m. h. odrzygnc, rzyga.
{Rum, m. (ber) ein geiftigeS ©eträtii, auch äRorbteufel

genannt, rum, g. u, wyskok z soku trzciny cu-
krowej dystylowany.

'{Rum ft. herum okoo.
{Rummel, m. (ber) eine 8Renge mehrerer Dinge, ©u*

teS unb Schlechtes unter einanber mieszanina do-
brych i ladajakich rzeczy jedno z drugiem, ku-
pa ober gromada, ogól, g. u;

2) — , oerctchtlid) : ein^anbel, SSorfatl sprawa,
zdarzenie.

(Sr. im — faufen, ©uteS unb Schlechtes unter ein*

anber, in Sßaufcf) unb Sogen ryczatem kupowa
ober beffer hurtem —

.

3) — , bie 3a)l ber Slugen im {ßicfetfpiel rumel,

g. rumla unb u.

{RummeUi, f. (bie) alte berlegene Sachen starzyzna,
rupieci, stare graty, stare nikczemne sprziy,
ruchomostki, bef. ein atteS baufälliges <£>au8 stary
upadkiem grocy dom, stare chaupisko; bergl.

stare zamczysko, Krs.
{Rummeln, v. n. m. h. burcze; 3. 93. w brzuchu

o wiatrach; odzywa si gucho.
{Rumor, m. (ber) haas, g. u, zgiek, harmider,
wzruszenie, rozruch, burgotanie, wrzask, *sza-
szor, befonb. im >ir.=^oIn.; cf. L. rum.

91 ujm ören, v. n. m. f). haasowa, harmidrowa,
rozruch — , zgiek — , * szaszor czyni,
burgota.

SRumpelgeift, m. (ber) f. Sßoltergeifr, haanik, «ßt.

{Runipelgeifter, strachy nocne, KV.
8tumpelfammer, f. (bie) komórka do rupieci,

skad na stare graty.

fltumpelfaften, m. (ber) skrzynia do starych gra-
tów; bom SBagen stare wozisko.

{Ru mb ein, v. n. m. h. burgota, haasowa.
9(umbeln, n. (ba8) burgotanie, haasowanie.
Stumpf, m. (ber) ber Äorper mit SluSfcbüeßimg be9

MrongoyJus, Deutsch-Poln. Wörterbuch. L 2.Llef,

Äobfeg, ber 2Crme unb güfje, *toub ober tuów,
beffer kadub, g. a, pie. g. pnia, eig. ein Stamm,
Älofc. 2) — , in ben SRühlen

, bie ginfaffung be8

93eutel8 kosz myski, Ir. 3) — , eine S3ienen=

roohnung au§ einem Älolje genauen ul, g. a, bar,
f. g. i: cf. $r.=$0ln. dzianka ober dzie, g i;

beSgleichen eine folche au8 Stroh geflößten kosz, g.
a.

l

4) uneig. ber Sijeil eines ^embeS, roelcher ben—
bebecft stan u koszuli. Ser SRumbf eines Schiffe8

wizanie =r, budynek okrtowy, nim go tarci-

cami obij, Tr.$ cf zrb okrtowy; cf. gmach
—, sam korpus okrtu, machina, niby kadub
okrtowy, gin SchröeinSvnmbf boch, g. a. JDcr

— eine8 Dchfen tuów woli. Slnmerf. bergleiche

bo8 Sat. rumpere unb baS ruff. ruba hauen; sßoln.

romba ober orthogvabhifch : rba, boher Stubel

rubl ein abgehauenes Sttirf Silber.

{Rümpfen, v. a. wykrzywia, wykrca, krzywi,
skrzywi. 3Me SRafe rümpfen wykrzywia nos,

krzywi nos.

{Rümpfung, f. (bie) wykrzywianie.
{Runb, adj. okrgy, a, e, Sat. teres, Bot.;

9tunbe, {Runbheit, {Runbung, f. (bie) okrgo,
okrg, okó. Sn bie 9cunbe na okó.

9tunbe, f. (bie) ront, g. u, 33j.; *rund, stra
krca po nocy.

{Rünben, v. a. zaokrgli.
9tunbert)aben baniasty, baniaty, wypuky.
{Runbgefang, m. (ber) piew kolejny, ©arfdj.
9tunbheit, f. (bie) okrgo.
{Runbhohl wpukly; wklsy.
{Runbumhcr ober herum w okoo, na okó.

StoaS runb herauSfagen w brew co powiedzie,
w rcz ober w prost co powiedzie. {Runb ma=
chen zaokrgli.

Stunbholj , n. (bo) drzewo okrge, drzewo
krglakowe, Sylwan.; cf. kody, kodzina, 0-
krglak ober PI. okrglaki, (a); krglak.

{Runbtßbfig okrgogowy, a, e; okrg gow
majcy

{Rtinbiid) okrglawy.
9tunblichfeit, f. (bie) okrgawo.
Stunbfdge, f. (bie) pia okrga.
{Run bf chi Ib, n. (baS) tarcza okrga.
SSunbfchnur, f. (bie) sznureczek ober wsteczka
kicona ober — upleciona, kordon ober bu-
lion, g. n.

SRunbung, f. C bie ) zaokrglenie, SBj., zako, g.

u, L.; 'zakolenie, kolcy si tok, bieg wkoo»
okrgo.

{Rune , f. (tie) Sßl. 8tunen, biejenigen gerablinigen

Suchftaben
, beren fid) bie älteften norbifchen SJölfer

bebienten, runa, charakter starogotycki; cf. Tr.

slaroduskie litery.

Slnmerf. Sn ber äßenbifchen ©brache ift runy
.— bem Coin, równy , roelcheS „eben, gleid), egal"

bebeutet. Vielleicht heißen fte barum fo , roeil ber

Schnitt biefer S3udiftaben
n
ober bie Stäbe bie baju

gebraucht roerben, ein bor^üglicheS Ebenmaß, eine ge«

naue ©leichförmigfeit haben mußten.

Sr. W Sagach Normaskich runy Sawiaskie
nosiy nazwisko Wendarunir, pismo Greckie
jest tam nazywane Griskarunir, (a). Aut.

{Runge, f. (bie) konica; cf. ß. unb L. lunia ?.

Se|tere8 ift eig. bie Seifte ober Sißroebe, trie e8 im
$r =®eutfd)en heißt.

9tuntfd),ad. runiczny.

Sunfeliübe, f. (bie) (Sat. beta vulgaris rubra)
burak, g. a, wika Burgundzka.

Stunfen, in. (ber) kawa, gle chleba, L.
{Runjel, f. (bie) marszczk, marsk ober zmar-
szczka; fadzik, w niektórych materyach, Tr.

Stunjeln, v. a. marszczy. 33i Stirn runjeln

zmarszczy czoo, koza postawi, marsa po-
stawi, SBarfd).

Kundig, a dj. zmarszczony, pomarszczony; fadzi-
sty, faldotvaty, chropawy.
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SR n ja f e

n

, v. a. skuba, Prs. skubi, wyrywa.
Stupfen, n. (baö) skubanie.
9t it > p i g , adj. lumpig, oszarpany, obdarty, *oszemla-

"}' gagaski. (fin ruppiger SJtcnfch galgan,

lacbman, g. a, obszarpaniec.

Stuprecht, m. Rupert, g. a. Ser Jfnccht — , ber

Äinberfchrecfer bobo, g. a, boruta, dzieciojad ober

dziecioerca.
Stuprechtöfraut, n. f. Sälutfraut. Sat. geranium ro-

bertianum.
Stural, wiejski, wiejskiego gospodarstwo sie

tycza C3-.

9t u fd) ein, v. n m. h. szelecie, chrzcie
9t uf), m. (ber) sadze, PI. auch sadza, g. y,

Soihmi.

Stufjartig, ad. sadzowaty.
Stuffig, ad. okopcia?y, zakopcialy.

9tuffe, m. (ber) Rossyanin; Rusek, g. ska, Rusin,
(eig. ber Sicufje); cf. Moskal, g. a, eig. ein 8Jto8fo=

reiten bie ledere ^Benennung rourbe burd) einen Ja=
geöbefehl bom gürften Poniatowski linterfagt , roeil

fle für gehaffig gehalten ruirb , nod) gehäfflger ift

Moskwicin, g. a, cf. kacapa, m. g. y. (?£.

Rossyanie l Maforossyan wyrazem Ckochy,
a ci na wzajem zowi Rossyan Kacapami.
Mazepa 9toman.

9tüffel, m. (ber) pysk, g. a, ryj, g. ryja ober

Solh. ryto, g. a. — beim lephanten trba. —
beim ©djroein ryj ober pysk ober nos u wini;
cf. Ross. r3rIo u wini.

Stüff eichen', n. (baö) ryjek.

9tftff elf afer, m. (ber) (Sar. curculio) sjjoln. wgryzek,
g. zka, woek, dlugonosik, ruff.

Stufjfarben, adj. koloru sadzy.

Stufjhiitte, i. (bie) piec do palenia sadzy.
Stuf lig, peen sadzy, powalany sadzami.

Stuff in, f. (bie) Rossyanka.
9tuffifd), ad. rosyjski, ruski, moskiewski.
Stufjfreibe|, f. (bie) kredka czarna.

Stufjlanb, n. Rossya, feltenMoskwa.

Stufjol, n. ibaö) dziegie.
Stüftbaum, m. (ber) krokwy, sztendy, podpory
w rusztowaniu mularskieni, Ti.; cf. ruff. stójki.

2) - ft. 9tüfterbaum.

SR ü ft b o df , ni. (ber) kobylica, kozty, podpory,
byki, ruff.

Stuften, v. a. mit bem nöthigen ©erathe 311 etmaö ber=

feigen oporzdzi, przygotowa, uszykowa, u-

zbroi, uzbraja.
2) —, einöaugerüft madjen rosztowa, rusztowa,
pietrowa, rusztowanie stawia; fid) JU etro. —go-
towa 6ie do czego, zdobywa si na co, Krs.
Daö Äriegöheer gum Äampfc ruften sprawia
wojsko do boju, Ptc; cf. szykuje wojsko do

boju, Dm. im Krs ; cf. na wielkie dzieo trzeba

si zdobywa, Krs.

Stüfter, f. (biei wiz, f. Spern (Ulme), kleinblättrige,

graue — f. Äorfrüfter. Sangftielige, fchroarje — f.

Saftilme.

2) — , bie ßehne ober ber Seinbaum, eine SIrt beö

2lhorneÖ (8at. acer plaianoides , L.) nad) Hgn.
klon pospolity, beffer — jaworowy.

StüfthauB, n. (baS) zbrojownia, *cekauz , arse-
na, g. u.

9tflftig, adj. gefunbe ÄrSfte habcnb unb folcbeö burch

©tärfe unb £urtigfeit an ben Jag legenb unb in bie=

fer Sefch Offenheit gegiünbet (zdrowy), krzepki,
rzeki, wawy, dzielny, silny, dziarski, ywy,
hoy, jary, gracki, epski, rany, j. S3. — mo-
dzieniec. 6$. jestem siwy, jestem stary, alem
czerstwy, alem jary.

9tüftigfeit, f. (bie) czerstwo, dzielno, silno,
tgo, wawo etc.

Stüftfammer, f. (bie) zbrojownia.
Bluftlcitcr, f. (bie) drabina u woza.
ytüftlod), n. (baö) dziura do rusztowania.
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flftfange, f. (bie) drg do rusztowania, stepie,

PI., cf. sztendy, ffiarfd).

üfttag, m. (ber) dzie przygotowania.
uftung, f. (bie) przygotowanie, cf. przysposo-
bienie si, zdobywanie si na co, uzbrajanie,
uzbrojenie: 2) rynsztunek , bro

,
przyprawa

wojenna, *zbrój, beffer zbroja; (Sr. górne spicie
u zbroi, Nieme. lt. aby mie swego konia,
tarcz i cay rynsztunek wojenny albo jeszcze
i blach do zawieszenia na piersi , potrzeba
byo niemaej majtnoci, Lelewel dzieje

Polsk. 3. 53.; cf. sia zbrojna, gotowo do
wojny, id. cf. rusztowanie (baö ©erüft).

üftvoagen, m. (ber) ein grojjer
,

ftarter Seiterroagen

wóz drabiasty, bryka, wóz bagaowy.
üftjeug, n. (baS) eine üJcafchine machina, silnia,

narzdzie, (bibl.) SlutierroählteÖ — naczynie wybra-
ne; wyborne naczynie; naczynie dziwnego na-
boestwa, in ber Sitanei jur Sungfrau SJtaria; ift

ipeibeutig, SBarfd); Slpoftelg. 9, 15.

üthehen, n. (baö) maa rózga, rószczka, 'ródka,
rozeczka.
u the, f. (bie) rózga, rószczka, prt, wi, f.j

witka, 'chabina, L.
2) — , ein Scmgenmaafj prt, g. u, laska, se,

eigentl. Älafter; (Stuthe ift be"rroanbt mit bem SßolnU

fdjen prt ober bielmehr mit !ööhm. unb 9tuff. prut,

menu man ben Slnlaut p alö berloren anfleht). Sg.

er hat fleh felbft eine Stuthe gebunben sam na siebie

bicz poda; sam na siebie rózg uwiza.
©prichro. dbowa wi uczy robi , a brzozowa
rozum dawa, (Sm. »gjtlbb.

Die mcmniid)e — czonek wstydliwy mski.
Die — Slarotl laska Aronowa; cf. ródka Aro-
nowa zdaa si nam kwitnca i owoc rodzca,
äBarfd). Die 9)efjruthe prt mierniczy, laska po-
miarowa, "pertyka, laska lub prt jeometryczny
do mierzenia.

uthenfraut, n. zapaliczka, Ki. Sat. ferua.
uthcnfd)lag, ftrei eh., m. (ber) uderzenie rózg;
pi. rózgi.

utfchen, v. n. m. f. gleiten wylizn si,
posuwa si. 2) — = fi eh fltjenb ober auf bem
Wintern fortberoegen na zadku siedzc suwa sie,

pomyka si, lizga si.

utfd)eu f. Änopfbinfen.

ütteln, v. a. einen Äßrper oft unb fdjnell hin* unb
hevbelvegen trzsa, wstrzsn, szamota, targa,
szarpa, cheba, j. SQ. ciecz rusza.
ütteln, n. (baö) trzsanie, szamotanie, targanie,
szarpanie, ruszanie, trzsienie.
uttig, m. f. glohfraut (8at. polygonum persica-
ria). Srennenber f. SMtterling.

tittftroh, n. (baö) targanka, baróg, g. u, soma
stargana.

Oferle, f, ein glufjfjfch mlanka, L (8at. gardus).
gehlt im Jarocki unb bie beutfd)e 83eiiennung fehlt

im ,£>einpu8.

«.

©aal, m. (ber) sala. Der Spcifefaal sala jadalna,

äßj., jadalnia, wieczernik, L.
^ Der Janjfaal sala

tacowa ober — do taca. Äoiiiglidjer ©aal sala
królewska.
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Saalau, ein 55orf Dei Danjig Zulawka.
©aalbaber, m.

f. ©albaber.

©aalfreiS, m. (ber) okolica Salska.

Son (i» ei be, f.
f.

^ohlroeibe. Sotne -
f.

Äorallen»

treibe.

©aame, m. jum ©den ziarno, nasienie, f.
Some;

ebler — drogie nasienie.

Saamenflufj, m. (ber) cieczenie naturj', pynie-
nie natury ober nasienia,

Saat, f. (bie) sianie, siejba; siew, g. u, zasiew,

zasiewek, g. wku, nasienie, pole obsiane, —
zasiane 2Mc —tiefet fd)ßn urodzaje, siewy piknie
stoja ober zboe piknie stoi. ©nine — zielony

siew. grübe — wczesny siew, ranny —

.

©aatfelb, n. (baS) pole siewne, pole zasiane,

zasiew, osiewna rola.

©aatgerftc, f. (bie) jczmie do siewu.
Saathirfe, f. |bie] f. «gjirfe, gemeine.

©aatfnoblauch, m. f. Slcfcrfnoblaudjt

Saatforn, n. [ba6] yto na zasiew, yto do

zasiewu.
Saatfrähe, f. (bie) gawron, Kl. fehlt im Jar.

(Sat. corvus frugilegus) nad) bem iuff. wrona
pospolita.

Saatlanb, n. (ba8) rola do zasiewu, pole do za-
siewu.

Saatmohn, m. (ber) mak wtpliwy, Ki., Jndz.
(Sat- papaver dubium).

Saat jeit , f. (bie) czas siejby, czas zasiewu,
czas siewu, siejba , siew, czas siania, czas
siewny.

©abbath, m. (ber) szabas, g. u, sabat, g. u. —
halten szabasowa, szabas obchodzi, szabas

wici, sabatu przestrzega. Den — entheiligen

sabat zgwaci ober uniewici.
Sabbathfeier , f. (bie) sabatu obchodzenie,, saba-

tu wicenie, szabasowanie.
Sabbathjahr , n. (bag) rok sabatowy.
Sabbathfd)inber, m. (ber) gwaciciel sabatu —

szabasu.

©abbathfchänberei, f. (bie) zgwacenie sabatu —
szabasu. •

Sabbat htag, m. (ber) dzie sabatu, dzie odpo-
cznienia.

©abbern, v. n. m. h. pieni si, lini si. 33eim

3ahnen fabbern bie Äinber przy wyrzynaniu z-
bów dzieci bardzo si pienia, Dz. zdrowia.

Säbel, m. (ber) szabla, paasz, cf. karabela
©tbelbohne, f. (bie) groch szablasty, fasola,

cf. piechotka, groch turecki; cf. bób. Stimmt.

Fasola ift eine fieine Slvt babon unb fdjmecft bor*

trefflich, SBarfch.

Säbelförmig szablasty, a, e.

©äbelfüfjig z wygitemi (jak szabla) no-
gami.

Säbelhieb, m. (ber) cios od szabli, cicie szabla

ober paaszem.
Säbelfiinge, f. (bie) klinga od paasza;
gownia —

.

Säbeln ober nieberfäbeln v. a. porba, posieka
szabl kogo.

Säbeltafche, f. (bie) szabeltas, L,; gj. szabeltas

czarny ze skóry glansownej, Aut.

Sóbenbaum, m. (ber) choinka klasztorna (8at.

Sabina).

Sachbtenlid) do rzeczy sucy, przydatny.
©ache, f. (bie) rzecz, g. y, PI. im N., G., A., V.

rzeczy 5 cf. (bor ©ericht) sprawa; cf. podzia, eig.

2(ntheil. Sr Cierpie, a milcze podzia zakon-
nika, Krs. 3d) fomme roieber auf biefe Sache wra-
cam do cigu rzeczy, L. S. R. 9Reine fieben — n
caa moia chudoba; cf. manatki , SSj. L.; ru-
piecie. Die — fchroebt (hängt) bor ©ericht sprawa
wytoczya si do sdu. 3Me — ift fo befchaffen

rzecz ta jest taka, tak si ta rzecz ma, tak si
z t rzecz dzieje, taki jest skad rzeczy, taka
natura tej rzeczy. Seine — bumm machen le

si wzi do czego. «Nach ©eftalt ber — n gdy
si rzecz tak ma, co gdy tak jest.

Sadjevflärnng, f. (bie) wyuszczenie rzeczy, ob-
janienie rzeczy.

©ad) fällig, ad. in ben Siechten: upady na sprawie,
SBj ,

ten którego sprawa upada. — roerben,

b. i. feinen 3kojefj berlieren przegra proces, —
spraw.

©adjführer f. Sachroalter.

Sad) in halt, m. (ber) tre rzeczy.
Sachfenntnifj, f. (bie) znajomo rzeczy.
Sadjfenner, m. (ber) znawca, Sffij.

f. fachber*

ftanbig.

Sachfunbig, ad. znnjcy si na rzeczy, wiado-
my rzeczy, (a) i biegy, SR©.

Sachlage, f (bie) pooenie ob. posta rzeczy.
Sad)licl) rzeczowy i bas fäd)lid)e ©efd)led)t (©ramm.)

rodzaj nijaki.

Säd)lici)f<eit, f. [bie] rzeczowo.
Sadjregifter, n. (baS) rejestr rzeczy, spis ma-

teryi.

Sa|ch|'e, m. (ber) Sas, g. a. Spricht», za Króla
Sasa byy dobre czasa, za Króla Sobka nie byo
w polu ani snopka, (ein ©briichroovt, welches unter
ben Äafchuben öftere gehört roirbj cf. SBaifch. za
Króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa, a za
Króla Sobka (t. j. Sobieskiego) niebyo w polu
ani snopka.

Sachfen, n. ein Sanb Saksonia.
Sachftfd), adj. Saski, a, ie; adv. po sasku.
©achte, adj. leife cicho, z Iekuchna, cichuteko,
pocichu 2) — , langfam, gemad), fanft powoli,
zwolna, pomaluczku, pomau, z wolna, z woga
<sßr ^poln

;
©achberftätlbige, m. (ber) znawca, znajcy si
na rzeczy; cf. (a) wiadom rzeczy* cf. biegy,
9tS , mistrz, g. a. gj. Getman rozmawia z
mistrzami o wojennych taranów sposobie ci-
gnienia pod mur, PK. 303.

Sachmalter, m. (ber) ein rechtlicher fßeiftanb,

Slnroalt, 2Cbbocat, patron, mecenas, adwokat; cf.

rzecznik, prokurator.
'2) — , ber ©efdjafttioger sprawnik, g. a, za-

wiadowca, komisant, g. a, cf. powiernik, g. a;

cf. Huff. prykaszczyk, g. a, agient.

Sacf, m. [ber] wór, g. a, worek, g. rka; *miech,
g. a, Sßr.sSßoIn. mieszek.

Sin •- SRauchroerf btam, (a); 3. S3, futra zaj-
czego bamów sto, (a), ©prichro. er bcrftetlt fid)

loie ein naffer Sacf zdraga sie z swoj urod,
ätfarfd).; ift üblich, $&$., pieci si jak gadatek z
kociego oju , czyni wiele korowodów. Gr
fdjlägt auf ben — unb meint ben gfel gdy konia
nie moe, bije po hooblach, L. , kiedy pieska
bij, niech si lewek boi.

©acfdjen, n. (ba§) woreczek, g. czka.

©äcfel, ©etifel, m. (ber) sakiewka, ober $1. sa-
kiewki, woreczek, worek, *wacek, kieszonka,
*sykl, sykiel, mieszek.

Sacf el haut, n. (bas) f. Äreb§fd)eeren.

Säcfelmeiftei'/ m. (ber) podskarbi, g. iego.

©acfen, v. a. unb n. m. h , in ©acte füllen wworek
woy, — wpakowa, wsypywa, wkada w
worek, nasypa w worki.

2) aIS v. rec. fich fenfen nachyla si, 6j. ba§
SjauS bat ftd) gefaeft dom zapada si; niebrig: fict)

beuteln buchasto lee, jey si, wzdyma si,
torby robi, kurhanie sie, SjJr =Sßoln.

Säcf en, v. a. in.Jf)., in einen ©aef fteefen unb erfäufen

w worze utopi.
Sacfgam, n. (ba§) matnia, B. sak.

©acfgciffe, f. [bie] ulica bez wyjcia.
Sacfig, ad. buchasty, worowaty, co si wzdyma

i torby si robi, co sie jey, *co sie kurbani,
9ßr.=sßoln.

©acfieinroanb, f. [bie] worowina, SSolb.; pótno
worowe; cf. part, g. u; cf. sjk.sCßoltt. grube

40*



<SädUt — ©age. 628 Säße — <&alamatött.

pótno do miechów, paklak, Sßarfd).; cf. pótno
torbowe (a)?.

Sdcfler, ra. (bet) kaletnik, B.; cf. *kapsarz, L.

©acfpfeife, f. (bie) ein alte6 muflfalifchee Snfhument,
melcheö au8 einer pfeife an einem leöenieu ©djlauche

befielt; gem. üDubelfatf, dudy, cf. multanki, Tr.;

cf. gajdy, miech na którym graj, L j 'kozief,

L., beffer koza, 9Bj.

©acfJJfeifer, m. (ber) dudarz, duda, gajda.

©acfbiftole, f. (bie) kieszonkowjr pistolecik, kró-
cica,

J.
SJiuffer.

©acftrdger, m. (ber) workonosz, g. a, szurek.
NB. letjteree finbet fleh in ^olnifchen Gontracten. «Dean

tonnte aud) fiigen nosiworek, naci) ber Slnalogie bon
woziwoda; cf. Stuff, miechonosza.

©acfuhr, f. (bie) f. 2afd)enuhr zegarek kieszonkowy.
©aefmage, f. (bie) waka kieszonkowa.
©acrament, n. f. ©atrament, sakrament.
©deularifiren , v. a. sekularj'zowac, duchowne

dobra w wieckie obróci.
©dcularifation, f. (bie) sekularyzacya.
©acutum, n. (tai) wiek, g. u; cf. stulecie: Die

geier be8©dculi setnica, — bie ©dcnlarfeier obchód
stuletni.

©abebaum, m. (ber) choinka klasztorna, sawina,
jaowiec, KI. (Sat. juniperus sabina),

f. ©d=
benbatim.

©abbucder, m. Saduceusz.
©demami, m. (ber) siewca, siewnik, SBarfch., roz-

siewca, *siewiarz, rozsiewacz.

©demafd)ine, f. (bie) maszyna do siania.

©den, v. a. m h. sia, Präs. siej, nasienie roz-

siewa. SBer Unrecht fdet, roirb äRiihe ernten kto
sieje nieprawo, bdzie utrapienie.

©detud), n. (ba&) pachta do siania.

©dejeit, f. (bie) czas siewu, czas siejby.

©affian, m. (ber) ein mit ©urnach ober ©alldbfeflauge

gar gemad)te6 Äalb=, 3' e9tn s ober Socfeleber, roel*

rj)e8 hernach roth, gelb ober blau gefärbt unb mit bem
ÄriSfielholje bearbeitet Wirb (gratij. maroquin), sa-

fian, g. u. SJoil — safijanowy.

©afflanmachen, n. (bas) safianu wyprawianie.
©affiaumad)er, ©affianberciter, in. (ber) sa-

fiannik, g. a.

©aflor, m. (ber) safra, sailor, g. u. SBilber —
krokosz, g. u (Sat. carthamus vulgaris, 3%3,
f. ©elbbiftel. 2) — (fiat, carthamus tinetorius,

L.), nad) Kl. krokosz fabierski, szafran polny,

dziki szafran, cf. Syren.? oset mietki,*kdziel,

przlica, krokos dziki.

©afran, m. (ber) (fiat. crocus, Ti.) szafran, g. u.

SBilber — f. ©aflor krokosz, 3£
©JnidjW. lepszy funt szafranu, ni wóz siana;

cf. lepszy funt ztoia, ni cetnar oowiu. Wit —
geroürjet szafranem przyprawny, szafranny.

©afranfarben szafranowego koloru.

Safrangelb szafranowy, ótoszafranny.
©aft, m. (ber) sok, g. u, ciecz, f. 9Bj., cieki, PI.;

3. S3, przypyw cieków, DD. Gingcfottener Dbft=

faft powido, powideko. — im Saume miazga.

©dftd)tn, n. (baß) syropek, ulepek, SSarfd).

©aftgrn, n. sowgryn, sok szakakowy; cf. L.

zawgryn.
©aftig, ad. soczysty, *soczny; fig. tusty, brudny

np. art.
Saftigfeit, f. (bie) soczysto, *soczno.
©aftloS, ad. bez soku, *niesoczny, niesoczysty.
©aftlofigfeit, f. [bie] niedostatek soku, sucho,
niesoczy8to.

©aftboll, ad. soczysty.
©ag an, cine ©tabt Zegan, Zgorzelec.
©age, f. (bie) powie, f. g. ci, pogoska, wie,

cf. glos, gadanka. Gr. ztd przeszy a do
nas pogoski odwieczne, ])m. 00; cf. ten by
gos ludzki, PK. 403. 68 ift eine gemeine — to

pospolita mowa, jak o dm pospolicie mówi;
cf. podanie, tradycya.

2) — b. fagen, (id)) fage, sownie, pisze, so-
wami.

©dgc, f. (bie) pia, *aga, $r.--^oln

©dgeblatt, n. [ba«] blat piy.
©dgeblocf, m. (ber) earner, g. mru, nad) Wasie-

lewski.

©dgeblocf, m. (ber) kobylica; cf. kozy, PI. (do
rznicia drzewa).

©dgcfifch, m. (ber) ber ©d)toertfifd) pia, L.j mie-
cznik, g. a, 3Barfch.; tracz, L.

©dgeförmig na ksztat piy, zb kowaty.
Sagemühle, ©d)tieiöemüf)le, f. (bie) tartak, g. a.

©dgen, v. a. *trze, Prs. tr, Prät tari rzn,
pila rzn; cf piowa, eigentl. feilen ; agowa,
^r."=jo(n."

©dgen, n. (baö) *tarcie, piowanie.
"

©ag en, v. a. mówi, powiedzie, powiada, rzec;

fig. ctroae ober biel ju fagen haben mie wiele do
mówienia, wiele znaczy, mie co do rozka-
zania, ättan fagt mówi, powiadaj. Gl' fagte

roeber fo nod) fo ani be ani me nie mówi, Sin.

-Öanöb. ©age e6 runb r)erau8 powiedz prosto. 3d)

fage e8 frei heraus ja to powiadam wrcz, SBarfd).

Gj;. nie powiadaj adnemu, a sam powiada ka-
demu, Gm. |>nbb.

35a8 hat nichts ju fagen to nic nie znaczy. SBaS
lüollen ©ie bamit fagen? Co przez to Pan chcesz
powiedzie? Unter un8 gefagt midzy nami mó-
wic. 3" fegen pflegen mawia, gur einen gut

fagen rczy za kogo.

©dgcnfchmib, m. (ber) kowal do czarnej roboty?

ift unbefannt, SSj.

©agenjeit, f. (bie) czasy przedhistoryczne, z po-
da ustnych znane tylko.

©dger, in, (ber) tracz, g. a, pilarz.

©dgcfbdne, PI. trociny, PI. g. trocin.

©a gem ort f. 3eitrrjort sowo.
©ago, n. sago, *zago, zego.

©agobaum, m. drzewo sagowe.
©agogrü^e, f. sagowa kasza, äSarfd).

©ablbanb, n, ©ahlleifte, f. krajka, Tchn.;
szlak, eigentl. Sorte. 2) —, eine ©teinart yo-
kruch, L'.

©ahlroeibe, f. (bie) kolina, üblid) in Äafcbuben;
iwa, L.

©ahne, f. (bie) mietanka, mietana.
Sahnenbrdjel , f. (bie) obarzanek mietankowy;

cf. ©d)inantfud)en mietankowe ciasteczko, SBrfd).

©ahncnfdfe, m. (ber) ser mietankowy.
Sainfoin (Soinfoin)

f. ©urgunbifd) ^>eu.

©aite, f. (bie) strona, struna.

©aiten» ob. Seiten brett, n. (bafi) krawd, f. g. i.

©aiteninCiumcnt, n. (ba6) instrument nastrojony
stronami, *stronny instrument, Stuff.; cf. beffer

smyczkowy instrument (a), auch rznity.

Saiten f tang, m. (ber) dwik stron.

Saitenfpiel, n. (ba8) muzyka na instrumencie
strónowym, gra na stronach, na skrzypcach.

©aitenfpieler, m. (ber) grajcy na strunnym in-

strumencie, skrzypek, g. pka, cf. grajcy na
smyczkowym instrumencie.

©afer falf, m. (ber) sokó Podolski, B. (fiat. falco

sacer).

©atrament, n. (ba8) sakrament, g. u, wito.
Gj. P. Jezus nam prawdziwe oczycienie w
sowie i witociach swoich zjedna, Drabr.
©. 93. — be6 5llltar8 sakrament otarza wi-
tego. Die heiligen ©afiamente empfangen przyjcie
najwitszych tajemnic (a). 35a8 — ber heiligen

Saufe sakrament chrztu witego.
©aframentli d), adj. sakramentalny.
©afriftei, f. (bie) zakrystya.

©afriftan, m. (ber) ber Äfifter zakrystyan.
©alabiere, f. (bie) salaterka.

©alamonber, m. eine Slrt Gibcchfe, salamandra, ja-
szczurka ogniowa, ognioyw, L.
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Safarium, n. (ba8) ba8 Salair, bie Sefolbung, pen-
sya, paca, *jurgielt, g. u.

Salariren f. bcfolben.

<S a t a t, m.(ber) saata, saatka. SBilber — f. Sattirf),

roilber. ©urfenfalat raizerya z ogurków ob. blofj

mizerya, SBai'fd).

Salatfobf, ni. (ber) gówka saaty.

Salatfctjüffel, f. (bie) salatyerka, salaterka.

Salbaber, m. (ber) próny gadacz, Potocki; cf.

plotka, bzdura, breda, wiegot, I,.; papla, ga-

dua. 2) — f.
Cuadffalber szarlatan.

Salbaberei, f. (bie) próna gadanina, bredy, bre-

dnie, baje, PJ. bajki. 2) szarlatanerya.

Salbabem, v. a. bzdurzy, ple bon plot, pra-

wi ni to ni owo, troje niewidy.

Salbanb f.
©aljlbanb.

Salbe, f. (bie) ma, g. maci. Äofiliche — ma
wyborna, — kosztowna.

Salbebüchfe, f. (bie) puszka od maci, sojek do

maci.
©al ben, v. a. namaci, maci natrze, — na-

maza, — smarowa. ÜJlit bem heiligen Del ge-

falbet olejem witym namaszczony. 3um ^ó5

nige falben namaza na króla, gin ©efalbter beS

.£>errn pomazaniec Boy.
Salbei, Salbet, f. (Sat. salvia, L.) szawija. gj.

bie Schöbfenfeule if) mit — gefbidt udziec sko-
powy szawija szpikowany. ©Über — f. Witteifreiij.

Solbeitoeibe, f. (bie) wierzba okrgolicia, Kl.,

Jdz; uszkowata, Hgn. (Sat. salix aurita).

Salböl, n. (ba8) olej wity; cf. olejek do na-

maszczania, cf. ma, f.

Salbung, f. (bie) namaszczenie, na— , pomazanie,

gj. ogie poczony z powag, jest zarodem
tej tkliwoci , któr namaszczeniem obcy
nazwali, SP.

SalbungSreid), falbungSboIt, b. powany; osobl.

tkliwy, wzruszajcy.
Salbiren, v. n. eine Serfniung abfd)liefjen, zamkn

Ober zawrze rachunek.

Salbo, n. (ba§) ber 9ted)nung6abfd)lufj, befonberö ber

Ueberfchufj ben ber' eine bem anbern nod) fchulbig ift,

rachunku zamknicie ober zawarcie rachunku
unb reszta zawartego rachunku.

Saleb, f. beutfcbe, f. finabenfraut.

Salebrourjel, f. (bie) korze storczykowy.
Saline, f. (bie) kopalnia soli, salina, 3Bj. f.

Saljroerf.

Salm, 8ad)8, m. (Sat. salmo) oso, g. ia._

©almiaf, m. (Sat. salamoniacus) salamoniak, g. a,

a ud) salmiak, Sffi j. ; solan anionu.

Salomon, m. Salomon.
SalomonSfiegel, n.

f.
Sufcbfonballie.^

Salon. m. (ber) salon; adj. (w zó.) salonowy.

Salb eter, m. (ber) (Sat. nitrum) saletra.

©alprterartig, fali)etrid)t, adj. saletrowaty, sa-

letrowy; cf. saletrzany.

Salpetererbe, f. (bie) ziemia saletrzana, sale-

tralnia, L.

Salpeterfrafj, m. (ber) próchnienie muru na któ-

rym saletra osiada.

Salbetergeift, m. f. Salbeterfaure duch saletrowy.

Salbetergrube, f. (bie) doy saletrowe; cf. *sale-

tarnia ober cf. saletrzana szyba.

Salbeterf)ütte, f. (bie) huta saletrzana; cf. *sale-

tarnia, L.
Salbeterlauge, f. (bie) ug saletrzany.

Salbeterfauerfalj, n. (ba8) podsaletran, L.

Salbeterfaure, f. (bie) kwas saletrowy, — sale-

troso! ny, Trój. = falbeterfauer.

Salbeterfd)aum, m. (ber) saletrowa piana.

Salbeterfieber, m. (ber) saletrznik, L., salelro-

war, g. a, 9tuff.

Salbeterfieberei, f. (bie) warzelnia saletry ober

•saletralnia.

Salbeterftoff, m. (ber) saletroród, saletroezyn,
azot, L.

Salbetertoaffer, n. (ba§) woda saletrowa, sale-

trow ka.

Salbetrid)t, ad. bem Salpeter äfvnlid), saletrzysty,

a, e, saletrowaty, Stuff.

Salpetrig, adj. Salpeter cntrjnltenb saletrzany, sa-

letrowy.

Salfe, f. eine fcharfe, faltfge unb faure Sunfe ju im
Steifen, rob, g. u, *salsza, *sassa, *sasa, cf. bie

Äreibe powido unb im L. Salfe.

Salfen, «ßl. (bibl., g$. 2. S3. SRofe 12, 8, 4. S3. Sftofe

9, 11) zioa gorzkie.
Salutiren, v. a. pozdrawia, pozdrowi; powita,
salutowa.

Salbe, f. (bie) wystrza, g. u, salwa, Tr.; cf. po-
egnanie.

gj. dajmy mu (okrtowi Duskiemu) jeszcze
ostatnie poegnanie, zawoa Tczyski, Niem.
tom. 3, S. 23; cf. wystrza dziaowy, gj. w
czasie tych uroczystych modów dao si sy-
sze 101 wystrzaów dziaowych.

Salbiren, v. a. zbawi, zachowa, ocali, wyba-
wi. Sid) falbiren ratowa si, uchroni si,
salwowa si.

Salj, n - ( D(l8) sól, g. i. ©efotten — , ©iebfalj *sól

gradowa Ober gradówka beffer warzonka, L.;

cf. sól krupiasta; cf. Soifalj. Sauer Äleefalj

szczawian, g. u, L. — unb 83rot chleb z sol.

§lu6 bem — z soli.

©pricbro. nie z soli ani te z roli, ale z tego

co mi boli fagte Czarnecki al3 man irjm Tykocin
beneibete: nicht bon ben gintünften ber Saljpacht unb

Staiofteyen, fonbem burd) meine SBunben fur8 83a»

terianb beibiene id) Tykocin, Krs. pp. 398.

Salj a ber, '• (bie) solna ^y}^ SBarfd).

Saljabminiftration, f.. (bie) administracya sol-

na, (a).

Saljaint, n. [ba$] upa, L.; amt solowy; cf. Ruff.

solna ekspedycya czyli — kancelarya.
Saljartig, adj. solowaty, L.; sonawy, L., solny.

Saljbeamte, m. (ber) upnik, g. a.

Saljberg, m.(ber) solna góra, fodyna (a).

Saljbinfen f. SinfengraS 2).

Saljblodf, m. (ber) bawan soli.

Saljbrüfye, f. (bie) laka, rosó solny.

Saljbrunnen, m. (ber) solne zrzódo, solny zdrój.

Saljbunb, ni. (ber) (bibl.) przymierze trwae, —
soli. gj. 2. S3ud) gbronif 13, 5.

Sal jen, v. a. m. (). soli, osoli, przysala. gj.

ju fel)r faljen przesoli.

Saljen, n. (ba6) solenie.

Salj erbe, f. (bie) solna ziemia. •

Saljfaftor, m. (ber) upnik, g. a, *praso, g. a, L.

Saljfaftorei, f. (bie) upa, L.

Saljfafj, n. (ba8) ein großes gafj ober au8 SDauben

berfertigteS ©efäjj, Salj Darin aufjubebalten ober ju

berfübren, solówka, cf. $ßr »Sßoln. *solanka.

2) — , ein fleineS ©efdfj bon ©la8 jc, ba8 ju ben

SJcafjljeiten nötbige Salj barin borjufetjen, solnica,

solniczka.

©aljfafjcben, n. (ba§) solniczka.

Saljfifd), m. (ber) ryba solona.

Saljgelb, n. (ba8) solowe, g. ego, j. S3, für bie

boln. glöfjer.

SaljglaS, n. (ba§) solinowe szko w hucie, L.

Saljgraber, m. (ber) 6olokop, g. a, solny górnik,

grn. 4jjani>6.

Salj gra 8, n. f. S3infengra8 2).

Saljgrube, f. (bie) kopalnia soli; cf. góra solna,

eig. ein Saljroerf; upa solna, szyb solny, szyba
solna, L. eig. ein Sd)ad)t.

Salj han be I, m. (ber) solny handel, *prasoIstwo.

Satjf)(inbler, m. (ber) solarz, solnik, g. a, kupiec
sol handlujcy, *praso, . gj. do pieka go-

ciniec jako solarzom do Szlska, L.

Sal jig, adj. sony, solony, solny. gth).— sonawy.
Saljigfeit, f. (bie) sono.
SaljinfpeEtor f.

—faftor.
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©aljflo&, — flumpen , m. [bet] bryla—, ba-
wan soli.

©aljforn, n. (ba8) okruszyna soli, ziarko soli.

©alijfothe, f. (Die) eine^utte, in meldjer baö gemeine

Äucf)enfalj auö ber Saljfoljle bereitet toirb, warzelnia
60li, cf. *karbarya, 'koktura soli, huta solna,

L.j cf. upa solna, "ruda — , warzelnia, Teh.
Sal

j

traut, n. solanka, L. Hgn.; solni k, L.; pa-
cierz3"czka, H»n. (Sat. salsola).

©amtlichen, m. (ber) zalcki, ffiarfd)., placek solny.

©aljlafe, f. (bic) rosó solny, laka.

©aljmagajin, n. (baói magazyn solnym upa.
©aljineer, n. 'baó) morze sone.
©aljinefte, f.

f.
— fafjcben.

Saljnkberlage, f. (bie) skad soli.

Saläpad)ter, m. (ben dzierawca soli.

Saljj)uge, t', (bie) bobownica pospolita, KM
yleniec pospolity, Jndz. (Sat. samolus Vale-
randi).

©aljquelle, f. (bie) zródlo sone.
©aljfäule, f. (bie) slup solny.

©aljfäure, f. (bie) kwas solny, solan.

©aljfd)iff, n. (ba6) statek sól wocy.
©aljfdjreiber, m. (ber) pisarz solny, solnik.

©aljfieber, m. (ber) solowar, g. a, Ruff-, warzy,
g. a, L.

©aljfieberei , f. (bie) *karbar3a, *koktura, L.,

solna warzelnia, L. im Gr.

©aljfee, m. (ber) jezioro sone.
©alj fohle, f. (bie) zola solna, 2Bj., woda sona,
*surowica solna, L, zrzódto solne, Tch.

©aljftcuer, f. (bie) podatek od soli.

©aljthal, n. (ba6) dolina solna.

Saljtheil, m. (ber) bao Saljtbeildjen, geh). Pi. cz-
stka solna (zawarta w jakiem ciele).

©aljtonne, f. (bie) solówka, aBarfcbj cf. sßr.=sßoIii.

solanka, L., beczka solna.

@ a 1 3 rj e v f a u f, m. (ber) sprzeda soli.

Saljbf rfóufer, m- (ber) praso, g. a.

©alaroaffer, n. (ba6) solna woda.
Saljraerf, n. f. ©abgrübe; 2) — , bie ©aljfleberci

*kopalnia soli, warzenie — , warzelnia soli,

SBjj-, *koktura, upa solna.

<S a Ij Jt> c fen, n. (baö) upnictwo.
©aljjoll, m. (ber) eto od soli.

©amariter, m. (ber) Samarytanin.

Same ober ©amen, m. (ber) nasienie, ziarno. Cj;.

pnie z nasienia powstae s lepsze, anieli z
pnia odrole, Sylwan.; siemi, eig. <f?auf= ober

Scinfamen; cf. nasiono ein ©amenforn. 2)cn ©amen
ber Uneinigfeit, auóftreuen ziarno niezgody zapu-
ci (a). (Jj. rozsiewa ziarno niezgody i nie-

ufnoci (a). To niewyruguje z serca twego z
dziecistwa wrzuconych w nie nasion pobono-
ci i cnoty (a).

©amenaber, f. (bie) ya nasienna.

©umenbaum, Slciitterbaum , m. |ber] drzewo dla

nasienia ochronione Ober na odrost zostawione.

©amenbläöchen, n. (baö) pcherzyk nasienny.

©amenflufj, w- (ber) pynienie nasienia, cie-

kaczka.
©nmcngcfjj, n. (baó) naczynie nasienne.

©ameugehäufe, n. (baö) torebka nasienna; cf. L.
dyniak fleifd)igeó — , nasiennik misisty (Sat. pe-
po), f. Jundzi.

©amenhanblcr, m. (ber) handlujcy nasionami.
©amcnholj, n. (baó) drzewa na odrost.

©amcnfapfcl, f. (bie) torebka nasienna.

Samenfcld), m. (ber) kielich nasienny} cf. L.
czepek nasienny, czaszczka nasienna, ffluff.

©amenfobf, m. (ber) gówka nasienna.
©amenforn, n. (baö) nasiono. 2) — , baö ©aat=

forn zboe na zasiew.

©amenfraitt, n. (ba6) rdestnica (Sof. potamogeton);
fdjroimnicnbcó —

f. uifjfraut, burdiroachfeneS. 2)urd)=

ftod)enco — rdestnica przeroso. Ki. Jndz. (Sat.

potamogeton perfolialum). ©iitljctlbeo , burd)»

fld)tigeS -
f. &ed)tlocf. Ärauöblättrigeö —

f. grofd>
lattid).

©amenftängel, m. (ber) szypuka nasienna.
©amenftaub, m. (ber) pyek nasienny, peek =

Sat. pollen, Bot.

©amcnftrang, m. (ber) powrózek nasieniowj', L.
©ament[)ierd)en, u. 0>tä) zwierztko nasienne.
©ameumiefe f. gutterrüidfe.

©am er ei, f. (bie) nasienie.

©umifch, adj. zamszowy; fämifcbeö Seber zamsz,
g. mszuj cf. zams nad) Jarocki. (fj. skóry ich

daj zams wyborny, nämlich ber Slntilopen; cf.

ircha, *giercha.

©amifd)gerber, m. (ber) beffer zamszownik, äßj.,

alo zamesznik, g, a, ircharz.

©amifchgerberei, f. (bie) zamszownictwo, Tch.

©amlob, m. f. Mugenrouiäel (Sat. athamanta oreo-
selinum).

©ammelfaften, m. (ber) cysterna, krynica, stok;
cf. Stuff, wodochraniliszcze.

©ammelil/ v. a. zbiera, zebra, pozbiera, zgro-
madza, ciua, uciua (a); uzbiera, skarbi.
©efammelte (Erfahrungen uzbierane dowiadczenia
(a) 3)a8 SBaffer fainmelt fid) ubiera si woda.
©d)ätje fammeln zbiera skarby, skarbi sobie
skarby, bibl. Gr. niestaranno i rozrzutno
trwoni skarby nagromadzone od skrztnych i

pracowitych przodków, SP. 3Me ©ebanfen fam»
mein do kupy zebra myli. Gr. obkane myli
zbiera, Leszek biay öl. Gr. zastanówcie si
mylami waszemi, zwrócie myli wasze na to j

fammele unfere jerftrcuten ©emütljer in eine heilige

©title nako nasz umys pochy do witobli-
wej cichoci. <Da§ ©etreibe in bie ©chemie fam«
mein zboe zgromadzi do gumna. Gollefte fam»
mein zbiera skadk} cf. kwestowa, i na
kwest, kollektowa. ©id) fammeln, fig. przyj
do siebie, bra sie w kup, ochon (z zamie-
szania umysowego).

©ammetblatj, m. (ber) miejsce zgromadzenia, —
zbierania si, — zbiorowe (a)$ schadzka, miej-
sce cignienia sie, für bic Srubben.

©ammelroort, n. (bäö) imi zbiorowe (Gollectib).

©a mmet, m. (ber) aksamit, g. u. Sion ©ammet
aksamitny, aksamilowy.

©amtnetnrtig do aksamitu podobny, aksamitowy.
©ammetbatlb, n. (baö) wstka aksamitna, aksa-

mitka.

©ammetblume, f. (bie) szaracza aksamitek, KI.

(Sat. tagetes patula). 2) — , Slmovailt szaratek,
samit, zakua, L.

Sammetcn ober fammten, adj. aksamitny, a, e.

Sin fammtencö $leib aksamitna suknia.

©ammetfabrif, f. (bie) fabryka aksamitu.
©ammethut, m. (ber) kapelusz aksamitny.
©ammetmüije, f. (bie) czapka aksamitna.!

©aminetuelfe, f. (bie) aksamitek, gwodzik aksa-
mitny.

©ammetbabbcl f. 2fltf>ec-

©ammetrocr, m. [ber] surdut aksamitny.
©ammetrofe, f. f. Sichtnelfe, gemeine.

©ammetroeftc, f. (bie) kamizelka aksamitna.
©ammler, m. [ber] gromadziciel, g. aj <}. S3, lud

Arabów zosta póniej pracowitym gromadzi-
cielem rozumowych zabytków staroytnoci,
Szan.» zbierajcy, zbieracz (a); cf. zbierca.

©amm lung, f. Ibic] zebranie, zbieranie, zgromadze-
nie; 2) baö ©efammelte zbiór, zbiorek, kolekcya.

©a mint, Pr Up. unb adv. z, wespó, pospou z,

oraz z, wraz. JUlcfnmmt wszyscy pospou, wszy-
scy wespó; fammt feinen S3riibcrn z braci;
fammt unb fonberö wszyscy wespó i kady z
osobna.

S ani 111 1 lid), ad. wszystek, wszystka, wszystko
unb wszyscy r»,zem.

©amogiticn, n. mud, g. i, mudzka ziemia.

©amogitier, m. (ber) Zmudziu, g. a, L.
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©amoSfrout, n. f. ©algfunge.

©oinftag, ©onnabenb, m. sobota.

© (im u el, m. Samuel, g. a; $ßr.*$o(n. Samul.

©anct wifty.
©anb, m. (ber) piasek, g. sku; Äafdbub. piosk.

Gg. einem ©anb in bie Slugen ftreuen mg ob. tu-

man komu w oczy puszcza , zamydli ko-
mu oczy.

©anbaal, m. (bei) f.
Sanber 2) piasecznik, w-

gorzyca, L. (Sat. ammodyles) cf. tobijak nad)

Jarocki.

©an bale, f. (bie) sanda.

©an bar ad), m. au6(änbifd)e8 SBflcfjfiolberljara, sanda-

raka, f. g. i, L. ; ywica jaowcowa obca.

©anbbanf, f. [bie] hak, to jest piasek pod wod
statkom niebezpieczny, hak morski, wal pia-

szczysty albo skalisty, cf. granj. barre SP.; cf.

hak piasczysty w wodzie, zamie piasku, za-

spa piasku, odraia, g. u, Stuff; cf. piaszczyzna,

eig. ©anbboben.
©anbbeere, f. (bie) chrocina jagodna, Ki. f. SSir*

beere» cf. niedwiedzie grono, KI. (Sat. arbutus

uva ursi) kamionka.
©anbberg, m. (ber) góra piaseczna, f. L. bei su;

piasczysta góra, piaskowa góra, zaspa piasku.

©anbboben, m. [ber] piaszczyzna, L., piaski pi.

©anbbof)rer, m. (ber) wider do wiercenia piasku.

©onbbüdjfe, f. (bie) piasecznik, g. a, piaseczni-

czka, puszeczka do piasku.

©anb bom, m. f. ^afoorn.

©anb Düne, f. (bie) zaspa piasczysta.

©anbelbaum, m. (ber) *cyndal, g. u ober sanda-

owe drzewo, SBj.

©anber, m. sdacz, sandacz, g. a (Sat. perca lu-

cioperca).

Sanbfarbe, f. (bie) kolor piaskowy, SBj.

©anbfege, f. (bie) krata mularska drociana, L.,

harfa.

©anbfelb, n. (ba6) pole piaszczyste.

©anbfennid), m. f. Siefd)grn§, fnotigeä.

©anbfrau, f. (bie) kobieta piasek sprzedajca;
piasecznica, Trój.

©anbgegenb, f. (bie) okolica piaszczysta.

©onbgrube, f (bie) dó piaskowy, piaskownia,
piaski, PI.; kopalnia piasku, dó piasku.

©anbgrunb, m. (ber) grunt piaszczysty.

©flnbf)flflrgrfl8/ n. ytna trawa piaskowa, KI.

Hgn., ycica piaskowa, Jndz (Sat. elymus
arenarius).

©onobaber, m. f ©etreiber)aber. 2) f. ©anb^aargraö.

©onbtjolm, m. f faalm.

©anbl)afe, m. (ber) zajc biay, alpejski.

©anbf)aufe, m. (ber) kupa piasku, piaskowisko.

©anbi)ügel, m. [ber] pagórek piaszczysty.

©anbhur)H, n. [bao] stepuwka, Jar. (Sat. pte-

rocles).

©an big, adj. piasczysty, piaszczysty, piaskowy.
©anbfid)ern traganek piaskowy, Kl. Jndz. Hg.

(Sat. astragalus arenarius).

©an Of om, n. (ba§) ziarno piasku, ziarnko piasku.

©anbfraut, n. piaskowe ziele, Ki. Hg., piasko-
wiec, Jndz. Hg. (Sat. arenaria), cf. czerwiec,

g. wca, L. Dicfblättrigeg —
f.
SReerbortulaf &uen=

belblattrigeS —
f. ©änfefrout, fleineö. 9totr)e8 — f.

Änörid), blauer.

©anbf reffe, f. f. Souemfenf, nadttftieliger.

©anbfudjen, m. (ber) gatunek placka bardzo kru-
chego.

©anblaud), m. (ber) czosnek piaskowy, Jundz.
(Sat allium arenarium).

©anblöufer, m. f. ©tranbläufer, bieli, pardwa, ku-
lig, g. a, nad) Wasielewski} samotnik.

Sanbliefdjgrao
, n. brzanka piaskowa, KI.,

brzanka wielokosowa Jndz. (Sat. phleum are-
narium).

©anblilie, f.
f. erbfpinnenfraut.

©anbmann, m. (ber) piaskownik, g. a. 2) ch
do spania; Morfeusz (boek snu).

©anbmobn, m. f. Sttfermohn.

©anbraufe, f. f. .fpeibefenf.

©anbregen, m. (ber) deszcz piaskowy.
©anbriebgraS, n. turzyca piaskowa, H. J. K.

(Sat, carex arenaria).

©atibrobr, n. f- ^elm.

©anbrufjrfraut, n. f. StiuglingSblume.

©anbfchaaftraut, n. f. Sirteileofoje.

©anbfaSilf, m. f.
^jelrn.

©anbfctjotc, f. f. ©onbfichern.

©anbfcgge, f. f. ©aubriebgraö.

©anbfdjolle , f. paszczyzna piaszczysta, Sylw.
©anbftein, m. (ber) kamie piasczysty, cf. B. ka-
mie piaskowy, piaskowiec, Sylwan.

©anbfte inbred), m. f. gtngernigeifraut.

©anbtragantf), m. f. ©anbfichern.

©anbtre&pe f. Sergtreope.

©anOUf)r, f. [bie] zegar piaskowy, klepsydra,
piasecznik, L., cf. ciekcy zegar albo klepsy-
dra, Narusz.

©anbroeg, m. [ber] droga piaszczysta.

©anbroeibe, f. f.
Slrferroeibe.

©anbroeijen, n. f.
©anöf)aargraö.

©anbroerft, m. f. Slcferroeibe. 2) f. ©albeiroeibe.

©anbroüfte, f. [bie] step, g. u, pustynia pia-

szczysta.

©anft, adj. agodny, askawy, bogi, cichy, cf.

miy, sodki, wdziczny, powolny, delikatny,

slaby, letki, czuty, przyjemny, mietki, spokojny.
Go roirb bir fanft tbun bdzie ci uciech; fanft re»

ben, b. i. leife, fchroad) cicho, spokojno, miluchno
mówi, agodno mówi, gin fanfte ©timme a-
godny glos, fanfte© Sichteiche — , spokojne —

,

przyjemne, nieprzeraajce oczu wiato; fanfte

unb jäitlictje Gtnpfinbungen agodne, przyjemne,
lube, delikatne, miluchne uczucia, cf. bogie —

,

sodkie — . ©anfteS 3od) mie— , sodkie jarzmo,
cf. jarzmo wdziczne, in ber ebangelifchen Säibel:

SRaltt). 11, 3»; in ber Sßenbifchen 23ibel agodny;
fanft fchlafen sodko, smacznie spa. Gin fünfter

Job spokojna mier; fanfte Sitten agodne oby-
czaje; fanfte§ Säetragen askawe obejcie si, a-
godne postpowanie. Ginen fanften SSerlneig geben

da komu agodne napomnienie, agodnie wy-
mówi komu co. Gin fanfter SSSinb agodny ober

przyjemny, miluchny wiatr; cf. wolny wiatr.

Gg. a w tym wiatr wolny suche licie kruszy,
PK. 380. Gg. jak za powstaniem miego wie-
trzyka w rozlegej puszczy li wdzicznie
szeleci, Krs. Gin fanfter unb ftiller ©eift cichy
i spokojny duch; fanfte <§änbe delikatne, miku-
chne rce; fanft anrühren delikatnie dotkn.
Gin fanfteS Sett mitka pociel. Gin fünfte §(n=

Ijohe wzgórek nieprzykry, wolnospadzisty, ma-
lospadzisty.

©finfte, f. [bie] lektyka, nosido, L. ; *segieta, Tr.

©ünftentröger , m. (ber) Iektykarz, g. a, drnik
do lektyk.

©onftheit, f. (bie) agodno, g. ci.

©onftmutl), f. (bie) agodno, askawo, potul-

no, cicho (bibl. dobro, powolno).
©flnftmuthjg , adj. agodny, askawy, potulny,

cichy. Gin fanftmütrjiger ©eift (bi6(.) duch cichoci.

©anftmut!)ig roerbeu agodnie, uciszy si, uspo-
koi si, da si ogaska, udobrucha si.

©anftmuthigfeit'f. ©anftmutf).

©ong, m. (ber) piew, g. u, beraltet unb nur nod)

in ber 9tt(.: mit ©ang unb Along z piewaniem
i dzwonieniem, z piewem i dwikiem;

f.

©efang.

©üngen, Pi., geröftete 3tebren, ber Sing. fef)lt, wiee
kosy upraone ogniem, pramo, Gg. 3 SJcofe 2, 14

;

ferner Güp. 23, 14.
_

©änger, m. (ber) piewak, g. a. 2) poeta, piewca.
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Sängerin, f. (bie) piewaczka.
Sanguinicuö , m. (ber) *krewnik, g. a, L.; go-

rczka, cf. letkokrwisty, ywj'.
©aguinifd), adj. letkokrwisty, sangwiniczny,

B.; cf. przesadzony.

Sangüogel, m. (ber) ptak piewajcy.
Sanifel, m. (ber) zankiel, g. kia, Sat. samcula.

©anitätecollegium, n.(ba«) rada bezpieczestwa

zdrowia (publicznego); Radzca do niej nalecy
zowie si ber ©anitatóratl).

©abberlot. ©abberment daj go katu, do djabla,

dalipan.

Sabhir ober ©abbhir, m. Cber) szafir, g. u, klej-

not przezroczysty rónego bkitnego koloru,

w twardoci mao si nie równa rubinowi.

Son — , szafirowy, cuid) fabhirblau.

©ab>e, f. (bie) ein in unb burd) bie grbe gegrabener

äßeg, urn burd) bie Gontrefcarbe in ben ©raben ber

geftung 3U foinmen, koszokop, g. u, sap, Stuff-;

podkop pod nieprzyjacielsk fortece» am beften

przykop, SB5.

©abbeur, m. (ber) saper, g. a, cf. Tr. *szancko-

pnik do okopów z obudwu stron walami 0-

pitych.
©abb&ifd), adj. saficzny, a, e.

©abbiren unb fabfcien, v. n. przekopa, okop z

obu stron walami opasa, Tr.

©ar aß, m. (ber) ein ©äbel, szabla, paasz, g. a; cf.

L. szarpak.

©arbeite, f. (bie) (Sat. clupea sprattus, L.) sar-

dela; cf. slodek, g. dka.

©arbellenbrühe, f. (bie) sos sardelowy.

©arbeltenfatat, m. (ber) saata sardelowa.

©ar ber, ©arfronbg, m. (ber) sardonieb, sardo-

nik, L.

©arbinien, n. ein Sanb, Sardy nija.

©arbinier, m. (ber) Sardyczyk.
©arbinierin, f. (bie) Sardynka.

©arbillifd) sardyski; po sardysku.
©arg, m. (ber) Dberb. n., PI. bie ©arge, trumna;

cf. Stuff, unb $r.«oln. grób, g. u. gj. czterech

dyakonów nioso wieko trumny (a). Dem — e

nachqehen i za trumn, za ciaem, za ma-
rami (bibl.).

©argbecfel, ni. (ber) wieko trumny.

©argmagajin, n. (ba8) magazyn ob. skad trumien.

©armat, m. (ber) Sarmata. Der gelehrte Rabbiner

Rabi Naphtali au8 SBeifj--8tußlanb erttärte au8 bem

Talmud bie Benennung: ©armat, inbem er fie bon

Szar - Madaj ableitet, b. h. bie hinter ben ffltebem

roohnenben.

©armatien, n. Sarmacya.

©armatifd) sarmacki.

©arfabarilla, ober im gemeinen Seben: ©affabarilte,

f. (Sat. smilax sarsaparilla, L.) $o!n. kolcowej
lekarski, KI. Deutfche — f.

©anbriebgrag.

©arfche, f. (^ranj. serge) sara, materya do pod-

szewek, Tr.; sarsza, sera, Tchn.
©arter, m. (ber) ba6 9Jtobell eineg ©d)iffe8, ber fchrift«

lidje Gntrcurf baju, bie ganje SSauart beffelben, mo-
del struktury wewntrznej okrtu i jego szerzy
i dugoci, Tr.

©affafrafj, m. sasafras (Sat. laurus sassafras, L.);

cf. gend)elhotj drzewo sasafrasowe, 3S- (8ot.

lignum sassafras),

©afjljaft, ad. osiady, zamieszkay.
©a tan, m. (ber) szatan, g. a, djabe, g. ba, dat.

bu, czart, gem. czort; cf. oijm. czert, baljer 1(1

ber Stanic ber kirke ober circe in Corner bielleicbt

gleid)bebeutenb mit czarownica cine Zauberin, «fpeje,

bie mit bem böfen ©cifte SSerbinbung hat; benn ber

83ud)ftab k tolrb ja in ben Dialcften febr oft ge«

quetfeiht, 3. S3. Kikero unb Cicero.

gj. ©atan beb bid) roeg bon mir pód precz
szatanie, id odemnie, bibl.

©atanifd), adj. szataski, a, ie.

©atanSengel, m. (ber) anio szatan, anio z ro-

gami.

©otin, m. (ber) eine Strt halbfeibencr 3euge satyn,

gatunek póljedwabnej materyi, cf. *satyn, atas,
* bawat, g. u, Tr.

Satt, adj. syty, syt, a, e, nasycony, a, e. gg.

ftnb fie meiner fchon fatt? a czem si ju tobie

naprzykrzy? Seben&fatt syty ycia; cf. bibl.

syty dni. De6 SebenÖ fatt fein sprzykrzy sobie

ycie, znudzi sobie ycie. — roerben nasyci
si; cf. naje si. fflean befommt allejS fatt

wszystkiego syto bierze, i snu, i kochania,

i skoków , i sodkiego dla ucha piewania,
Dmch. Dabon roirb er nid)t_ fatt roerben mao to

na, na zb mu to niepadnie, (Ern. <£).; tern si
nie naje, to na jeden zb dla niego, to tyle jak
dla psa mucha. — fein sytym by, nasyconym
by. ©id) fatt feljen napatrze si [do sytoci.
S.ie I)at fid) nidjt fatt hören tonnen nie moga si
dosy nasysze, gin. 4?., beffer do nasucha.
66 ift gleichviel, roobon man fatt roirb wszystko
jedno, czem brzuch nadzia (napchat); czego
si najad, tego si najad; co jad, to jad,
aby syt.

©ich fatt effen nasyci si, mie dosy, ©id)

ganj fatt effen naje si.
©attel. m. (ber) siodo, siodeko, kuibaka. 2) —

,

fig. cianka, upiniasta przegródka w orzechu
Woskim. 3) —

,
podstawek ober podstawka u

skrzypców. gg. er ift ohne ©attel geritten oklep
jecha.

_
Dem Cßferbe ben — abnehmen zdj ko-

niowi siodo, rozsiodla konia. 3emanben au6

bem — heben ober merfen, b. i. mit ©efdjroinbigfeit,

©efd)icflid)teit ober Sift eines 33ortheil6 berauben zbi
z konia, Orl.; z sioda wysadzi, Orl. 24, cf.

z konia wysadzi, Orl.; cf. podsadzi kogo,
SP. gr. z konia go zbia Klorynda, PK.; fig.

wyrugowa kogo « chleba, miejsca, z sioda
kogo zrzuci, pozbawi kogo korzyci jakiej

podstpnie; cf. wy zrzec kogo; cf. ben Stang ab=

laufen szyki komu poama, pomiesza. Sn alle

©ättel geredjt fein, fid) in alle Umftänbc ju fehitfen

roiffen o czowieku roztropnym, który w kadym
przypadku potrafi sobie zaradzi i stosowa
si do okolicznoci; fid) in ben ©attel fd)h)ingen

uwinnie dosie konia, zarwa co zrcznie.
geft im — flt)en krzepko w siodle siedzie, mie
si na pieczy, i nieda si oszuka. JSemanbeni

in ben — helfen dopomódz komu do urzdu, —
do chleba.

©attelbaum, m. (ber) ber Sattelbogen lk, g. u, L.t

Orl. 31.

©attelbein, n. (baS) siodo Tureckie w Ana-
tomii, L.

Sattelbad), n. (ba6) dach siodowaty, na obie
strony schodzisty, dwuokapowy.

Sattelbetfe, f. (bie) pokrowiec, powoka na siodo,
Tr. f. Detfe.

Sattelfeft mocno w siodle siedzcy; fig. mocny
w czem.

Sattelgurt, m. (ber) *podcigacz, poprg, L.
Sattell)of, m. (ber) majtno wolna od pa-
szczyzny.

©attelholjer, PI. awki sioda, L.

©attelfned)f, m. (ber) stajenny parobek, koniuch,

Stuff.; masztalerz, g. a.

Sattel fnohf, m. (ber) kula siodowa, Tr., kula u
sioda.

Satteln, v, a. sioda. Daß Cfcrb fatteln osioda
konia, sioda kulbaczy.

Sattelbferb, n. (baß) ko siodowy, ko pod sio-

do, — pod kulbake, — podsobny, L.
Sattclfteg, m. (ber) llabk u sioda.
©attcltafdjc, f. (bie) torba. * tajstra konnemu do
ywnoci suca; cf. 'sumki, PI.

Satteljcug, n. (ba@) rzd siodowy, siodo ze
wszystkim porzdkiem, kuibaka.
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Sattheit, f. (bie) syto.
Sättigen, v. a. syci, nasyci.
©óttigenb sytny, j. 83. pokarm.
Sättigung, f. (bie) nasycenie. Sr. biS jur — do

nasycenia, a do sytoci.
Sattler, m. (ber) siodlarz, g. a.

Sattlerarbeit, f. (bie) siodlarska robota.

Sattlerhanbroerf, n. (ba6> siodlarstwo.

©attfom, adj. hinreichend dostateczny. 2) — adv.

dostatecznie, dosy, podostaikiem.

©attfamfeit, f. (bie) dostateczno.
©aturei, f. czber ober czbr, f. Sohiienfratit-

Saturn, m. Saturn, g. a.

©atl;r, m. ein SBalbgott, gelbgott bei ben Otiten, sa-

tyr, g. a.

Satcre, f. (bie) ein Strafgebicht, eine Spottfchrift sa-

tyra, wiersz ganicy ze obyczaje.j

©atjrenfchretber, m. (ber) satyryk, g. a, satyro-

pis, g. a, pisarz satyr.

Satbrifd), adj. satyryczny, ganicy, uszczypli-

wy.
Satljrifiren, v. n. satyryzowae.
Sab, m. [ber] ber Sprung skok, sus, Sr,. Tygrys
niezmiernego da snsu, (a); pd, zapedj 2) —

,

ber Sinfatj im Spiel stawka.

3) — , ©obenfat} mety, PI. ustoiny, fus, osad,

SBj. _
4) — , Sämlinge a S3. Sa^farpfen narybek,

drobiazg. 5) skadanie liter (do druku).

6) ber — , jeber burd) 3Borte auegebrucffe (SebanFe

okres, twierdzenie, zdanie; tema,'*assumpt mó-
wienia, peryod, zaoenie, propozycyja, zao-
ona materya; cf. kategorya, L.

Sin angenommener Sat) ober ©runbfat} propozy-
cya, zasada; @r. podug zasad ustanowionych,
RS.; cf. rzecz, wniosek, et. pozycya; S$. we-
dug szczególnych pozycyi taryffy celnej, in

Rechnungen (a) cf. niepowtarza sie tu szczegó-
owych pozycyi kadego wydatku, (a).

SRad) bem niebtigften Sat} podug najniszej po-
zycyi (a); cf. pasmo sów, szyk sów, wyra-
zów, cf. czonek mowy, cf. ogniwo niowyj in

bem SSarfch. Dziennik Kr. pnbet man okres in ber

Sebeutung bon Sat}. Sj. okres mowy cigaj-
cy si do — . It. znajduje si nakoniec okres
w tej mówi, który daje przewidzie zamiar
Rzdu Francuskiego — (a).

Sr. nauczj ciel tak mia gos sodki i tak grun-
townie zaoenia swego dowodzi, e razem
6erce i umys zajmowa, (a)j wnioskowania
dziel si na zaoenia ogólne i szczególne,
SP. Sin"— Satj bon Schachteln rzd pudeek,
SSarfd).

Sät}e machen (bon ^ferben) hasa; Sr. w twych
kach wiatronogów rce mnóstwo hasa,
Tremb.

Safjhafe, m. (ber) zajc samica; cf. zajczyca;
cf. Stuff, zajczycha.

Satjfarpfen, m. (ber) karp' na zarybienie.

Saijung, f. (bie) ustawa, uchwaa, dogma. Reiches

fatjung statut rzeszy niemieckiej. Satjung ber

SBelt (bibl.) ywioy wiata. Väterliche — usta-

wy przodków. Sin — halten trzyma si nauki
podanej.

Safcjeit, f. (bie) bie 3e>* roenn ba§ SBilb 3unge ju

rrjcvfen pflegt, bie -fpetfjeir, czas kocenia si, czas
hodowania lub wychowu modych (mówic o
dzikich zwierztach).

San, f. (bie) winia, maciora; 2) —
,
plama, (na

papierze) yd; 3) —, unfläthige Sßerfon plugawi-
ca, L.; cf. plugawiec.
Sr,, bor bie Säue roerfen rzuci co przed winie.
Sj. rzu winiom pery, a one myl e groch.
SBarfd). Die Sau toalet fleh im Äoth winia wala
sie w bocie. Sine — mit gulbenem |>aarbanb,
Spr. Sal. 11, 22, niewiasta pikna a gupia jest
jako kolce zote w pysku u wini.

NB. W zoonych oznacza plugawo, nie-

chlujne gospodarstwo.
Sau, ein glufj Sawa.
Sauauge, n.

f.
Sinbeere, bierblättrige.

Sauber, adj. rein, fein, jierlich czysty, chdogi, o-

chdony, ochdoony. ozdobny, porzdny, wy-
tworny. 2) — , ironifd) ladajaki, nicpotym. 3)

— , adv. czysto, chdogo, ochdonie, chdonie.
Sr. faubere Slrbeit wytworna robota, przepyszna
robota; fauber getleibet porzdnie ubrany, SSarfd).

Sauber er, m. (ber) czyciciel, zmiatacz.

Sauberteit, f. (bie) czysto, czystota, L.; cf.

chdogo, ochdostwo.
Säuberlid), adv. behiitfam, borfichig, gelinbe ostro-

nie, askawie, piknie. Sr. fäuberlid) mit einem

fahren askawie si obchodzi z kim.
Säuberung, m. (ber) ein SÖienfd) ber fich mit über«

triebener Sorgfalt ber Sauberfeit in ber Äleibung be*

fleifjiget elegant, elegancik, g. a, fircyk, modni,
cf. *gadysz, galant, palantom, lalka.

Säubern, v. a. ochdoy, oczyci, czyci,
chdoy, wychedoy, pochdoyc, omy.

Säuberung, f. (bie) oczyszczenie, chdoenie,
czyszczenie, ochdoenie.

Saublume, f. f. Soroenjahn.

Saublut, n winia krew.
Saubohne, f. (bie) wyka, bob, f. ftelbbohne.

Sauborg, m. (ber) mniszka; cf. Äafd). emborga.
Saubrot, n. (ba§) ©runbbirn sonecznik bulw,

KI. (8at. helianthus tuberosus) , winiak , L.,

wini chleb, wini orzech, gdua ziemna, L.
Sauce, f. (bie) (frj. czyt. zöse) sos, g. u. SDidfe —

sos zawiesisty.

Sau b i fiel, f.
f. ©änfebieftet, gemeine, 2) f. <Dreibiftef.

Sauer, adj. kwany, fig. markotny, cierpki, bar-

szczcy si, rozgniewany, gniewliwyj bon ber

Slrbeit przykry, ciki, cf. ba8 opp. bon kwa-
ny ift przany ungefauerteS. <5r. e8 fich recht

fauer roerben laffen stara si o co usilnie, z tru-

dnoci, ciko pracowa; cf. GS fam ihm —
an z trudnoci mu przychodzi, bardzo mu to

gorzko przyszo, cf. naby w pocie czoa, 5Sj.

Sc. ©öthe hat e fid) recht fauer roerben laffen Gete
przyoy wielkiej pilnoci, przezwycia
wszelkie trudy pracowicie, mniej zwaajc na
przykroci z mozoln prac poczone, cf. wi-
zerunki i roztrzsania naukowe, Nro. I , Wilno
1834, pag. 58, roo_ bie Stelle fo_ gegeben ift G—
umia passowa si energicznie!!! Semanbem
bas Seben fauer machen przykrzy komu ycie;
fauer fehen kwano ober krzywo (eig. fcheel) pa-
trze, krzywi si, kwasi si, marszczy czo-
o, eig. bie Stirn runzeln, zaspia twarz, patrze
pospno, ponuro, kwano, markotno.
— roerben kwanie, zkwanie, przykwaniee,
eig. ein roenig fauer roerben.

Saurer SBein kwane wino; faure Slrbeit cika
praca, przykra, cika robota. Sin faureö @e=
ficht kwana twarz, twarz ponura.

Sauerad) f. Serberbeeren.

Sauerampfer, m. szczaw', g. iu, szczaw' kwany,
Kl. Hg. (8at. rumex acetosa). Äleiner — f.

Schaafampfer.

Sauerbraten, m. (ber) piecze z octu.

Sauerbrunnen, m. (ber) kwanice, Pi. g. kwa-
nie; cf. kwany zdrój; cf. kisielice, PI. g. —ic,

SBenbifd) ttnb alt=spoln.;

£a6 Dftpreufj. Stäbtchen: greiftabt heifjt aud) qSofn.

fo, bielleicht ift bort ein Sauerbrunnen geroefen.

Sauerborn, m. f. ©erberbeeren.

Sauerei, f. [bie] wistwo, nieczystota, nie-
chlujstwo.

Sauerhonig, m. (ber) octomiód.
Sauerflee, m. szczaw' mniejszy, KI. (2at, rumex

acetosella).

2) f. 83ad)ampfer.
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©auerfraut, n. (ba§) kwana kapusta; kapusta
kwana.

©äuerlid), adj. kwaskowaty, przykwany, L.j
przykwaniay.

©äuerlichfeü, f. (bie) kwaskowato, przykwa-
sek, L.

©auerling, m f. 83ua)ambfer.

©auertl, v. n kwanie.
©äuern, v. a. zakwasi, kwasi. Den Jeig fäuern

ciasto zakwasi aud) — zakisi, 35^ j.

©auerfalj, n. sol kwana, *podsolan, g. u, L.
©auerfaljftoff, ni. *solan, g. u. L., beffer chlor, SBg.

©auerfichtig, adj. tetryczny, ponury, z kwana
mina.

©aucrfüC, adj. slodkokwany, beffer ifl sodko-
kwaskowaty, SBarfd).

©auerftoff, m. (ber) *kwasoczyn, g. u, beffer kwa-
soródi cf. L. *podkwas.

©atierteig, m. (ber) kwas, g. u (do zakwasze-
nie).

©ouertopf/ ra. (ber) fig. czowiek kwany, te-

tryk. (r. Muri) ©auertöbfe fiid)t ber <£wfer i im-
bier robak toczy; i kwane jabko robak gry-
zie; i w kapicy wena.

©atiertöbfifd), adj. kwany, kwanogniewliwy,
tetryczny, ponury, pospny, cierpki, cf. barszcz,
barszczcy si.

©aucrroaffer , n. (bag) kwana woda (mineralna).

©auerung, f. [bie] zakwaszenie, kwaszenie,
kwasu zadanie, aud) zakiszenie, SBj.

©oufang, ra. (ber) polowanie na dziki. 2) —

,

miejsce gdzie ich owi, knieja sieci opasana
gdzie zwierza na dokonanie napdzaj.

3) —
,
pchniecie oszczepem, — kordelasem.

©aufauö, i», (ber) pijak ober pijaczysko, suszy-
kufel, sczykufel, moczyws, dyhidzban.

©aufbruber, m. (ber) spópijacy, wspópijak, ko-
lega kieliszkowy, f. ©äufer.

©aufen, v. irr. a. unb n. ni. h., Prs. id) faufe, bu

fauff, er fäuft, Imperf. id) — , er foff, Conj. bafjid)

— , er fóffe, Imper. faufe, Part. Pu. gefoffen pi;
upija si, pija, yka; opn, flaszki suszy,
wytrzsa flaszeczkij fld) bollfaufeu upi si po-
rzdnie, zern si.

©aufen, n. (baö) ber ©off pijastwo, opilstwo,

pijatyka, upijanie si, ykanie, birbanterya.

@r. fid) baö — . angeroóljnen przywykn do pi-

jastwa, ober beffer naoy si pijastwa; fid)

beö ©aufenö befleißigen chodzi za pijastwem,
— w pijastwach, Sfaia, 5, 11; cf. kaplic od-
wiedza gdzie kieliszkami dzwoni, SGBarfch.

Der fid) geru boli fäuft opiy, a, e.

©aufendjel, m.
f.

-gwarfrrang.

©äufer, ra. (ber) pijanica, opój, g. oja, pijaki cf.

sczypiwosz, eig. SSierfaufers moczyws, blbosz,

g. a. Der — roirb berarineu pijanica i arok
zuboeje.

©auferei, f. (bie) bie Söderei opilstwo.

©äuferin, f. (bie) bie ©auffdmefter pijaczka.

©aufgelag, n. (bas) bie ©aufgefeltfrhaft pijatyka,

pijacka gospoda, L.; cf. kompania pijaków.

©aufgurgel, f. (bie) ber Saufl)a(8 bibosz, pijak.

©aufhaue, n. (baö) dom pijatyki.

©auflieb, n. (bai) piosnka pijacka.

Sauf luft, f. (bie) skonno do pijastwa.
Saugaber, f. ibie) f. ©auggefäfj.

©äugamme, f. (bie) karinicielka, DD.; mamka,
piersiami karmica.

©augbfinbel, n. [baö] ober baö ©augbtinbel smo-
czek z gaganków, smoczek, DD.

©augeferfel, n. (baö) prosi ssce, prosi u cycka.

©augefifd), m. (ber) trzymonaw, g. a, Jarocki
ober trzymonawek, g. wka; Sat. echeneis re-

mora; cf. 83>[)m. przypinak.

©augegefäfje, $1. ssce naczynia, bot. limfaty-

czne —

.

©augelalb, n, (bab) ciel ssce, — przy krowie. I

©augefänneben, n. (ba6) ber Sutfdw smoczek, g.
czka, DD.; mamka, g. S3, mamka blaszana, DD.

©augelanim, n. (ba6) jagni ssce, — u cycka.
Saugen, v. irr. a. unb n. m. h., Imperf. id) — , er

fog, Conj. bafj id) — , er föge, Part. Prt. gefogen
ssa, Praes. ss, Praet. ssa. Sr. bie ääienen fail*

gen -fjonig auö ben S3lumen pszczoy wysysaj
miód z kwiatów.
Gttoaö ano ben gingern fangen wysysa co z palca,

zmyla Der Schroamtn faugt baö SBaffer in fid)

gbka cignie wod w siebie.

©augen, n. (t>aH) ssanie, wysysanie.
©äugen, v. a. karmi (piersiami), ssa dawa, cf.

Söhmifd) koi. — , Slmme eines Äinbeö fein mam-
czy

©äugen, n. (baö) karmienie.
©äugenb, $art. karmicy. Die fäugeube Äub kro-
wa od cielcia.

©auger, m.
f. ©augefifd).

©augeröhre, f. (biet rura wodocigowa; rura ss-
ca; cf. naczynie ssce.

©augeriiffel, m. (ber) ryjek, g. ryjka, którym
si owad wpija.

©äugethier, n. |baö] zwierz ssce.
©augeroerf, n. (baö) pompa ssca ober pompa
wcigajca wod, machina wodocigowa, niby
wodocignia.

©augejai)n, ni. (ber) f. 3)tild)jahn (bei Jhieren).

Säugling, m. (ber) niemowitko, aud) beffer nie-
mowltko, SB}., dziecko ssce, dzieci przy pier-
siach, przy cycku; bon Sh' eietI osesek, osysek,
sysak, sysu, L.

©auglutfcher, ni. (ber) smoczek, Dziark.
©äugthier, n. (baö) zwierz ssce.
©auf) al}, f. oberb. f. ©aubetje polowanie na dziki.

©auhirt, m. (ber) winiarczyk, winiopas, pa-
stuch wi.

©auigel, m. [ber] f. ©r&roeinigel je, g. jea. 2)
— , eine unreinliche Sßerfon winiarz, *wicuch,
wintuch. L.

©ältifd), adj. wiski, niechlujny, nieochdonj;
2) adv. po wisku, nieochdonie.

©aufnoten, in. f. Sadjfchaum.

©au traut, n., nad) .freinf. aud) gerfelfraut genannt,

tuelcbeö fiefye oben; benn baö bon Sinbe auö alten

S3otanifern angeführte smagliczka bat roeber Kl.

nod) Jundz., smagliczka, L., f. Stachtfchatten, ge«

meiner.

©Olli, m. Szawe, g. wa, Saul.

©aulachc, f. (bie) winia kaua, kaua w któ-
rej si winie walaj (tarzaj).

©d u Id) en, n. (baö) supek.
©aule, f, (bie) stup, g. a, supiec, g. pca, cf. bob*

in hd) unb flabifd) stop; filar, kolumna, posg
(Silbfäule) g a, ober L., Tr. g. u ?.

Daö Äapital einer — slupogów, g. n, L. , ober

nadsupiec.
SSaö auf ©äulen ftebet filarem podparty.

©auleber, n.(baö) baö ©chmeinölebcr winia skóra.

2) eine unreinliche jerfou winia, gnojek, winie
ucho.

©äuleljanlauf, m (ber) spy, g. u, L. Sat. apo-

phygis.

©äulcneiiifaffung, f. (bie) okoosupie, L.

Säulenförmig, supiasty naksztalt supa.

©äulcnfufj, m. |ber] suponog, g. u, stolcokryw,

g. a unb u. L.; podnóe, podstawa, SSj., postu-

ment, supobuwie, L.; noga supa, podsupie.

Säulengang, m. [ber) kolumnada, *ambit, kolu-

mny, portyk, cf. wystawa, granj. peristie, naci)

Raczyski.
Säulenbalö, m. (ber) szyja u gowicy supa.
Säulenfnauf, m.|[beij kapitel, *makowica, gaka
supowa ober — filara.

©äulenfopf, m. [ber] gowica, kapitel.

©óulenfranj, m. (ber) slupowieniec, supokraniec,
g. ca.
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Säulenlaube, f. <bie) portyk, g. u, kolumnada.

Säulenorbnung, f. (Die) porzdek filarowy,

äBarfch.

Säulenreihe, f. (bie) rzd srupów.

Säulenfchaft, m. (ber) supopie, g. pnia, L.

Säulen ftuhl, m. (bei) podsupie, stolcobuwie, L.,

podstawa, B., podkad supa, supostolec, g. lca,L.

Säulenroeite, f. (bie) midzysupie, n.

Säulenrcerf, n. (ba§) *kolonada, beffer kolumna-
da, gSj., kolumnowanie, SBj- slupy P'-

Sauloffel, m. f.
glu&fraut.

Saum, m. (ber) brzeg; eine© ÄleibeS szlak, obwódka,
obrbek, podoiek szaty, kraj szaty; 2) -, eitle

Saft," Schroere ilómok, juk, juki, Pi.; *sumki.

Suu melb, f. f. ©änfefujj, fchäblicher.

Säum|en, v. a., mit einem ©aume uerfef>en obrabia,
obrbie, bramowa, obrebywa, tam obszy,
obrbek da.

2) — , v. n. m. h., jaubern zwlóczye, opónia
si, baamuci si, mitry, odwleka, odwla-

cza, odwóczy, »mieszka, omieszkiwa, oci-
ga si, znierychli, znierychla, bawi, si.

gg. bef Job fäumet nid)t mier nie omieszka;

fäume nict)t nie odwaczaj, nie zwlekaj, bibl. nie

mieszkaj (w drodze).

Säumer, m. (ber) opieszalec, baamut, mitrga,
opóniacz, opónicie!, opóniajcy.

Saumefel, m. (ber) ber SßacTefel osio juczny, —
tlómokowy, ciarowy.

Saumfarrn, m." (ber) orlica, KI., zgasiewka,
Jundz. Spt. pteris

Säumig, faumfelig, adj. powolny, baamutny, o-

mieszkiwajcy, mudny, uierychy, póny, o-

pieszaly.

Saumling, m. fber] opieszalec.

Säumniß, f. unb n., ber SSeijug zwoka, mitrga.
2) bie .&inberung, ba8 Einbeinig zawada, prze-

szkoda.
Saumbferb, n. (baS) ko tomokowy, Tr; juczny
ko.

Saumfattel, m. (ber) ein ööljciner Sattel auf mci*

ehern Saum* ober Saftthiere ihre Saft tragen siodo
na bydo tomokowe, kulbaki, *burdy; cf. L.

juki, torby skórzane, które si z sprztami
kad na konia jucznego.

Satimfelig, f. fäumig.

Saumfeligfeit, f. (bie) opieszao, baamuctwo,
mlirenie, odwóczenie, zwóczenie, zwoka,
zwlekanie, lenistwo, eig. gaulfjeit, Jrägheit; nie-

dhalo ober niedbalstwo, eig. [Unachtfamfeit, Stad}»

Iäffigfeit.

Saumthier, n. (ba) bydl juczne.

Säumung, f. (bie) feiten für Säumen, n. zwoka,
mitreenie, baamucenie, odwoka, muda, o-

mifiszkiwanie, odwóczenie.
Saunitfel, m. f. Sanifct

©aurach, m. f. Seiberbeeren.

Säure, f. [bie] kwas, g. u, kwano, kwasek,
g. sku.

Sättreftoff, m. (ber) kwsoród, g. u.

Saurüffel, m. (ber) ryj, g. ryja 5 ry, g. a, SSolf).

Saui, m. f. ©efaufe unb 33rau8 szum, g. u, hulan-

ka, lusztyk, uciecha, huczna rado i wesele-
nie si; cf. ? wrzask, haas; cf. *szaszor, eig.

Córm unb Sbeftafel roobei Streit unb .fränbel bor«

fallen, $r.=$oln; huk, szelest. 3n — unb S3rau8

leben szumnie y.
3n Sauö unb S3rau8 leben hucznie i hucznie y
hula sobie, y jak pczek w male, w zby-
tkach y, opywa w rozkoszy, deboszowa,
lustykowa sobie.

Saufchroemme, f. (bie) kaua winia.
Saufcfopfi m. (ber) wiszczypka, L.
Säufein, v. n. szelecie, szmera, powiewa,

ziuzia, Stuff, unb SSarfch.

2) — , n. al@ Subst. verb, szmer, szelest, ziu-

zianie, uanie Sjk.^olu. gin &inb burd) — iu

ben Schlaf bringen uziuzia dziecko, aBarfch.

Saufen, v. n. hucze, szelest robi, szelecie,
szumie, potnie wiszcze, wista. ®er

üffiinb faufet wiatr wiszczy, — szumi, — hu-
czy, dm wiatry, Dm. 5.

Saufen, n. (ba6) szmer, g. u, szemr, gwar cichy,

chwist , wist , szum ,
gos wiatru , szepta-

nie , ziuzianie, SBarfd). 35aS Saufen im $o_pfe

szmer, szum w gowie, L.— in ben Obren grzmie-
nie w uszach, szum, L. g£. szumu i pisku
w uszach doznawa, DI>.

Sauferoinb, m. (ber) wiszczcy wiatr; szumieb,
pdziwiatr.

Sauftall, m. (ber) chlew, g. a. winnik.
Sautrog, m. [ber| koryto dla wi.
S aut ob, m.

f. ©änfefufj, fdjäblicher.

Sauoe'garbe, f. (bie) stra czuwajca, (a); —
dla obrony.

Sauroicfe, f. f. gelbbohne.

Sabol;arb, m. (ber) Sabaudezyk, g. a.

Sanoi)en, n. Sabaudya.
Saborjifd) sabaudzki.

Sabol;erfohl, m. (bet) (Cat. brassica oleracea sa-

bauda) kapusta Sabaudzka, cf. Rob. ogrodnik,

54; Stuff- Sawojkol, Sawojska kapusta, kapusta
woska, 23arfd).

Sbine, m. (ber) zbir, ceklarz,
f.

£äfcher, cf. sie-

pacz.

Scabiofe, f. gvo&e, gemeine, f. Slcferfcabiofe; blaue —
f.

SSergfcabiofe. ©elbe — (Sat. scabiosa ochroleu-

ca) dryakiew siarczysta, Kl. Jundz.; wierzbni-
ca siarczysta, Hgn. Äleine — f. SÖergjafione.

Scala, f. (bie) ber äJcaafjftab skalo, dziaka, L., bef*

fer podziaka, SBj.

Scanbiren, v. a. kadency ukada, B.; (wiersze)
skandowa.

Scabulier, n. (baö) szkaplerz, g. a, Scabulier*

Srüberfchaft bractwo szkaplerzne, BS.
Scartefe, f. (bie) pismido, (a)j szpargay, PI. L;

pisanina, bazgranina.

Scene, f. (bie) ber Stuftritt scena.

Scenifd) sceniczny, — nie.

Scepter, n. (ba§) (feiten m.) ober ber 3fptcr bero,
*sceptr.

Scepterträger, m. (ber) beronosz.
Sd)aaf f. Schaf, n. owca.
Schaam, f. f. Scham wstyd, wstydliwe czonki.
Schaar, f. f. ©djar, gromada, kupa, tum, zgraja

etc.

Schabe, f., berfchiebene #rten bon Snfeften, roetche an=
bere Jtorber jerfreffen ober jernogen, bie Slcotte,

SJlilbe, Slffel, *mota, SPBarfch.; mól, molik, g. a;
prusaki, tarakan, olhljn., Stuff, prusaki gatunek
much mitki, koloru ciemnoóttawego, lataj-
cy, dotkliwie po ciemku ksajcy. SDie Sucher*

fd)abe pustosz, g. a. L.

Die Cßeljfchabe, kouchowiee. 35ie Äleiber= ober

Juchfdjabe suknowiec, grylica, Stagufanifch

;

2) —, ein SBerfjeug jum Sd)a6eu skrobado,
*szaba, L.

Sd)obeifen, n. (ba%) skrobado, skrobaczka, bef»

fer skrobacz, Techn.
Schabelbohne, f. (bie) groch szablasty, fasola

(eine Heinere särt au8 SSolhwiien bon fehr fchonem ©e=
fdjmacf, f. Säbelbo()ne.

Schabemeffer, n. (ba§) skrobak, g. a, *szaba,
L.; rzezak, g. a.

Schaben, v. a. skroba, oskroba, struga, eig.

fchnifceln. gj. ber Dch8 fdjabt fid) wó czochra si,
SBarfcb ; trze si; cf. czochra si; 3. S3, czochra
si jak . Sewanbem fin Stübchen fchaben gzy,
gzy, gzy marchewka, SBarfch.

Sdjäben, PI. ohne Sing, nieberf. Scheben padziora,
PI. bon padzioro, f. 2(cheln unb 2Cuge; kostra,
halbrufj. Sj. drogi mokre kostr wyciea co-
rocznie, P. Jan.
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®d)abcnfraut,n.f.@o[bfnöj3fd)eii. 2)f.3üngling8blum.e.

Schabern a cf, m. (ber) figiel, g. gla, psota, psikus,

g. a. jum — na psot.
Schäbig, adj. = fräfjig, wierzbowaty, krostawj,

parsz3'wy, eigentl. räubig; liszajowaty, S3öhm.;

üszaj, im Sßoln. eigentl. eine gled)te.

Sd)abig, adj. peen molów; pody, wytarty, lichy.

Scbabfäfer, m. (ber) karaczan, L. Sat. blatta.

Scbabracfe, f. (bie) czaprak, g. a. *szabraka, Tr.
Sd)abfel, n. (ba6) oskrobinki, oskrobiny, PI.;

skrobanina, skrobina, oskiobina, f. Slbfchabfel.

Sd)ach, m. (ber) Król Perski. 2) — , n. öaö Schad)=

fpiel szachy pl.

— bieten szach dawa. ?m — fielen w szachu
by, — fpiclen gra w szachy.

Schachbrett, n. (ba6) szachownica.
(Schacher, ra. (ber) szachrajstwo.
Schacher, m. (ber) otr, g. a. zbójca, ein armer
— chudy pachoek, wspóukrzyowaniec , cf.

zoczyca? Sue 23, Ober ukrzyowaniec.
Schacherei, f. (bie) szachrajstwo.

(Schacherer, ni. (ber) kupczarz, g. a. szachraj.

Sd)ad)ern, v. n. kupczy, frymarczy, szachro-
wa.

Schachfelb, n. (ba8) pole na szachownicy.
Schachmatt, szach z matem ober szach i mat.

2) — , oöllig entfröftet unb fiaftloS si pozbawiony,
omdlay, sfatygowany zmocowany, zmczony.

®d)ad)fpiel, n.(ba8) szachy, gra w szachy. er
auer im <Sd)achfpieI pieszek unb nicht piesek, roie

im B. bei Srettftein fteht.

Schacbfpieler, m. (ber) grajcy w szachy, gracz
szachowy.

Schachftein, m. [ber] szach, g. u, bierka jedna

z tych któremi w szachy graj, figurka sza-

chowa.
<Sd)ad)t, m. (ber) in Sergroeifen each, Aut.; szacht,

okno, szyb, L.; cech, rudnik, szyba, pieczara,

L.j kopalnia.

2) — , ober ®d)td)t ober Sdjedjr, nieberfächfifch für

Schaft ober Stie'etfchaft cholewa.

Schad)tel, f. (bie) ein öehaltnifj bon bünnen Seiten»

tuänben mit einem S3oben unb barauf paffenbem 2)cf«

fei pudo, pudeko, krobka, krubka (nidjt allgein,

betannt); jaszcz, jaszczyk, j. S3 — z masem
soik, soik, Sfk. = $oln.; allein sojek bei bem

Sßarfd). mir ein Sehältnifj hon ©las K.

Schächtelchen, n. [baö| pudeeczko, puszeczka.

Sd)ad)telbecfel, m. (ber) wierzch pudeka, wieko

krobki.

Schachtelhalm, m.
f.

^eermoob; cf. chwoszczka,
kostka, Sßv. = Sßoln. ; cf. skrzyp (Sat. equisetum);

przslka, Äaiinenfraut; przybus , g. u, L.^

Sd)ad}telmad)er, m. (ber) pudekarz, krobnik, g. a.

Schad)teln, v. a. 6zachiynowa, dawa gadzenie,

trze, chedoy skrzypem, kostk polerowa.

2) eig. na pudeka upakowa.
Sch ieh ten, v. a., bei ben S»ben fcblad)ten bi na

rze, zarzeza, zarn, zarzyna; fig. oszuka.
Scbächter, m. (ber) rzenik ydowski.
Scbnchtfraui, n.

f. Sehen, meifer.

Sd)äcte, m. f. Scherte.

Sdiabe, interj. szkoda! poal si Boe! Gj;.

uczeni nasmayli sobie mozgi, poal si Boe
wysilonej ich pracy (a) (Schabe um ihre SIrbeiti.

Schabe, Schüben, m. (ber) ber 9cad)thcil, ffierluft, bie

SBcrlelmng szkoda, ze, szwank, nadwerenie;
cf. Wuff. wred =$oln. wrzód, eig. G9efd)h)ür; rana

skaza, obraenie. Cr. ein flciiicr Sdiabe ift beffer

ale ein gro&er lepsza szkodka, ni szkoda. Dafj

nld)t ein Schaben cntftche eby si szkoda nie

stal, eby ztd szkoda jaka niewynikla. @r
ringt nad) Sd)aben ten szkod goni, kto co czyni

nagle, L. 9cad) Sdjabcn trad)ten ze rzeczy my-
li. Der Schaben Sofephe, bibl. utrapienie Joze-

fowe.
Schabe, UnglücT mad)t flug szkoda, przygoda do

mdroci droga. 3>urch —n roirb man flug co
zaszkodzio, to nauczyo, mdry Polak po szko-
dzie. SBer ben —n ho. 1 baff für ben Sbott nid)t

forgen czyja szkoda tego i grzech; cf. bitemu
psu dosy kij pokaza. 3" —n fommen, —n
Ifiben szkod ponie, szkodzie podpa; um
Hiebt Schaben ju nehmen aby nie uledz jakiemu
przypadkowi, Contr. 1828; uszkodzeniu pod-
pa, (a); cf. szkodowa. Du haft co bir felbft

jtim — n getl)0ll saine sobie szkod wyrzdzi.
Schaben nehmen szkodowa na czem. @r hat ei=

nen Schaben am gufj ma szkod w nodze, an
nicfjtS Sdjaben leiben w niczem nie szkodowa.
gür Schaben adjten za szkod poczyta; fleh fei»

ueó SdjabenS erholen odwetowa swoj szkod,
wetowa na kim, ciga czego na kim, L.

Sch i bel, m. f. SdteDel.

@d)aben, v. n. szkodzi, zaszkodzi. Gf,. inbem
mir onbern frhben mollten, ifdjabeten roir un8 felbft

chccy komu innemu szkodzi, zaszkodzilimy
sami sobie; et. dmuchajc na cudz wieczk
gasilimy swoj wasn, (a). 3Bo6 fdjabet bir am
finger? a có ci to w palec? SBas febabet ba6?
có to szkodzi? — zaszkodzi?

Sdjabenerfafc, m. (ber) wynagrodzenie szkody
wetówka, beffer odwet, *wetunek, odwetowanie.

Schabenfreube, f. (bie) rado z cudzej krzywdy,
zoliwa rado ze szkody czyjej, zoliwo,
cf. Ruff zoractwo, zorado; cf. psota; G£.
cudzym si zym cieszy, ndzna uciecha, L.

Schabenfvof), adj. rad czyjej szkodzie, rad
zemu, zoliwy, nieyczliwy, psotliwy, zora-
dny, zoradliwy, Stuff.; weselcy si ober — cie-

szcy si z nieszczcia czyjego, psot lubi-
cy wyrzdza, — W3'iabia.

Sdjabenftifter, m. (ber) szkodnik.

Schabbaft, adj. eine SSerle^nng habenb, befdjäbigt u-

szkodzony, nadwerony, skaz ober wad ma-
jcy, popsowany, nadpsuty, niecay, skaony.

©djabhaftigfcit, f. (bie) uszkodzenie t. j. nad-
psuto, stan nadwerenia.

Scl)abli_ch, adj. Sd)aben*bringenb, nachtheilig, juroiber

szkodliwy, szkod przynoszcy, niepoyteczny,
eig imnüij

Sd)äblid)fcit, f. (bie) szkodliwo.
€cbabloö, adj. unbefd)äbigt; befonberS roegen eines

SBerliiftcö Grfai3 habenb unb befommenb] bezszkodny,
nieuszkodzony, niepopsuty, cay; wynagrodzo-
ny (za szkod); fcbabloS r)n(ten wynadgrodzi,
nagrodzi szkod, indemnizowa. Gr i)ä\t fid) —
Avynadgradza to sobie. Gr. Elektor ma by na-
grodzony przez inne Opactwa w Szwabii, (a).

Scl)ablo8baltung, f. (bie) wynagrodzenie, wyna-
groda szkody, indemnizacya, bezszkodno. —
jufidjern zabezpieczy bezszkodno, BS.

Sctjablofigfeit , f. (bie) stan wynagrodzenia ja-

kiej szkody, wynadgroda szkody, indemniza-
cya, nieszkodowanie; cao, nieuszkodzono,
bezszkodno, wynagrodzenie (za szkod); cf.

ubezpieczenie.

Schaf, n (bae) owca, owieczka, eig. bae Sd)äfd)en.

Gin gcbulbigeS Schaf cierpliwa owieczka. Gin

ttirfifdiee ober rcalladjifcheö _ — bierka, L. Gin
gcfd)ornc8 — owca strzyona. Grftlingc ber Schafe
pierworodne owce. Gin irrbifche6 Sd)af bdna
owca. Gj. ein róubigeS — fieeft bie gange ^"eerbe

an jedna parszywa owca ca trzod zarazi.

Sd)af=, bom Sd)af owczy a, e.

Sd)afampfer, m. (ber) szczaw' mniejszy, KI.

Htrn ; szczaw' polny, Jndz.; szczawik, Hgn.,
l'ot. rumex acetosella.

Sd)afblattern, PI. opice, Pl.; cf. Tr. ogie pie-

kielny, choroba od którj owce pryszczelów i

guzów dostawszy zdychaj.
Schafblöcfen, n. (ba8) beczenie owiec.

Scbafbod1

, m. (ber) baran, g. a. tryk.

Sd)afb utter, f. (bie) owcze maso.
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Scbafdjen, n. (bag) owieczka gr. fein — aufg

Jrotfene bringen dobrze byczka swojego wypas,
SBctrfcf) ; na brzeg ódk wycign, Krsk. L.;

na suszy kota (SInFcr) cign, na suszy py-
wa, L. g. oer Fimmel ift Doli Schäfdjen S. Piotr

owieczki pasie.

Schäfer, m. [ber] owczarz, g. a. gj. bie — fcl)t»aj=

jen unb ber SBolf >olt bie ©chafe gadu, gadu, a

psi w krupy, a winia ryje, a wilk w owce.

Sd)äferei, f. (bie) owczarnia.

Sd)äfergebid)t, n. (bci8) pasterka, sielanka.

Sd)äferf)UHb, m.(ber) kundel, g dla, pies trzody,

— owczarski; cf. pies pastuszy, Tr.

Sdjäferhütte, f. (bie) szaas, g. u (owczarski).

Schäferin, f. (bie) owczarka.
Sd)äferfnecht, m. (ber) owczarek, äßj., owczar-

czyk.
Sd)äferlieb, n. (bag) sielanka, pasterka.

Sd)äferbf eife, f. [bie] piszczaka pastusza, Tr.;

fujarka, Üffiarfd).; — z wierzbiny.

©crjäferftunbe, f. (bie) sodka godzina mioci.
Sd)äfertafd)e, f. (bie) biesagi pastusze, Tr.

f. .&>
rentafdje; cf. toboa ober befannter torba pasterska.

Schaff, n. (ba6) f. SBanne ober Sapf; i) —, in

SJJreufjen für Schranf, Spinb szafa, szafka.

Schaffell, n. (bag) barania skóra, ffiarfd).; skórka
owcza. <Sj. jeszcze skóra na baranie, a ju
rzenik pije na nie.

Schaffen, v. a. unb n. m. h., in gefchäftiger 33eroe=

gting fein skrztnym by, krzta sie, mie spra-

w, do czynienienia mie.
Sr roili nichtg mit ihm ju fdjaffen Ijaben nie chce z

nim mie do czynienia, — mie sprawy.
2) — , jur SBirflichfeit bringen, oeyfchaffen posta-

ra si, zjedna, wystara, dostawi; dostarczy
wyrabia komu co; zaszafowa, Sßr.^oln. unb

SBurfd)- ; szafowa; j. Si. Ameryka zdatna jest

szafowa niezmiern moc drzewa, (a). — too*

bin przewie, zawie, zanie (ogólnie spra-

wi aby si dostao co na jakie miejsce.)

3) — , faufetl, erroerben kupi, naby, sprawi.
4) — , etroag bevoorbvingen, roa8 nod) nicht ba roar

(bon ©Ott) irr. Imperf. ich fdiuf, Conj. bafj — fchüfe,

Part. Prt. gefd)affen tworzy, stworzy, stwa-
rza, sprawi. eue laufer fchaffen nowe domy
wskrzesa. Krsk.

g$. ginem Stecht fd)affen dopomódz komu do-
sprawiedliwoci, wymierzy, odda spra-

wiedliwo; fid) felbft Stecht frbaffen swoim wa-
snym sdzi by, sprawiedliwo sam sobie

uczyni przez si Ober sobie samemu sprawie-
dliwo uczyni, — znale, — wymierzy,
SBj. gj. czyja sprawa? Pana Wójta, kto j
sdzi? Pan Wójt, SBarfd) ©ericfjt unb ©erechtig»

feit fd)Ciffen sd i sprawiedliwo wykonywa.
3d) roili fd)on Hülfe fd)affen ja temu poradz, za-
pobiegn. Sfatt) fd)affen zaradzi w czem ober

— czemu, ginem Sinberung fchaffen folg uczy-
ni; umierzy, 3. 33. ból. Slug bem SBege fchaf*

fen sprztn, uprztn z drogi. ginem biel

JU fchaffen machen narobi komu wiele ambarasu,
kopotu, trudów, zachodu, korowodów, SBarfch.

ffionath fdjaffen przygotowa ober przysposobi
sobie ywno, — zapasy; zasobny w róne
zapasy, 3Bar-fch. SDit ^)änben — robi co rko-
ma. 35aS Seine fdjaffen rzeczy swoich pilnowa.
3Ba8 ju febaffen fjaben odprawowa powinnoci.
3Ba8 ju fd)affen geben zadawa prac komu. g.
fchaffe in mir ©oft ein reines ^»erj serce czyste
stwórz wemnie o Boe, Sßfalm 51, 12. ffia§ bab
id) mit bir ju fd)affen? a co mnie do ciebie? có
ja mam z tob do czynienia? fid) einen öom £wlfe

fd)affen pozby si kogo, [oddali co od siebie,

uwolni si od czego. 3d) roiu" nichtg bamit ju

febaffen haben nie chc z tm nic mie do czy-
nienia, nie chc si w to wdawa; Pd) einJUeib

febaffen sprawi sobie sukni.

Schaffen/ n. (ba8) stworzenie, sprawienie, do-

starczanie etc.

Schaffleifch, n. (bag) baranina, skopowina, owcze
miso.

Sdjaffner, m. (ber) szafarz, g. a. sprawnik, *klu-

cznik, opatrzycie!, komisant, powiernik.

Sdjaffnerei, f. (bie) szafarstwo; opatrywanie,
sprawowanie czyjego gospodarstwa.

Schaffnerin, f. (bie) szafarka, opatrzycielka, do-

stawicielka, gospodyni, klucznica.

Sdjaffot, n. (bog) rusztowanie (do tracenia).

Sd)affutter, n. (bag) pasza dla owiec.

Schafgarbe, f. cf. Scha'fcheer krwawnik (2at. a-

chillea millefolium, L.) f. gelbgarben.

Sdiafgrag, n.
f.

^artgraS

Sd)afbautd)en, n. (baó) biejenige jartc ^»aut, roelcbe

im SJiutterleibc bie grudjt unmittelbar umgiebt, (Sat.

amnios) bona delikatna pód w ywocie bezpo-
rednio otaczajca, Tr.; bieli, czepek.

©prichro. w czepku si urodzi, stryczkiem
zginie, SBarfdj.

Schaf l)irt, m. [ber] owczarz, owcarz, owczarek,
g. rka.

Shafburbe, f. (bie) hurty, orty, Pi.; zagroda
owiec, koszara, koszar, zagrodzenie dla owiec
w polu;cf. zaganka, grod dla owiec w nocy, Tr,

Sd)afl)tiften, m. (ber) kaszel suchy (owiec).

©chaff äfe, m. (ber) owczy ser, owczy serek.

©djafforbel, m.
f. Slcferfielte.

©cfjaflamm, n. [bag] ein gamm roeiblidjen ©efchlechtg

jagni samica •, cf. Stuff, jagnica.

©choflaug, f. (bie) wesz owcza, NB. ift berfchieben

Don Sd)af3acfe kleszcz.

Sd)afleber, n. (bag) ircha, *giercha, owcza skórka
introligatorska. .

Scbaflinfe, f. f. Seilfraut.

©chaflorbeere, f. (bie) ber Äoth ber Sdjafe bobki
owcze, gnój owczy.

Schafmaul, n f. Slcterfalat.

©chafmäfjig owczy i. j. po owczemu.
Schafmilbe, f. f. ©chafjäcfe.

Sdjafmild), f. (bie) owcze mleko.
©djafmift, m. (ber) owczy gnój, owcze bobki.
©chafmolfen, Pi. tyca, serwatka owcza.
Schaf mutter, f. [bie] maciora, maciorka.
Schafott, n. [bag] szafot, pitro do stracenia zo-
czyców wystawione; cf. rusztowanie, SSJj. gj.
skoczy na rusztowaniu, 3Bjj.

Sd)aff)el5, m. (ber) kouch, g. a, barany, PI.

©prirbro. mer ein 9Jiann ift bon rechter STrt , ber
trägt ben Cßelj nad) Himmelfahrt do w. Ducha
niezdejrnuj koucha, a po w. Duchu chod w
kouchu, SUBarfch.

©chafpotfen f. Schafblattern.

©chafrabunjel, m., Schaffcabiofe, f.
f. SSergjafione.

©chaffcheere, f. (bie) noyce któremi owce strzy-
g; cf. strzyyki; 2) eine ^flatije krwawnik.

Schaffd)ur,_ f. (bie) strzy, strzyyny, L., strzy-
enie owiec.

©chaffchroingel, m . f. ^artgrag.

©chafggeficbt, n. (bag) owcza twarz, gupia mina.
Schafgfleib, n. (bag) odzienie owcze.
©chafgfopf, m. (ber) ein ©ummfopf, bzdura, gowa

barania, gupiec, pógówek, koci mózg, L.,
barani eb.

Schafgmolfcn, pi. encica, rztyca, serwatka z
pod sera owczego podpuszczanego, L.

Sdjafftall, m. (ber) owczarnia.
Schaft, m. (ber) am Seuchter, supiec, g. pca, trzo-

nek?. 2) — am Stiefel cholewa. 3) — an einer

Säule niby samosup, g. a, supiec supowy to
jest kolumna bez podstawka i makowicy, su-
piec supa snycerskiego, to jest od podstawka
a do makowicy, Tr.; cf. Ruff. szaft stoba.
4) -, jeber Stamm im Seiche ber jfTangen unb
Säume, pie, prt, odyga, *kcze.

5) — am Sbtefj oszczepisko , drewno u o-
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szczepu; cf. drzewce, n. eigenl. cine Sanje, ein

©piefj. 6) — einer SJtauer slup, filar midzy
dwiema oknami albo drzwiami, Tr.

7) — eineó ©efchityee, loe dziaa. 8) — einer

äiichfe, loe u strzeli^-; oprawa broni; osada;
okadki drewniane, w których si osadzaj ru-

ry flintowe, Joe (liniowe, L.
©eh dft en, v. a., ein @ert>ehr, strzelb oprawi w
oe (drewniane); trzonek da.

©chdfter, m .
f. 8}üchfenfd)dfter puszkarz, oprawu-

jcy bro, okadnik, L., *szeftarz.

©ch"aftgefimfe, n.(ba6) stolcokryw, g. a ot), u, L.;

9tllff. niny kornis u stoba; ucios dolny u stu-

pa, Trój.
©chaftheu, n. bezlist, przslka, strzpeczka, f.

.freermooS. 2) — f. §lrmleud)ter, gemeiner, ramien-
nica pospolita (Sat. chara vulgaris). tauher —
szczecinowata (fiat. chara hispida). giljiger —
kosmata (Sat. chara tomentosa), Jndz.

©rbaftholj, n. (ba6) drzewo na osady do strzelb.

©chdftung, f. (bie) oprawianie, osadzanie.

©chafroeibe, f. (bie) pasza dla owiec, pastwisko;
2) — f. SBcuimrooUentoeibe.

©d)(ifroolle, f. (bie) owcza wena.
©d)afjdcfe, f. (bie) kleszcz, g. a.

©d) a f jucht, f. (bie) chów owiec, chowanie owiec.

©chafal, m. (Sot. canis aureus) Stuff- Szakal, dra-

pieny zwierz podobny do lisa, ob. Lailowski
pars !, pag. 160, fehlt im Jarocki.

©chäfer, m. (ber) artowni, figlarz.

©eh cif ere i, f. (bie) arty, arciki, Pi.

©d)Ctfern, v. n. m. h. artowa, baraszkowa,
arciki stroi, mieszki stroi, rozpustowa,
eig. : Soten reifjeu, SWuihrüUlen treiben.

©chat, adj. geiftloß, fraftloS, rcäfferig, zwietrzay,
wywietrzay, a, e. 2) fig. bahy, miaki, chu-

dy, "jaowy, f. fcibe, pytki, eig. feicht. Gj. ein

fd)aler Äobf miaka gowa; cf. pytka gowa.
©d) ci l be, f. f. gävff, ©fdrfe, jaowica.
©d)dlcben, n. (ba§) ein .gmutchen, skóreczka, u-

pinka. 2) — , ein ©dniffelchen miseczka, czarka.

Da§ Dberfchiilcijen kubek filianki, wierzchnia fi-

lianka. Daß llnterfchildjen spodek filianki; cf.

filianeczka, eig Shee« ober Äaffcefchcilchen

©chale, f. (bie) eineö S3aume8 skóra, kora, eig. bie

fflinbe, Sorfe; ub, g. n, ubek, g. bka, unb aud)

alS f. ubka, g. i, eig. biete SSaumrinbe Sie ©d)ale

einer Gtrrjel czaszka odziowa ober czarka —

,

L. Die — beö Dbfte6 upina, skórka na owo-
cach. Die Slujjfchale skorupa ober skorupka orze-

chowa. Die — juin Gffen misa, miska. Die —
gum Jrinfen czasza, filianka, SBarfch.j allein

Trotz febreibt flianka au6 bem Sihfifdjen. Die
— einer äßage, bie SSagfchale szala, szalka, misa,

miseczka szalna , — wana. Die — cm ber

Schilbfrote ówia skorupa, szkarupa; cf. Stuff.

skorupa. Gj. atl8 Staszic, odkryto dowody
ustpienia z naszych równin morza, wskazane
rónych epok tj ziemi wierzchy, gówne w
)('

j skadaniu si czasy
,

pozostae maów
morskich i zwierzt ziemskich zaginionego ga-

tunku piszczele i szkarupy. Die — eineö Gie8

skorupa jajowa. (Sine hölzerne — czasza dre-

wniana, korczak, L. Die .frirnfchale czaszka
gowy, glowia ko, *czalbatka, ko jak cza-

peczka mózg otulajca; cf. 8(uff. goownoj cze-

rep. Die — eineö ffllefferS okadki, oprawa.
Aalte — kalteszon, g. u, drobianka winna lub

piwna. Gin — Cunfch czara ober waza ober

wazka ponczu; cf. taca, t. &ird)enfcha(e. Gg. au8

ber ©chale ift cingefommen jc. wpyno z karbony
kocielnej, tac i puszek (a).

©ehälen, v. a. obupia, obupi, upi, obupy-
wa, zdejmowa skór albo upin; cf. obiera
skórk, ostruga. Äartoffeln fchilen kartofle

obiera. Gier fdjdlen jajka obupywa, SBorfd).

Vlcbfcl fchülcn jabka ostruga, cigcntl. bcfd)iicibcii,

ffiarfch. ; cf. obiera, ©ich fd)S(en upa si, o-
biera si; cf. skóra schodzi z czego.

©d)Cllen, n. (ba6) obupiente, upienie, struganie,

obieranie.

©cholfifd), m [ber] f.
©chalthier, tarcza, L.; cf. sko-

rupiaki, nad) Jarocki.

©djalheit, f. (bie) zwietrzao, jaowo; fig.

pytko, pasko.
©d)alf, m. (ber) eine CJJcrfon, roclche Seichtfertigfeit hin*

ter einem unfchulbigen dufjern ^Betragen ju berbergen

roeifj, z cicha (rant, otrzyk, szpak pokryjomu,
Brodziski pag 139, 2 21) ; cf. pustak; cf.

wik, chytrek, *marnik, figlarz, psotnik, eig.

3otenrei0cr; cf. *kudrywalec, SSarfrl). ©pridjro.

je ärger — je beffer ©lücf jednemu i szyda gol,
a drugiemu i brzytwy niechc, Gam i us. Gl'

hot ben ©chalf hinter ben Dhrcn jest to z gupia
frant, z cicha frant. Gg. Jurga niby mazgaja
udaje, ale poznaem ptaszka, jest to z gupia
frant, Sdy u AVojta. SDcit chalfóohren horeu

czyni si guchym.
©d) alfhaft, adj. frantowski, artobliwy, pusty,

filuterny.

©d)alfbaftigfeit, ©d)alfl)eit, f. (bie) frantostwo,

chytro, wykrtarstwo; in gelinber 95ebeutung

zl ostka, g, i (a); cf. fasz.

Gg. Naruszewicz nie ma nic z tej szczypi-
cej artobliwie zoliwoci, Dmoch. It. pusty
umiech. It. kady pisarz dziennika winien
danin zostce (a). ©d)0lff)eit merfetl pozna
zo. 3Hit — umgehen narabia frantowstwem.
9)iit — berführen oszuka chytroci.

©d)alf6auge, n. (ba8) bibl. oko ze; filuterne oko.

©chalfSfnecht, m. (ber) stuga zy, peen zdrady,
cf. suga niecnotliwy.

©d)alf6narr, m. (ber) bufon, bazen, g. zna, so-
wizdrza, g. a, eig. Gulcnfbiegel, SBj

©chalfSohren, pi. uszy frantowskie (udajce gu-
chot).

©djall, m. (ber) dwik, g. u, eigenl. ein lieblicher

©chalf; gos; cf. odgos, brzmienie, rozleganie,

ton, g u, brzk. Gg. czczy sów dwik, SP.

Der — beibreitet fid) glos rozchodzi si, Osiski.
Gg. such jest rzecz tak subtelna, e dwik
gwatowny naruszy go moe, Dmlir. 4(14.

Slit — fröhlich fein (bibl.) rozweseli si pie-
waniem.
Der — einer Cßofaune odgos pozauny, SBarfch.;

brzmienie trby. Der — berOlocfeil dzwonienie,
dwik dzwonów, odgos —

.

©cha U en, v. n. m. \). rozlega si, odgos wyda-
wa, brzmie, dwicze, dwik wydawa,
odzywa si.

©djollenb rozlegajcy si, odbijajcy. Gin fcha(=

lenbeö @elad)ter gony miech; cf. cliechotki, PI.;

ebechotanie.

©dialllod), n. (ba6) dziura odgosowa, Tr.; cf.

Stuff, produszyna; cf. luka odgosowa, SSarfd).

©d)allftiicf, n. (ba8) otworzysto spodnia tr-
by etc.

©djallmort, n. (ba6) ein Sßort, toelcheS einen ©djafl

au6brüdt, eine Scachahmung be8 9caturlaute8, b. =
onomatopoeia 32 brzmienie naladowcze, na-

ladowanie gosu natury, niby podrzenianie.
©chalmeil, v. a. pitnowa, pitnowa drzewo.
©chalmetje, f. (bie) ein mufifalifchee S3la6inftrument,

roeldjeß einer langen fllöhre gleid)t unb nur noch bon

ben©d)dfern geblafcu roirb, szatamaja, f.; cf. obój,

g. i ober oboja, g. i.

©d)dlobft, n (ba8) owoc obstrugany, ffiarfcfM

owoce obierane, DI).} — ohupione, [^r.s^oln.

2) owoc upinowy.
©chalotte, f. (bie) eine 2ftt Saud) szalotka, L., go-
lunek cebulek cudzoziemskich.

© d) a I ft ii cT, n. (baö) bie ©djtoarte wiarta, wiartak?
forst ober forszt, skrajna deska; okrawek,
czwarta; cf. L. tarcica od brzegu, czyli od
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kory drzewa zernita, oblader, obladra, o-

krajka.

Schalten, v. n. m. b., hantieren, umgeben, berfafjren,

anorbuen, czynie, sprawowa, dziaa* fd)alten (unb

Walten) zawiadywa, zarzdza, rzdzi czem we-
dug upodobania swego; cf. dysponowa, sza-

fowa czem.
©d)altbier, n. (bn8) paz skoru piasty, tarcza, ro-

dzaj gadu pywajcego, gad rybny, tarcze

zwany, centriscus którycb grzbiet niejakim

pancerzem okryty, ma, cf. skorupiak nad) Jar.

©cbaltjahr, n. (Da6) rok przybyszowy, rok prze-

stpny.
©chaltmonat , m. (ber) miesic przybyszowy (w
roku ksiycowym).

©chalttag, m. (ber) dzie przybyszowy» cf. prze-

stpny; beffer przydatny, wstawiony.
©chalttoort, n. (tab) wyraz wtrcony.
©d)alul)pe, f. (bie) szalupa.

©cbaiwage, f- [bie] szalki (do waenia).
©cham, f- (bie) ber 3u|ranb, ba man fid) farmer,

wstyd, g u, wstydiiwo. 95or — roth werben
zarumieni ober zaczerwieni si od wstydu,

fig. raka upiec.

2) — , f. ©eburtöglieber czonki ober czci
wstydliwe; nago, sromota. Die Weiblidje —
czonek przyrodzony (Sat naturalia). Sj. Astya-
ges widzia we nie jakoby z czonka przy-
rodzonego córki swej jedynaczki wyrosa ma-
cica, latorolami wszystk Azy zasaniajca,
Wargocki im Justin pag. 5. Die — subecfen

zakry nago. Die — aufbecfen odkry nago.
©d)ambein, n. (ba8) ko wstydliwa; — krokowa}

Trój, — onowa.
©chambug, m. (ber) dymi, g lenia.

©djambrufe, f. [bie] gruczo krokowy; — ono-
wy, Trój.

©cbämel, m. (ber) stoek, podstawa, podnóe, pod-

nóek, eigentl. ber gujjfchamel; taborecik ift eine

gebolftcrte gufjbanf, SBarfd).

©d)ämen, m., ©chatten, Schein, cie, g, iaj cf. ma-
ra, maszkara, maska, larwa.

©cf)ämen, fid), v. r. wstydzi si, (einer ©ache
czego) wstyda si. ©j. id) fdjame mid), meine

Slugen aufsubeben wstyd mi oczu moich pod-
nie. Bir muffen un§ fchämen nam naley
zawstydzenie ober lieber musiemy sie tego

wstydzi, cf. wstydno, Ruff.

Schamgefühl, n. (ba§) uczucie wstydu.
Scbamgegenb, f. (bie) okolica onowa, krok.
© d) am g lieber, Scbamtheile, PI. czonki wsty-

dliwe, czci wstydliwe, DD.
Schamhaft, adj. wstydliwy, a, e.

©chamfjaftigfeir, f. (bie) wstydiiwo.
Schamlefje, f. (bie) warga onowa, Trój.
©chamloS bezwstydny, cf. psu oczy przeda.
©chamlofigfeit , f. (bie) bezwstydno, niewsty-
dliwo.

©chamrotf), adj. zarumieniony, cf. zawstydzony,
czerwony od wstydu, zarumieniony wstydem

j

fcbamrotb machen zawstydzi. — werben zaru-
mieni si, zawstydzi si, zapali si wsty-
dem, zaczerwieni si, zapon si; spiec

raka, upiec raka. Sajj fie — Werben niech bd
zawstydzeni.

©chamröthe, f. (bie) rumieniec, od wstydu, ru-
miano, czerwono.

©chamfeite, f. |bie] ono.
©cbamfheile

f. ©chamglteber.

©chama finge Id) en, n. (ba8) echtaczka, B.
©cbanbbalg, m. (ber) bkart.
©chanbbar, adj. fchänblich, sprony, sromotny, ha-

niebny, bezecny.
©cnanbbarfeit, f. (bie) sprosno, hauiebno.
©chanbbube, m. (ber) infamis, ajdak, ostatni

hukaj, niecnota, brzydki czowiek, szkaradny
czowiek, brzydal; cf. hyd, bem SBarfd). unbef.

©djanbbtld), n. (ba8) ksika haniebna.

©d)anbbecfel , m. (ber) pokrywka niecnot, pa-
szczyk zbrodni.

©d)0iibe, f. (bie) sromota, haba, wstyd, zawsty-
dzenie, obelenie, ochyda, bezecno, szpetno}
cf. obelga, eig Schimpf.

2) -, ein SBerfjeug jum fragen, f.
Sßebe, sdy,

Pi. SBarfd). i cf. sadek ober sdeczek ein ©efäfj,

etwa wie ein Sldjtel ober jwei Siebtel.

(£$. baö wäre eine Sdjanbe byaby to haba,
byaby to rzecz obrzyda. — nad)fagen hanie-

bne rzeczy o kim mówi. (SWige — wieczna
haba. 9)tit — befteben haniebnie wyj, hanie-

bnie si wyprodukowa ober spisa, SBarfd). i cf.

okry si wstydem ober hab, SBarfd). 3d) muf}

ba6 ju beiner — fagen ku zawstydzeniu twemu
musz to mówi ober powiedzie, heimliche —
skryta sromota. 3" ©chanben machen poda na
pohabienie, wystawi na hab, pohabi kp-
go, zhabi, skonfundowa; wniwecz obróci,
zniszczy, popsu, zruinowa. (£in Sßferb 5U

©chanben reiten zmacha konia djabelnie, zm-
cz3' konia jedeniem; cf. przecharsy kon.

Die tfnfcbläge ber Ungläubigen 3U ©d)anben machen

Bóg zamysy niewiernych miesza, Krs. ©ich

jit ©djanben fitjen, — arbeiten zasiedzie si, za-

pracowa si.
©chanben, v. a. zeszpeci, zesromocij zely,
znieway, zhabi, zgwaci. Sine Sungfiau

febanben splugawi dziewczyn, zgwaci dzie-

wic ober wstyd odebra Pannie; cf. zabra pa-

niestwa jagod. Slrmtitl) febanbet nicht ubóstwo
nie habi, ©en Sabbalb fd)änben sabat (z)gwaci
ober splugawi; cf. przestpi. 3d) will feinen

Stamen nicljt fdjänben laffen nie dopuszcz haby
ober zmazy na jego imi, niedopuszcz habi
jego imienia; feinen Seib "fd)änben splugawi ciao
swoje, cf. samogwatu si dopuszcza.

©cbänber, m. (ber) habiciel, gwaciciel, hab —

,

wstyd — , sromot Avyrzdzajcy, j. S3. Styren«

fd)änber potwarca.
©d)anb fleet, m. (ber) plama habica, zmaza, za-

ka, g. u, niesawa, skaza, haba, obelgaj to

jest zaka dla sztuk nadobnych (a). Gj m-
dro zaszczytem, nierozum zakaem , Krs.
Sat. 3, pag. 179. Czowiek dobrze urodzony,
a nierozsdny i gupi jest zaka krwi swojej,
Krs. PP.

2) —, fig. eine Sßerfon, Welche einer anbern wahre
©cbanbe bringet ober madjet, niecnota, brzydal,
szkaradny, czowiek; cf. wyrodek, eig ein OU8=

gearteter SRenfd).

(Sr,. Die Süge ift ein häßlicher — (Sirach 20, 26)
obyczaje czowieka kamliwego s bezecne,
Wortl. kamstwo jest obrzydliw skaz, SBarfd).

©Ott bewahre bor einem folcben — Boe strze tj
zmazy, Tward. SemanbeS Sbre einen — anhän*
gen hab okry kogo, skrzywdzi kogo na
jego sawie, uczyni zmaz sawie czyjej, za-
da komu plam, zada co sromotnego; cf. przy-
pi atk komu; cf.? wybiera z kogo wzor-
ki, 6rn <&anbb.; cf. zely kogo, oczerni ko-
go. Den — tilgen znie zmaz z kogo, zma-
za plam.

©chanbgelb, n. (bau) ein burd) fchänbliche SRittel er-

worbenes ©elb bezecny ober sprony grosz.

2) — , ein ungewöhnlich geringes ©elb, welche« mit

bem SBerthe ber ©aa)e in feinem Skrbältniffe fleht,

©(.wttgelb, bezcen, psie pienidze, SBarfd).

©chanbhalber dla uniknienia sromoty, dla wstydu.
@cf)anbf)ure, f« (bie) ostatnie kurwisko, cf. ha-
niebna bezecna kurwa.

*©chänbiren, v. n.
f. fchanben.

©chänblich, adj. szkaradny, sprony, haniebny,
szpetny, bezecny, sromotny. (£8 ift fchänblich ba'

bon ju reben sromota o tem mówi, haba ober

zgroza o tem mówi.
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©d)änblid)feit, f. (bie) haniebno, szkaradno,
sprosno.

Sd) a lib ma I, n. {bab) f. ©chanbflccf.

©chanömaul, n. [ba8| wyparzona gba.
©djanbbfahl, m. (ber) bie ©d)anbfaul"e, prgierz.
©cftanbreben, ©d) an b ruorte, PI. sowa sromotne,
sowa sprone, — zelywe, obelga.

<5d)anbftücf, n. (ba6) haniebna 6ztuka (wysawia-
jca rzeczy haniebne).

©chanbtfjat, f. (bie) szkaradny wystpek, hanie-
bny czyn.

©eh an bung, f. (bie) zeszpecenie, zesromocenie,
zhabienie, zgwacenie, zelenie.

©chanf, in. f. ©chenfe, szynk, propinacya, L. Der
ieifd)anf szynk piwa.

©djanfgerechtigfeit, f. (bie) przywilej na utrzy-
manie szynku.

Sdjanfen f. fdjenfen szynkowa.
©chaiijarbeit, f. (bie) robota kolo szaców, sza-

cowanie.
©chatce, f. (bie) szaniec, g. neu. Sine hohe— mit

Stufen kawaler, g. a, L. unb Balsam. = szaniec
wysoki, na który po wielu wschodach wstpo-
wa trzeba. Sj. fein Seben in bie — fctjlngen na
szac stawi, — nie, poda ycie na sztych,

naraa, wystawi na niebezpieczestwo, od-

way na los szczcia ober hazardowa, ry-
zykowa. (Sine aufroerfen szaniec wysypa, —
wyrzuci. Sn ber — liegen w szacu lee, w
okopach lee.

Sd)anjen, v. n. szacowa, Prs. —cuj; kopa.
©chanjgraber , m. (ber) szacokopnik; cf. podo-
kopnik, L.

Sdjanjtleib, n. (ba6) auf ben ÄriegSfcfjiffen , eine

grobe Seinroanb, roeldje öermittelft aufgerid)tetcr £6 1»

3er im ©efechte um ein ÄriegSfcbiff gebogen roirb,

theilS bie fleinen Äugeln abjuhalten, theilS aud) bem
geinbe bie arbeiten auf

_
bem ©chiffe 3U berbergeti,

opona na okrcie rozpita, aby w czasie bitwy
nieprzyjaciel onierza niewidzia za ni pra-

cujcego, i dla wstrzymywania maych kul.

Schansforb, m. (ber) kosz szacowy, Tr.

©djanjs fünft, t. (bie) *walostawno, fortyfika-

cya, L.

©chanjbfable kozioki, kolce w ziemi sadzone,

L., niedwiadki, koy drewniane, palisady.

©djanätoerf, n. (ba6) szace, Pi.
_

'_

©chanäjeug, n. [ba] narzdzie pionierskie, na-

rzdzie do kopania szaców.
©char, f. [bie] ein £aufe lebenbiger ©efchöbfe, ebler

aI8 .gjorbe, kupa, gromada, rzesza, cf. ma, S£.

mami duchowie przyszli niezliczeni, PK. 370»

cf. zastp, g. u, bef. im Pi. zastpy, orszak, g.

u; aud) ba6 ©efolge cf. tum, g. u, zgraja, tu-
szcza, eigentl. finb biefe beiben lentem beräd)tlich ==

•jporbe. Sj. tumy cudzoziemców zbiegaj si
do tej stolicy (a); cf. poczet, cf. fig. szaracza,

3. 33. szaracza ornych narodów w rozsypk
idzie, Woronicz.

©djärben, v. a. = in fcfjmale lange ©tücfchen 3er*

fa)uciben, porozrzyna, porozcina na podune
kawaki, pokraja, np. pietruszk.

©chaibocf, m. (ber) skorbut, gnilec, g. Ico.

©d)arbocf6flee, m. f. Sitterflee.

©crjarbocfefraut, n. f.
geigroarjenfvaut; 2) — f.

Söffclfraut, gemeines.

©d)aren, v. a. gromadzi. <Sid) — ,
gromadzi si,

zgromadza si, garn si.

©djarenroeife, adv. mami, kupami, tumnie.

©cbarf, adj. fchneibenb, nicht ftumbf, nicht runbi 1111=

eig. auf eine berleljcnbe Slrt, eine beijjenbe Sm|)finbung

berurfarhenb; mit genauer Semerfung aller Umftänbe

unb Äleinigfciten, befonbcrö bom ©el)5r unb ©cfldit;

ingleld)en oon gerolffen ftähigfeiten bc6®eifte8, ostry;

cf. srogi, surowy, tgi, mocny; bystry, np.

Wzrok, rozum; chropowaty (Sat. scaber, Bot.).

2) — , adv. ostro, bystro. 6$. eine glinie ffharf

laben ostro nabi fuzya, t. j. kula — . Gin fd)0r«

fe8 @efid)t Ijaben mie wzrok bystry, mocny,
przenikliwy, gin fcharfeS ©ehör fyaben mie such
ostry, gin fcharfer licf wzrok bystry, spojrze-
nie przeraajce; cf. jaskrawe, eig. grell. Der
fd)arfe Sfftg tgi, mocny, ostry ocet; fd)arfer

Sftecrrettig tgi chrzan; fcharfer SSerftanb bystry
rozum; fcharfe ©efeh,e ostre prawa, gin fcfyarfer

SJater ostry Ojciec. Sie finb fdbarf an einanber

gefommen ostro ober surowo si z sob zeszli,

spotkali; cf. trafia kosa na kamie.
©charfblicf, m. (ber) przenikliwo, bystro.
©d)ärfe, f. (bie) ostro, bystro; cf. *groza.

2) — , ber fcharfe fdjncibenbe Jheil eineS DingeS
ostrze, g. a. Sj. — brauchen ostro z kim po-
stpi; cf. w cise kluby kogo uj, L. Sr ift

buret) be& ©djlnerteS — gefallen poleg ostrzem
miecza.

©charfeefig, adj. ostrokaciasty, krawedzisty,
krawdziasty, L.; krawdziowaty, SBarfch. ; za-
brzeysty, L., eig. fteiltiferig, bon glüffen.

Schärfen, v. a. ostrzy, zaostrzy. Da8 ©eroiffen

fcharfen zaostrzy sumnienie, 9Barfd). ; obostrza
sumnienie; cf. B. sumnienie komu wywecowa,
wytrze, letjtereS ift gemein; 3. S3, porzdnie mu
kapitu wytar, SBarfd) Sin SJeffer fcharfen na-
ostrzy nó, poostrzy noa. Den SSerftanb

fd)cirfcn zaostrzy dowcip, — rozum. Die Strafe

fdlärfetl kar obostrzy, *rozmocni.
Scharf fan tig f. feharfeefig.

©djarf traut, n. f. Älebfraut, blaue8.

Scharfrichter, m. (ber) kat, g. a, PI. kaci; cf.

mistrz, g. a, SBarfcf)., cf. wykonawca sprawie-
dliwoci karnej (a).

Sd)arfrid)terei, f. (bie) katostwo , mistrzostwo
'(t. j. urzd katowski) i: mieszkanie kata.

Scharffchneibig ostrorzncy, ostrosieczny, ostro-
sieczysty.

Sdjarffchtitye, m. (ber) *ostrostrzelec, g. lea, strze-
lec gwintówki uywajcy, am beften strzelec

celny, SS3., strzelec biegy, umiejtny w strze-
laniu do tarczy.

©charffidjtig , adj. przenikliwy, bystrooki, 0-

strooki.

©oVirffichtigfett, f. (bie) bystro, wzroku; prze-
nikliwo.

Sdjarffinn, m. (ber) przenikliwo, bystro
dowcipu.

©charf finnig, ad. przenikliwy, dowcipny, roztro-
pny, bystrego — , subtelnego rozumu, bystro-
mylny, L.

©djarffinnigfeit, f. Cbie) przenikliwo, bystro
dowcipu.

©charffi)itjig , z ostrym kocem, ostro zako-
czony.

©charfting, f. (bie) ostrzenie, zaostrzenie, po-
osirzenie.

©chartach, m. (ber) *szarat, beffer szkarat, Sj.

Dffenb. 17, 4; 93ar. 6, 71. czerwiec. SBilber — f.

8tittcrfreti3. Der fld) mit — fleibete szkaratno
chodzcy, beffer w szkaracie —

.

©d)arlad)baum , 111. (ber) szkaratowe drzewo,
szkaratne drzewo (8at. quercus coccifera, L.),

feljlt im KI., cf. czerwiec.
©charta d) beere, f. (bie) fleine runbe ©eeren ober

bielmehr 9tefter einer Slit ©chilblaufe, roelche fld) auf

ber ©harlacoeiche aufhalten, unb roomit ber uned)te

©d)arlach gefärbt Ibirb, ober ©cbarlachförner, czer-
wiec, g. wca, L. ; ob. ziarka czerwcowe.

©d)arlad)en, ad. szkaratowy, szkaratny, czerw-
cowy.

©d)arlad)farbe, f. (bie) czerwiec, karmazyn,
szkarat, kolor szkaratowy, L.; szkaratów a

farba, szaratek.
©d)arlad)färber, m. (ber) szkarlatnik, g. a.

©d)arlad)fieber, n. (bae) ponica, szkarlatyna; cf.

krasucha, Kuff; febra szkaratna (a).
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©charladjfteib, n. [ba8] szkarlatowa suknia.

©charlacbfraut, n. (ba8) (Sat. salvia horminium,
L.) fehlt Kl. ; cf. lepiennlk, granatek, zwiesino-
sek, szkarat, L., eig. roilber ©charlei;.

©djarlachrotf) czerwony jak szkarat.
©cbarlet;, m.

f.
©charlachfraut; 2) —, oman ko-

smaty, Jndz. (8at. inula oculus Christi). 3) —

,

boraz, Kl., borak, burak? L. (Sat. borago).

4) — , f Sergfcharte.

©cbarmü|el, n. (ba§) ein ©efed)t unter mehreren a!8

jtüeien, rco e8 befonberS im Äriege bon ©efechten

unter fleineu Raufen üblid) ift, utarczka, harc, g.

u, ugon.
©cbarmü&etn ob. fcbarmüijiren, v. n. m. b. szar-
myclowa, harcowa, uciera sie.

©channütjirer, m. (ber) harcownik.
©charnier, n. f. ©eroinbe, nit u wieczka, nit wie-
ko z puszka spinajcy, wycicia jako u taba-

kierek na przemiany wsule w których si
wieko na nicie ohraca, Tr.

©d)ärbe, f. (ble) szarpa; szarfa.

©charcie, f. (bie) skubanka, g. i, szarpi.
©djarre, f. (bie) rydlik, skrobak, skrobaczka.
©d)arren, m. (ber) jatki, PI. b jatka; cf. L. stra-

gan, g. a, eig nur ein äRarfttifch, roi j. 33. bie Obft=

frauen ober Srothanbieilnnen haben, SBarfd).

©(harren, v. a. unb n. m. h. grzeba, garn, ko-

pa; drapa, skroba, gmera, babra} cf. su-

wa, tupa nogami, Sr,, mit ben §üfjen fdjairen

szurgota nogami, Bj, urn ausbeuten, bag ber

Jkofeflbr aufhören fo(l ju lefen, inbem bie" Stubenten

nod) anbern orlefungen beijutoobnen haben* grze-
ba nogami. äRit bem gufj fcharren, bibl. tpa
eig. ftambfen noga ober kopa — , kopn noga,

6jed)iel25, 0, cf. ^>io6 39, 24 ko kopie dó Die
^»ühner fdjarren mit ben güjjen im ©emülle kury
grzebi nogami na miecisku. ©elb guiammen
fcharren zbija, zbiera, ciua pienidze, zgar-
nia pienidze. Unter etroaS — podgarnia.

©Charte, f. (bie) szczerb, g. a unb u; cf. szczerba,

szczerbina, zb. Die — auSroetjen wytoczy
szczerb; cf. fig. zgadzi zmaae.

2) ~, ©chartenfraut, n. f. Sergfdjarte.

© djartete, f. (bie) szkarteka, fehlt im Slbelung, unb

L. febreibt ©cartefe roelchcS fiehe oben.

©chart ig, adj. szczerbaty. g. (Sin SReffer fchartig

machen wyszczerbi nó.
©charroache, f. (bie) stra krca, patrol, warta,
stra nocna.

©eharroächter, m. (ber) stró, stranik, g. a.

©charmeife, adv. hurmem, gromad.
©charroerf, n. (bag) szarwark, g. u, paszczy-

zna, robocizna, paszczyniana robota (a).

©djarroerfSbauer, m. [ber] wocianin paszczy-
niany (a).

©chatten, m. (ber) cie, g. ia; eS toirb aud) mol al8

f. gebraucht, allein jetjt feiten; cie, g. i.
_

(fg. chodzi za nim jak cie za ciaem, L.;

cienia sie swego boi, L j i wos ma swój cie
L. ($r.>$o(ll. pucian, b. i. co si po cianie
pokazuje). Gj. er fieht au8 toie ein — podobny
do cienia. — machen zacieni czem; fig. in —
tieften, bevbunfeül przymi, zaciemi kogo, co.

©chatten, v. n. m. h. cie rzuca, zasania.
©d)attenbilb, n. (ba8) ksztat i cie, L.; cf. ma-

ra, widmo, SBj. 2) f. ©(hattenrifj.
#

©chattengang, m. Cber) droga cienista, aleja, cho-
dnik cienny.

©chatte ngröjje, f. (bie) pozorna, czcza wielko,
©chattenhain, m. (ber) dbrowa, gaik cienisty.

©chattentónig, m.(ber) -faifer, Król-, cesarz bez
wadzy, malowany; cie Króla.

©d)attenreid), adj. w cienie obfity.

Schattenreich, n. (baß) miejsce cieniów, — dusz
zmarych.

©chatte nrijj, m. [ber] sylwetka, Aut. SBj.; *sy-

luetka, B.j cf. cieniorys, g. u.

Mrongovtu», Deutsch -Poln. Wörterbuch. 1. 2.8i«f.

Sdjattenfeite, f. (bie) strona od wiata odwró-
cona, ciemna, fig. saba, za.

©d)a ttenfpiel, n. (ba6) cienie chiskie, PI.
Scbattenufjr, f. [bie] zegar soneczny, kompas
soneczny, sonecznik, g. a.

©chattenroerf, n. (ba8) cienie, Pi., niby *cieni-
zna, beffer cieniowanie, Tchn.j fig. dzieo mar-
ne, rzeczy marne.

©chattig, adj. cienisty.

©Chattiren, v. a. cieniowa, Tchn. cienie dawa.
©djattirung, f. (bie) cieniowanie, dawanie cie-

niów, t. j. mienie, eby wiato ywiej odbi-
jao. Die — bon garben cienno, Dant.;
odcie.

Schatulle, f. (bie) szkatua, szkatuka.
©d)atullenmad)er, m. (ber) szkatulnik.
©djatj, m. [ber] skarb, g. u. ©cbitse fammeln skar-

bi, zgromadza, zbiera skarby; fam. = ko-
chanek, kochanka.

©chcitjbar, adj. szacowny, a, e.

©d)ä§bavfeit, f. (bie) szacowno.
©d)ätjchen, n. (ba8) (jako wyraz poufaego przy-

milenia), kochanie, zotko, rybka.
©djó^en, v. a. szacowa, taksowa, poczyta,
powaa, ceni, ©ering Jcbätjen letko way, z
letka co bra. ^)od)fd)ä^en wielce szacowa,
powaa; wysoko ceni, wielce droy. Sr.

knia ksin sobie wielce droy, Zab. gur
etmaS —

,
poczytywa, uwaa za co.

©chatjen8ii)erth godny szacunku, szacowny.
©chaber, m. (ber) taksator, szacownik, g. a.

©chajgraber , m. (ber) skarbokop, g. a, skarby
kopicy, skarbów szukajcy. Da8 ©djatjgraben

szukanie skarbu w ziemi kopic.
©cbatjfammer , f. (bie) skarbiec, g. bca; cf.

skarb, skarbnica, komora skarbowa, izba
skarbowa.

©chatjfaften, m. (ber) skarbnica, skrzynia do
skarbu ober skarbowa skrzynia.

©chat} me i ft er, m. (ber) podskarbi, g. iego} skar-
bnik ift geringer.

©chaljmeifteramt, n [ba8] podskarbstwo, skar-
bnikostwo.

©chatjbUicbtig podatkom ulegy, czynszowny.
©d)a|j)flichtigfeit, f. (bie) ulego podatkom,

oczynszowanie.
Schatjung, f. (bie) szacowanie, szacunek, popis.

2) —, bie ©teuer, ber ©chojj, pobór, czynsz, po-
datek, danina. Die S3ranbfd)0^ung kontrybucya.

©chä^ung, f. (bie) szacunek,
f. Schalung 1).

©d)au, f. (bie) widok, g. u; widowisko, widzia-
nia, *widziado, obejrzenie, jawi cf. popis; cf.

wystawa. Gej. etroaS jur — aufteilen wystawi
na widok. %üx — öffentlich tragen nosi na ja-

wny widok; pokazywa si z czem; cf. jawnie
wodzi na podziw, Goloffer 2, 15; cf. na sztych
wytkn. Sj;. eby nieumiejtno Pask na
sztych wytkn, Dmbr. 451.

©d)0Ubar, adj. widzialny, widoczny.
©chaubiot, n. (bab) chleb pokadny.
©djaubühne, f. (bie) scena, teatr, widownia, *wi-

dzialnia, widok.
©chauber, m. (ber) *droszcz, g. u, Dz. z dr.; beff.

dreszcz, DD.; *dresz, wzdrygnienie, wzdryga-
nie, ciarki, mrowisko, zgroza (Jntfefjen; cf. mróz,
g. a. Crj wszystkim mróz zimny serca opano-
wa, co to widzieli, PK. 616.

©djauberljaft, adj. wzdrygliwy, okropny, stra-

szny.
©cbaubern, v. n. wzdryga si. 68 fchaubert mid)

dreszcz mnie przejmuje.

©chaubem, n. (ba8) wzdryganie si, strach. 6j.

e8 fommt mir ba8 ©chanbern an strach mie zdej-

muje ober ogarnia ober ciarki mi przeszy.
©chauber boli okropny, zgroz przejmujcy.
©chauen, v. a. unb n. m. h. patrze, poglda,
spojrze; widzie (eig. fehen).

41
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Sd)atier, m. (ber) üblicher 3nfdjauer, widz, g. a.

2) — , szopa, buda, wjazd, zasona. Der SBagen*

fcbauer wozownia, wozowa, szopa.

3) Schauer f. Scrjauber, dreszcz, SBj.; cf. ciarki,

PI., wzdrygnienie, przeraenie. Der gieberfdjauer

ograka.
4) — , Dovübergefienber Sturm, Sßlaljregen ob. $a>

gel nawanica, drobny gesty deszcz, raptowne
nastpienie; cf. slota. Den Äorprr überfüllt ein —
ciao przejmuje dreszcz, SBä-, c'f- ciarki mi
przechodz, L.

Schauerbad), n. (baó) pobitka, L.; poddasze, Sj;.

kor bez zwoki do poddasza zwozi, Sylw.
Schauerig, fdjciuevDolI, ad. f. fcbatiberbaft okropny,

straszny} cf. stoiny, dreszcz wzbudzajcy.
68 ift mir — dreszcz mi przechodzi.

Schauern, v. a. tinb n. m. h. dre, wzrusza si,
przerazi (si). 68 fchauert mir bie ^»atit skóra

j

mi si trzsie; cf. wzdryga si.
©d) a u ero o li f. fdjauerig.

Schon ef fen, n. (ba8) ba8 Sdjaugericht potrawa dla

oka, potrawa dla parady 4 boOon fagt Cmiefti: po-

kladna potrawa bya, oczy si wdy dobrze
miay, zby od godu szczekay; godny do-
statek.

Sd)aufel, f. (bie) szufla, opata.
Sdjaufelblatt, n. (ba6) li szuflowaty.

Schau felförmig, szuflowaty, opatkowaty.
Scbaufelgehörn, n. iba) — gelu eil), rogi szuflo-

wate, pi.

Schaufeln, v. a. szuflowa, skrzyba opat.
Sd)aufelrab, n. [bci6| kolo szuflaste, Aut.j cf. L.

koto odziaste ober — skrzydlaste.
Sdjatlfelroerf, n. (ba6) machina szuflasta do czy-
szczenia rowów, stawów i t. p.

Schaufel jähiie , m. PI. mieszki, zby przednie,
miechowe; cf. ciele.

Sd)aufenfter, n. (baó) okienko do wygldania.
Schaugelb, n. f. Scbaufucf.

Scbaugebräuge, n. (ba6) wystawno, okazao,
parada dla oka.

Schaugerid)t, n. (ba6) f ©d)aueffeu.

Sdjaufcl, f. (bie) chustawka, chusztawka, *chu-
taczka, koyska, cf. *chust;iczka, bujawka,
üblich bei Putusk nad) Wasielewski.

Schaufeln, v. a. unb n. m. I). chuta, koysa,
*chowiera; rucha, wcha (si).

Sd)auluft, f. Cbic) chciwo ober ochota do pa-
trzenia.

Schauluftig chciwy patrzenia, lubicy patrze.
Sd)aum, m. (ber) piana, szumowiny, PI.

Sd)äumen, y. n ni. I). pieni si, musowa; 5. 23.

piwo Angielskie ma by tuste i musujce.
2) — , OlS v. a. szumowa, pian zbiera.

Sd)ültmenb pienicy si, pienisty.

©chaumid)t, f d)a um ig, pienisty, pieniasty.
Schaum frant, 11. bitteres, f. SMttcrfreffe.

©idjaumlöffel, m. (ber) *zufan, g. a, yszka
dziurkowana ober warzchew do szumowania.

Sd) a u mü uje, f. (bie) Scha u pfennig, m. [berj
f.

Schauftücf medal, g. a ober u; numizmat.
Schauplalj, m. (ber) teatr, scena, widownia,
Szan., widok, widowisko, *widzialnia, plac.
Cg. ten kraj jest widowni zniszcze (a).

Schaufpiel, n. (ba6) widowisko, widok; 2) drama,
g. atu, sztuka teatralna.

Sd)auf|)ielbid)ter, m. (ber) poeta dramatyczny.
©chnufpielbicbterin, f. (bie) autorka dramatyczna.
Sdjauftoieler, m. (ber) aktor, g. a, cf. artysta dra-
matyczny (a).

Schaufpiclerartig aktorski, teatralny; adv. po
aktorsku.

Sd)aufj)iclcrln, f. (bie) aktorka.
Schau fbielhauö, n. |ba6] teatr, äßj., *kome-

dyalnia.

Sd)aufl)ielfurtft, f. (bie) sztuka dramatyczna.
Schaufptelmäfjig teatralny; adv. po teatralnemu.

ScrjOtiflellung, f. (bie) wystawa, stawienie fto

widok.
Schauftücf, n (ba6) pienidz pamitny, medal, g.

u. pomnik bity, medalik, g. a, bcfonbei'6 mit bem
SMloe eines ^eiligen.

Schatltifd), m. (ber) stó do chlebów pokladnych.

©d)ebecfe, f. (bie) may okrt wojenny (o trzech

masztach na pobrzeach morza ródziemnego
uywany).

Sd)Crfe, t', (bie) ko pstrokaty, — nakrapiany;
scokacz.

Schecfig, adj. pstrokaty, a, e; pstry, erokaty;

fdiecftgcr 3 cu g pstrocina, pstrokata materya.

Sehe bel, m. (ber) czaszka gowy, czasza gtowia.

©djebelbobrer , m. (ber) trepan, g. u, wider do

przewiercenia czaszy gowiej, z pod której

krwi zsiadej albo ulupku koci dobywaj, Tr.

Schebelfnocben, m. (ber) ko czaszkowa.
©d)Cbellebre , f. (bie) nauka o czaszce, krani-

ologia.

©djübelftätte, f. (bie) ber ©erg ©olgatba bei 3eru=

faleni, miejsce trupich gów, *trupialnia (Sat.

calvaria ober mons calvarius), cf. kalwarya, L.

@d)eel, ad. f. fdjel

©d)eere, f. f.
©d)cre.

©d)eercn f. fd)eren.

©d)effel, id', (ber) szefel ober pótkorcze, korczyk,

roeil ber jjoln. korzec amci Danjigcr ©djeffel ent=

hält; in ©d)lcficn unb ©rofj#olen wiertnia. (Der

SBarfcI). korzec enthält 32 garcy unb ber Danjigcr

©d)cffel nur 16 ©arsen). 6in rechter ©ebeffel ko-

rzec sprawiedliwy. Sin halber — pólkorcze,

eig. nur wier korca.

Scheffeln, v. n. m. h., biel torner geben, ben ©chef»

fei rcichlid) füllen, wydawa obficie, wydawa
wiele ziarna, — korcy, sparzy si. ©prichtD-

ift e8 nicht gefchcffclt, fo ift e6 bod) gelöffelt cho nie

ciecze, to kapa, L.

©dKffeimeife, adv. korcami, eig. korczykami,

©d)eibd)ei), n. f.
Scheibe talerzyk, g. a. cf. kr-

ek, szybka.
©d)eibe, f. (bie) szyba, talerz, krg, g. egu,

Tchn., koto i cf. tarcza. Sine -ftonigfcbeibe plastr

miodu , szyba wyrnita z ula. Die $enftcr=

fchcibe szyba. Die Änicfcbeibe czaszka u kolana.

Die $öbferfd)eibe krg, kolo. Die ©cbiefjfcheibe

tarcza. Siad) ber ©d)dbe febiefjen strzela do
tarczy, (a). Su runbe Scheiben fchneiben w
talarki kraja, w talerzyki, w kryki — , L.
— Sörob krójka chleba.

©djeibenb obrer, m. (ber) szruba bednarska do
wprawienia dna.

©che i benform, f. (bie) ksztat krgu.
Scheibenförmig, krykowaty, majcy ksztat
krgu.

©d)eibcnglaS,n. (ba8) szko taflowe do okien.

Scheibenhonig, m. (ber) miód w plastrach.

©d)eibenfinig, m. (ber) tarczokról, strzelcokról,

cf. ptaszy król.

©d)eibenrobr, n. (ba6) tarczowa rusznica.

©cbeibenfd)iefjen, n. (ba6) strzelanie do tarczy.

©ebeibeufebüto, m. (ber) strzelec tarczowy.
©cheibenlüerfen, n. (ba8) rzucanie krgu.
©d) ci big, z kryków zoony, w talarkach.

©che I bring, m. f. (äbbid), fleiner.

©d)cibd)en, n. (ba8) pochewka.
©d)cibe, f. (bie) ber Drt,_ ido fid) jtDei Dinge fdjeiben,

rozdzia, g. u, przedzia, przegroda, ciana; ci'.

miedza. 2) -, eine bohle längliche S3eflcibung eincS

Körpers , befonbere ein gutteral fd)iieibcnber unb fe*

d)cnbcr tfBcrfycugc, pochwy, g. pochew, PI bei ben

neuem and) al6 Sing, üblid), folglid) pochwa, g. y;
3. S3, pochwa elazna z ryfkami metalu óte-
go, anilitair.

Die — jit SDeffern unb ©abeln *noenki, po-
chewki, PI. 8lu6 ber — fliehen doby z pochwy.
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Sit bie — frecfeu schowa do pochew, woy w
pochwy. Die abutter— pochwa maciczna.

©cbeibeblitf, m. (ber) spojrzenie egnajce (przy
rozstaniu si z kim).

©djeibebrief, m. (ber) list rozwodny, rozwód,
sr. u.

©cbeibegolb, n. zoto odczone.
©cbeibefunft, f. (bie) chemia, nauka oddzielania
ogniem zczonych przedtem substancyów, L.,

beffer nauka o rozkadzie cia na pierwiastki.

©cbeibeftinftlcr, m. (ber) chemik, ehemista.

©cbeibefujj, m. (ber) pocaowanie przy poe-
gnaniu — egnajce.

©tbeibelinie, f. (bie) linija rozgraniczajca,
granica.

© (i) ei bemalter, f. (bie) mur przegradzajcy, mur
przedzielajcy; cf. eine gemeinfchaftlicbe SJcauermur
poowiczny, Bohusz.

Scheibemutije, f. (bie) moneta zdawkowa;
Tech., bilon, g. u, moneta drobna.

©cbctben, v. irr. a., Imperf. id) — , er fcbieb, Conj.

bafj ict) -, er fchiebe, Part. prt. gefcbieben, oddzie-
li, odczy, rozdzieli, rozczy; przegra-
dza; 6j. przegradzaj mi od tej wsi cudze
grunta, Krs. pp. 371.; cf. rozgatunkowa; @r,.

aftctcille fd)eiben *szejdowa , kruszce rozkada,
rozcza, rozoy chemicznie, odcza bf.

rozczyni. Eheleute fd)eiben rozwie, rozwód
da. ol8 v. n. m. f. rozczy si; rozej si.
(Bid) — dzieli si. SSon einem fd)eiben rozsta
si z kim. ©id) fd)fben laffen rozwód bra, *od-
eni si. Der SJtann hot fid) bon feinem SBeibe

gefcbieben maonek rozwiód si z on. 6ine

ciefd)iebene grau rozwódka, Bhsz. Son SEifcfj unb
83ctfe fdjeiben rozczy maonków od pomie-
szkania i óka, Tr. L.; separowa, odczy od
óka i stou, rozdzia co do wspólnego poycia,
Szan. 2tuó biefem Sehen fcheiben, Don Rinnen fchei=

ben, au8 ber SBelt fcheiben rozsta si z wiatem,
poegna si z tym wiatem. SBir flnb gefd)ie=

bene Seute z nami kwita, kwita zmyta, ju nic
niemamy do siebie.

©djeiben, n. f. ©cbeibung, 5. S3, ber ©eele bom Seibe

rozczenie ober rozbrat ciaa z dusz, L.
©cheibcpunft, m. [ber] punkt rozczenia si, —
rozstpu.

©d)f ibenmad)er, m. (ber) pochwiarz.
©cf) ei ber, ni. [ber] rozdzielacz, SBj., *szeydarz,
*szeydownik, L.; ten, który co rozcza.

©cheibeftunbe, f. (bie) godzina rozstania si.
©cheiberoanb , f. (bie) przepierzenie, ciana prze-

pierzona, przegroda, cf. L. ciana dzielna,

przeforsztowanie, SBarfcf).; fig. przedzia, cf.

rozgraniczenie, (a).

©d)eiberoaffer, n. (ba8) serwaser, g. u, cf. kwas
saletrowy, SB}., *sztychwaser, L. ; "rozrywna
wódka, L. ©efällteS = serwaser oczyszczony
przez opadnienie, Tch.

©cheiberoeg, m. (ber) rozdroe, rozstajna
droga.

©d)Cibting, f. (bie) oddzielanie, odczenie, roz-
dzia, g. u.

Die - ber Gcbeleute rozwód. Die — bon Sifch

unb 33ette separacya, Bhsz. (Sbemifche — roz-
czyn, rozwór, rozkad.

©d)ein, m. (ber) ber 3ufranb, ba ein Ieud)tenber Äör=
ber fid)tbar iff. 3. S3, äftonbenfcheiti, ©onnenfebein unb
bas Ijflle Sicht eineg Äorber8 , fofern e8 burd) ba8

©eftd)t empfunben roirb, wiato, wiato, blask;

f. luna, poysk.
2) — , bie Slrt unb SBeife , toie ein Ding empfun*

ben roirb , ber Slnfcbein, ba§ Slnfer)en, pozór, g. u,

ksztat, podobiestwo.
3) — , ba8 fcbriftliche 3eugnifj einer gefchebenen

©ache, kwit, g. u, wykaz, wiadectwo, zawiad-
czenie , rewers , rozpis, karta , cedua. (Sin

Sauffcfjein metryka, gin ^>t)botl)eFenfcf)ein wykaz
hypoteczny, BS.

(£$. ber ©chein trügt myl pozory, Krs. Sat. 8;
cf. czarna krowa daje biae mleko, L.; cf. nie-
wszystko zoto co si wieci z góry, Krs.;
cf. nie kady ksa co wsami trzsa; pozór
zdradza; chopa korcem nie mierz. Dem ciu«

fjem — nad) dla oka , na pozór , 'dla ksztatu,
*wrzekomo, wrzeczy, SBarfd). Cf. maj niekie-
dy przesdy nasze powierzchowno prawdy i

ta je upowszechnia zwodnicza posta, (a); ba8
tribunal, bor roelcbeni ic. - holte fein Dafeiu blof
gum — trybunat do którego wocianie mogli
pociga, uskara si i otrzyma sprawiedli-wo na Starostów, mia swój byt jedynie dla
ksztatu, (a), ©id) ben — geben, al6 ob — udawa
co. Den böfen — meiben wstrzymywa si od
podobiestwa zoci; cf. i cienia si swego
trzeba strzedz. gellen — geben jasne wiato
wydawa, rozwieca si. Den — ber £)eiligfeit

annehmen postawk witobliwoci stroi,
D m b r. pa g. 362.

_
Den _ "

Deg gottfeligen SBefenS
haben mie podobiestwo ober ksztat pobono-
ci. 6j. Sowo Boe rzeczywiste, podobie-
stwa nawet faszu niecierpi, Krsk. Unter bem
— pod pokrywk, pod pozorem. Qrtroa8 nur jum— t()tm dla oka Ober dla pozoru tylko co czyni.
66 bat ben ©chein , al8 ob zdaje si, jak
gdyby.

©ebeinbar, adj. pozorny, ksztatny, udany,|obu-
dny; na oko, na pozór. Der frbeinbare ^orijont
pozorny horyzont.

©ebeinbarfeit, f. (bie) pozorno.
©cbeinberoei8, m. (ber) dowód pozorny.
©cbeindjriff, m. (Cer) pozorny chrzecianin,
chrzecianin na pozór, — dla oka.

©cheinen, v. irr. n. m h, imperf. id) — , er fchien,

Conj. baji ich — > er febiene , Imper. fd)eine, Part.
prt. geschienen , = ein belles anl)altenbe8 Sicht bon
fid) geben unb beßroegen ftcbtbar fein, wieci si,
janie. 2) — , auf eine geroiffe 2Crt empfunben
roerben, ohne bafj eben bie Sad)e fo befebaffen fei,

roie fte empfunben roirb, zdawa si, widzie si,
*ochapia sie. @r,. ouch un8 roirb nod) einmal bie

©omie fdjeinen bdzie te kiedy soce przed
naszemi wroty, (im. ^)libb.; nam te z cza-
sem soce zawieci, SBarfd).

©d)einfreunb, m. (ber) przyjaciel pozorny, o-
budny; cf. Faryzeusz, g. a.

©d)einfreunbfchaft', f. (bie) przyja pozorna, —
dla oka, — udana.

©d)einfromm pobony na pozór.

©cbeinfrómmigfeitl, f. (bie) pobono udana,
obudna.

©d)eingelübbe, n. (ba§) lub pozorny, — udany.
©d)eiuglaube , m.

[ ber) wiara pozorna, — u-

dana.

©d)eingolb, n. (ba) zoto udane (faszywe).
©djeingruub, m. (ber) pozorny powód.
©d)einl)anbel, m. (ber) ukad na pozór zro-

biony.

©ebeinbeilig f. fdjeinfromm witego udajcy; z
udan pobonoci, obudny.

©d)einbeiltger, ni. ein, witoszek, g. szka, 0-

budnik. ' Der Scheinheilige hat e8 hinter ben Dh=
ren siedzi pod figur, a djaba ma za skór;
djaba ma w konierzu, SBarfcb.; cf. baranek w
wilczej skórze.

Scheinheilige, f. (bie) witoszka, obudnica.

©d)einbeiligfeit, f. (bie) witoszestwo; cf,

obuda.
©ebeinfambf 1

, m. (ber) bitwa pozorna, udana.

©cbeiufauf, m. (ber) kupno zmylone, — napozór
uczynione.

©cheinmittel/ n. (ba8) lekarstwo pozorne.

©c|eintobter, m. ein, pozornie umary, (a)) na
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pozór umary, (a). Sr,, towarzystwo majce w
celu przywraca do ycia ludzi pozornie u-

marlych, (a).

Scheinübrl, n. (baS) zle na pozór, mniema-
ne zle.

Scheinurfache, f. (bie) przyczyna pozorna.

Scheinbertrag, m. (ber) ukad pozorny.

Scheinberfauf, m. (ber) sprzeda udana, pozorna.

Scheijje, f. (bie) Der Äoth gówno, ajno; 2) —
niebrig für Durchfall sraczka, cf. trztaczka, $r.=

i«oln. unb SBarfd).

Steigen, v. irr. a., Imperf. id) — , er fchifj, Conj.

biifj id) — , er jdiiffe, Part. prt. gefchiffen, sra,
fajdaj tajnio; Gj. osio lajni na teatrze, a

ókowski siedzcy na nim w sztuce Pomperni-
kiel, odezwa si do osa: niewolno czyni do-
datków Bya to alluzya na teatraln krytyk
Staszyca, który ostrzega Dyrektora teatru,

eby niepozwala aktorom dodatków czyni w
graniu sztuk: höflich pój na przechód, uczyni
sobie wczas, alter Slut.

© d) C i 9 C

r

, m. (ber) sracz, g. a, zasraniec.

Scheifjerei, f. (bie) trztaczka) cf. $r. - $o(n.

Sbiüchtt). zakochanie jest gorsze ni trztaczka.

Gg. dla pieszych woda, dla jezdnych trztaczka
niedobra, Aut. 2) = bagatela, nic trudnego.

ScheifjhauS, n. | baö ] sraczyniec, g. i'ica;

sracz, prewef
,

potrzebne miejsce, retyra-
da, transel.

Sd)eit, n., gehaltenes 4>olj bon beträchtlicher ©röjje

szczapowe drzewo, SSarfd). ; cf. szczapa, upa,
polano) cf. drzewo polanowe, Sylwan.

Scheuchen, n. (ba?) polanko, upka, szczepka,
drewka, dreweczka, PI.

Scheitel, m. (ber) ber obere Sheil beS «g»aut>tc8

jroifd)en ber Stirn unb bem ,£>inrerhaubte, mo fid) bie

Haupthaare ju thcilen pflegen, unb roobon ber hintere

jheil ber SBirbel genannt roirb , wierzch gowy,
wierzchoek gowy, ciernie, g. enia, eigentl.

SBirbel.

Scheiteln, v. a. in. I)- rozczesa — , rozdzieli
wosy na obie strony.

Scheitelbunft, m. (ber) nadglowek, g. wka, F,.;

zenit, punkt pionowy ober nadgówny, wer-
tykalny.

Sd)eitelred)t, adj. wertykalny, pionowy, pro-
stopady.

Sd)eiterhaufen, m. (ber) stos (z drew),*gorzelina
ober gorzelisko, zgliszcze, glisko, L. 3um —
beibanimeil skaza na stos (na spalenie).

Scheitern, v. n. m.
f.
rozbi si; Gj. fein SJorhaben

ift gefd)Citert zamiar jego nieuda si, rozbi si,
spez. Gj. wielu filozofów rozbio si o ten
szkopu (an biefer ftlibbe) Do wg} spezn na
niczm.

Sd)eit()olj', n. (baö) polano, lupa, szczapa, drze-
wo polanowe, Sylwan.

Scheitmag, n. (batO upkowa miara, Trój.
Schel, adj. 1) eig. fdjief krzywo) 2) fig. feinen lin-

«Milen burd) fdiiefe unb mürrtfefte Silicfc an ben Jag
legenb, nienawistnie lub zoliwie patrzcy) cf.

krzywo, koso, kosem, zezowato, krzywni
okiem, na uko, zezem) fdje! fehen krzywo pa-
trze , widerkiem patrze. Gr. cf. Sßr.sSßoIn

jaskrawo patrze; Zmarszczy brwi, spojrza
ukosem, W ick.

*Schelbcrn w listeczki rozdziera? obupywa.
Sd)Clbc, f. ein ftlufj, Skalda.
Sdjelfe, f. f. Sd)ale.

Sd)elfen f. fchólcn.

Sd)clle, f. (bie) ein «eines, bünneS, runbeS ffllodfdjcn,

i. 83. Schlittenfchellen , dzwonek. 2) £anb= bcr
Ru&fdjellcn kajdanki; acuszki, pta pi. Älingcnbc—

, bibl. cymbal brzmicy. 3m tfailenfbiel —
dzwonka; Sd)e(lenrónig król dzwonkowy.

Schellen, v. a. fdiallen machen brzka, dzwoni.
Schellen, Cl. große, f. ©locfcnblume, pfirfldjblclttrige.

Schellengeläut, n. (baS) dzwonki, PI., brzk
dzwonków.

S d) 1 1 1 enf ab b e, f. (bie) czapka bazeska
(z dzwonkami).

Sche)lenfd)litten, m. (ber) sanki z dzwonkami.
Sd)ellentau8, m. (ber) dzwonkowy luz, *bunko-
wy tuz, L.

Schcllfifd), m. « ber) lupacz, g. a, Ki. 8 a t. gadus
aeglesiuus, (ryba).

Sd)ellhengft, m. (ber) richtiger: ber Sd)älhengft

ogier; g. a, cf. $reufj.4ßoln. drygant.

Sd)cllfrau, n f. Sd)5llfraut (Sar. cheiidonium, L.)

jaskócze ziele; cf. L. *rostopa.
Sd)elllacf, m. (ber) gumilak w tabliczkach, Vol.;

cf. szellak, 3^. ;
gummilaka, Tchn.

© d) e l lin u v 3 , f. f. Sd)ellfraut.

Sd)Clm, m. (ber) ber Schürfe szelma, niecnota.

2) — , ber Schalf otr, chytrek, filut, psotnik.

Der arme — chudy pachoek, nieborak. Gin —
betrügt ben anbern ile thytrków , tyle mdrków;
cf. trafi swój na swojego; cf. trafia kosa na
kamie. Se grójjcr Sd)elm, je grojjer @lfict jedne-
mu i szyda gol, a drugiemu i brzytwy nie-

chc. 3"'» — madjen odsdzi kogo czci. Gin

beruft fid) auf ben anbe.m cygan si swemi dzie-

mi wiadczy, äöic ein — hanbeln po szelmo-
wsku postpi. Gin — fennt ben anbein pozna
szelma szelm, zna swój swego , *wie djabot

djabta, Fi.) kto sam w piecu lega, drugiego o-

ogiem maca.
Sd)elmenftreicf), m (ber) psota, szelmowska

sztuka, figiel, psikus, *kanalierya.

Sd)elmerei, f. (bie) otrostwo, szelmostwo, szel-

mowska sztuka, eig. ift szelma ein ehrlofcr

Sd)urfe, bolder f)ier Schürfenftreid); gelinber: — ma-
tactwo, eig. Schroinbelei) figiel, psikus) Gr. przez
jego matactwa mog bogato wyda córk moj
za m, Teatr.

Sdjelmifd), adj. szelmowski; 2) adv. po szel-

mowski).
©chellmftucf, n. (baS) otrowska sztuka, figiel

otrowski, szelmowska sztuka.
Schelfud)t, f. [biel zazdro, zawi.
Sd)elfüd)tig, adj. zazdrosny, zawistny.
Sdjelte, f. (bie) polajanie, burka.

Schelten, v. irr. a, Prs. ich fchelte, bit fcfjilffl, er

fd)i(r, Imperf. id) --, er fd)alt, Conj. bafj id) — , er

fd)älte, Imper. fd)ilt, Part. prt. gefd)olten, aja ko-
go ober na kogo, komu, poaja, zaja, burk
da komu, zburcze, szkalowa, fuka na kogo,
eig. anfd)nauben; cf. zrzdzi. Gr. i dzi zaspa
poranek, wic na sugi zrzdzi, Mick.;
cf. gromi, przymawia, eig. SJorrofirfe madjenj
gani, eig tabeltij gdyra, eig. rrafeeleii; cf. wy-
buzowa.

_
Gr. er mag immerhin fchclten , roenn er nur glebt

niech zdrów aje, kiedy daje ober niech sobie
aje, jeno niech daje.

Schelten, n. (baS) ajanie, burka, burczenie.
Scbelhiame

f. Schimpfname.
Sd)eltlbort, n. (bab) ajanie, polajanie, nagana,
zelywe sowo, eig. Scbimbfrcort; ztorzeczliwo,
eig. SJcrluünfd)ung.

Gr. bergeltet n'id)t — mit — nieoddawajcie a-
jania za ajanie.

Schema, n. (baS) wzór, cf. rozkad.
SdjematiSmuS, m. (ber) szematyzmj, bieli, roz-

ktadnictwo.
Sdjemel, m. f. Schämel.

Sd)emen, m.
f.

Schämen unb Sd)ein, Schatten.

Sdjembcr, m. (ber) clenkusz, g. u, szemper
Sßarfd). ; Gr. dobry tobie cienkusz; dobra p6U
mucha, a Matyaszowi potka.

Sd)enf, m. (ber) szynkarz, g. a; cf. czenik, eig.

ber Pnnbmunbfd)enr} cf. nalewacz, g. u, ber Gin»

fdjenfer, Ginglefjcr.
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©d)enfbav, adj. darowny, a, e, L. 2) zdatny do
szynkowania (trunek).

Schenfe, f. (bie) szynk, g. u, szynkownia,
szynkowny dom, karczma.

©eben fei, m. (bcv) ber gujj, baS Skin, befonbevS

bie Senbe, baS Sidtbeiu, noga, udo, *hud, udziec;
gole, f. eig. ba§ ©d)ienbein.

Sie ©cbenfel bc8 äBinfelS ramiona kata.

©dhenfelbein, n. (ba8) ko udowa, piszczel
udowa.

<3 d) e n f e t tn

u

9 f c

I

, m. (ber) musku udowy.

©djenfen, v. a. eingießen, nalewa; ba8 ©etränf im
fleinen berfaufcn, szynkowa. 2) — , unentgeltlich

geben, darowa, nada.
Sin 3Jtenfd) ber olle8 gefcbenft haben roili darmo-

wski, fdjerjtü ; cf. opp. kupniowski. ©prid)W.
tu wino Wgierski, Tokajskie przedaj, ale go
na borg niedaj; kredyt umar, syna spodzi,
dar mu imi: Zapa. gS ifl liod) ntd)t gefcbenft

nie darowano jeszcze.

©reenter, m. (ber) szynkarz, g. a. 2) donator,
ten co daruje.

Schenferin, f. (bie) szynkarka. 2) donatorka, ta

co daruje.

©chenffafj, n. (ba8) naczynie szyukowne.

©chenfhauS, n. (ba8) dom szynkowny, szyn-
kownia, auch: bie ©djenfftube.

©dienftifd), m. (ber) stó szynkowny, — kre-
densowy, kredens, g. u, bufet ift febr anftónbig,

j. S. in ©chaufpielhäufern, bei Rebouten K.

©ebenfung, f. (bie) darowizna, donacya, B h s z. ;

darowanie, nadanie.

©d)enfung8brief, m. (ber) — urfunbe, f. (bie) list

darowny, list donacyjny.
©chenflbirth, m. (ber) szynkarz, karczmarz, g. a.

Sd)enfroii'tt)fd)aft, f. (bie) szynkarstwo, szynk.
©d)erberfeil, n. (oae) miedniczka cyrullcka.

©d)erbengerid)t, n. <bo§) bet ben alten Slthenern,

sad skorupkowy, (ber DfrractSmuS).

©djerbenfobalt, m. skorupokrusz, g. u, L.

©cherbeutel, m. (ber) worek cyrulicki, toiba ober

torebka cyrulicka, SBarfch.

©ebere, f. (bie) noyce, noyczki; 2) f. halber*

fropf; Pi. 3) ©cfjeren rafy, skay w wodzie.
©d)erenflotte, f. (bie) , flota skadajca si z
paskich statków.

6d)eren, v. irr. a., Prs. id) fdjere, bu fdbeift , er

fdjert, Imperf. id) —, er fd)or, Conj. baC id) — , er

fdjorc, lmper. febere, Part. prt. gefdjoren.

1) — , mit einem SDceffer ober einer ©cheere bie

£ciare unb SBolle bon einer
_
glädje roegnehmen,

(o)strzydz, Prs. strzyg, goli.

2) —
, fpotten, aufziehen, plagen, beunruhigen,

nagaba kogo, dokucza komu, dac si komu
we znaki.

3) — , fid), — ben Drt fchneU beränbern, umyka,
uchodzi.

4) — , auffpanncn, snowa; cf. B. postawi
osnow, osnowa krosna. Sr. bag feiert tnid)

nichts , b. i. baö befümmert_ mid) nierjt ja na to

nieuwaam, mnie to nic nie obchodzi; fid) fort

feberen precz i. Sen ©art feberen brod goli.

Sie Sdjafe feberen owce strzydz.

©djevenförmig noycowaty.
©djerenfchleifer, m. (ber) szlifierz, g. a, *szlu-

firz, oselnik, ostrzyciel noyczek.
©cherer, in. (ber) postrzygacz, g. a; 2) snujcy
nacigajcy osnow.

©d)everet, f. (bie) dokuczanie, zaskwierstwo,
*gomon, trudno.

©cheif, m. (ber) ba% @d) er flein drohny pieni-
ek; grosz datni; odrobina.

©d)ergarn, n. (baS) osnowa, postawa.
©cbevge,ni. (ber) ein ©ericht8fned)t , .©afdjer, ce-

klarz , siepacz, g. a;, miejski suga; cf. pa-
choek.

©dj er (eine, f. (bie) sznur do rozpicia i za-
wieszenia bielizny.

©chermeffer, n. (baS) brzytwa.
©chermühie, f.

f. ©rberrabmen.
©djernafel

f. ©anifel.

©eberrahmen, m. (ber), snowadio ober PI. sno-
wada, g. de.

©cfjentng, f. (bie) osnowa, postawa.
©ebermanb, f. (bie) *zapierzeuie, przepierzenie,

forsztowanie.
©cherroenael 1

, m . (ber) ber Untere in allen garben unb
biefeS ©piel felbft, kina, ninik w kartach i sa-
ma gra w karty.

2) — , ein gefd)öftiger unb jugleirh* roillfahriger

SRenfd), nadskakiwacz , nadsugiwacz , sugus,
wiercipita, trzpiot, eig. SBinbbeutel; ogon; cf.

Totumfacki; fagas, SBj.

3) -, eine »rjenet, ein Sing, beffen man ftdjmehr
ati§ ©etcot)nf)eit al§ au8 Sebürfnijj bebient, le-
karstwo lub rzecz jaka mniej potrzebna i

bardziej z naogu uywana.
©cberroetijeln, v. n. m. I). nadskakiwa, wiercie
si skrztnie, cf. buja po wiecie, sa-
nia si.

©djerroolle, f., _abgefd)orne SBolle strzyona wena,
barwica, barwiczka, postrzyyny z sukna, L.

@d)erä , m. (ber) art, g. u. (Sr,. — bei ©cite art
na stron. Sao ift fein — to nie art ober to
nie przelewki. (Siu fjnnreidjer — dowcipny art.
©rober — gmbijaski art, prosty art. 3d)
berftehe feinen — nieznani artu. StroaS im —
fagen artem ober przez art co mówi. <£inen

— aus etroaS machen w art co obróci. — trei=

ben arciki stroi sobie (mit etio. z czego).
©cherjen, v. n. m. t). artowa, Pr a es. ar-

<"JC-
Scberjer, ra. (ber) artowni, trefni, artownik,
zabawny czowiek.

©chei'äeug, n. (ba6) golarskie sprzty.
©d)erjgebid)t, n. (ba8) wiersz artobliwy, za-
bawny, mieszny wiersz.

©cherjhaft, artobliwy, rubaszny, zabawny.
©cherjbaftigfeit, f. (bie) artobliwo , we-
soo.

©cherjliebenb lubicy arty, wesoy.
©ebersrebe, f. (bie) artobliwa mowa.
©djerjroeife na art, przez art, artem.
©cheräluort, n. (ba8) wyraz artobliwy, fa-

cecya.

©djetter, m. (ber) pótno krzepkie, — gumowane,
woszczauka, cf. Stuff- szatór 3flt.

©d)eu, adj. pierzchliwy, niemiay, pochy, lkli-
wy, strachajcy si , bojaliwy, kryjcy si,
wstydliwy, unikliwy, ostrony, 5. S3, ptakj
fd)eu machen straszy, postraszy, przestraszy,
strachu nabawi, zrazi, poszy»

fcheu roerben, bon ''Pferbeu zbiega si , zestra-
cha si; bom Sieh überhaupt zagzi si, cf. Sßr.«=

Cßolll. zagdzi si, przelkn si, wzdryga
si, zrazi si; cf. rozkomosie si aud) bon $fer<

ben, L.; cf. zhukany.
©ebeu, f.

f. Slbfcheu, gurcfjt,
_
Slbneigung, odraza,

wstrt, wstyd, uprzykrzenie, wzdryganie si,
brzydzenie si; unikanie, stronienie; lkanie
si, strachanie si, niemiao, boja, f., trwo-
ga. 8j. kiedy chrzecianin niewstydzcy si
ewanielii obowizki swoje widocznie peni,
niepowinien mie wstrtu cho widzi, i si z
niego namiewaj, Krs. pp. 263.

2) — , ©hrfurebt wzgldy, po- ober uszanowa-
nie. Dl)lie — bez ogródki, bez wstydu.

@cheud)C, f. (bie) straszydo, poszydo.
©cheuchen, v. a. poszy, straszy; au8 einem Orle
— spdzi, zegna, odgania, przeposzy.

©cheudjen, n (ba8) poszenie, straszenie.

©d)euel, beraltet für: ©djeufal, bibl. ohyda, £efefiel

7, 20. obrzydliwo, sproeno.
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Scheuen, v. n. unb r., fliegen, fid) fürditen, stroni

od czego, wzdryga si, wstrtu nabra; lka
si czego, ba si czego, wstydzi si. Gj. tf>iie

Stecht unb fcheue niemanb czy sprawiedliwo, a

nieogldaj si na nikogo.
2) — , ftureht, Ghrfurdit haben szanowa. Die

Strbeit fdjcuen leni si pracy, Krsk.; cf. ucie-

ka od pracy, (a).
"
Gr fdmtet fid) babor, rote ber

4junb borni Stotf chroni si tego jak pies kija;

cf. chroni si przed kim, jak przed zym gro-

szem. Daó £id)t fcheuen nienawidzie wiata.
Gr,. chroni si jako sowa wiata. ©id) bor

SJtenfehcn .fcheuen kry si przed ludmi. Gr

fd)eut ben £ob nid)t na mier natarczywy,
PK. 374.

Scheuer, f. ober im gemeinen ?eben: bie Schäme
6iodota , gumno; Ääfciiub. skunia ober biclmchr

skudnia, olfo ein altpreufjifchcö SÜSott; auch Sitthauifd)

skune.
Sdjeuerfafj, n. (baö) szanik do szorowania, —
pomywania, *lószow , g. u, cf. pomywa-
lnik. L.

Scheuerfrau, Schettermagb, f. (bie) poiny-
waezka.

Sd)euerlabben!, m. (ber) szmata, cierka.
©erneuern, v. a. szorowa, wyciera co piaskiem;

bie Stube — my podog.
Scheuer janb, m. (ber) piasek do szorowania.

Scfjeuerroifd) , m. (ber) cierka, Avieckec
, g.

chcia.

Scheuerleber, n. (baö) kapturek, g. rka, zasonka
(na oczy koskie).

Scheune, f. bie] stodoa, gumno, cf. Äafchubifch

unb Sitthauifd) skudnia, skune, = ein altpreufji=

fcheö SBort, baö fid) nod) bei ben Äafchuben erhal»

ten Ijat-

Scheufal, n. (baö) ein ©chrecfbilb straszydo, *szpe-
cig, g. a, L.

2) — , ein Sing, befonberö eine Cßerfon, roelche S(b=

fcheu erregt, potwora, potwór, Sohtn.» szkarada,
obrzydliwo, ohyda, sprona rzecz.

©cheufjlid), adj. obrzydliwy, brzydki, paskudny,
szkaradny, plugawy.

Scheufj lid) feit, f. (bie) brzydko, brzydota,
szkaradno.

Schebe ober ©d)ebe , f. f. ©d)ibe padzioro,
kostra.

Sd)id)t, f. (bie) ein Jhcif beö ©otijctt cze,
oddzia, scheda.

2) -
, eine bleibe mehrerer an unb über einaiibcr

befinblicher Dinge , eine Sage warstwa , warszta,
lawa, kolej, pokad, szycht, szychta. Gr. kloce
w szychtach poukadane, Pasztet.

Gr, mumie obsonione szycht lici palmów
daktylowych, (a). Die Schichten In ber Grbe sój
w ziemi, Stuff.; cf. szychta, warszta. Sluf ©chid)*

ten legen warsztami, szychtami ka, po-
oy. Sid) nad) Sd)id)tcn feljen usie rzd
podle rzdu.

Schicht "unb Jhciluiig dziay, g. ów. podzia,
scheda.

Sd)id)tgeber, m. (ber) dzia dajcy, RS.; cf. spad-
kodawca mili Slrzelczok.

Schichtgeberin, (. |birj dzia dajca.
Schid)ten, v. a. *t()cilcn dzieli, oddzieli, rozga-
tunkowa. 2) — , mehrere Dinge orbcuttid) neben
ober über einanber legen, porzdkowa, ukada co
warsztami, rzdem, szychtowa.

©chicblmciftcr, 'm. (ber) ezychiarz, g. a, szycht-
innjater, L.

©diihlfetnmel, f., 3ielfcnmicl , »tcit)enfeintncl
, Cr.«

i^Olll. cola, buka rzdkowa.
©d)id)trocife warsztami, szychtami, warstwami.
©djicfen, v. a, im höhern Stl)l: fenben

,
posia,

-wjhla, wyprawi, hla, Praes. l, Praet. sa.
2) — , in ber «leihe ^fälliger Dinge roirflich roeibcn

laffcn, zrzdzi, zesu, dopuci, ©ott hat et)

einmal fo gefchieft Pan Bóg raz tak zrzdzi, —
postanowi, — ^przejrza, — dopuci, — prze-
znaczy.

3) — , fich fchicren, v. rec. a) ruften, anfchicfen

gotowa si, wybiera si; j. S3, fich jur Steife

fdiicfcn w drog si wybiera, b) bie nothigc Sc*
febaffenbeit im "S3eil)dltniffe gegen ein anbereö Ding
haben, szykowa sie, stosowa si; godzi si
z czem , zej si na co , zda si do czego,
przypada, klei si, it. przychyla si, akomo-
dowa si, dogadza, folgowa, przystoje,
*gwoli by, sposobi si, suy.
GS mill fid) nid)t fd)icten nie chce si klei, nie

chce si uda, nie sporo, nie chce si szyko-
wa. Sid) in bie 3eit fchiefen stosowa si do
czasu, do okolicznoci, przestrzega czasu,
czas odkupowa, mdYze chodzi; cf. szafowa
czasem. Qaü mürbe fid) am heften fchiefen toby
najskladniej, najstosowniej byo. Gl' tonnte fid)

in alleó fd)icfen wszdzie si znale potrafi,

Ca) ; zastosowa si do czego.
Sd)icflid), adj. szykowny, stosowny, trafny,

przygodny, sposobny, zdatny; przyzwoity,
przystojny, foremny. G8 ift fchicflid) wypa-
da, L.

Schief lid)fcit / f. (bie) stosowno (np. ber STtittel

rodków); przyzwoito, przystojno; cf.

wzgld, g. edu, f. 'iUiftanb. Gj;. nlecbciaam
wiedzie co wzgld, co sromota , fagte bie ber*

liebte Gnninia, PK. 570; szykowno.
Sd)irtfal, n.

| baö] los, g. u,» fortuna,! h , dola,

przeznaczenie, dopuszczenie, wyrok; cf. udzia,
przygoda, przypadek', traf; cf. zdarzenie; cf.

koleje; cf. kostka, L. Gr. taka jest kolej

ycia ludzkiego, e wszystko koczy sie musi,
P. Jan.

Gr. udziaem jest królów: czyni dobre, a

zle sysze, Nina; wojska na ko niepewn
boju naraa niechcia , Nieme. 9)cannigfad)C

©chicffflle erleben przechodzi w krótkim czasie

przez róne koleje (losu) (a);cf. rozdawca losów,
Krsk., non ö/ott, ber jebem fein £008 befd)iebcu;

baffelbe Schicffal haben dozna równego losu ober

Gr,. te drugie dwa galary ulegyby byy równe-
mu losowi zatonienia, HS.; cf. Gr. temu który
urzdza przeznaczenia pastw naley hod
naszej gbokiej wdzicznoci, (a).

©chicffalógottin , f. (bie) bogini losów.
Schicfung, f. (bie) posyka. Die — ©otteß prze-
znaczenie Boskie; cf. dopuszczenie, zrz-
dzenie Boskie, *przejrzenie Boej cf. wyro-
cznia Boska.

Sd)icbbar dajcy si posuwa, posuwisty.
©d)ieben, v. irr. a. in. h., lmperf. id) — , er fdjob,

Conj. bafj id) — , er fdjobe, Part. prt. gcfd)oben,

posuwa, sun, pomyka, pcha, popycha', to-

czy; wetkn, wtyka, eig. hinein ftcefen. Gr.

baö S3rot in "ben Dfcn fd)iebcn wsadzi chleb do
pieca. Daö Shier fchiebt ober and) fd)iebt bie

3al)lie to zwierze roni zby, wykazuj mu si
zby. Den Sticgcl fdjicbcn zaprze.

2) — , alö v. n. m. I). im ©eben sania si,
SBarfd). Äegcl fd)iebcn w krgle gra; eine ftü«

gel — , kul rzuca, puszcza. Gin Slrbcit bon
fid) fd)ieben odsun jak robot od siebie,

wymkn si od pracy. Die ©d)tilb auf Seniaiib

fchieben zwali win na kogo , win na kogo
zoy, skada. Sluf bie lange S3anf "fd)iebcn pu-
szcza co w daleki odkad, (a); puszcza co w
odwlok, Poj.: zwleka co, odkada ober

zwlóozy co dugo.
Schiebefeufter, n. (bab) okno do suwania
Schieben, n. (bab) pomykanie, posuwanie, po-

pychanie.
©d)iebcr, m (brr) zasuwka, wysuwka; ci', szyber

u pieca, 4Bj.

Schieb fair en, m. (ber)
f.

©d)tibfarien.
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Schieblabe f. f. ©chublabe.
©d>ieb6ger i cf>

t

, n. (bag) kompromis, sd polu-
bowny, pojednawczy, rozjemczy. 6j» Sd)iebgge=
richte ejtrahiren zapisywa si na kompromi-
sa , doc. sad kompromiaarski.

Srbiebgmann, m. [ber] rozjemca, jednacz stron,
arbiter, rozeznawca, rozprawca, sdzia polu-
bowny, porednik, g. a.

©cbieb8rid)ter , in. (ber) pojednywacz, g. a,

rozjemca, kompromisarz , sdzia polubowny,
©D. ,

arbiter; cf. sdzia pokoju, eigentl. ^rie=

benSriditer.

©d)iebgrid)ter(icb pojednawczy, kompromisarski.

©chief, adj. koszlawy, ukony, krzywy; nakrzy-
wiony (Sar. obliquus, Bot.); cf. poprzeczny,
eig. in bie ducie. Die fd)iefe Gbene paszczyzna
pochyla. <?r. [chief geben koszlawo chodzi; —
eiroctö wykolawi; cf. wspak i, eig. rücfmavrS;

fdiiefen aJJuub machen wykrzywia gb, Dambr.
Sie Sache geht [chief sprawa ta chramie, — nie
dobrze idzie, L.

_ ©S ging fd)ief opak si stao,
fig.; cf. nachyli si. Sj. Ju teraz lepiej pójd
me rzeczy, cho si nachyliy, Pk. 294.

(Sin fchiefeg Urtheil zdanie krzywe, opaczne,
mylne; ferm. etroaS fchief nehmen le co uwaa,
na ze tumaczy.

©cbiefbeinig z kolawemi nogami; ein fchiefbeini*

ger SRenfcb kuternoga.
Schiefe, f. (Die) ukono, krzywo; — beS Ul*

t f> e i Ió spaczno zdania.

©chiefer, m. (ber) szyfer, g. szyfru, upny ka-
mie ober upek ober upnik, (a), marmurek.
2) dbo, drzazga.

Sd)ieferbriich, m. (ber) miejsce, gdzie upny ka-
mie lami; am upnego kamienia. Trój.

©d)jeferbacb, n. [bag] dach z upkowego ka-
mienia.

©chieferbeefer, m. (ber) dachujcy upnym ober
upkowym kamieniem; cf. okadajcy —

.

©djiefericht, ad. szyfroway, upny, lupnisty, do
upkowego kamienia podobny.

©djiefern, fid) upa ai.
©d)ieferblaite, f. (bie) tafla ob. blat upkowego

kamienia.

Schieferftein, m. (ber) kamie upny; cf. L. u-
pek, g. pka.

Scbieferftift, m. (ber) sztyfcik kamienny do pi-

sania, szyfer do pisania, äßarfd).

Sdjiefertafel, f. (bie) tablica szyfrowa, marmur-
kowa, (a); tablica kamienna, tablica z upko-
wego kamienia, KI

©djiefertbon, m. (ber) glina upkowa.
©chieferroeifj, n. szyferejs, g. u, SSBarfd). 3f un=

befannt, SSfl.

©chieferjahn, m. (ber) beffer: ©chiebegahn
f. ©cbie*

ben jeden z pierwszych zbów, które si
trac.

Sdj.iefhalg, m. [ber] krzywoleb, g. ba.
Schiefheit, f. (bie) f. Sd)iefe.
©chiefmaul, n. (bag) krzywoust; bab. fdjie f=

mäulig krzywousty.
©chiel, adj. f. fcfjet zezowaty, boczno ober ukosem

patrzcy, krzywooki.
©chielen, v. u. m. 1). zzem patrze; nad) etro. ze-

zem si oglda na co; cf. krzywo patrze, z
boku patrze, zezowato patrze; cf. Cßr.=$ßoln.

jaskrawo patrze; szvdlem patrze, ronem
patrze, widrem patrze, zezowa, L.; wi-
derkiem patrze.

2) — , mieni kolor, mie jaskrawy kolor.

©chielen, n. (bag) zezowato, *rozokowato
;

zezowanie cf. $ßreufj. s$ßoln. jaskrawo.
©chielenb, *rozoki, *rozooki, zezowaty, co ze-
zem patrzy, *widrowaty, L.

©chieier, m. (ber) zez, g< a, zezek, L.; zyz, zy-
zowaty; sßr.=aäotn. jaskrawy.

Sd)ienbein, n. (bag) gole, g. i, guzel, ko go-
leniowa.

©d).ienbeinfnod)_en, m. (ber) piszczel w goleni,
piszczel goleniowa; cf. *giza , ruelcheg aud) ben
Äopf am ©chienbeinfnochen bebeuten fofi, aber SBj.
bevroirft e8.

©cbiene, f. (bie) szyna, ubek, ubka.
©d)ieneifen, n., ba6 elazo szynowe, (a); elazo
w szynach.

Schienen, v. a. szynami opatrzy; w ubki
wstawi.

Schienhafen, m. (ber) chynak, d. a, L.
Schiennagel, m. (ber) szynal, g. a.

©chier, fd)ierer, febierfte, adj., czysty, sam. adv.
blisko, mao nie, bez maa, omal, prawie, za-
ledwie, ledwo nie, rycho, w pitce, szczerze,
do czysta, sam. Slufg fdjierfte fommen w rychle
przyj.

Schierling, m. winia wesz; cf.
f. Grbfcbierling »

cf. czykieta (cicuta), PA.; ein SSolhbn. M. nennt
e8 blekot ??; aud) finbet man eg in £chriftftettem
cykuta genannt. Äleiner —

f. grbfchierling, tleiner,

cf. pietranik plamisty, (a).

Schierlingsbecher — , tranf, m. (ber) napój cy-
kut zatruty.

©djiejjbebarf, m. (ber) aramunieya; proch i kule
do strzelania; b strzeli wo.

©chiefjbeere, f. f. SJeinholj , Cat. lonicera skylo-
steum.

©cbiefjbranber, m. (ber) podpa, g. u.

©cbiejjen, v. irr. a. u. n. m. h., Imperf. ich —, er

fdjojj, Conj. bafj id) — , er fchöffe, Part. prt. ge*

feboffen, strzeli, strzela; bi z armat, z broni.

2) — , gwatownie si wydoby, rzuci si; ein

*Keh —, erlegen ubi same. Cinen tobt fchiefjen za-
strzeli kogo; nad) unten— spuci si, spa. (£j.

in bie <£iohe fchiefjen wyró, wyrosn; cf. wy-
buja; cf. wystrzeli do góry. Qtinen Säodf fehle«

jjen kozioka przewróci, fig zbdzi, *poka-
wi , uchybi. fDem spferbe ben 3"g c( fdjie^en

iaffen puci koniowi cugle; cf. koniowi wodze
wypuci, PK. 620. «Die ©onne_ fcbiefjt ihre @trah=
len soce rzuca swe promienie. ©eib fd)i>fjen

pienidze liczy rzutnym sposobem; cf. 'szo-
sowa pienidzmi, SSarfch. ; *szusta.

©Chiefjen, n. (bag) strzelanie.

©d)ie§gelb, n. (bag) zapata za ubit zwie-
rzyn.

Shiefjgeraehr, n. (bag) strzelba, bro palna, SBj.

Sd)ie§f)aug, n. (bag) strzelnica.

Sd)ie|loch, n. (bog) f. ©chiefjfebarte.

Schiejjbulber, n. (bag) proch strzelbowy, 3£-;
cf. proch strzelniczy, (a). Synchro, er hat bag

Schiejjbniber nicht erfunben niewynalaz on prochu
— czowiek niedomylny; nie wielki z niego
rycerz, — ak.

Schiejjfcharte, f. (bie) strzelnica, dziura w mu-
rach etc. — do wypalenia z dziaa, Tr.; cf.

okno dla strzelby, Orl. 422.; cf. kosz, L.

Schiejjfcheibe, f. (bie) tarcza.

Scfjiff, n. (bag) okrt, g. u; statek, ód, g. i,

eig. ein fleineg gabräettg, mag man aud) jmii Siebter

braucht. 2) — bei ben SSebern, czonek. 3) bag

Schiff einer Äirche, b. i. ber mittlere größte Sheil ber

Äirche im ©egenfatje ber |>a(ie unb beg Shorg (gar.

navis) rednia najwikszacz kocioa, nawa
kocioa; @j. nawa kocioem Jowisza bya,
a skrzyda kaplicami Junony i »linerwy,

Albertrandi. 3U. ©chiffe gehen uda si na o-

krt ober puci sie na morze okrtem. 3)a8

©d)iff ift gefcheitert rozbi si okrt.
©chiffblar, adj. eglowny, spawny , spustny.

Die glüffe fd)iffbar machen usposobi rzeki do

spawu, Kraj. 138.5 usposobi rzek do eglu-
gi (a), 29.

©chiffbarmadhung, f. (bie) usposobienie do

ieglugi.
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©dbiffbarfeit, f. (bie) spawno.
©chiffbail, m. (ber) budowa okrtów.
©chiffbauholj, n. (ba8) budulec na okrty,

statki, drzewo do okrtów.
©chiffbaufunft, f. (bie) budownictwo okr-

towe.

©chiff baumeifter, m. (ber) budownik okrto-
wy, (a).

©chiffboben, ni. (ber) dno okrtowe, spód o-

krtu.
©chiffbott), n. f. ©chifffuttcl.

©d)iffbrud) , m. (ber) okrtowe rozbicie, L. im
Gr.; rozbicie okrtu. 6r. (Schiffbruch, leiben rozbi
si z okrtem, (a).

Schiffbrüchige, m. (ber) rozbitek z okrtu, (a);

rozbit na morzu; (h;. kto poda rk toncym
rozbilkom? Woronicz* It. jako rozbitek na
desce przj^pyn, (a) 5 cf. *potopie, 'topielec,

g. lca, L ;
* topie, g. nia, L.

©d)iffbrücr t, f. (bie) most ywowy ob. na
lywachj cf. most na statkach, most z ponto-
nów, — *na bykach.

©chiffchen, n. (ba6) okrcik, g. a; 2) bct8 ©chiff*

chen beim SGBeber czotnek.
©cbiffen, v. n. m. f.

'eglowa, pyn, popyn
—, bis roohin dopyn. 2) — , v. a. mit bem
©chiffe fortfchaffen prowadzi na okrcie , prze-
wozi na okrcie, spawia. UeberB älceer fchiffen

przeprawi si przez morze, PK.; auch eglowa
przez morze.

(Schiffer, m. (ber) szyper, g pra; eglarz, g. a.

©cbifferbofen, pi. spodnie /lisowskie, majtkowskie,
eglarskie.

©chifferfprache, f. (bie) mowa eglarska ob. fli-

sowska.
©chiffahrtSfunbe, f. (bie) znajomo eglugi,
umiejtno nawigacyjna.

©chiff fährt, f. (bie) egluga, nawigacya.
©chiffhalter, m. (ber) ein ©eefifch, trzymonaw,

Jar., cf. trzymonawek, L.
©chiffjunge, m. (ber) ucze sztuki eglarskiej.
©d)iff futtel, m. (Ber) (Sar. nautilus pompilius)

naci) Klonów i cz eglarzyk; gebik, g. a, L.;
cf. przynawek, L.

©cbiffflagge, ©d)iff8flagge f.
u. f. (bie) ban-

dera.

©chifflónbe, f. (bie) pal, g. a, przysta, f., 9tuff.;

binduga.

©chiffleute, Pi. osoby okrtowe, ludzie okrtowi,
czelad okrtowa, Bhsz.j cf. auf polnifchen ®e«
fä&en flisy, ttnb auf ben .g/oljtraftcn orele, PI. bon
orel, g. a.

Schiffmann, m. , fobiel ale ©ieuermatm, ste-
rnik, g. a.

Scbiffmühle, f. [bie] wodny myn, pywak, g. a.

©d)iffbfunb, n. (ba6> szytTunt, g. a; cf. bierko-
wiec, eig ein ruff, ©eroicbt bon 500 gfunb, L.

Schiffeabrechner, m.
f.

2(brechner mekler okr-
towy.

©chifffiaffefuranj, f. (bie) assekuracya okr-
tów, 'warowanie —, zabezpieczenie —

.

©cbifföfabiiän , m. (ber) kapitan okrtu.
©chifffchnabel, m. (ber) dziób okrtu.
©cfjifffcil, n. (baß) lina okrtowa, cuma.
©chiffoflagge, f. [bie] bandera.
Schiffeherr, m. (ber) pan ob. waciciel o-
krtu

Srbiffebolm, m., ScbiffShole, f.
f. Schiffroerft.

Sd)lffögeripbc, n. (baft) zrb okrtowy.
Scbiffobintertheil, n. (bab) ty okrtu.
©rbiffMunge. m. (ber) mit JBejiehung auf ein be«

ftimmtcö Sd)iff, chopiec okrtowy ober — e-
glarski.

©cbiffernccht, m. (ber) flisak.
Schlffolabung', f. (bie) adunek okrtowy.
©chiff bleute, Pi. ludzie okrtowi, czelad 0-
krtowa.

©chiffemannfchaft, f. (bie) osoby okrtowe, cze-
lad okrtowa.

©chiffSmtfhle, f. (bie) myn wodny, pywak.
©d)iff6raum. m. (ber) dó okrtu, wntrze okr-

tu L. 3"l ©cbiffäraum pod pomostem zajli mie-
szkanie, SP. b. przestwór okrtowy.

©d)iffbrhebe, f. (bie) stacya okrtów, stanowi-
sko, L.

©cbiffSrippe, f. (bie) wrga, szpga, L., hunt, Tr.

©thtffbfolbat, m. tber) onierz okrtowy, —
morski.

©chiffeutenfilien, PI. rekwizyta okrtowe.
©chiffSbogel, m [ber] aglik. IM.
©chiffSbolf, n. (ba8) czelad okrtowa,

f. ©chiffS«

leute.

©d)iff8borberthei(, n. tba6) przodek okrtu.
©d)iffroerft, n. (ba6) warsztat okrtowy.
©chiffjimmermann, m. [ber] ciela okrtowy.
©chiff glmmerplat}, m. (ber) ba6 SEBerft warsztat
okrtowy* cf. stanowisku eig. ber Drt roo fle auf

bem äßaffer flehen.

©chiffjo U, m. (ber) co okrtowe.
©chiffjroiebacf, m. (ber) suchar okrtowy.
©cfjilb, m. (ber) pi bie ©chilbe tarcza, puklerz, g.

a, szczyt, *pawe. 2) — n.
f. 2(u6hängefci)ilb

wywieska, szyld, pi. bie ©chilber.

©prichro. etroaö im ©djilbe führen, b. i. geheime 8b=
ftcj)ten haben knowa co tajemnego, godzi na
co, mie co tajemnego w myli, zamyla o

czem. ScichtS ©ute8 im ©chilbe fuhren, b. i. mit

etroo6 33ofen umgel)en narabia zoci, nic do-
brego nie mie w myli, knowa zdrad oberzo ober nic mu dobrego z oczu nie patrzy,

grifd) leitet ba8 SBort ©chilb au6 bem flabifcijen

szczyt ab ttnb mit Stecht, ben ba8 SSerbuin szczy-
ci bebeutet fchüken.

Schilbbefemfrattt, n. (kamienne ziele) pyleniec,

KI.; sadliczka biaa, Jndz, Sat. alyssum i lica-

mi m.

Schilbbürger, m. [berj ograniczony, durny czo-
wiek, pógówek, (pochodzi od miasta Szylda
w pruskiej Saksonii).

Sdjlbbjrufe, f. (bie] gruczo tarczowy (znajdu-
jcy si z przodu szyi pod sam krtani).

©d)ilberei, f. (bie) malowanie, malowido, obraz.
Schilberhduechen, n. (baö) szylderhauz, strani-

ca, czata dla szyldwacha
Schilberhebung, f. (bie) podniesienie broni, po-

wstanie.
Schilbertl, v. a. opisa, malowa, odrysowa,
skreli, okryli obraz, wystawi obraz, odi-
stoczy. Sj. id na komedy ebym si roze-
rwa i ucieszy z odrysowanych ywo chara-
kterów i wad rónych stanów, w z. list. Ju
wam okrylit obraz niebespieczestw publi-
cznych, (a); wystawi mocny obraz teraniej-
szego stanu, (a), gr,. skreliem ci dzieje na-
rodu naszego, Nieme. g. kto zna dobrze ów-
czesne wypadki, da wiadectwo autorowi, e
sceny historyczne i charaktery osób dziaaj-
cych skreli sumiennie, nic niedodajc i ni-
gdzie nie przesadzajc, (aa). 2) — mit einem
©chilbe berfehen opatrzy w tarcz, w szyld

j

take 3) v. n. m. h. sta na warcie.
©d)ilbcrung,

<

f. (bie) wystawa etc; cf. opis, g.
u. 6j. opis sprawy sdowi przedstawionej,
IIS. It. pomimo wystawy widoków korzy-
stnych, (a) } przez tkliwe rj'sy, któremi wyo-
braa narodow lub osobist wdziczno, SP

;

skrelenie, odmalowanie.
Schubförmig, ksztatu tarczy, (arczowaty.
©d)ilbgetoabpent, tarczozbrojny, uzbrojony w
tarcz.

Schlbtnappe, m. [ber] ber Schilbttflger giermek,
fi. inka.

Schilbfraut, n. f. gieberrraut (Cat. Scutellaria g»-
lericulata).
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Sthilbfrote, f. [biel ów', g. wia; 2)— , bie Schale, im

^lanbcl szyldkret, g. n, 3$-i skorupa ówia, Teh.

©cbilbfrö' ten* (w zoonych) ówi, ia, ie; unb
szylkretowy; np. ber Sdbilbhötenfamm grzebie
szylkretowy.

Sd)ilbfr6tenfuppe, f. (bie) rosó ze ówia.
Scbilbfrötenftein, m. (ber) ówi kamie.
Sd)ilblau6, f. (Me) (Sat. coccus, L.) czerwiec, ja-

gódka, Li», kowalki.
Scbilbpabbe, f. (nieberficbflfcb bon^abbe eine Ärötc)

für Sd)ilbfröte, szylkret, tartoróg, g. u.

Scbilbranb, m. (ber) brzeg tarczy.

Sd) Hb trag er, m. (ber) giermek, g. mka, tarcze

noszcy, 'pawnik.
Scbilbroacbe, f. (bie) szyldwach, g. a, stra; cf.

L. stójka, ctg. = ordynans ber bei einem Offizier

auf ber SEBacbe fleht, SBj., cf. czasowój, 9tuff. —
ablöfen zlózowa stra ober szyldwacha. — fte»

ben sta na stray, na szyldwachu sta, na war-
cie - . Sion ber — fommen z szyldwachu zej

Schilf, m. unb n. ein Scame mehrerer 3Saffergeroäd)fe,

Robr, Rietb auch Schilfrohr genannt, trzcina; 2) —
f. Sinfen sitowie; cf. S3olbl;u. sitnik, rogo, cf.

f. Decfrohr.

Schilfartig, fchilficbt, sitowiasty, na ksztat sito-

wia ob trzciny.

©cbilfbacb, n. (bae) dach z sitowia.

Scbilfbecfe, f. (bie) rogoka.
Sd)ilfgra8, n. (bag) sitowina lena, KI., Sat. scir-

pus syvaticu6.
2) — , trawa wiechowa mielec, Ki., Sat. poa

aquaiica.

Schilfig, trzcinny, sitowiany, trzcina zarosy.
Schilf fitnge, f. f. «frohlflinge gownia obkowata.
ScbiUmeer, n. (baSI morze czerwone.
Schilfrohr, n. f. Schilf 1).

Schillern, v. n. m h. mieni sie, lni sie (oma-
teryi).

Schill, m. f. 3<inber.

Schillertaffet, m. tafta ober kitajka mienica
farb, Tr.

Schilling, m. (ber) szelg, g. a; cf. sold, Nieme.
Schimmel, m. Cber) ple, f. 2) ein >pferb siwek,

g. wka, siwosz, g. a, siwy ko; cf. ko biay.

£>er 2£pfelfd)immel jabkowity ko; cf. siwek
jabkoAvaty, in SBarfcbau.

Schimmelig, ad spleniay, pleniwy; ~ roerben

plenie, zaplenie.
Scbimmelfraut, n. f. Slcferfiläfraut.

Schimmeln, v. n. m. b. plenie, omsze. Da§
Srot fchimmelt chleb plenieje.

Sd)immelpferb, n. (baS) siwek, g. wka, siwy
ko; cf. ko biay; cf. siwosz, (a).

Schimmer, m. (ber) blask, poysk, g. u. .§offnung8*— promyk nadziei.

Schimmern, v. n. m. b. ein jiiternbeS Sicht bon fid)

geben byszcze, polyska, szklni si, lni
si, miga si, migota; cf. iskrzy si. ©te
fcbimmernbe garbe jaskrawy kolor, SBSarfd)., cf.

PK. 422. Cin fchimmernbeS ©lücf pozorne szcz-
cie; cf. byskotny, a, e, Sf. byskotny upomi-
nek przelotnej sawy, (a).

Schimmerig, adj. byszczcy, migoccy si.

Schimmerung, f. (bie) lnienie, byszczenie, mi-
gotanie. 2) — , nieberfäcbfifcb für : Dämmerung,
zmierzch, g. u. Sn ber Scbimmerung zmierzchem.

Schimpf, in. (ber) zelywo, obelga, haba, o-

chyda, *afront, sromota, eig. Schanbe; zawsty-
dzenie, eig. Sefchamtmg; niesawa, eig. Unehre;
osawienie, eig. SSerunglimpfuug; zniewaga, eig.

ffieracbtung. gj. ba8 ift ein Sd)impf für Ihn to go
bardzo szpeci, Bhmlc.

Schimpfen, v. a. ly, habi, zely, szkalowa,
osawi; cf. aja; cf. beszta; cf. wygadywa
obelywie, j. SB. na Ministrów, (a).

©d)impflid), adj. zelywy, haniebny, sromotny,
ochydny; 65. Grecya, ojczyzna tylu sawnych

ludzi, oswobodzona z ochydnego jarzma, pod
którym od tylu wieków jczy, (a).

Sin fcbimpflidier Sob sromotna mier, PK. 145.

d§ ift fcbimpflicb jest to haniebna.

Schimpfname, m. (ber) imi zelywe; <Pr. * $ßoln.

przezwisko; przezwisko zelywe.
Scbimpfrebe, f. (bie) zelywa mowa, obelywa.
Sd)impfroort, n. (ba6) sowo zelywe; cf. beszta-

nie; obelywe nazwiska miotaj przeciwko
Pisarzom, SP. 6$. mczy si dziecko od witu
do zmierzchu; sypi si na obficie besztania
i plagi, LsR.

Scbinb aa 8, n. cf. Cuber cierwo, psia strawa.

Scbinbanger, m. [ber] cierwisko, hyclowski
plac.

Scbinbel, f. (bie) gont, g. a, szkudta: [efctereS ift

nad) B. in ©rofjpolen üblid), cf. L. ubka ober u-
bek, dranica.

S'cbinbe Ib ad), n, (ba§) dach gontowy ober dach
gonciany ober dach szkudlany.

Sdjinbelbectcr, in. (ber) —madjer gociarz, g. a,

szkudlarz.

Scbinbelnagel, m. (ber) gontal, g. a, szkudelniak.
Sd)inben, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er fcbtinb,

Conj. bafj ich
—

i
" fchünbe, Imperf. febinbe, Part.

Prt. gefd)unben, odziera, drze, ze skóry, upa,
ociga ze skóry, pasy drze z kogo. @£. id)

roili euch febinben laffen, fpiid)t ein Scagnat ju ben

Sateien a szelmy, ajdaki, otry stoicie przy
drzwiach i porzdek taki; skór wam zedr
szelmy — suby was naucz, (aa). Sid) —

,

skór sobie zedrze.
Scbinber, ra. (ber) ber Slbbetfer katowski suga, o-

prawca 2Barfcb., hycel, g. ca, upiskórka auch

rakarz, g. a, SBarfch. 2) -, jeber ber einen an*

bern auf eine grobe Slrt bart unb unbillig bebanbelt,

zdzierca, upieca; cf. 83öhm. unb $r.-$oln. wy-
drzyduch = ein Seutefcbinber; cf. L. odrzyskóra,
odrzy9kórka.

Sdjinberei, f. (bie) bie SBobnung be8 SchinberS hy-
celnia, rakamia, äBarfch 2) — , ba8 Slbbecfen be8

S3iebee odzieranie —, upienie ze skóry. 3) jebe

grobe Ueberfcbreitung ber S3illtgfeit im Siiefjbraudje,

i^anbel unb SBanbel dzierstwo, upiestwo.
Sd)inberfnecbt, m. (ber) hycel, g. cla; cf. *hyd
*katowczyk, katowski suga, mistrzowski —

.

Schinbermafjig, adj. hyclowski, rakarski, dzier-
czy.

Sd)inbler, m. (ber) gociarz, szkudlarz, g. a, L.
Sd)inbluber, n. ( ba8 ) cierwo, zdechlizna. (Sr.

Scbinbluber mit einem fpielcn jak pomioto kogo
traktowa, cf. psoty — , wyrabia co si chce
z kim, dziwy stroi.

Scbinbmabre, f- (bie) .psa strawa, szkapa,
szkapsko.

Srbinn, m. (fehlt im Slbelung) upie, f., PI. upiee,
j. S3, na gowie, DD.

Shinfen, m. (ber) szynka; cf. ? *szodra solona,

kp' ift ber S3orberfufj, 3Bj$., eig. szynka z odart
skórk, cf. kumpie braucht Mickiewicz.

Scbinfraut, n. f. Scbollfraut, grofje8, u. f. ro.

Scbippenbeil, eine Stabt Szempopel, g. a.

Schirm, m. (ber) zasona, osona, zastawa, ochro-
na, zaszczyt, ucieczka, tarcza, obrona; cf. e-

kran, parawan, eig. S5etrfd)irm; parasol, eig. Sit'

genfd)irm. 35er Sonnenfcbirm parasolik, g. a, za-
sona od soca. Der geuerfd)irm ekran, zasona
od ognia, ciennik, L. Der Slugcnfd)irm daszek,
SBarfd). Der Sichtfchirm, ba8 Sc^irmdjen umbrelka.
Unter bem — be© ^jocfjften fi^en mieszka w ochro-
nie Najwyszego.

Scbirmbacb, n. (ba§) zasona od wiatru, cf. B.

*obdach, g. u.

Schirmen, v. a. m. h. broni, zasoni, obrania,
zastawi si za kogo.

Scbirmer, m. (ber) obroca.
Scbjrmftltter, n. (ba^) pokrowiec na parasol.
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©chirmherr. m. (bei) obroca, protektor.
Scbinnfraut, n. f. SRcfyerbliime.

©d)irinleber, n. (baft) kapturek, g. ika.
Sd)irmmacher, m. (ber) fabrykant parasolów, pa-

rasolnlk.

©(hirmWctnb, f. (bic) parawan, g. a. ciana za-
saniajca.

©chirrholj, n (bab) ba6 StuJjholj poytkowe drze-
wo, twarde drzewo, szarholc, g. u, Gj; drze-
wa do szarholcu wolno mie bdzie na swo-
j tylko potrzeb nie na przeda, Contr. ret.

©d)irvmeifter, m. tber) konduktor (pocztowy) g.
a, SBurfd).; szyrmajster, g. tra, B. ; dozorca
sprzajii, woziciel, zawiadujcy wozem, (a).

©chioma, n. (ba&) bie Trennung in ber Äiidje schizma,
odszczepieslwo.

©chioma titer, m. (bei) rónowierca, odszczepie-
niec, syzmatyk.

©d)ifj, m. (ber) gówno, sranie.

©d)labbcrn, v. a. Jepta, L. papla.
©cf)lad)t, f. (bie) bitwa, batalia; bój, potrzeba,

ciltpoln. Gj. wo ift bie Sd)lad)t borgefallcu gdzie
zas/ta bitwa ? Gr,. zwiedlimy wiele bojów
morderczych, (a) Skrznc. Gin — liefern bitw
wyda, — stoczy; cf. bitw zwie z kim.
Gr. gdy z Odoakrem bitw zwiodty, PK. 202.

Gin — Derliercu przegra bitw, straci pole.

Gin — gewinnen wygra bitw, otrzyma zwy-
cistwo; cf. — gór nad nieprzyjacielem.

©d)lad)tbanf, f. (bic) rze, f., jatka, rzenica.
3ni' -- führen wyda na rze, na zabicie wie
Ober prowadzi.

©d)lad)tbeil, n (bab) topór rzeniczy; fig miecz
zabójczy.

©d)lad)ten, v. a. rzn, rzeza, na rze bi,
zarn, zabi, 3. $0. woiui zakó, j. 33. wie-
prza; cf. szlachtowa, zaszlachtowa, ffiarfci).

2) — für arten by podobnym do kogo? cf. ró-
wna si komu; cf. Sßr.=$otn. podoba si na
kogo. Gr,. ber Sohn fchiachtet nad; bem SSater syn
podobny do ojca, wykapany ojciec; cf. bie Sod)'

ter ift ber fflcuttcr ähnlich wykapana matka unb
Wenn man unbcftimmt fpricfjt fo fagt man wykapany
syn, wykapana córeczka, ffiarfd)., cf. leibhaftig.

Sd)lad)tcnmaler, m. (ber) malarz trudnicy st
szczególniej oddawaniem bitew.

©chläcbter, ni. (ber) rzenik, g. a.

Sd)lad)tfelb, n. (baó) pobojowisko} cf. bojowe
pole, bitwy, SSj ,

(a).

© d)lad)tgetümmel, —qeWÜhl, n. (ba6) wrzawa
bitwy; cf. odmt bojowy.

©thlachthauö, n. (baó) ber Schlachthof, szlachtuz,

KS.; *rzezarnia?, rzenica; cf. jatki, P., rig.

ÜSänfe, (cf. dom rzeniczy, eig. gleifd)erhau6).

©d)luchtlieb/ n. (bab) pie bojowa.

Schlad) tlinie, f Cbie) linija bojowa.

Sdf)lad)tmeffer. n. (baó) nó rzenicki, rzezak.

©d) I a cht od) 6, m. (ber) wó do rzezi przeznaczony.
©d)lad)topfer, n. (bae) rznita ofiara, bita ,

krwawa ofiara, ofiara do zabicia; ofiara i cf. L.
straceniec, g. straceca.
Gj. unfdjiilbige — niewinne ofiary, SBcirfch.

©eh l ad) treibe, f. (bie) szyk wojska do bitwy u-
rzdzonego.

©d)lad)truf, m. (ber) haso do bitwy, lub w bi-

twie wykrzyk.
©d)lad)tfd)af , n. (baft) owca do rzezi przenaczo-

na, — na rze dana.
©d)lad)tfchroert , n. (bab) *multan, g. a, miecz

wielki, którym z oburcz siec trzeba, cf. Stuff.

aieezywoi
©d) l ad) t' unb 9)] a I) I ft en er pobór od rzezi i mie-

wa, Sßfl. ober pobór konsumpcyjny.
©d)Tad)ttag, m. (ber) dzie zabijania, — szlach-

towauia.
©d)l ad)tbich, n. (bab) bydo rzenicze, (a), by-

do do rznicia, bydo do szlachtowania, bydo
na rze, — jatkowe, cf. — na zabicie.

©d)lacfe, f. (bie) uel, g. ula, ober*zuzel, *u-
el, f. g. uli, *uelica, cf. szych, eig. falfd)e6

©olb ober Silber; fig. nieczysto.
©d)lacfenfobalt, m. [ber| uelokrusz, L.
©d)lacfern, v. n. m. 1). fam. rozlewa chapajc,
pluska to slocie).

©d)lacfig, adj. adj. oiele ©d)lacTen enthaltenb unb ge»

beilb ulistj', ulasty, ulowaty. 2) — , Otl»

haltenb regenhafr, pluskotny, a, e. sotny.
©rblatfwurfr, f. (bie) eine auSbcm ÜKaftbarm berei«

tete SBurff, kiebasa z kiszki odchodowej.

©d)laf, m. (ber) sen, g. snu, spanie, cf. $JJr.«CoIti.

szpik (im ^ocbpoln. Wart), wahrenb ba6 £>odwoln.

sen im fßr. = ^oln. ben Jraum bebeutet cf. upie-
nie.

!Der erfte — pierwospy, PI. L. Gr. o sodkie
upienie, prawdziwy darze niebios. Gj. obu-
dzili si na tecie Turcy z swego upienia, (a).

2) — , skronie, cf. szpik, g. u, 5k.=$poln.

Gr,. ber «Schlaf ift ein Brubcr beb Sobce od snu do
mierci przejcie bardzo mae, PK. 251. I)er

— citicfi ©liebeó unienie czonka f. eitifd)lafen.

Gin barier — sen twardy, cf. gboki, mocny.
Gj. naród w niebezpiecznym zostaje upieniu,
(a). Äciii — fommt mir in bie Sltigen odchodzi
sen od oczu Gincn ewigen — fchlafen snem wie-
cznym zasn, ffioiii — überfallen werben ci-
kim snem by zdity, sen go zmorzy. SSom
— aufftchen ze snu si ocuci ober powsta ze
snu. -2)er — quält mid) sen mi morzy. Stugeu

boiler — oczy pene snu.

©d)lafbanf, f. (bie) szlabanek, g. nka, HS. auö

Gulill; »óko naksztat stolicy, *szelbk, Gm.
4j.j cf. L. tapczan, larczan, werek, wyrko, L.,

am heften szlaban, Nieme. ob. laban.
©d)lafbri.ngenb, sprowadzajcy sen; co sen

sprawia.
©cl) lä fd) en, n. (bab) drzymka, przedrzymanie.

Schlafe, PI. skronie.

©d)lafen, v. irr. n. m. 1), Pre. id) fdilafe, bufrhläfft,

er fchläft, Imperf. id)—, er fd)lief, Conj. bafj ich —

,

er fdjliefe, Imper. fd)lafe, Part. Prt. gefd)lafen spa,
Praes. pi, Freq. sypia.
Gj;- przez dugie wieki spa snem elaznym,
SP. Gj. fd)lafen gehen pój spa, uda si na
spoczynek, cf. pój do óka. Gj. kadc si
spa lub godzin przed pójciem do óka, (a).

fid) fchlafen legen ukla si spa, pooy si
spa. Gr faun nicht fdjlafen niemoe spa* cf.

nieprzyjmuje spoczynku, Kraj. 18. 3d) habe

fanft gefd)lafen sodkom spoczywa. «Schlafen wie

ein Sialj pi jak drwa, PK. 241. Unruhig fd)la«

fen niespokojnie spa, ciki sen mie.
Schlafen, n. [bab] spanie.

©d)!afenb, picy. Gin fd)lafcnbe8 ßiub dziecina

senna, (aa).

©chlafcr, m. (ber) picy; ospalca, ospalec, Sßr.»

ioln. ospaek, cf. pioch. Gin üangfohläfer pioch,
ospalca.

©d)läfrig, adj. zaspany, ospay, rozespany, snem
zdjty, — zmorzony, nudny, cf. fig opieszay,
eig. trag, faunifelig. (Sin fd)läfrigcr Vortrag relacya

nudna, opowie nudna, tumaczenie si nudne.

Gj;. zaspany zwolna, wysiada z karety, Kom.
Gr ift fd)lafrig s P at^ ,1,u e'C *'* — fein oczy
snem mie obcione. — Womit umgehen ospale

co czyni. 3d) bin fdjkifrig jestem niewyspana}
Sobieslawski pag. 78, 1. Z\).

— Werben rozespa si.
Sd) la frig fe i, f. t bic) ospao, ospalstwo, fig. o-

pieszaos, ociaoi-, eig. |'d)Wcrfällig.

©d)läfcrn, v. n. ni. I), and) üblicher im ^odjbculfrhen

alO v. impersonale, chcie si spa. , Gj. mid)

fehläfert spa mi si cbee, sen mi morzy.
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©chlaff, adj. SJJanflel an Spannung, an ©teife ba=

benb, nicht ftraff, nicht fteif j bon bem ©eifte unb bef=

fen gäbigfeiten nicht gefbannt, 2) bezsilny, slaby,
wty; Gr. bie Sltnge föar fdjlaff puca byy wte,
(a), cf. nietgi, nienatony, -wolny, rozwolnio-
ny, wiotchy, eig. alt, fdjroadj, mürbe, abgenuljt; 1)

obwisy, opady, Hakowaty, zflaciay, L. =
(Sat. laxus, cf. opady, Bot.

(Sr,, skórka staje si obwisa, DD. — hängenbe

Stufte piersi obwise jak flaki, DD. ©d)laff
'

roer=

ben obwisn, zwtle.
©cblaffbeit, f. (bie) sabo, wto, obwi-
so.

©djlafgelb, n. (ba§) noclegowe, zapata za no-
cleg.

©cblafgemacf), n. (bag) bie Sdjlaffammer pokój sy-
pialny, izba sypialna, onica, sypialnia.

©d)iafgefell, m. (ber) spólsypiajcy, Tr., razem
sypiajcy.

©djlafbatlbe, f. (bie) czepek nocny, »czepiec sy-
pialny.

©cblaffjofen, Pi. »kalesony, PI., bcffer gatki, PI.

©djlaffammer, f. ©djlafgemacb.

©djlaffraut, n.
f. SSilfentraut

©cblafloö, bezsenny, cf. niedospany, Tr., cf. *nle-
spany, cf- czuy.

©cblaflofigfeit, f. (bie) niewywczas, bezsenno,
(a), niedospanie, niedosypianie, cf. Hoss. bez-
sennica

©djlafmittel, n. [bag] lekarstwo sen sprawujce,
— piczk czynice. Tr.

©djlafmütse," f. (bie) szlafmica, nocna czapka,
*ducbenka für Jobte; sypialna czapka. 2) fig.

drzymek, drzymaa.
©djlafbels, m. (ber) toubek, g. bka, szlafrok fu-

trem podszyty.
©djlafrocf, m. (ber) szlafrok, g. a, cf. ranodziej,

tr. eja, grail bon Montowt, wygodnik.
©chlafftelle, f. (bie) miejsce, gdzie kto sypia,

nocleg, g. u.

•Scblafftltbe, f. (bie) izba od spania, izba sypial-

na, pokój sypialny.

©d)Iafftunbe, f. (bie) godzina do spania.

©d)laffud)t, f. (bie) letarg, g. u, piczka, cf. L.
*zack\vyt? ober *zachwat, g. u?, cf. L. *szubet,

g. u.

©cblaffuchtig ospay, cf. rozespany» piczce (ja-

ko chorobie) podlegy.
©cf)iaftranf, m. f. ©d)lafmitte(, *szlaftrunk, g. u,

trunek na sen ober trunek usypiajcy,— snowy.
©cblaftrunf, m. (ber) picie na dobra noc, L., fla-

szka do poduszki.

©d)laftrunfen, ad snem zmorzony, rozespany.
©djlafmanbler, m. (ber) czowiek we nie cho-
dzcy, bieli, monbfücbtig.

©chlafjeit, f. (bie) czas spania, kadzianki, PI.

)r.*?>oln.

©d)tafjimmer, n. (bag) pokój sypialny.

© <t) l a

g

/ bicie, uderzenie, cicie, raz, zamach}
plaga, guzy, chosta, baty, cf. mot eig. jammer.
(Der — be8 ^»ersenS bicie serca, drganie serca
— auf — raz po raz).

2) —, ber ©chlagflufj, parali, g a, apopleksya.
3) — , ber Änall trzanienie, runienie.

4) — , ber ©efang bon einigen SSögeln, piewa-
nie.

5t-, baSjenige mag fdjlägt, ein ©cblagbaum ro-
gatki, baryera eine galltbür spustne drzwi, bie

$bür einer Äutfdje drzwi u karety, cf. klatka eig.

Ääfig, cf. szlak, j. 23. w gobiecu, L., beffer

w gobniku, niby zamykado.
6) — , fig. bie Slrt, ©attung eines Dingeg, beffen

§3efdjaffenbeit rodzaj, gatunek. 7) —, in ber 9Ru»
fif takt, g. u. 8) — , bag ©ebrage einer SJcünje
stpei, g. pia. {,) — , ber Ort roo .&0I3 gefdjlagen
ttirb, zrb lasu, wycinanie, Bhsz., cf. li. porb
Ober »porba, L., cf, »pasieka, zrbisko.

10) — , eines ©djiffcS, b. i. beffen Sauf bon einer

ffienbung jur onbern bieg, pd obrtu jednostaj-

nym i nierozerwanym wiatrem biecego, Tr.
(Sr,. SDcit bem ®d)lage 9 fängt bie SBabl an o bij-
cej godzinie 9tej rozpocznie si elekcya, (a),

cf. za uderzeniem godziny 9iej etc. z uderze-
niem godziny lOiej sesye zaczynaj si — (a).

Sinen ©cblag geben uderzy, grzmotn wilka,

Trb. 3"i-

Slrbcit burd) ©djläge jroingen do pracy

przez bicie przymusza, (a). 2llle ©djläge ifinb

berloren wszystkie plagi s daremne, ©u ringft

nad) ©cblagen ty guza szukasz, ty chcesz co

oberwa. SSom ©d)lage gerührt paraliem ruszo-

ny, — tknity, Dz. zdr. ioti gleichem «Schlage

jednej faryny, jedna to bursa, tego potu kó,
szczurkowie z jednej mki, osowie z jednej

ki, L. Gmbfinblidje Schläge beg <Scbicffal8 do-

tkliwe rezy które los zadaje.

©d)lagaber, f. (bie) arterya.

©djlagbalfam, m. (ber) balsam apoplektyczny,
balsam na apopleksya.

Schlagbar, adj. teas gefdjlagen merben fann, 5. 83.

fcljlagbareg ^0(3 drzewo rbalne, zdatne do ci-
cia.

©cblagbaum, m. (ber) rogatki, PI., kobylica, eig.

©elänber; baryera, zapora eig.- Siegel; drg do za-

pierania, stawidlo, eig. fbanifdje Sieuter. Gj. ro-

gatki miasta o 9 godzinie ju zamykane bywa-

j (»)•
.

©chlagbrucfe, f. (bie) *wzwód, spustny most ober

zwodzony most, 3B|)-

©d)lage, f. (bie) f. ©djlägel 2) ciki mot lusarski.

©djläge, $(. plagi, baty.

©chlagefaul, adj. niezwaajcy nic na bicie, nie

czuy na plagi leniwiec.

©djläge t, m. (ber) szlag, baba, wbijaczka, paka,
palica.

2) poladek, tylna wier (zabitego bydlcia
lub zwierza).

©d)lagen, v. irr. a., Prs. id) fcblage, bu fdjlagft, er

.fchlagt, Imperf. id) — , er fcblug, Conj. bafj id) —

,

er fd)iüge, Imperat. fd)lage, Part. Prt. gefdjlagen

(bity), Infin. bi, pobi, uderzy} cf. rozgromi,
razi, porazi, trzasn, zwali kogo czem,
run, trzepa, wierzga, lluc, machn.
Den Siali fdjlagen gra w pik. Dni SRagel in

bie SSnnb fdjlagen wbi god w cian. Del
fcblagen olej bi, — wybija, — wytacza. (£t*

mag in t>m SBinb fdjlagen ober nid)t adjtcn puci
co na wiatr, nieuwaa na co.

Da8 -^erj fd)lug ihm serce mu drgao. Die Slrjt=

nei mili nid)t anfdjlagen lekarstwo niechce sku-
tkowa, — pomaga, suy. (Sine Särücfe fcblagen

most bi, most zrobi, — wystawi na rzece;

cf. most rzuci, (a), Gb- rzucono take most na
Dunaju, (a) 29. (Sine Slber fdjlagen krew puci,
©inen ©djub über ben Seiften fd)lagen rozbi na
kopycie trzewik. din latt ^abier urn etroaS

fdjlagen obwin co w papier. Ginem hinter bie

Dbren fcblagen da ober wyci komu policzek.

9)iit S3iinbbeit fdjlagen lepot porazi. Sin gc=

fcblagener SJcann strapiony czek. ®er Donner
fcblug in ein <£>au§ piorun uderzy w dom, cf.

trzaslo w ten dom.
Die Stachtigall fcblagt sowik piewa 'ober tnie.

Die Uhr fdjlagt zegar bije. Sn ftch fdjlagen upa»
mita si. Den S3licf, bie Slugen jur Srbe fd)la=

gen spuci oczy na dó. äßurjcln fdjlagen rzu-
ci korzenie w czem, Ptck., rozkorzeni si.
•£)olj fdjlagen wycina drzewo. Die 3'nfe" 8"'"

Äabttal fdjlagen prowizyj do kapitau przy-
czy. Slug ber Slrt fdjlagen wyrodzi si. St«

roaö burd) ein ©ieb fdjlagen przepuci co przez
sito, — przetak, przesia,
©id) rechts fdjlagen obróci si ober uda si w
praw stron, fid) 'ju einem fdhlagen przyczy
si do kogo, przysta do kogo. ©id) in8 SRittel
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f(i)liigcn wda si W co, wstawi si za ozem,
porednikiem by. SluS bem ©inne fchlagen z
gowy sobie co wybi, z myli wybici cf.

Trb.: wyga to z pamici. Die £änbe über ben

Sopf julammen fernlagen rce wznie nad gow.
3n Stcte fcblageu rozbi, rozituc na drobne ka-
waki, — na sztuki. Die portion ber Unna foli

jur SJJaffc gefcblagen ir>erbcn poreya Anny ma by
do massy przeniesiona, BS.
Stnö Äveilj fehlten do krzya przybi, krzyo-
wa, et. rozpi. Särill fchlagen uderzy na a-

larm Ober trwog, (a).

3u Soben fchlagen rzuci o ziemi, powali na
ziemi, uderzy o ziemi, zbi na gow 3 uin

Slitter fchlagen pasowa na rycerza, (a). 3n gef=

fein — oku w kajdany
£id) fchlagen bi si, — mit^iftolcn na pistolety.

Siei) auf Degen fchlagen rozprawia si z kim o-

rem (a). C8 frhlug i()m fein .pcij uderzyo Da-
wida serce jego, 1. Sam 2), fj.

Jobtfcblagen zabi. Die Slrmee mili fchlagen woj-
sko ma uderzy na nieprzyjaciela. Den gcinb

fchlagen pobi ober porazi nieprzyjaciela. 3n
bie jlud)t — tak pobi e tyl poda, rozposzy.
Dae ©ferb fdjlägt hinten atió ko wierzgaj cf. ko-

pufl cf. liga. Daö fd)lägt nicht in mein %ad)

to nienaley do mego lachu; SBj , to do mnie
nie naley, ja si ta czynnoci.} jako mnie nie

waciw zajmowa niemog, f. Sad). ©clb

(chlagen pienidze bi, — ku Der falte SJranb

ifl ba$u gcfd)lagen gangrena si wdaa, SSBj., cf.

miertelna wdata si gangrena. Nieme. L.S.R.
Schlagen, n. (baö) bicie, uderzenie etc.

<5d)lage(otb, n. (baö) szlagelot, Tch.
f. Schlag»

loth.

Sd)läger, m (ber) bijak, uderzyciel, niby bi-

jadlo.

S;'d)lägerei, f (bie) bijatyka, ffiarfd). Spricbm.
od fuków przyszo do puków, L.

Sd)lagerlohlt, m. (ber) oplata za cinanie, wy-'
rbne; cf. pniowszczyzna?.

Scblagefchat}, m. (ber) koszt menniczny, Tch.,
zysk menniczny dla Pana od mincarza.

Schlageubr, f. (bie) zegar (godziny) bijcy, ze-
gar z dzwonidtem, brffer z dzwonkiem.

Stblagerocrf, n. Cbaó) dzwonidlo, bijado *werk
bijcy, tch; wszystkie ogóem kotka i dzwonki
zegarkowe do bicia potrzebne.

Srblagfeber, f. f. Sdjmttngfcber
,

pióro wielkie,

'pipa w skrzydach ptaka, lotne pióro; 2) —

,

spryna, cf. sprzeyna walcowa, Äßnigöbcrg

©orab.
Schlagfertig, gotów do boju, w szyk sprawio-
ny? cf. uszykowany do bitwy. Borowski.

Sd)lagflufj. ni. (ber) apopleksya, parali, g. a.

Scblaggeroicbt, n. (ba) waga od bicia (u ze-
gara).

Schlaggig f. fd)lacfig pluskotny, sotny.
Sd)Iaggolb, Änallgolb, n. Lba6] zloio piorunujce,

l'> ; cf. zoto in aqua regia rozwizane w o-

gniu strasznie trzeszezce, hukajce.
Sd)lagbolrt, n. (baö) ein höljerneö SBerfaeug jum

Schlagen bijadlo, bijak, kijanka, cf. ubijak, szla-

g, äßfl. 2) -, im gorftiDcfcn : -£>olfl, mcldjeS mit

9luhen gcfdjlagcn mcibeu fann, rbalne drzewo; cf.

cinalne — , drzewo do wycicia, Bhsz.
Sd)lägig, adj. j. 33. — #olj drzewo koszlawe;
kolawy.

Schlaglicht, n. (baö) rzut wiata ober wialo-
rzut, g. u, äöarfd).

Sd)laglotb, n. (baö) biejenige ffllaffe rocmit gelötbet

tclrb blaszka do lutowania, Ir.; nialeryn do lu-

towania, lit, klej zolniczy, szefergryn, 'bo-
raks, L.

Srhtagregen, m. (ber) deszcz nawalny, ulewny,
SSj , deszcz gwatowny, — kroplisty, sota,
ulewa, plusk.

S d) lag f chatten, m. (ber) in ber 3eiciKufunft ber

Schatten, reeicbcn ein bom Sichte rooblerleucbteter £ór«
ber auf einen halben ©runb roirft, wikszy cie
rzeczy jakiej, bieli, cieniorzut, g. u.

Sdjlagfilber, n. patkowe srebro, Sffiarfd)., biefl.

srebro piorunujce, 3Bj.

Sd)lag taube, f. (bie) gob' chowany w go-
bniku.

Schlaguhr, f. (bie) zegar bijcy.

Scblagmaffcr, n. wódka serdeczna, wódka wzma--
cniajca, wódka paraliowa, wgierska woda
Trój.; take: woda na dnie okrtu zbierajca
si.

Sd)iagroerf, n. (baö) bijado, uderzado, dzwo-
nidlo,

f. Scblagehxrf.

Schlamm, nr. (ber) eine mit SBaffer bermifcbte grbe

szlam, i, fS>j., mu, g. u, ka, g. u, mety, PI.

eig. 5?obenfatj; grzy, PI. eig. ©runbfuppe; boto
Ignice.

Sd)laminbcifj(f)er, m. piskorz, g. a.

Schlämmen, v. a. wyplóka, szlamowa, wymu-
li. 2) — , al8 v. n. m. 1). im ©enufj ber Speife

unb beö Sranfeö im hohen ©rab üppig unb unmä*
fjig fein ,

przeera, zbytkowa, hula, marno-
trawi, birbantowa.

Schlämmen, n. (ba6) aroctwo, hulanie.

Sd) lamm er, m. (ber) arok, oberca, pasibrzuch,

rozpustnik.

©d) let miner ei, f. (bie) aroctwo, obarstwo, L.

Sd)lamm grube, f. (bie) kaua; cf. ©r.^Poln. ka-
uga; cf. dó botnisty'.

Schlammig, adj. Schlamm entbaltenb botnisty,
szlamowaty, II)u listy, kaluny, kauysty.

Sd)lammfe'gge, f. (bie) turzyca gliniasta, KI. 2at.

carex limosa.

Sd) I am ba mb en, v. n. proffen zhytkowa, obe-
ra si.

Sd) lamp, f. (bie) ein bünncr flüffiger Srafj für

Ciiiiibc op
,

psia strawa, nawara, ospa, parz
dla psów. 2) — , fig. eine Sd)lunje fldra, Hej-

tuch, niedhalica, gnuna kobieta, marnica, kl-
pa, niezgrabna, niuhlujna kobieta; s})i -S^olu. u-
wal, eig. ein plumper SJicnfd) cf. klapstra, L.

Schlampen, v. a. unb n. m. h-» fluffioe Dinge mit

bollern üRunbe unb auögcfh edler 3"»ge biueinfchlin*

gen, bon ^»unben opa, yka. 2) — , berabbän»

gen unb babci fd)lotterig fein niezgrabnie, gaga-
nowato wisie.

Sd)lampig, adj. klapsdrowaty, plugawy, niech-
dogi, 2) rzadki (o jadle).

Schlange, f. [bie] wn, g. wa, pooz (eine große

Sht üoa). Die eherne — w miedziany. (Sine

gelbfcblange migownica, wownica, Tr.; cf.

•pódzialek. Die 3Baffcifd)lange w wodny.
(Sine Sdjlangc im SJufen nähren padaica w zana-
drzu ywi, chowa kogo na sw zgub, Tr.

Sd)längelu fid), v. tec. wykiem si krci, —
i, wi si.
©efd)längclt," adj. wokrtny, wokrly , w-
ykowaty i adv. wykowato. Der glufj fd)län-

gelt fid) rzeka ubiega wykiem. Gin Ófen mit

Schlängelungen piec konuowany, (a); strumyk
krto ucieka, Krs. Fingal 293.

Schla

n

genanbeter, m. (ber) wock walca.

Sd)langcnarlig, ad. wowy, wowaty.
Sd)langeuauge, n. f.

Alcbfraut, blaues, eig. we
oko.

Sd)langenbalg, m. (ber) wylina, skóra wowa. %

Sd)langcnbcfd)mörer, m. (ber) we zaklinaj-
cy, zaklinacz wów.

Sd)langenbifji m. [ber| ukszenie od wa ober

ukszenie przez wa.
S dii an gen ei er, Pi jpjka wowe, wysko clg.

grofjc Sd)lange; nasienie we, jak ikra albo

mlecz rybi.

Sd)langcneffer, m. (ber) wojedzca, wojad.
S d) l a ng enf 5 1 m

I
g, wowaty.

I
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©cblangengejifd), n. (baß) sykanie wów.
© d) I a u g e n fl

e j ü d) t / n. (bae) gadzina, wy ród
(jako wyraz szkalujcy).

©d)langengift, n. (b<x& jad wowy, — ga-
dziny.

©d)langenbaut, f. (bie) wylina, skóra wowa.
©djlangenflugheit, f. (bie) mdro wowa (t.

j. ukryta, podstpna).
©cblangenfobf, m. (ber) wa gowa.
©cblangenföpfcben, n. (bab) rodzaj maych na-

krapianych muszli; wa gówka.
@ri)(angenf)olj, n. (bae) drzewo plamiste, które-

go jest kilka gatunków.
©d)laugenfraut, weownik wielki: cf. ziejec,

mijowiec; cf. f. grofd)fraut 2). 2) — f. $amt<
rrntitmatinlein. 3) — f.

Slblerfraut.

Schlangenlinie, f. [bie| linija wowata.
©cblan gen mann, m. (ber) ber ©d)langentrager we-
ownik, (astronom.)

©d)langenmorb, m f. ^atermild), 33ot.

©d)langenmoo§, n. [bae] pruchno, 3$- £<it. lyco-

podium.
©d)langenfbri^c, f. (bie) sikawka wowa, (a)jw sikawkowy.
©d)langenftab, m. (ber) laska Merkuryusza, w-
okrt, L.

©cblangenftein, m. (ber) kobra, weownik.
©dhlangentreter, m. (ber) bibl. skaziciel wa.
©chlangenroinbung, f (bie) krcenie si wo-
wate, skrt wowaty.

©djlangenrourjel, f.
f.

SRatterfnötevicb.

©cfjlangenjlDaug, m. tbet) serpentyna, L.; ko-
sieniczka, kocieniec, sitowiec, sitowa trawa,
Ii. bot. •

©cblanf, adj. lang, bünn unb biegfam, *kibitny,

smuky, wysmuky, smagy, gibki. (Sr,. Lord
Castlereagk bardziej wysmuky ni otyy, (a).

©djlanfern, v. a. unb n. m. b- f.
fd)lenfern, chyba,

chybn, chybota.
©d)lauff)eit, f. (bie) kibi, f.; kibitno, smuko

stanu, gibko wzrostu, wysmuko , sma-
glo.

Sd)lat)b f. fd)aff.

©cblabpe, f. (bie) ein embfinblicber SSerlufr klska,
utrata, szkoda, strata.

©d) I abb en, fchlabpern, v. n. rtt. b., chla, chrapa,
topa.

©cblaraffe, m. (ber) ein ©cbeltroort auf einen Sföüfjig*

ganger gnunik, mazgaj, leniuch, leniek, bir-

bant, »stojak, próniak: ef. ? *czupigral, g. a,

PI. y; marni k ober marnica, niegodzijasz, oso-

ba czynica co nie do rzeczy; cf. B. smorgo-
czyk?.

©d)laraffenlanb, n. (bag) utopia, kraj w którym
pieczone gobki lec do gbki.

©cblaraffenleben führen birbantowaó, L., SBarfd).

cf. niebieskie migday sobie wystawia, äßarfd).

ycie próniackie.
©d)larfe, ein Pantoffel, $r. = $oln. szlory.

©rhlarfen, v. n. m. h. etroae auf bem ©oben, 3. S3.

Pantoffeln im ©eben nad)läffig binfd)leifen sziura,
(a)j powóczy pantoflami etc. 5 cf. *szlorowaj
cf. *szara pantoflami po ziemi, cf. szurgota.

©rhlau, adj. chytry, przebiegy, subtelny, wik,
frant, sztuczny, szczwany, kuty na wszystkie
cztery, karmiony szpakami, — wronami.

©chlaube, f. (bie) upina.
©djlaud), m. (ber) ein bobler ober bertiefter 9taum,

befonbere roenn er au§ einer biegfamen SKaterie be=

fteh,t unb lang ift, miech, g. a. naczynie dte, o-
sobliwie skórzane; wór skórzany, rura, rur-
ka, *szawok, g. a, L.; *burdziuk, g. a; cf.

'bukak, *suma, cf. L. wtory skórzane.
© d) l a u d) ar t i g , woreczkowa ty, ksztatu woreczka.
©cblaucbfpriCe, f. (bie) sikawka ze skórzan
rur. — wowa.

©chla u ber ober ©chteuber f. proca, ciskawka.

©chlciuberer, m. (ber) procnik, procarz.

©d)liubern, v. a. anb n. m. h. f.
fdjletibern, rzu-

ca, miota, ciska, ezusta, szmerga , 9Bj.

äJcit feiner SBaare — za bezcen, — za marne
pienidze, — towary zbywa, — przedawa.
Die Slrbeit — byle jak, — ladajak co robi, cf.

sobotnym sztychem na niedzielny targ robi.

©d)lauheit ober ©chlauigfeit, f. chytro, przebie-
go, Iratitostwo, sztuka.

©d)laufopf, m. [ber I chytrek, g. chytrka, frant,

g. a, kiebie webie majcy, olej w gowie
majcy; cf. *kudrywalec, SBarfcb.

©d) l echt, adj. lichy, zy, lada jaki, pody, nikcze-
mny, bahy, mizerny, skromny, marny, kiepski,

nic potym, niedobry, poledni, niekonieczny,
eig. nicht roeit ber, 3. S3. Pan mody niekonie-
cznej urody, Witwicki. aßir l)abeti bafftr fchled)=

ten Danf nienajlepiej przy tem wyjdziemy.
— unb red)t prosto i szczerze, prost i praw
drog, bez wykrtów. 6j. nikczemne pisemko,
(a). Gin fchled)te Srnte niwo liche (a). De8
Äabur Äleiber roareti fd;lecht odzie jego bya nik-
czemna, Krak.; skromny kapelusz, skromne po-
mieszkanie. Die fchlcd)te Slrbeit robota sobotnym
sztychem na niedzielny targ robiona, SBarfd).

60 gef)t ifjm fchlecht mizernie — , biednie mii i-

dzie, nie moe wskóra, le mu si powodzi.
3d) roeifj eS ihm fd)lecbten Dauf kat go prosi, ja

niematn adnej wdzicznoci za to. Der Äranfe

befinbet fid) fd)led)t le si ma chory, ©eine Skr*

mogenöumftüiibc finb fd)led)t majtek jego w naj-

gorszym stanie, (a), gin fcblecbier ftenfd) pody
czowiek ©chlecijt befielen le wyszed, le si
okaza, — popisa, le si ostoje, nie najle-

piej si popisa, nie wyj na swoje, letytereS

aud) fo biel, al8: babei fomine id) fd)lcd)t jured)t.

©ich fchlecht bereifen licho, szczupo ober mizer-
nie si obywa, 3Barfcb. Die anelänbifcbe Segion

ift fchlecht jufrieben Legion cudzoziemski cale

miernie jest kontent, Ca).

Der fcbled)te SBeg niegodziwa droga, Pielgr.
©chled)teg SBefen lichota; fchlechtee SSetter za po-
goda, cf. wilcza ogrka. Giue fchled)te SReinung

Oon emanb tjaben le rozumie o kim, z 0-

pini o kim mie, SBarfd).

©d)lecbterbing9, adv. koniecznie. - hiebt adn
miar.

©chlechtbeit, f. (bie) licho, podo, ladajako.
©cblechtbin, adv. po prostu.

©d)lecbtigfei|t, f. (bie) podo, nieuczciwo, nie-
- godziwo.
©d)Ied)troeg, adv. po prostu.

©cblecfen, v. a. unb n. m. b. mit finem berftarFten

Saute leefen, ingleidjen etroaö fd)matff)afteö mit fleinen

ffiiffen unb einem fd)ina^enben Saute effen , sme-
kta,'liza, klskaj cf. vulgo Pr.=$0ln. dwi-
gaj cf. ^mlaska.

©cblecfer, m. (ber) ba§ ©chtecfermaul akotnik, g.

a, delikacik, g. a, asu, roeId)e§ aber mehr einen

fid) fchmiegenben unb einfcbmeicbelnben 3Wenfd)en an=

beuten foK, SSarfd).

©d)lederei, f. (bie) smaczne kski, akocie. 2)

smoktanina.
©cblecferbaft, adj. akotny, akotliwy, delikatny
w jedzeniu'} cf. asy, allein asy ift ein nod) ftrei»

tiger Sluebrudf, roemgjrenS nidjt in 5ßr.=$olen, aud)

bei ben SBarfcbauern niebt in biefer S3ebeutung üblichj

bielmebr foli asy, (babon asica ein SBiefel) fcbmeid)a

lerifd), ftd) einfd)meid)elnb bebeuten.

©chlebbaum, ©d)lebfeorn, tai-, H. J. K. ; tarnina,
tarnkowe drzewko, tarnoliwka, Hgn. (Sat.

prunus spinosa.

©d)Iebbliitl)C, f. (bie) kwiat tarnkowy; cf. cier-

niowy kwiat, SBarfd).

©d)lebbornftraud), m. (ber) tarniowy krzak.
©djlelje, f. (bie) tamka.
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©*[ef)en, PI. f. Sd)lehborn. 3«I)m e — f. .froher*

fcnlchen. 8totf)e — f. -frafborn, fci)lt Kl. unb Jdz.
Sci)leid)en, v. irr. n. in. f., Iraperf. id)—, er fdilid),

Conj. bog id) — , er fd)lid)C, Part. Prt. gefd)lid)en,

= fid) longfam unb leife fortbewegen ob. - gel)cn.

2» —, mit Sjerbcimlidiung feiner Slbfichtcn unb
5)iittCl herfuhren, wlec si; (St. wlecze sie chuda
mdro, Krsk. j cf. asi si, *przywkroi
Ott« unb $r.4ßo(n. = aiigcfd)lid)eii fommen rcie ein

SBolf; le, skrada si, czoga si, wkrada
si, ciszkiem — , ukradkiem chodzi; fid) bobon

fdiieidien wymkn si, and) wysun si; fid) ill

ein >jpau8 fehle ichen wkra si w dom. (Einen —
loffen puci wiatr, zakurzy, zakadzi. (Et

fd)leid)t mic eine .Shitje asi si jak kot.

Schlcicijenb wleczcy si; ci', lasy?; cf. skrada-
jcy si,

J. 33. chód bika zwyczajnie powolny
i skradajcy siei Przyj, ludu, 1S35. in fd)lci=

d)cnbe6 gieber gorczka ustawna, tajemna, zwo-
lna trawica, wycieczajca, suchotna.

Sd)leicher, m. (ber) pelgacz, g. a, SP., asu,
SBorfd).; dybicy-, *dybioch, aszcy si, z cicha

narabiajacy, szpaczek, chytry lis, obudnik
umiejcy utai osobiste widoki lub zamysy,
front, skrytek.

Sd)lcid)crei , f. (bic) aszenie si; skryte post-
powanie.

Schleich gut , n. (boS) bic — limare towar prze-

mycany.
Sd)leid)l)anbel, ni. (ber) kontrebanda; cf. prze-

mycenie, kry-jomokupstwo, handel ukradkowy.
Sd)leid)()onbler , m. [ber] elo przemycajcy,

ukradkiem handlujcy, kontrebandysta, prze-
mycy-wacz.

Sd)lcid)patrouille, f. (bic) patrul ukradkowy,
Aut. Off.

Schleicht!) eg, m. (ber) manowiec, g. wca, prze-

skoki, przebiegi, przesmyki, L., krele cieszki,
(o), f. Sd)lkhc.

Schleier, m. (ber) welon, kwef, *podwika, rbek,
'zawicie, L., cf. jedwabnica, fig. zasona. NB.
welon, welum befonb. nom 9ionncnfd)leier. Den —
nehmen, b- I), cine 9tonne werben, wdzia na si
welon; beffer wstpi do klasztoru, zakonnic
zosta.

83on ber Sdiliiffclblume fogt ber fdjonc Didier
Mickiewicz: Zawczenie kwiatku, zawcze-
nie, jeszcze pónoc mrozem dmucha, z gór
biae nie zeszy plenie; dbrowa jeszcze nie

sucha. Przymru zociste wiateka, ukryj
si port maiki rbek, nim ci zgubi szronu z-
bek lub chodnej rosy pereka b. I), fie foil fid)

in ben Sd)lcicr ber SDluttcr beilüden, b. h. in ben

Sd)o& ber (Srbe jturücffricchen, bornit flc ber groft

nid)t berberbe.

Sdileierflor, m. (ber) ober Srfjlcierleinroanb, r-
bek, g. bka, L.

Schlcierleinroonb, f. (bic) szlejerleinwand, 3$-5
cf. rbek.

Sdjlcieitoube, f. (bic) kwefówka Cgolb').

Sdilcifbohn, f. |biej lizgawka.
Sdjleifbanf, l.(bie) ciii (Seftell auf unb bor bcmfelben

<(u fchleifen staluga toczyda, b. koryto toczyda,
lulirnia, Trój.

Sd)lelfe, f. (bic) eine Sd)lingc, *szlejfa, kokarda,
ptlica, *ned|ica, kluczka ozdobna, I..; fonta,
g. a; j. S3, chustk na fonta zawiza, SBorfd).

2) — , cine Slit ©chi'ittcn, szlul'a (do woenia to-

warów), SBorfd).; sanie, sanice, L. j pozy do
ciarów wleczenia, woki, grdoy. Vol.

Sdjlcifcn, v. irr. a. Imperf. id) — , er fdjllff, Conj.

bofj id) -, er fdjliffc, Part. Prt. gcfd)liffcn, szlufo-
wai :

, SBorfd).; lifowa, toczy j fig. ©cfd)liffcnc8

SBcfen, polor, oglda.
2) — , v. reg. a., Imperf. id) — , er fd)(cif(C,

Part. Prt. fltfthlcift =S flcrftorcn, rozrzuci, rozko-
pa, zburzy. 3) — , Outer auf bei Schleife, szlul'o-

Avac (towary kupieckie), SBorfd).; wlec, wóczy.
Gj. Siolen fd)leifeti zwiza noty, ligowa.
einen S3ud)froben fchleifen liter mietko, gadko
Ober pynnie wymówi; cf. 9iuff. — zmik-
czy, ©in ÜHcffer fd)lcifen toczy, ostrzy, szli-

fowa nó.
JlMc Stobt fchleifen miasto z ziemi zrówna;

cf. rozwali, w gruzy obróci, — zburzy, —
znie, zrzuci, rozrzuci. Ginen SJtenfdjen —
wóczy czowieka. (Sin gefd)liffener Degen szpada
szlifowana. ©cfd)ieifte SBofmungen rozrzucone
pomieszkania, ©efchleifte SBille waty ob. okopy
z ziemi zrównane.

Schleifenblume, f. f. SSouernfenf, nocftftieliger.

Schleifer, m. (ber) szlufiiz, wecownik, szlifierz,

SBorfd). 2) — in ber SJhifif, liga, L. 3) -, olä

Son,}, f. SBoljer walec, g. Ica.

Sdjlciffannc, f. (bie) konew, g. nwi, kube, g.
bla, SBorfd).

S d) lei fm uhle, f. (bie) myn szlifierski, szlifiernia,

toczarnia.

Schlei frob, n._(bo6) Schleif fd)eibe, f. (bie) koo
do szlilowania.

Scbleiffcl, n. (ba6) bic Sdjleiffpine, muj, ka z tro-
cin elaza osi szlutowanego w koryto spada-
jcych, szlifowiny, zedr, opiki, 8tuff.

Sd)leifftein, m (ber) osa, toczydo, brus, mar-
murck, np. do wecowania ober ostrzenia brzy-
tew, oseka.

Sd)leiftrog, m. (ber) korytko do szlufirskiego
kamienia, koryto toczyda.

Sd)lcifung, f. (bie) wóczenie, toczenie. 2) zbu-
rzenie (twierdzy).

Sd)leihe, f. (bic) ein gifrt), lin, g. a (Sat. tinea).

Sri) leim, in. (ber) flegma, luz, liz; szlamowato,
klej, g- J u ; klejko = Sot. mucilago, Bot.
©niljfchlcim klej; j. S3, do napoju albo ryow
wod lub cienki klej z kaszów, jczmiennej,
owsianej bra, UD.

Schleimabfübrenb flegm cierajcy.
Sd)IcimDnife, f (bie) gruczolek albo guzik li-

niasty, L., Ober linny, SB,?., — luzowy.
Schleimen, v. n. m. h., Sd)leim berurfochen, bon fid)

geben, flegm rodzi, — robi, flegm sprawia,
limaczy, L. 2) — , v. a. bom Schleim befreien,

oczyci z flegmy, kleistej materyi. Siole —
klej z wgorzy omy.

Schleitnfieber, n. (bas) flegmowa gorczka, fleg-

mista —

.

Sd) leim haut, f. (bie) bona luzowa.
Schleimig, ad llegmisiy, szlamowaty, kleisty.

Sd)lcimigteit, f. (bic) kleisto, szlamowato.
Scbleifje, f. [bie] bumie, lange, gehaltene Spane,

cienkie szczepane drewka ober szczepki; cf.

ubki, letitcrefi ift breiter unb birter roie Sdiienc.

2) — , bibroeilen für Ghorpic, sku banka, szarpija.

Sd)leifjen, v. irr. n., Imperf. id)—, er fd)lifj, Conj.
bofj id) — , er febliffe, Part. Prt. gcfdjltffen = reifjen.

fbolten, obgcnutjt merben, beigeben, drze, upa,
szczepa. gebern — pióra drze. .

Sd)lcifjl)Olj, n. (ba6) drzewo szczepne, t j. dobre
na szczepki.

Sd)lcmm, m. (ber) im ffartcnfpiel, szlem. — Wer«
ben szlema dosta, — niflcbcn szlema da.

Sd)lcmmcn f. fdjlammcn.

Sd)lenbcr, ©_d)lcnbergang, m. (ber) chód nie-
zgrabny, niedbay, — dziadowski, — opu-
szczony. 2) — f.

Sd)lcnbiian. 3) f. Sdjlcppfleib.

Sdjlcnbern, v. n., longfom, träge elnl)crgcl)cn, wa-sa sie, sania si, kty pociera ober wy-
ciera, azi.

Sdjlenber, Schlenbrion, m. f. S3ocf6bcutcl, staro-

wiecczyzna, starodawny tryb, zastarzay nalog,
zadawniony ladojaki zwyczaj, sposób, tryb,

naogowy, tór dziwaczny» cf. fig. gsia cie-
szka, *piecuchowato, ladajako. ©CtDOhnheit

on ben alten Sd)lenbrian nawyknienie do dawnego
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foru (a); cf. starowieczyzna, pradziadowska
nauka.

©d) lentem, v. n. ni. I) f. fd)lenbeni; 2) — , nad)»

Iä

f

fi g I)in unb her bewegen, *gamga, ^v.=$oln. bu-

ja, kiwa. Gr. mit ben Sinnen fd)lenfern ober bie

Sinne fd)lenfern laffen macha rkoma.
3) — , v. a. tn. I). = mit einer jitternben 33eroe=

gung fd)leufcern, smerga ober szroerga, szmer-
gn, rzuca, zarzuca, ciska, miota.

©d) l ebbe, „f- (bie) ein fchiebbcnbeg Sing, befonbcrö

berjenige JIjeil eineó Äleibeo, loeldjer auf .ber Grbe

nad)fd)iebbt, ber ©djmeif, bie ©d)lebbe am Äleibe,

ogon, (a). Gj. nóg jej nie trudni ogony,
PK. 1Ö9. — paszcza; cf. altboln. rucho.

©chi ebben, v. a. unb n. m. h., fehlaff auf ber Grbe

nachfd)leifen, langfam jicben, fortbringen/ wóczy,
wlec, dwiga; fid) rcomit fd)lebpcn wóczy sie

czem; biedowa si z czem.
Ochlebbenb wóczc, rozwleky, np. styl.

Schleppenträger, m. (ber) karze ober pa co o-

gon niesie; niby noszogon.
©d)lebpfleib, n. (bafö suknia z ogonen.

©chlef>bfeil, n. (ba%) polka, pulka, lina do trelo-

wania, B.

©d)lebbtnu, n. [ba8] lina do cignienia okrtu.
Gin ©d)iff in6 ©chjebbtau nehmen okrt za po-

moc szalupy ober drugiego okrtu na sznu-
rach cign, cf. bugflren, SP., cf. wzi okrt na
lin.

©cfjlefien, n. Szlsk, g. a, lsk.
©d)lefier, m. (ber) Szlzak, g. a.

©d)lefifd), adj. Szlski, a, ie.

©d)leuber, f. f.
©chiiuber.

©d)leuuig, adj. rychy, pitki, spieszny, nagy.
2) adv. pitko, nagle, chyo, sz3'bko, raptem.

©chleunigfeir, f. (bie) pieszno.
©chleufe, l', (bie) luza, upust, g. u, zastawa.
©d)leufenbau, m. (ber) stawianie luz, zaoenie
upustów ober upustu.

©djleufengclb, n. (bae) luzowe, g. ego.

©d)leufenmeifter, m. (ber) przeoony nad luza-
mi, do-Zórca luz.

©chleber, m. (ber) f. ©d)(eier, welon, kwet, *po-
dwika, rbek, zasona, welum, iu 1000 unb 1

9fad)t, nad) ffiarfd). blojj bom Sconnenfchteier.

©d)lid), m. (ber) befonberS Pi. Schliche, berborgene,

geheime äßege unb überhaupt foldje Certer, skryta
droga, skryte miejsce, kryjówka, tajnik, g. a,

kt, g. a, manowiec.
2) -, PI. @d)liche, geheime Äunftgriffe, wybiegi,

skryte fortele, praktyki, podstpy, *cherchele;

cf. krte cieszki (a).

G$. niech ku wszelkim krtym cieszkom
i intrygom (a).

©chlirht, adj. gerabe, eben, ungefünftelt, prosty, ró-

wny, niewykwintny. <Der fchlicfjte 9Jcenfd)enber=

ftanb zdrowa rozsdek. ©d)lid)t gemahlenes Sorot

chleb razowy. ©d)lid)te§ $aax gtadkie wosy,
nie kdzierzawe.

2) — adv. pj-osto, po prostu.

©d)lid)tbeil, n. (ba6) topór '(ciesielski) do obcio-

sywania na gadko.
©d)lid)te, f. (bie) ber äßeber szlichta, klej, tkaczy

klej, L.
© chi id) ten, v. a. gerabe, eben unb glatt machen, in

Órbnung legen, eine ftrcitige ©ache beilegen, befon=

bero burd) einen SSergleid), prostowa, zrówna»
gadzi, ukada, *szlichtowa, SBarfd).; roz-
wiza. Ginen ©treit fd)Iid)ten rozwiza spór,
RS. Sine ©ad)e fcftlidjten spraw jak uatwi,
rozstrzygn, za- ober pogodzi, uspokoi.

©d)lid)thamjner, m. (ber) motek do gadzenia.
©d?lid)tf)obel, m (ber) ein ^obet mit einer geraben

Älinge, etmaö bamit glatt ju hobeln, hebel z prost
kling do gadkiego heblowania.

©d)lid)tung , f. (bie) zagodzenie sprawy jakiej,

jednanie etc.

Sd)[id)tmonb, m. [ber] bei ben ßohgerbcm eine rtinbe

eifeme bcrfhihite ©cheibe mit einem Sod) in ber SÜJitte,

bie gelle auf ber glcifd)fcite bamit ju fd)lid)ten, b. i.

glatt ju fd)aben, osa garbarska do tarcia ekór,

Tr.i sirugadlo garbarskie, miezdrzydo, cf. ubl.

szlichimond, SB.
©chlicf, m. [ber] jaher ©djlamm, i, g. u 5 cf. klejka

mada, kleista ziemia.

©d)licferig iowaty, ilasty, tustoszlamisty.
©chlicf ermild). f. (bie) zsiade* mleko.

©d) lief, m. eine feudjte nicht ganj auSgebacfene ©telle

be8 Broteö, klóskowaio av chlebie, SBarfd).;
* zaka w chlebie, niekisiao ciasta, beffer za-

kalec, 3Sj.

©cl) lie fen, v. irr. n. m. f., friedjen le ober le
bon laz; wsun si (ill etlb.) "wylizn si
(nu8 etlb.).

©chiefig, adj. flojjartig, klóskowaty, zakalisty,
ciastowaly, fifiuff.

©cl)liefigfeit, m. (ber) zakalisto, kluskowato.
©d)liefjbar zamykalny, dajcy si zamkn. 2)

mogcy by wnioskowanym.
©chliefjbauiu, m. (ber) drg którym port zapiera-

j, zapieradlo (gatunek rogatek).

©chliefje, f. (bie) nit, klinek, rygiel, stró, nita-

l)la, zaporka.
©d)liefjen, v. irr. a. unb v. n. tn. b., Impcrf. id) —

,

er fd)lofj, Conj. bafj id) — , er fchloffe, Part. Praet.

gefchloffetl, zamkn, zamyka, zawrze, zawie-
ra; cisn.
Da§ $hor fdjliefjen bram zamkn. SDer ©d)liif=

fcl fchliefjt nicht klucz niechce otworzy, — nie-

otwiera, — nie odmyka,
Sie Jfjür fchliefjt nicht, roenn_ fie nid)t genau auf

bem Shürfutter anliegt drzwi nie przytulaj si»
riieprzylefjdj, drzwi niezamykaj si dobrze.

Ginen Skrbredjer fchliefjen zoczyc w kajdany
okowa, — w kajdanki oku. ©efchloffcn reiten,

bie ©chenfel feft an b<\% ^ferb anlegen ciso na
koniu siedzie, — jecha. Ginen ©chroiebbogen

fchliefjen *frambuge ob. framug zawrze zwor-
nik wstawiwszy," Tr. 2)ie Sliigen fchliefjen, b. i.

fchlafen and) fterben oczy zawrze, — zamkn,
zasn; umrze. Gtroa§ in fid) fd)licfjen zamyka,
zawrzo ober zawiera co w sobie. Ginen Arei
fchliefjen koo zrobi, koem otoczy; ci', ufor-
mowa kolo. Senianben in feine Sinne fchliefjen

ucisn kogo, obj rkoma; cf. allboftl. oba-
pi i ft jeijt in obfconerlBebeutung. 6ine gefd)loffene

©efellfchaft wyczne towarzystwo, dobrana kom-
pani«. (Einen SScrtrag, ^rieben fchliefjen zawrze
ugod, pokój, f. abfd)liefjen. — bom äRilitär slu-
sowa, Szk. ., cf. granj. serrer. ©efchloffene

©d)lad)torbnuug obawny szyk, Tr., beffer cisy
szyk bojowy. Die Gben icerben im ^immel ge=

fd)loffen maestwa kojarz si w niebie,

Nieme. f. Che.

2) — , enbigen, skoczy, zakoczy, zamkn.
(Sinen Brief fri)liefjen list skoczy, — zakoczy,
aud) neutr. skoczy si. Gr fchlo§ bamit sko-
czy na tein.

3)—, herleiten, ein8 au6 bem anbern, einen ©d)Iufj

machen, wnioskowa, wnosi, dorozumiewa si,
domyla si. Gj. Klorynda domylaa si za-
raz z jego mowy, e on i ona winy w tym
niemia, PK.43., cf. dochodzi, rokowa, miarko-
wa; cf. zamkn.
Son einem Ottenfchen kintt man nicht auf alle fd)lie*

fjen z jednego czowieka nie mona bra miary
równej na wszystkich, Teatr. Gr fchliefjt bon
fid) auf anbere kto pócze flaki, rozumie, e ka-
dy takij kto sam w piecu lega, drugiego oo-
giem macaj on siebie równa z drugimi; on
wszystkich mierzy ta sam pidzi co i siebie.

gebem *fd)liefjen pióra drze, f. fd)leifjen.

©id) fd)lie{jen zamyka si; zawiera si.
2)a8 Saf)r fd)liejjt fld) rok si koczy.
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©djUe&er, m. (ber) klucznik, g. a, tarasowy, o-
d wierny wiezienia; 2) szafarz.

©chlieCerin, f. (bie) ona tarasowego, Tr.; klu-

cznica.

©d)lie9gelb, n.(ba6) tarasowe, g. ego, Tr.; opla-

ta wizienna,
©chlie jjbafen, m. tber) haczyk zamkowy,
©di lie §1 ich, adv. na koniec, koczc, wrecie.
©cbliefjnagcl, m. (ber) rygiel, g. gla, zapora, za-

porka.

©chliejjung, f. (bie) zamkniecie.

©cni iff, m. (ber) wyszlilowanie, szlifunek.

©cblimm, adj. zy, a, e, fatalny, niedobry; 2)"

adv. le, fatalnie. (Sine fchlimme ©ciche zla sprawa.
©chlimmer, comp, gorszy, a, e; 2) adv.

gorzej; — merbetl gorszym si sta; fich auf eine

fd)limme ©eile legen j si zego rzemiosa,
obróci si ober udawa si na zla stron ober

na zy sposób ycia; cf. v u liro: rozpuci si
jak psi ogon, — jak dziadowski bicz, SBarfd).

©chi i nimfie, Su perl. najgorszy, a, e. 25a8— co najgorszego, najgorsza rzecz.

©chlimmfein
f. Uebelfcit ckliwo.

©dilingbaum, m. |ber| (2at. rbus coriaria, Ii.)

Coin. KI. sumak farbierski; 2) — , ber SUeblbeer»

bäum (Silt, viburnum lantana, L.) kalina, Ki.

©ch ling, f. (biel ein mit bem einen Gnbe burd) ba8

onbere locfcr gefcblungeneö SBanb ober ähnlicher bieg*

famer Äürper, befonberS fofcrn eine folcbe ©d)lmge
jum gangen gebraud)t roirb, sido, kluczka, koby-
ka; ptlica. 2) -, eine unö bon anbeut liftig jti»

bereitete ©efahr; eine galie, apka, siatka. Gin —
sterbe ju fangen arkan, g. u, Koz. Den Äobf
auö ber — giehen wywika si z sida. 3cnan=
bem eine — legen zastawi na kogo sida.

©chi in gel, m. |ber] ein im höchften ©rab träger unb
imgefitteter SDcenfch, ajdak, grubijan, bultaj, chy-
stek, mehr ein Saffe, szubarga, Sk.*Sßotn ; niego-
dziasz, eig. JaugenicbtS, SBarfd).

©d)lingelei, f. (bie) ajdactwo, grubijastwo, nie-

godziwo.
©djlingelhaft, adj. ajdacki, grul ijaeki.

©chlingen, v. irr. a. unb n. m. h., Imperf. ich —

,

er fd)lang, Conj. bo§ ich — , er fd)länge, Part. Prt.

gefdjlungen =3 heftig unb in grofjen SMffen r>crunter=

frhlucfen poyka, pokn; cf. chla glüffigfeiten

einftürjen; chlapa, L., cf. przeyka, przekn,
topa, j. S3, gorzak. 2) —, roinben, roicfeln,

sidli, zadzierga, obwin; in einanber — prze-

plata; cf. fich fd)lingen wi si, obwi si, ob-

krci si.
©d)linppflanje, f. (bie) rolina wijca si w koo

drugiej.

©chlippe, f. f. SJianbgaffe cianki, Pi.; cf opotki.

©d)littbahn f. Schlittenbahn.

©djlittehen, n. <ba&) saneczki, pi.

©chlitten, m. (ber) sanie, Pi., sanki, PI. g. sanek;

G$. pod czas kuligu wywrócony z sanek, Krs.
Gin bcfchlagener — sanki szybowane, SJ3.; —
kowane, SBarfd). ©chlitten farjren sankami ober na
sankach jecha, jedzi.

©d)littenbahn, f. (bie) sanna droga, sanna, g. y, L.

©chlittenbaum, m. (ber) poza, I., sanice, Pi.

©d)littcnfahrt, f. (bie) kulig, sanna jazda, SBarfd).;

przejadka sankami (a); cf. przejazdka sanka-
mi, Nieme. J. z Tczyna; cf. I. jazda san-
kami, szlichtada (a), jazda sanna.

©chlittenfufe , f. (bie) sanice, pozy sann, L;
cl. klki, Äafch.

©chllttenpferb, n. (bae) ko od sanek, ko san-
kowy.

©chlittenreife, f. (bie) podró sankami, — sanna.

©chlittfd)Uh, m. (ber) ywa, Pi. ywy, g. ew,
S^i-, cf. narty eig. lange SJrctter unter bie gtifje jtt

biuben, um auf ber 3agb nid)l im tiefen ©d)iiee eln=

jufinfen, SJittf).; cf. kole, t. j. narzdzie na nogi

do lizgania si i biegania po lodzie; J. 83. na
ywach biega, *lata, Sßarfd).

©d)littfchuhläufer, m. (ber) ywiarz, g. a.

©d)lil3, m. (ber) rozporek, g. rka, SBarfd).; rozpór,

g. u, fordaka, Skroili.; przepór, przeporek.
©hlitjen, v. a. einen ©d)iiitt ber Sänge nad) in einen

roeichen, befonbevS elaftifchen Äörper machen, fpalten,

rozpró, rozpara, rozpruwa, rozci wzdu,
rozpata.

©chlitjfenfter , n. (ba6) okno wzkie a dugie
(osobl. w zabudowaniach gospodarskich).

©d)lohn?eif;, adj. bieluchny, bieluteki.

©chlofc, n. iba6) zamek (aud) an Jhfnen unb am@e*
tcebr), gród, g. u. 2)a6 SSorlegefd)lo9 kódka. Gin
— an ben SJhinb legen kódk do gby przypi,
— zaoy, stra ustom da (bibl ). 35o8 — bat

fld) abgcuuljt wypotrzebowal si zamek. ©08 —
abreißen zamek oderwa, — odedrze, SBarfd).

Gin — anfchlagen zamek przybi, ©chlöffer in bie

Suft bauen na powietrzu zamki budowa; cf. —
po powietrzu sobie kryli , Twardowski;
zamki na powietrzu stawia, prón si na-
dziej uwodzi; domy z piasku ober na lodzie

budowa, cf. stawia zamki na lodzie, Pust.;
cf. rajskie ogrody sobie wystawia.

©chlo9beamte, m. (ber) urzdnik zamkowy.
©chlofbfig, m. (ber) góra zamkowa.
©d)lo9berool)ner, ni. (ber) mieszkaniec zamku.
©diloftblatt

, n. (ba8) blacha zamkowa, t. j. u
zamku

©d)l69chcn, n. (baS) zameczek, g. czka.
©chio9e, f., ©chlo9en, Pi. grad, g. u, f. .ftagel.

©chlofjen, v. impers. e6 fehlet, e6 fallen ©chioften
grad pada.

©chlöffer, m. (ber) lósarz, g. a.

©d)l6fferarbeit, f. (bie) lósarska robota, losar-
8zczyzna, %Z.

©d)loffereifen, n. (ba8) elazo losarskie (a).

©chloffergefcll , m. tber) lósarczyk, g. a, czela-

dnik lósarski.

©djlöfferhanbroerf, n. (ba8) losarstwo.
©djlojjf tber, f. (bie) zamkowa spryna.
©djlofjgavifn, m (bet) ogród zamkowy.
©cblofebnfen, ni. [btrj haczyk zamkowy, siekierka
w któr rygiel wpada, B.

©djloßhaubhnann, in. (ber) horodntczy, g. ego,
.'; kasztelan, burgrabia Ober murgrabia zam-
kowy, SBarfo).

©djloßhof, m. (ber) dziedziniec, g. ca, — zam-
kowy.

©djlofjfapelle, f. (bie) kaplica zamkowa.
©djlojjfeller, m. (ber) piwnica zamkowa.
©djlofjfirdje, f. (bie) koció zamkowy.
©cblofjnagel, m. [ber] god zamkowy.
©djloßplat}, m. (ber) zamkowy plac, SP., cf. dzie-

dziniec, cf. horodnica; horodziszcze, L.
©djlojjthor, n. (ba8) brama zamkowa.
©djlo&thurm, ni. (ber) wiea zamkowa.
©cblofjberroalter, m. (ber) ber Scfelo9bogt, murgra-

bia, g. iego, zawiadowca zamku.
© chi ofiro ache, f. (bie) warta zamkowa.
©cbloßmächter, ««• (ber) stró zamkowy.
©cbloj, m, ©djlöte, f., ©choinftein, m. rura, rura
kominowa, komin, kana.

©d) I olei, m. (ber) przylaz, L., cf. Sitth. przeaz.
©chi otterblume, f. f.

^arfelfraur.

©chlotterabfel, m (ber) jabko, w którm ziarna
grzechoc; gruchawka.

©äjlotterig, adj. fd)lottcrrl b,_ nacbiäfflq, unorbentlidj

haiigenb, chwiejcy si, niezgrabnie, nieporz-
dnie —, ladajak wiszcy, obwisy, trzscy si,
kiwajcy si. 2) — , äu9erft nacbläfflg ndrowa-
ty gaganowaty, niedbay; lóny, cf. rozlazy,
rozwioz-, rozpustny, ajdacki; cf. L. pludrza-
6ty, worowoty, 'buebasty, np. suknia.

©djiotermild), f. mleko zsiade.
©djlottern, v. n. m. h.

( fdj jitteinb unb heftig hin*
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nnb herberoegen chwia si, drga, lata obertrz si, tuc sie, kiwa "si, sania si.
2) -, nacbldffig, fcblaff fein, niedbale wisie,

*ganiga si, jak galgan wisie, chwiejc si
chodzi.

SdHucbt, f. (bie) parów, g. u, L.; cf. SBarfch. unb
9Jr.=^oln. parowa, wwóz, g. u, aud) bie fchlef>

fd)en $olen brausen parowa.
©chluchjen, v. n. m. h., benjenigen unroillfübrlicben

Saut boa fid) geben, roelcber mit ber fratnpfartigen

3ufanimeti3iet)uiig ber Suftrobre berbunben ift, aud)
frhlucfen, szczka. 2) fcfjlucbjenb roeinen ka,
szlocha.

Sd)lud)äen, m. (ber) czkawka ober szczkawka.
2) bae Sd)lud)jen kanie, szlochy pi., szlochanie.

Schlurf, m. [ber] baö Schlurfen, yknienie, yk, g.
u. 2) — , foßiel ais man auf einmal hinunter fchlucft,

haust, g. u.

©in — Brantroein yk wódki, lyklus wódki,
Sarfcf). mit einem - auStrinfen duszkiem wy-
pi, za jednym ykiem wypi. §6 ift ujm nur
ein — to on razem poknie.

Schlurfen, v. a. unb n. m. f)., burd) bie Äeble in ben
Silagen bringen, gierig effen, fcblingen, poyka, wy-
chyli; gemein für fcblucbjen szczka.

Schlurfen, m (ber) Schlucken, szczkawka ober
czkawka, szczkanie. 2) — , ale n., poykanie.

Sd)lurfer, m. |ber] im nifoerfdcbfifchen ein greffer,

aSielfrafj, arok, akomy ; armer— chudy pacho-
ek; cf. chystek, charak, biedak, nieborak,
chudzina; cf. L. kopotarz, im ©t>rid)trort patrzy
gdzie si z komina kurzy, SBarfch.

Sd)lurfroeife, adv. ykami, haustami.
©cbluberig, adj.

f. fd)lotterig fldrowaty, niedbay,
nieadny, ladajaki, niezgrabny, obwisy.

Sd)lubern, v. a. niedbale co robi; cf. sobotnym
sztychem na niedzielny targ co robi, SBarfch.

© ci) 1 u f r, f. (bie) f. Sd)luch.
Schlummer, m. [berj drzymanie, drzymka; cf. (a)
upienie; cf. sen letki, menie. Die ©cele er=

road)t au8 ihrem — dusza budzi si z upienia.
Schlummern, v. n. drzyma, podrzema, podrzy-
ma? cf. me, eig. halbroacbenb fdjlummern, nibbelt;— im ®rabe spoczywa w grobie.

Schlummern, n. (ba6) drzymanie.
S eh l u m m e r n b d rzymicy.
Schlump, m. tber) fin ungefährer 3ufaü, przypa-

dek, traf.

Sd) lumpen, v. n. m. b. im hoben ©rab fdjlaff han*
gen unb fleh beroegen, niedbale wisie, obwisym
by; uneig

;
auf fold)e 2trt einhergeben, wlec si,

wóczy si, sania si, gamga, Cßr.-Sßoln.

Sd)lumper, m. [ber] f. Schlepprleib, suknia z ogo-
nem, SBarfd).

Sd) lump ig, ad., nacbldffig in ber Äieibtmg, niepo-
rzdny (w ubraniu si), niedbay; obwisy.

Set) lun b, m. [ber] ber Slnfang ber Speiferöbre hinten

im SJtunbe, ber 'Anfang ber Suftrö&vc, ujcie garda
którym poykamy.

2) — , bie gatije Stift* unb Speiferöbre felbft,

krta, f.; gardziel, gardo.
3) — . ber Anfang einer ,£>ob[e, eines Sibgrunbee,

ja einer jeben roeiten Sto'bre, otwór jaskini, otcha
jaskini, nora jaskini; cf. piec j. B. podziemny,
PK. 2875 fig. paszcza, gfyerne Schlünbe spiowe
paszcze; Dm. S. 13.

4) — , ber 9tauchfang, komin, rura kominowa,
kana którym dym wychodzi.

5) —, im SBaffer, topiel, f. g. i. otcha, prze-
pa? cf. nurt, roo bae SBaffer im Greife

t
get)t,

SBarfd).; cf. wir.
Schlunf, m. (ber) im Dberbfdlj. für Scbltmb, gar-

dziel, rura, nora.

Scblunje, f. (bie) niedbalica, Dambr. 357, fladra,

niechlujowata kobieta? cf. Schlampe klpa.
Schlunjig rozlazy, niedbay, niechlujny.

Schlupfen, oberb. ober fchlüpfen, v. n. m. f., sun
Mrongovtus, Deutsch-Poln. Wörterbuch. L 2.Liet

si, mkn si, umkn si. Slug betn «&aufe —
Avymkn si z domu, wylizn. Ueber etroaö
hinroeg fchlüpfen przejrze co, SBarfd) ; opuci,
wypuci, niezwaa na co; cf. omin co, po-
wierzchownie bra rzeczy, SBarfd).

Schlupfloch, n. (baS) skrytka, nora, kryjówka,
tajnik, g. a.

Sd)

l

fib frig, ad., glatt, roo man leicht gleiten fann, be»
fonbere hop Sldffe unb geuebtigfeit glatt, liski, gad-
ki? cf. lizgi, olizly.

2) — , bebenflid), gefährlich, niebezpieczny, o-
mylny. 3) -, auf eine berftetfte Slrt jur SBoIluft
reijenb, tusty, nieobyczajny, gorszcy, rozpu-
stny^ sprony, plugawy; fchlüpfrige SSerfe wier-
szyki tuste.

Schlüpfrigfeit, f. (bie) lisko, gadko. 2) —

,

niebezpieczestwo, on.ylno. 3) — , sprosno,
swawolno, nieobyczajno (pisma).

©dblupfroeg, m. (ber) przesmyk, g. u.

SchlupftoeSpe, f. Cbie) gsienicznik (Sat. ichneu-
mon)

Scblupfruinfel, m. (ber) skrytka, kryjówka; no-
ra, kt skryty, tajnik. (Sj. ydzi tumami uka-
zali si ród ludu jak gadziny wyace z nór
z zabynieniem soca, g>oln. ättajepai auf beut

Sabvinarft fiu Berbi)Cjoro burfte rod()renb ber $ro»
ceffion tein ube fid) auf ber ©trage bliefen laffen,

roeil er fonft bom 9tuffifd)en unb ^otnifeben $obel
gemißfjanbclt rourbe.

Schlurfen ober fcblürfen, v. a,, poyka, cign,
pi z ukontentowaniem, chlipa ober chlypa,
chla, cbapa, opa; cf. chysn , chy-
sta, L.

Schluß ,_ m. (ber) bie $anblung be6 SSefcfjIießene,

zamknienie, zamknicie. 2) — , bon einem 9tei«

ter, loenn er bie Scbenfel feft an ben Seib bee $fer«
bee anlegt, cinienie, cise siedzenie; cf. lu-
sowanie, Aut. 3) — , ba6 <Snbe, ber Befchluß,
zakoczenie; dokoczenie; zamknicie rachun-
ków. 4) —, ber Sntfchluß, Befd;luß, uchwaa, u-
stanowienie, ustawa, wyrok. 5) — , ber S3er=

nunftfchluß, bie Folgerung, wniosek, domylanie
si. Gincn — sierjen wniosek wyprowadzi, wy-
ciga z czego? wnioskowa. Sj. zamknicie
czyli domówienie peroracy od retorów zwane,
SP. ginen — faffen uchwali co. Beim — ber

Recfjnung geigte fid) ein Deficit przy zamkniciu
rachunków deficit si okaza (a).

Scfjlußart, f. (bie) sposób wnioskowania; rodzaj
wyników, Trent.

Scblußb alten, m. (ber) lostram, L., auch sio-
strzan, SBj.

Scblußbein, n. (bae) ba§ Hüftbein mit feinen S&eilett,

ko biodrowa, *kulsze, *kir, *cigno.
Sd)_lußbemerfung, f (bie) uwaga na kocu uczy-

niona, — na zakoczenie.
•Scbluffel, m. (ber) klucz, g. a. (*£. ben rechten —

treffen dobra klucza.
Scbluffelbart, m. (ber) pióro u klucza.

Sd)lüffelbeitl, n. (bae) obojczyk; cf. kluczka,
rozsoszka.

Scblüffelblumen, Pi. f ^immelfdblüffel. 9totr)e

f. Serchenblume.

Sd)tüffelbüct)fe, f. (bie) klucz do strzelania, cf.

klucz strzelny, SBarfd).

Scbltiffelbunb, m. (ber) pk kluczy ob. kluczów.
Scbluffelgelb , n. (ba6) porekawiczne, g. ego, B.

SBaifcf).

Sd)lüffel[)afen, m. (ber) hak do ober od kluczów.
Schlüffellocb , n. (bae) dziura od klucza, dziura
w zamku, SBarfd).

Scblüffelring, m. (ber) kóko od kluczów.
@ci)tüffelfci)ilb, n. (bae) blaszka zamkowa.
Schlußfolge, f. (bie) wniosek, konkluzya; cf. cig
rozumowania, SP., wynik.

Schluß form, f. (bie) forma wnioskowania.
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©c^luCgebet , n. (bo) kompleta, modlitwa o-

statnia.

Sd)lufjgered)t f. fotgcvccf)t , loiczny, *awozny,
Trent.

©d)lufji)üutd)en, n. (Salbei) zatkanka, L.

©Alüffig, adj. rezolwowany; fdjlüffig Werben na-

myli sie, rezolwowa si.

S cf) I u § 1 1 e b * n. (ba6) b. pie kocowa, cf. osta-

tnia pie, koinpleta, äßj.

©rijllifebunft, m. (ber) punkt ostateczny; zako-
czenie

©d)lufjrcrf)tiung , f. (bie) ostatni—, finalny—,
zamykawczy obrachunek.

Sd)lufjrebe, '•
[
öie] syllogism, g. u, wniosek

gówny. 2) — , domówienie, epilog, g. u, do-

datkowa mowa, ostatnia rzecz, zamykawcza
mowa.

©d)lufjreif, ns. (ber) ostatnia obrcz, obrcz po-

dwójna na wtorach czyli wargach beczko-
wych, B.

Sdjlufjrcibe, f. [bie] rzd ob pasmo wniosków.
©d)lu§reim, m. (ber) rym kocowy.
©crjlujjfafo, m. (ber) konkluzja; cf. wniosek z
rozmowy-, ostateczny wniosek; cf. ©cbluftfolge

cig rozumowania, SP.
©d)lufjflcin, m. (ber) zawornik, zwornik, kamie

sklepienie zwierajcy, Ir. ,- spójny kamie (a);

5. S3. — — który sklepienie caej budowy za-
myka (a); klucz w sklepieniu.

©cblufjjeidhen, n. (baö) znak dokoczenia, znak
kocowy.

©cbm ad), f. (bic) bie tfjätige, Fränfenbe 6rWeifung beS

UrtheilS bon ber geringen, berüd)tlid)en SÖefcfjaffcnljeit

cineö anbern; ©djirnpf unb ©chanbe, haba, obel-
ga, zelywo, pohabienie, sromota, urganie,
ppmiech, eig. ©eläd)ter. Sr,. — rächen pomci
si obelgi.

©d)inad)rebe , f. (bie) mowa obelywa, ajanie
zelywe, urganie.

©d)mad)ten, v. n. m. h. akn, pragn, schn,
da, skom czu, nudzi si, tsknie. S3or

Dürft fd)tnad)ten schn od pragnienia; fchmad)=-

tenbe Slugen mdlejce oczy, Narusz.; cf. zalo-
tne oczy, eig. berlicbte Äugen tsknice, po-
dliwe oczy. ÜJm Äerfer fd)ma"d)tcn jcze w
kajdanach.

©d) mäd)t ig, adj. fd)lanf, wysmuky, cienki, sma-
gy, *chuderlawy, kibitny.

Schmachtriemen, m. (ber) nas zakadajcy si w
koo brzucha dla cienienia odka aby si
nie trzs, bdc próny.

©d)iu ad) bo 11, adj. zelywy, haniebny.
©dimcitf, m. ft. ©cfcrmiacf, gust, smak, g. u. 2) ber

gäi ber = unb ©ürbeibatim sumak, g. a.

©djmacfc, f. [bie] eine Sirt Schiffe mit ()ol)cm Sorte,

mit finem äNcift ohne .Korb, einem Sogfprict, flcid)ctn

Äiele, runbem |>intcrtl)eilc, bauchigem SSorbertbeile

unb furjem ©ebäube; fie fjaben ein höheres SkrbecT

unb ein breiteres unb fdiwerereö <Stcticrrubcr als an«
bere ©d)iffe, szmaka, szkuta, cf. L. szmaga.

©ebmaefen, v. n. m. b. fdjmadtfeu klska ustami
przy jedzeniu, smokta

f. fdjlliatyen.

(3d) mart f> a f t, adj. smaczny, smakowity.
©djmaefhaftigfeit, f. [bie| sn\aczno, smako-
wito.

Sd)inacrio8, adj. niesmaczny, bez smaku, SBj.
©dimacf oftern , v. a. migusa dawa, eigentl. mit

aöaffcr begießen, Sßarfd).

©djmabbern, v. a. unb ». m. b- cf. fletem, fcbledjt

fchicibcn, fdjmercn, irryzmoli, bazgra, niedbale
pisa, *madrowa ift = duba'-.

©cb mähen, v. a. aja, ly, ka zelywo,
zadawa sromole, habi; wygadywa obely-
wie. 4. Ü). na Ministrów (a).

©ebmäher, m. (ber) lycicl.
©cbm a 1)1, adj. f. übl. fornal.

©cbmäblen
f. fdjmälen.

© eb m abler n, v. a. f. febmälern.

©cbmäblid), adj. fürglicb, armfelig, szczupy-, sk-
py, biedny. 2) — , fcbimpflid), berädjtlid), haniebny,

sromotny, obelywy, uszczypliwy. 3) —
,
grojj

okropny, nader wielki, np. upa GjjiljC).

©d)mäl)rebe, f. (bie) mowa obelywa; sowa
lce f. Scbmähmorte.

©cbmüf)fcfcrift, f. (bie) paszkwil, g. a, pismo 0-

belywe.
©cgmufjfuct, f. [bie] zlorzeczliwo, obmówno.
©cbmäljfücbtig , adj. zlorzeczny, zorzeczliwy,
potwarzajcy, szkalujcy, obmówny.

©cbm Übung, f. (bie) zorzeczenie, habienie,
lenie.

©cbm üf) W or te, PI. sowa obelywe ober — ze-

lywe. Sr. bon ©d)inühWoiten fomintS jum SSlut>

bergiefjen wylanie krwi uprzedzaj swary.
©cbmal, adj. übl. alS febmabf, wski, ciasny;

szczupy, skpy, chudy, chudopacholski; cf.

cigly, 5. S3, twarzy cigej.
Gin fdjmafer S3iffen mae szczupe kski. (Sin

fdjmaler Gingang ciasny wchód, wejcie ciasne.

•Sin fcfemaler SBeg wska droga W\t fdbjnalen

©cbritten gef)en cinionym krokiem chodzi.
©cbm a Ib a et ig opady na twarzy; chudy no

twarzy.
©cbmülen, üblicher nach 2(belung ais fcbmólen, v. n.

m. I)., feinen Unwillen burd) SBorte an ben Sag le=

gen, aja, narzeka, szkalowa, buzowa.
©cbmäleru, v. a. zwy, cienia; umniejszy,

uszczupli, skrzywdzi, umuiejsza. Gr.. Se»

manbeS guten Stamen febmälern uwacza komu
sawy Ober — czyjej sawie, kaleczy saw
czyj; cf. ujmowa, ukróci, —aca.

©cfcmälerung, f. (bie) uszczuplenie, skrzywdze-
nie, cienienie.

©cbmalbannö, m. (ber) chudy pachoek, chudzina,
biedak, mizerak, *paterak, Sßr.=$oln., sknera,
minda, liczykrupa, krupnik, äBarfd). Gr,. l)kx

ift — ttüchenmeifrer, b. i bier ift bie Jafel armfelig

beftellt tu male kski, äkapy obiad; cf. tu liczy-

krupa kuchmistrzem; cf. ba8 Ärafaufdje ©pridj«

Wet: myto jak myto, ale lelito (für jelito)

b. = ber Sohn ift baS wenigftc, aber man mufj

bungern.

©cbmalleber, n. fbaS] Seber m Äühen, 3 bis 4jüfni-

gen SRinbern unb $ferben skory krowie i koskie;
ircha, B., ift etwas anbereS, nämlid) Sßeifjfeber.

©chinalte, f. (bie) bie SBlaufarbe, szmalta, 8B5 ; cf.

szmelc, szklanno metalowa
©djmaltljler, n. (baS) jelonek oski.
©d}iualä, n. (bae) szmalec, g. leu, cf. omaza, o-

masta, ift frcifauifd), SBj-, ober okrasa ift jebeft gett

511111 Slbmad)en; cf. pozota, baS bon ber $Rinber=

flippe abgefdiöpfte gett, weil eS golbgelb auSfiebt,

äßarfd). UteS — stare graty, — rupieci. Omnfc»

fd)inal5 gsi szmalec. Sd)Wcinefd)mal5 wini
szmalec; and): smalec.

©d)inal5birn,_ f. (bie) (granj. poires de beurre,

Sat. pyriis liqiiescens ober nad) Tr. pyrus bu-
tyraceus) baby, gruszki w Wrzeniu i Pa-
dzierniku dojrzewajce, Tr. niby smalcówka,
bieli, masówka.

©d)inal5blume, f. f. ^)af)nenfufj, fcfjnrfer u. f. to. 2)

f. Dotterblume, gemeine.

©chm a [5b rob, n. (baS) chleb ze smalcem.
©d)iiial5en, v. a. szmalcem okrasi.
©d)inal5grube, f. (bie) yzny kraj; ziemia we
wszystko hojnie obfitujca, hojny dochód wy-
dajca, niby spiarnia.

©d)inal5ig peen tuszczu, zatluszczony.
© cf) tn ant, m. (ber) bie ©ahne, mietanka, »ffaffee

mit bielem — kawa mleczna. Äaffee mit Wenig —
kaw lega, Sßarfd). ©aurer — mietana, W.

©djmanttopf, m.(ber) garnuszek do mietanki ob.
ze mietank.

©cljmaragb, ni. (ber) szmaragd, g. u.
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©chmar often, y. n. tll. b. wyjada z cudzej kuchni
na cudze obiady pilnowa

, pasibrzuchostwein
si bawi; nadskakiwa, pochlebia, przyraila
si, przylizywa si; cf. patrze gdzie si z
komina kurzy.

©chmarofter, m. (ber) wyjadacz,
_
g. a.; cf. bie

minber ebeln: pasorzyt, lizus, pasibrzuch, darmo-
jad, darmochleb.

©d)marot3erei, f. (bie) pasibrzuchostwo, paso-
rzyctwo, pochlebstwo.

©chmarotieibflanje, f. (bie) rolina pasorzytnaj
cf. pasorzytne wyrostki, Szan.i

©chmarre, f. (bie) blizna, kresa, rysa, ^szrama;
cf. paragraf mir fcherjroeife.

©chmarrig bliznami okryty, porysowany.
©djmafche ober ©chmafe, f. fein jugerid)tete Sam»

nierfelle Barskie baranki, äßarfd).; cf. smusik,
mebr bon ben «£>anbelöleutcn, bef. Siuben fo genannt,

SSarfct).

©chmafe, m. (ber) ein btrber Äufj mit einem lauten

©cballe caus (gony), buzia, SBarfd).; cf.smokta-
nie, caowanie, pocaowanie, buziak.

©chmafeen, v. n. m. h. beim Sffen, klaska; cf.

dwiga, $ßr.=$ßoln.; cf. L. mlaska
,
jedzc

wargami klaska, smokta; cf.

2) fchmaften, füffen, caowa.
©chmauch, m. (ber) ein bicfev Stauch, dym, g. u,

gruby dym, kope, g. pcia.

©djmauchen, v. n. m. h. kurzy, kopci, dymi
si, SBarfcf).» cf. wdzi. — v. a. eine pfeife —
kurzy fajk.

©d)inaud)en, n. (bag) kurzenie, kopcenie.
S eh met ud) en, v. a. , gfjaud) hervorbringen unb an et«

nxi8 gehen laffen, räuchern, kadzi, kopci.
Schmaucfjer, m. (ber) kopcidym, tytuniarz, g. a.

<Der £abacf6[d)maud)er tytuniarz , palacz tytu-

niu, äßj.

Sd)tnaud)feuer, n. Cba%) eingeuer, roelcheS Feine

glamme , fonbern nur einen bieten Rauch bon fid)

giebt, ogie kurzcy si bez pomienia, kope,
g. pcia.

©d)tnau8, m. (ber) eine feftliche SDcahljeit, uczta,

bankiet, g. u, biesiada.

©chmatifen, v. n. m. h. bankietowa, biesiado-

wa, godowa.
©chmaufer, m. (ber) biesiadnik, g. a.

©chmauferei, f. [bie] biesiadowanie, bankieto-

wanie.
©chmecfbiffen, m. (ber) ksek do skoszto-

wania.
©chmecfbraten, m. (ber) piecze na prób, pie-

cze na posmakowanie.
©chmetfen, v. n. unb a. m. h. smakowa, koszto-

wa, posmakowa. Stad) etroaS fchmeefen traci

czem; fich'ö gut fd)tnecFen laffen mie dobry ape-

tyt z apetytem zajada (zapija), gaffen fie flch'8

gut fchmeefen prosz sobie pozwoli, äßarfch.

©chmeer, n. {bab) sado.
©chmeerbauch, m. (ber) pampuch, brzuch otyy,

fig. brzuchal, g. a unb brzuchacz, g. a.

©chmeevrotirjel, f. sadliczka, L. f. Seinmetl. 2)

f. gid)tenohnblatt. 3) f. grbenroürger.

Schmeichelei, f. (bie) podchlebstwo ober po-
chlebstwo.

©djmeicheleien fagen komplementa prawi.
Schmeichelhaft, adj. podchlebny.
©d)meid)eln, v. n. m. h. podchlebia, podchlebo-
wa, przylizywa si, nadskakiwa, przymila
si; cf. potakiwa komu; cf. pieci. Sj. ka-
znodzieja, lekarz i matarz niepowinni podchle-
bia. 6$. wybacz, e niepieszcz, Krsk. SE>er

(Sitelfeit — dogadza prónoci, Krajewski 147);

auch roohl podchlebia prónoci.
©chmeicheln, n. (ba8) podchlebianie, pochle-

bianie, przylizywanie si.
©chmeiefyelname, m. (ber) pochlebne nazwisko,
©chmeichelroorte, Pi. sowa podchlebne.

©chmeidjeljunge, f. (bie) jeyk pochlebczy.
Sdjmeidjler, m. (ber) podchlebea.
©d)ineid)lerin, f. (bie) podchlebniczka, podchle-

bisia, SBarfch.

Schmeichlerifch, adj. podchlebny, a, e; fdjmeichle-

rifcher äBeife podchlebnym sposobem ober w po-
chlebnym sposobie.

Schmeibig, adj ft. gefdjmeibtg gitki, gibki; cf.

zwinny, obrotny, zgrabny, rany, fertyczny.
Schmeibig feit, f. (bie) f. ©efchmetbigfeit, gi-
bko, zwinno, f. cf. zgrabno.

©chmeifjen, v. irr. a., Prs. id) fchmeifje, lmperf.
ich — , er fchmijj, Conj. bafj ich — , er febmiffe, Part.
prt. gefchmiffen , = fchlagen unb roerfen , rzuca,
ciska, cisn, uderzy".

2) cuiftinbiger aló ba§ grobe fcheifjen, splugawi,
trzta, sra, paskudzi, bef. bon ben gliegeu
napstrzy.

Schmeifjfliece, f. (bie) miniczek, nawozowiec,
L,; cf. macha paskudna.

Schmete, f.
f. glunferbart. tfriechenbe — f. ßunbS«

graö, (leine©.

©raue — miaek siwy, KI. Jndz. (Cat. aira
canescens).

Slaue — f. glunterbavt.

Scfymelj, m. (ber) szmelc, g, u, Tchn.; emalia;
cf. sieczka szklanna, 32.

Schmeljarbeit, f. [bie] robota szmelcowana.
©chmeljarbeiter, m. (ber) emalier, g. a, äßarfch.j

szmekarz, g. a, äßarfch,

Schm.eljbar, adj. roztopny, a, e, topny, topni-
sty, L.

©chmeljbarf eit, f. (bie) topnisto, L.
Schmeljbutter, f. (bie) roztopione maso, roz-
puszczone.

Schmelje, f. (bie) zlewarnia, huta, piec gdzie
kruszec do monety, do literek, drukarskich i. t.

d. zlewaj, Tr, 2) topienie.

Sd)ineljeifen, n. (baS) elazo przetapiane.
Schmeljen, v. a. fd)me(5en machen, topi, roztapia,
rozpuszcza, pawi kruszce, L. 9Jcit Schmelj
malen szmelcowa , emaliowa. 2) — al§ v.

irr. n., Prs. id) fchmelje , bu fchmiljeft, er fchmiljt,

lmperf. id) — , er fchmolj , C.onj. baj) id) — , er

fchmölje, Imper. fchmilj , Part. prt. gefcbmoljen, —
au8 einem feften Äorper in einen flüffigen berroanbelt

roerben, topnie. Sßor .£)ifee fchmeljen, od gorca
stopnie. Die üBerge roerben — roztopi si —

,

rozpyn si góry. £>a8 .gjerj fchmiljt bor greube
serce rozpywa si z radoci.

Schmeljer, ni. (bei)szmelcarz, g. a, szmelcmistrz,
cf. pawiciel, g. a, L.

©chmelä()Utte, f. (bie) szmelcarnia, SBarfd).; to-

pialnia, cf. rozpuszczalnia.
©djmeljtutter, m. (ber) ludwisarz, Tch.
©d)inelätunft, f. (bie) sztuka szmelcarska, szmel-

carstwo, L.

©chmelj! öffe l, m. (ber) yka do topienia
kruszcu.

©chmeljma terei ober (Smaillirfunft, f. (bie) e-
maliowanie, Tch. malarstwo emaliowe.

©chmeljofen, m. (ber) dymarka, f., L.} szmel-
cowy piec, L.; piec do (opienia.

©chmeljttegel, m. (ber) tygiel szmelcarski; cf.

tygiel do topienia; cf. L. szmelctygiel , rynka
do przetapiania, cf. roztopnik, Tch. 2TnmerF.

tygiel roa trzonek dugi na wyszych nókach
a rynka z uchem, SBarfch.

©chmeljung, f. (bie) topienie.

©chmeljroert, n. (baS) emalia, szmelcowanie,
szmelcowana robota, szmelcarska robota, SSarfd).

2) = ©chmeljbütte.

Schmer, n. (m.) sado. (Sr. bochenek sada; cf.

wieche sada, Cßoblachifch.

©chmerbaud), m. (ber) pampuch, brzuch otyy}
cf. tusty kadu, brzuchal, brzuchacz.

©chmerbel, m. f. SDorfgcmfefufj.

42*
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Sebmergel. m. (ber) szmergiel, g. gla. 2) —

,

eine CfUinje , f. Butterblume unb Dotterblume (ifi

3roeifell)aft, üJir.), kaezyniee, L. , allein roeöer im
Kl. nod) Jndz. ju finben, (Uat. taraxacum).

3) f. geigmarjenfraut.

Schmerl, m. (ber) drzemlik, kobusek, (p(ak dra-

pieny) Tr.

2) f. SteinfalF.

©di merle, f. (bie) li , liyk, L.; cf. smerel,

pr.=$oln. (Sat. cobitis barbatula, L.)

©djmerj, m. (ber) ból, g. u, bole, al, ao,
dolegliwo. — lehrt fpredjen ból milcze nieu-

miej cf. co kogo boli, o tern mówi "woli; cf.

gdzie milo, tam oczy, gdzie ból, tam rce.
Siei Schmeißen febaffen , bibl. rozmnoy boleci
komu; cf. wiele sprawi boleci. 6r. e6 fdjmerjt

mid) in ber Seele dusza moja ubolewa nad tem.

©chmersen, v. n. m. I), bole, Praes. boleje,

Praet. bola, by w bólu. (So fd)mer3et mid) boli

mi, dolega mi, ubolewam w sercu nad czem,
gryzie mi, al mi.

©d)merjenfrei wolny od bólów.
©djmerjenrcid) obfitujcy w bóle, w dolegli-

woci.
©djinerjeneton, m. (bcr)ton bolesny.
©cbmerjoelb, n. (ba6) bite, g. ego, cf. bassarunk,
nawizka.

©d)merjl)aft, adj. bolesny, a, ej fchmeij^nft em*
pfinben dotkliwie uczu strat

, (a).

©rhmerjlid), adj. aosny, bolesny.
©d)mei'3loö bez bólu, wolny od bólu, boleci.
©chmeräftillenb ból umierzajcy, kojcy.
©d)mcttcr(ing, m. iber) motyl" (Sat. papilio, L.)
— mit frhimmernb gefledften gtiigeln *lniak, L.
Änm er f. Sm S{Jr=^oln. beißt ber Schmetterling

mentelek, ale ob e8 bom Dcutfdien SJlantel ber»

Fämc, roeil feine Slügel figürlich Mantel heilen, baber

nod) eine Slit babon ber Trauermantel beifjt.

Schmettern, v. n. m. b- . einen beftigen jittemben

Schall bon fid) geben , trzaska, trzeszcze;
brzmie (o trbach). 2) — , al6 v. a. mit jittern=

bem Scbatle roerfen ober fchlagcn, zgruchota,
zdruzgota, skruszy, z trzaskiem zama.

Scbmetfernb wrzaskliwy, krzykliwy, 3. 58. trba
krzykliwa, (a); cf. glos dobitny sowika, B.;

beffer przeraliwy, przeraajcy; cf. ©£. chra-
pliwy odgos trby wydaway, Krs. 1 $h. 21.5.

©d)mib, Scbmicb, ©d)mibt, m. (ber) ko-
wal, g. a.

©d)iniebe, f. (bie) kunia, kowalnia.
©cbmiebeamboß, m. (bei) kowado (kowalskie).
©ebmiebearbeit, f. (bie) robota kowalska; cf.

kowal8zczyzna, 3$-
©cbmiebebal g, m. [ber] miech kowalski.
©djmiebceffc, f. [bie] kowalski komin, kuniany
komin.

©ebmiebebammer, m. (ber) kowalski mot.
Sd)miebebanbroerf, n. (baó) kowalstwo.
©djmieben, v. a. kowa, ku, cf. fig. knu, kno-
wa. Gj. er febmiebet große firnie knuje wielkie
jakie zamysy, L. S. R. ©r,. ctroab S3öfcÖ
fd)inieben knowa zo.

Sd)miebcfd)lad'e
1

f. zdra.
Sdjmiege, f. (bie)

f. Scl)iägemaafj, wgielnica, eU
gcntl. miga ober szmiga, L.

Sd)micgen, v. a cig. biegen, jeboct) biücTt c8 eine

ciröfjcie ©cfd)ineibigfeit nlö biefeö 3citroort ou6, gi,
Praes. gn, Praet gi, wygina j fid) fd)miegcn,

b. ()• fld) biegfam brerjen ober minbeii, gi si;. on
ctm. do czego tuli si; uneig. fjd) borSematib bc=

mfitf)igcn uchyla si, unia si, krzywi si,
korzy si, paszczy si przed kim, asi si
(komu).

©djmicgfom gibki, gitki;
f. gcfd)incibig'; przy-

tulny.

Scbmiegfamfeit, f. (bie) gibko, potulno.

©d) miele/ f. (bie) mietlica (Sat. aira) miaek, Al.

f. Scbmele.

©ebmieralien, PI, Sing, inusit, elenbeö ©efrbreibe

tmb bie auf foldje Slrt befrhriebencn ^abiere, ba-
zgranina, mazanina, ladajakie papiery, pi-

j midlo.
©d)mierbud), n. (ba8) brulion.

©d) ni i erb tid) fei, f. (bie) manica, puszka do mazi.

©rhmierc, f. (bie) ein fyalb fuiffiger unb r>alb fetti«

ger Körper, einen anbern bamit ju fdjmicren, smaro-
wido, ma, f. g. i; mazanina, gig. ©cbmiere be»

fommen dosta w skorej oberwa co (po
skórze).

2) — , fetter, fiebriger ©dpmut}, brud, g. u, plu-

gastwo.
©djmieren, v. a. maza, smarowa, smoli, zwa-

la. 2) — , fcblcdjt, fubelbaft febreiben ober —malen
bazgra, gryzmoli.
3) -, prügeln, *wysmarowaj cf. wyoi komu
skór Ober grzbiet, wytrzepa kogo. Butter auf

ba8 Brot formieren kawaek chleba masem po-
smarowa, SBarfch. ; 5j. smaruj dobrze, bo po-
dró daleka j rjg. wosy i cae ciao smaruj
tuszczem albo oliw palmow, (a); c f. it.

nienapuszczaj wosów oliw lub tuszczem, (a).

Prov. mer gut fdjmiert ber gut fährt kto dobrze
smaruje, dobrze jedzie. Den SBcin furnieren wi-
no sfuszerowa, faszowa, SBarfd).

Semanbem bie 4janbe fdbmiereu w ap komu co
wcibi, smarowa komu rce, gar zaluci;
cf. maszczono donie sowitemi brzki, L.

©cbmierer, m. [ber] smarownik; bazgracz, gryzmo-
larz, g. a.

©cbmicrcrci, f. (bie) bazgranina; smarowizna.
©ebmierfett, n smar, L.
©cbmicrig, adj. brudny, smolcy, plugawy; ma-
cy, mazisty.

©ebmierfafe, m. |ber] sr do smarowania, ser
mitki, nadgniy stary ser.

© d) m ier la ppen, m. (ber) cietka, brudny
galgan.

©«ftrnier fal be, f. (bie) ma do smarowania.
©djmierfcfcaf, n. [bab] owca parszywa, nie-

czysta, cf. zaraona owca.
©rhniierioolle, f. (bie) wena z owiec parszy-
wych.

©djmiufbobne, f. [bie] (Sat. phaseolus vulgaris)
fasola wijca si, KI.; cf. groch szablasty ko-
lorowy.

©dbminfe, f. (bie) barwica, barwiczka; rothe —
rumienido, czerwienido, ru, farba, któr so-
bie kobiety lice maluj i rumieca sobie
przydaj , malowido. SBei&e — bielidlo ober
blansz, 3- £.

©ebminfen, v. a. ruowa, barwiczkowa, farbo-
wa, malowa siej g. j. 83. SBorte fdjminfen

sowa upiknia, ubarwi, ©id) rott)
— ruowa

siej fld) roeifj — blanszowa si.
©cbminfflcrtcben, n. (ba6) bas ©cfriiinflappdben,

baö ©cfcniiiifpflafterchen muszka.
©cbminfruaffer, n. (ba8) woda npikniajca (do
mycia sie).

©cbminFmürjel
f. f. Slcfeifteinfamen. 2) f. SJufdj*

fonimllie.

©cbmirgel
f. ©cbmcrgel ,

szmergiel, g. glu unb
Ii. g. a.

©chm i 9, m. (ber) ein beiber, fjeffiger ©eblag, |iicb,

mig ober mignicie, chosta, ciga ober cigi,
plagn, baty, uderzenie, miganie, szust, szast

©cbmiffc geben chosta, imiga, wymiga, cf.

chlusta, cig. mit SBaffer begic9ei!j 3. Ö. chlusta,
chlusta, a konik usta, Ii.

©chmit, m. (ber) ein ©treid) mit einer SRutr)c mig
ober mignicie, chosta, wyrnicie, ciga,
cicie rózg, ßltien — geben podci biczem.

©cbmitje, f. (bie) ein Sßeit3cug, einen fein tönen«
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ben fdjlanfcn ©djlag ju geben; bie bünne äu9evfle

©cfcnur an ben Sßcitfdjen miga, trzaskawka,
SBnrf*.; pkaczka (gratifl. touche), koniec bicza,
— kaczuga, — chustki, zacicie.

@d)mi£en, v. a., ein intenfloeö Deminutibum bon
fcbmeijjen , b. fi. mit einem bi'mnen biegfamen Äörber

fdjlagen ober bauen mit einem befonbem ©alle,
miga, mign, smaga, szastna, chosta,
ocia, wyrn, wiczy, cf L. *fajta ??.

2) —
,
falben, fdjmieren, beftreidjen, befubeln, ber=

unieinigen ,
smarowa , posmarowa , zmaza,

zwala, posmoli, zbrudzi, spaskudzi, pokala,
zanieczyci.

3) — , v. n. m. fi. ©cfcmuj fahren laffen smaro-
wa, brudzi.

©cbmollen, v. n. m. !)., ift ebler al@ maulen marko-
ta, dsa sie; cf. Sßr.=$ßo(n. *nawropie.

©djmollen, n. (ba8) dsanie sie, dsy, PI.

©cbmollroi.nfel, m. (ber) budoar, samokatek,
dasokat, g. a.

Schmorbraten, m. (ber) piecze duszona, *du-
szonina, SBarfcb.; sztufada, leijtereö nennt man
aucb Boeuf ä la mode hxIcbeS ein fcfeoneS ©tuet
Däfenflejfcb ift, gefpicft mit ©becf unb barüber eine

braune ^aiice mit fiabern, Dliben, Simonen ic.
woowina po królewsku duszona w dobrej
jusze, Tr.

©cbmoren, v. a .^octbeutfcb: bambfen/ dusi, sma-
y, skwarzy.

2) v. n. smay si, skwarzy si.

©djmorftücf , n. (ba§) kawaek duszonego
misa.

6 cb mortoj)f, m. (ber) rynka do duszenia
misa.

©cbmu(fi), m.(ber) obrywka, korzy, lichwa, co
si komu oberwao ,

— okroio , sikorka , L
,

zysk; — madjen poywi si, Kzwsk.;
cf. szacher, may szachei ; cf. Schnitt machen
sprofitowa.

©cbmucf, m. (ber) alles, roa§ jtir äußerlichen SSerfc|ö=

nerungbient
,
3ierratb, ozdoba; cf. krasa, j. S3.

db bez krasy, Orl. 23.; (Sr. zima przykrem
zimnem swojem kras i ozdob wszelk rze-

czom wszystkim z ziemi pochodzcym odejmu-
je, Dmbr. 11.; cf. attbolll. ochdóstwo , strój

eig. ber $)Jui3;

2) — , befonberö (Sbelfteine unb perlen klejnoty,

pery.
3) — , al8 adj. jierlich

,
fcböti gebüßt strojny,

ozdobny, adny.
©djmücfen, v. a. zdobi, stroi, ubra, upikni;

cf. umai, wymai, eig. mit SRaien; chdoy ift

niebrig bom ©eiroobnen, beffer krasi. (Sr. bujne

laki — rónobarwistym wdzicznie szmelcem
kwiatki krasz Szym. SSobl gefcbmüdft strojny.

(Sinen Sllrar fcbmufen wystroi otarz.

©djmutfhanbet, m. (ber) handel biuteryjny.

©chmucffäftchen, n. cf. ©efdjmeibefäftcfcen szkatu-

eczka od klejnotów, Sffiarfcb.

©cbmucTlaben, m. (ber) sklep biuteryjny.

©cbmucfloS, adj. bez pikrzyda, bez wytworów,
bez wykwintów.

©cbmudflofigfeit, f. (bie) niewykwintno, pro-

stota.

©cbmutfnabel, [f. (bie) iglica, przedzielnica

hialogowska do wosów, Tr., szpilka od

stroju, SBj.

©cbmucfrebnerei, f. (bie) wymowa narabiajca
wykwintnoci; krasomówstwo.

Schmucffcbranf,, m. (ber) szafka na ozdoby lub

kosztownoci do stroju nalece.
©cbmücfung, f. (bie) ozdobienie, wystrojenie.

©cbmubelig, nieberbeutfch für: fctmutyg , unreinlich,

nieczysty, nieochdony, nieochlujny, plugawy.

Schmuggelei, f. (bie) przemycanie, przekrada-
nie (towarów).

Schmuggeln, v. n. m. fj. Sdjieichfianbel treiben kon-
trebandowa, przemyca co.

Schmuggler, m. (ber) kontrebandysta, przemy-
cywacz, ukradkiem handlujcy.

Schmunjejn, v. n. m. h. lächeln umiecha si,
*przj-miecha si.

Schnuiä, m. (ber) bie feuchte Unreinlichfeit, brud,
plugastwo, nieczystota. NB. Die Steuern fcfjrei«

ben Schmuj unb nicht Schmu^.
Schmujctrmel, m. (ber) rkawek, SB. , pokro-
wczyk z pótna na rkaw, zarkawie, n. Tr.

Schmujbartel, Schmujhammel, m. (ber) kocmo-
uch, SBj , plugawiec, paskudnik, komieluch,
SBaifch. , flejtuch: cf. alg f. kosmolucha, fladra,

klapa, klapsdra, SSarfch.

Schmusen, v. n. m. fi. brudzi, smoli, smarowa,
pokala.

2) brudzi si, wala si. Sbrichh). kocio!
garkowi przygania, a oba smol.

Scrjmujfarbe, f. (Die) kolor ciemny, nie atwo
si brudzcy.

©cbmujflecf, m. [ber] plama z brudu.
SchtnUäig, adj. brudny; zwalany, zbrukany, plu-
gawy, paskudny, czarny;

_
fdhmujige SluSbrtidfe

brudne W3'raenla, Brodziski; fcbmujige, fchroarje

äBäfche brudy, SBarfch.; fchmujigeS SBetter paskudna
pogoda, aSarfch.

Scrjmujigel f. Scfimuäbartel.

Sdpmujflttel, m. (ber) roboczy kitel, — suknia,
licha sukmana powszednia. 2) fig. bom äfteilfchen

f. Schmuäbartel.

SchmUjjfoch, m. (ber) kucharzysko, kuchta, ko-
pciuch.

Schmujlapben , m. (ber) cierka do brudów.
Schmujtitel, m. (ber) pierwszy lytul ksiki dla

ochrony drugiego lepszego.

Schmuaroafcfie, f. (bie) brudy pi.

Schnabel, m. (ber) dziób, pysk, g. a,

Schnabelchen, n. (ba8) dziobek, g. bka, py-
szczek, gin langer Scbjiabel , Storchfchnabel ku-
klas, g. a, L.

Schnabelförmig ksztatu dzioba, dziobiasty.

Sdjnabelfraut, n. (bao) nosek zibi, Ki.; bodzi-
szeklipki, Jndz.; (Sat. geranium rotundifolium).

Äleineß —
f. Slcferfdjnabel.

Schnäbeln ober fchnabeliren, v. a. niebrig für: effen

lecfver Sbeifen, przeksi co, przegry co, je,
wyjada delikatne rzeczy, wylizywa.

Schnäble In, v. a. dziobem opatrzy. 2) fleh —

,

v. rec. popyszczka sic (o gobiach), L.; ca-

owa (dziubkiem).
Schnabelthier , n. (ba8) zwierz dziobaty.

Scbnabelroeibe, f. (bie) delikatna potrawa, sma-
czne kski, specyaliki, akotki.

Schnafe,"f. eine Slrt langbeiniger SJtüden, komar, g.

a, muchor, $r.*CJ5oln.; (Sar. culex, L.) , kózek
wodny, (Sat. tipula) , zwierztopismo. 2) ein

fcherjfiafter luftiger (ginfall , eine luftige (Srjäblung

unb jumeilen jeber Spafj, Schroänfe, hoffen, graben,

Schnurren, artobliwy koncept, arty, arciki,

kawaek artobliwy, zabawny. 3) bie Schnafe,

gatunek maych owiec. 4) — , wodna mija.

Scfmafifd), adj. Sadjen erreenb, fixifjbaft, mieszny,
rubaszny, artobliwy, ucieszny, krotofilny.

Schnalle, f. (bie) sprzczka, spinka.

Sdjnallen, Pi.
f.

gelbmobn.

Schnallen, v. a. zapina, zapia na sprzczk.
2) v. n. m. fi. cf. fcfinaljen, . Fnallen, klaska,
trzaska (biczem), prztyka palcami, L*mlaska
gba.

Snaljen, v. n. m. fi., ba8 Sntenfib bon fchnallen,

klaska, trzaska, prztyka ober klaska palca-

mi, SBarfch.

Schnalser, m. ober Schnalse, f. szczudek, L.;

prztyczek (pod nos), SSarfch.; eig. Stafenftuber.
_

Scbnabpen, v. n. m. h. chapa, chapna, apa,
chwyta, biega za czem. 6r. nad) Suft ]dr)naJJ=



Qdmäpptt — Srfmäujcn. 662 <Zd)ttautf)a1)n — <3c>necgeH?0e.

pen chwyta powietrze, zia, ziaja. 3>a6 Schlofj

fchnappt zamek zatrzs, - spuszcza si. Der

£unb fchnappt nad) ben gliegen ,
ber gild) nad) ber

2 u ft pies apie muchy, a ryba cignie po-

wietrze.
eh nop per, m. (ber) puszczado, szneper,

sznyper.
chnappfeber, f. (bic)spustna spryna w zamku,
w kódce.
dinnjj)r>al)n, m. (ber) ein Parteigänger im Äriege,

ingleichen eine gelinbe SJencnnung eines Strafjenräu=

bero, partyzant, najezdnik, g. a. drab, g. a,

zasadnik, rozbójnik, rabu, upieca, hultaj,

apikura.
ch nop pif d) ober fchnipbifch, nieberf. fur: fd)iie(l unb

fed" im Sieben, nofeiueio im Stieben
,

pyskaty,
wcibski, mdrkoway, *przecherny, zuehwaty,
drwicym sposobem, B.j cf. adv. z prze-

ksem.
ebnappmcffer, n. (ba6) nó skadalny, äßarfch.;

geft. skadany.
cbnappe, m. f. ein Sd)lucf SBranntroein , sznaps,
haust wódki, poreya wódki; cf. baucik, kie-

liszek wódki, poczesne gorzaki; aud) f. iöranilt'

mein felbft, m. f.

chnappfacf, m. (ber) torba, *tajstra, *tajslra.

chnappöbruber, m. (ber) ochotnik do wódki.

chnappedjcn, n. (baö) sznapsik , kieliszeczek
wódki.
chnoppfcn, v. n. m. h. sznapsowa , SBarfch.5

wódk pi, wódki si napi, wypi sznaps.

chiioppmeife, f. (bie) 3ählroeife, motowido liczce.

dniardjen, v. n. m. 1). im Schlaf, chrapa auch

chrapie.
2) -, ungeftfim berroeifen, mit Jochen unb Dro«

Ijen reben, bryka, fuka, sarka, dsa si.

d) no rd) en, n. (ba) chrapanie.

d)narcber, m. (ber) chrapaa. 2) brykacz,
fukliwy.
d) narre, f. (bie) grzechotka, grzegotka.
d)narren, v. n. m. h. grzechoia. 3m Sieben

fchnorretl charcze Trój., przez nos gada, g-
ga. 2) skrzypa. (Sr,, dla stróa policyjnego,
któryby najpierwszy za spostrzeeniem ognia
zagrzechota, — zotych sze, (a),

ehnarrenb grzechotliwy ; chrapliwy, ekrzy-
pliwy.
chnatterer, m. (ber) gadacz, klekot, g. a.

djnattern, v. n. m. I), bon ©änfen unb Gnten,

gga, ggni, ge«<ota, Praes. ggoce, Praet.
ggota. 2) — ,

fhncll reben, plaubern, szczebio-
ta, klekota, trzepota, gawdzi,
chnottem, n. (baó) gganie, ggnienie; 2) —

,

trzepotanie, klekotanie.

chnauben, v. a. unb n. m. h, ben SJthcm burd) bie

SÜofe heftig eingehen unb oufiftofjen, fdjnaufen,

fchnieben, vulgo für fd)iiäu3cn ,
mocno oddycha,

tchn, sapa, 'sarka, parska, pryska no-
zdrzami , L.; Serem. 8, 10, od Dan sysze
chrapanie koni.

Cr,, mit Drohen fchnauben dycha grob, (bibl).

(Rathe fdinauben tchn, paa, dycha zemst.
Die 3lci\c — nos utrze, — ochdoy, oczyci,
nos wysmarkn. Sabat — tabak zaywa

f.

fchnupfen.

chnauben, n. (ba6) tchnienie z nozdrzy, oddy-
chanie, sapanie, "sarkanie, parskanie.
d) na u fen, v, n. m. I). — frort fnjnauben dycha,
oddycha, sarka, sapa,
ehnaufen, n. CbaS) "sarkanie, dychanie,
chnoujc, f. (bie) pysk, K . a, morda, dziob, eig.

ber Sd)iiobel; bie Schwein— ryj, g. ryja.
djnóujcn, v. a. wysmarkn; cf. utrze nos.
2) — , baö 2id)t — utrze wiec , utrze nos
wiecy, objani wiec.

3) — jemaiiben fchnaujeu, il)ii auf eine liftige Sfrt

bebovtt)eilen, um fein ©elb bringen, fchnellen, prellen,

okpi kogo, oszuka kogo.
Schnaii jhafjn, m. mokos, snosek, $r.=$oIn.

Schnccfc, f. ein naefter SSurm mit ©liebmafjen unb
bier gühlfpitjen über bem ÜJtauIe, bie äßegfdjnecfe,

limak, g. a, pomrowie, allein letjterce im Sjk.*

$oln. padro i ft ber Engerling, bober limak na-
gi, poziemny; cf. pla ?, (8at. Umax, L).

2) — , ein gemunbeneö einfdjaligcö Schalthier mit

fid)tbaren Sßinbungen, limak w muszli, limak w
skorupie, (Sat- cochlea). Schnetfe auf Äafchubifch

lemie, g. ia, nad) anbern ift lemie eine

S3linbfd)leiche.

4) —, in ber Saufunft, f. Scfcnörfel auch SBenbel-

treppe, Gj. limak, limak wypu rogi, dam cl

grosz na pirogi, SBorfd).

Sdjnectcnauge, n. {ba%) kóko wownicy,
oczko.

Scbnccfenberg, m. (ber) limacza góra, lima-
czarnia; góra krta.

Scbnectenbol)rer, m. [ber] wider krty, wider
limaczkowaty.

Scbnecf enfórmig, adj. limakowaty, krty, w-
owaty.

Scbnedengong', m. (ber) ulica krta; 2) chód
limaczy, ówi krok.

ScbnecfengcrDÖlbe, n. (ba8) sklepienie lima-
kowate.

Schuf rtcnl) a uo, n. (bog) czasza limacza, lima-
cza skorupa, domek limaczy.

Scbnecfenfegel, m. (ber) cewy, Pi, ober cewie, n.;

cf. bbenek w zegarku.
Scbnecfenflee, m. blauer, f. SSurgunbifcb ^eu.
Schnecfenlinie, f. (bie) linija wijca si, kouj-

ca, limakowata.
Scfenecfeniuufcbel, f. (bie)

f. S— fcfcole.

Schnecf enrob, n. (ba8) kóko acuszkowe, ob.

limakowate, kóko naprzeciw bbenka.
Scbnecfenfcbalc, f. (bie) skorupa limacza.
Scbnecfeutreppc, f. (bie) krte schody unb nicht

krcone schody, alltill bicz krcony b- 1). gebre»

bet, SBkufch.; obgleich Tr.krcone schody Poi ber

treppe braucht.

Schnectcnroeg, m. (ber) droga limakowa ob.

krta.
ScbjKcfer, oud) SSoluten genannt in ber S3aufunft,

limaki, Techn.
Scfcnee, m. (ber) nieg, g. u. = in jufgf. niego-
wy, nieny i take zamiast: biay.

Scbneeaininer, m. [ber] ber Scbneefperling nie-
gula, L.

Sdjncebahn, f. (bie) droga w niegu utorowana,
sanna ujedona, SBarfd).

Schneeball, m. [ber] piguka ze niegu, Sffiarfcb.;

piguka niena, kula ze niegu, kulka niegu
ugnieciona, L., brya niena ugnieciona rk,
Tr.; cf. L. ? grudka niegu, nieki.

aßilber -
f. &irfd)holbrr.

Scl)neebal(en, fiel) — , rzuca si pigukami ze
niegu; cf. ? niekami ciska, L.

Sd)iiecberg], m. (ber) nienica, góra niena.
2) kupa niegu

Schncebirn, f. (bie) biaa bera ober ^Jl. gruszki
bery, 3Barfd).

Sd)nccblumc, f. (bie) ober Sdjneeglßcfrhcn
, fcfjlt im

Kl. (2at. leucojum vernum); cf. przylaszczki,
^r.-^oln.; cf. Nacz l)at przelaszczki , b. ane-
mone hepatica, Scbcrbliimeben fagt Wasielewskij
cf. B. sasanki, PI. i cf li. trójkwiat;

2) — f. .fcornungöblümchen.

Sd)iiccflocfe, f. (bie) piórko niegu, SBorfch.; cf.

gwiazdka niegu, patek — , kosmek —, kwia-
tek biay —

; cf. kosm nieny, L.

Srbnecflol), m. niegulik, g. a, fiat. podura
nivalis.

Schnccgcbirgc, n. (bat)) góry nieyste.

1
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SchneegefHbe, d. (ia&) pole nieyste.
Schneegeftöber, n. (bas) zawierucha niena, za-
wierucha ze niegiem , ÄleiueS — popruszanie
niegu, *miecielica, L., kurzawa niena, za-
dymka, L. zamie nieysta.

<Sd)neegett»ölf, n. CbaS) nieyste chmury, pi.

Schneeglödtchen, n. , ©chneeblume, przylaszczka,
$i>$oln. 2) f. £)ornung8blümchen.

©ctjneegrenje, f.
f. S— linie.

Schneehaufen, m. (ber) kupa niegu.
Schneehuhn, n. 2Bilbhuhn pardwa, L., niegua

Sat. lago pus rabatino, .
Schneeig, adj. mit Schnee bebecft, nieny,
nieysty.

Schneef oppt, f. Cbie) nieny szczyt góry? nad)
Skarbek : kopa niena, im Ruszczy, 3 Sth. 15.

2) nazwisko najwyszej z gór szlskich.
Schneelaumine, f. (bie) lawina, zamie niegów

(z gór spadajgea, B ); zaspa niegu.
Schneelicht, n. [ba] wiato od niegu.
Sdjneelitlie, f. (bie) linija (wyobraona) odgra-
niczajca atmosfer nien» granica niegowa,
t. j. odlego po nad ziemi na któr nieg
przestaje topni.

Schneemann, m. (ber) figura ze niegu; cf. po-
czwara ze niegu, B., beffer lalka ze niegu,
äBjj. bawan ze niegu.

Schneemaffe|, f. (bie) masa niegu, skupiony
nieg.

Schneemild)!, f. (bie) mleko zabite jajami auch

podbite —, SBarfd)., mleko spienione.

©d)tieefd)Uh, PJ. narty, B.

Scfjneerofe, f. fibirifche, cf. Sorbeerrofe róa Sy-
birska, 3- £• (Sat. herbae rhododendri chrysan-
themi, 35.)

Schneetropfen, Pi.
f. .£jornung8blümchen — auch

Schneeoeilchen, n.

©chneeroaffer, n. woda niena; woda ze
niegu.

Schneeroeijj, adj. biay jak nieg, bieluchny
jak nieg.

Schneeroetter, n. (ba8) nienica, powietrze
niene, cf. czas nieny.

Schneemolte, f. (bie) chmura niena; obok
nieysty, Sarfch.

Schnee jeit, f. Cbie) czas nieny.
Sdjnetbe, f. Cbie) ostrze g. a.

Sd)neibebanf, f. (bie) kobylica bednarska, SBarfd).;

awka do strugania, chopiec bednarski, *nic-
bank, awka bednarska; cf. ?? olnica, fehlt

im Tr.
Schneibeholj, n. (baS) drzewo na tarcice.

Sdjneibelabe, f.
f.

-giäcffellabe, lada do sieczki,

sieczkarnia.

Schneibelohn, m. Cber) zapata za rzniecie

Cosobl, drzewa); zapata traczom.

Schneibemeffer, n. Cbaä) rzezak, eigentlich ein

©d)!ad)tmeffer; strugacz ober strugado , olnik,

nad) L. onik; cf. Mchenmeffer nó kuchenny.
Schneibemühl, n. eine Stabr, Pia, L.

Scfoneibemübje, f. (bie) tartak, g. a.

Schneibemüller, m. (ber) waciciel tartaku.

Schnei ben, v. irr. m. h., Prs ich fchneibe, Imperf.
ich — , er fchnitt, Conj. bajj ich —, er fchnitte, Part.

prt. gefchnitten, rzn, rzeza, kraja, (Sg. fleh in

ben ginger fchneiben zarn sie w palec.

Da§ — im SSauche rznicie w brzuchu, rzni-
cie w ywocie. 35u fchneibeft_ roo bu nicfjtgefaet

haft niesz ober zbierasz, gdzie nie zasiewa.
(Sr fchneibe! Äomptimente tnie komplementa, wy-
rzyna komplementa. SRienen ober ©efichter fcrjuei«

ben wykrzywia si, krzyw min stroi. (Sj.

gdyby sdny dzie przyszed, coby za po-
stawk stroi, Dmbr. 12.

Kapriolen fchneiben fochy stroi, ©elb fchneiben

upi —, zbija pienidze, gebern — tperowa

pióra, zatperowa pióro, zaci pióro, eigentlid)

fpitjen. £0(3 fdjneiben (re — , rzn drzewo,
piowa. Äorn — yto . Steine — kamie-
nie rzn. Sn ©tein - na kamieniu wyrzyna.
Schludne — wymniszy, wykiernozi, trzebi
wini, — wieprza; cf. Äafc^tib. emborzy, au§
bem Deutfchen: Sauborg.

33a6 äReffer roili nid)t — nó niechce rzn.
Sabat — kraja tytu. SBein — letkie wino
naprawi lepszem , zmocni , da mu ognia i

lepszego smaku, SBarfd).

Schneibenb ostry, eig. rzncy, przerzynajcy,
przeraajcy. J)ie fchneibenbe Jftalte ostre zimno,
przeraajce zimno, trzaskajcy mróz, SBarfd).;
fchneioenber SBinb ostry wiatr, przeraajcy,
przeraliwy wiatr.

©chneiber, m. (ber) krawiec, g. wca.
Sd)iieiberarbeit, f. (bie) robota krawiecka.
Schneiberburfch, m. Cber) chopiec krawiecki,
ucze —

.

Schneiberei, f. (bie) *krawcowanie, beffer kra-
wiectwo, krawiecczyzna.

Schneiberg ef eil, m. (ber) krawczyk, g. a, ober
czeladnik krawiecki.

Schneibergeroerf, n. Cba8) *wark krawiecki, beff.

cech krawiecki, SBj.

Schneiberherberge, f. (bie) gospoda krawiecka.
Sd)neiberin, f. (bie) krawcowa; kobieta szyciem

albo ig si trudnica, szwaczka.
Schueibern, v. n.krawcowa, krawiectwo umie,
krawiectwem si trudni ober bawi , kra-
wczy,

Schneiberroerfftatt, f. (bie) warsztat kra-
wiecki.

Schneibejahn, m. [ber] *ciela, fig., zb przedni;
cf. fig. mieszek; przednie miechowe zby; 2)— , bie Schneibefpi^e baoon, cielica, L.

Schneibejeug, n. Cbaö) sprzty ob. narzdzia do
rznicia, do wyrzynania.

Schneibig, adj. mag fid) leid)t fchneiben lafjt, co si
atwo daje rzn. 2) — , eine Schneibe habenb,
nur in 3ufamtnenfeh.ungen , ostrze majcy , niby
sieczny, np. jroeifchneibig obosieczny.

Schneien, v. impers. m. h., eSfd)iieiet, nieg pada;
e8 fchneiete nieg pada.

Schneiteln, v. a. obcina szkodliwe wyrostki,
listki.

Sdjnell, adj. prdki aud) prtki, szybki, skory;
cf. popieszny; cf. rany, bystry, nagy. (Sin

fchueller £ob naga mier. 2>ie Nachricht berbreU
tete ftd) fchnell wiadomo rozszerzya si bystro
i zacza nabiera wagi, (a); zdarzenia bystro
jedne po drugich nastpoway, (a); — reben Ober
— fein mit bem SOcunbe by prtkim ober po-
rywczym w mówieniu. Der Sag roirb fdbnefi

fommen nagle przyjdzie dzie. — adv. prdko,
szybko, nagle.

Schnellbote, m. (ber) goniec, g. ca, pose
prdki.

Schnelle, f. Cbie) f.
SchnelligFeit.

Schnellen, v. a. unb n.; mit Schnelifraft fort trei6en,

puci, strzeli, rzuci, ciska, rzuca, wypr-
a; aid v. n. rzuci si, puci si. 2) — , be»

bort|eilen, oszuka, odrwi ober feiten szczudli
kogo, podskubywa.

Schneller, m. (ber) cyngiel, g. gla, cf. szczudek,
beffer szczutek, g. szczutka.

Schnellfingerig majcy szybkie palce.

Schnellfüßig, adj. prdkonogi, a, ie.

Sd)nellgalgen!, m. Cber) estrapada.

@d)nelligteit, f. [bie] szybko, prdko.
Sehn elit raft, f. (bie) sprysto, elastyczno.
Schnellauf m. (ber) szybkobieg.
Scfynellpofr, f. (bie) kuryerka, szybka poczta.

Schnellfdjreibefunft, f. (bie) sztuka skoropi-
sarska, tachigrafia.
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©cbnellfdjreiber, m. (ber) skoropis.

©c^nellaufcv, m. (ber) szybkobiegacz, g. a, (a),

laufer.

©cbncllfegler, m. (ber) statek szybko eglujcy.
©cbnellroage, f. (bie) bezmian, g. u. przemian.
Schnell Wage II, m. (ber) powozik do szybkiej

jazdy, karyolka.

©Sjnepfe, f. (Me) (Sat. scoiopax L.); bekas,

somka, *pardwa, cf. B. kulik, doppelte — du-

beltowy bekas, SBarfdj.

©djncbfenbred, m. [beri odek bekasi.

©djr.epfenf liege, f., Janjflicge, wujek, g. wuj-
ka , L.

Scbne4)fenjagb, f. (bie) polowanie na bekasy.

©ebne bp e, f. [bie] ein fpitj julaufenbeö Säbbdben,

rpeldeo bie grauen mitten auf bee ©tirne tragen, auch

Sdmipbc, czotek, klin.

©cfenebper, m. (bcr) puszczadlo, sznyper, szne-

per, g. pra, L.

©dj neben f. fdjneien.

©djnitffcbnao!, m. (ber) alberneö thßiigteb ©efcbroät};

androny, ceregiele, Nierac. , cf. banialuki,

brednie, plotki, gadanina, troje niewidy.

©tfcnie ben, v. n. m. I), f. fdjnauben.

©cbniegeln, v. a. muska, *miglowa si, np.

w zwierciedle, SSJarfcfe.

©efctjniegelt wymuskany, wycacany.
©djnippdjen, n. (bab) szczutek; berda, $r.=^oln.

Gj. ein Sdjnippdjen fdjlagen 'prztuka, beffer

prztyka, prztykn palcami; drwi z kogo.

©cbnibbe, f. tbie) czolek, klin. Sj. czepiec

czarny na gowie, którego klin dugi spada na
czoo , N a J c z I $h. 123. spiczasty koniec
czego,

©cfcnibpern, v. n. m. I)., mit ber Scfcere in fieine

©tticfe fttneiben, w drobne kawaki porzn.
©djnippifdj, f._ fdtuippifdj, fcfcnell unb fed im" Sieben,

nafenjeiö, wribski, mdrkoway, pyskaty, pize-
eberny, uszczypliwy, *szczekaty, wyszczekaoy
pyszczek, pyskal, odszczekliwy, odwarkliwy,
obrykliwy; cf. snosek, Sßr.4ßoIn. i niegrzeczny,
zuchway; cf. z przeksem mówicy, *ukliwy,
beffer przegryliwy, SO*.

©cbnirfel, m. f. ©djnßrfel snycerska robota, ozdob-
ki wowate, SBarfd).

©djnitt, m. (ber) bie ^lanblung bc6 ©cbneibenb , bie

SJrt unb SBeife 511 fdjnciben rzniecie , zarniecie
zacicie, rzezanie, krajanie, krój, *sznit, prze-
krojenie, sekeya. 2) — , ein unerlaubter ©eföimi,

za nadto pozwolony zysk, aiut) sznit, Sfiarfcb.;

obrywka. Sj. feinen — machen dobry sznit zro-
bi, okroi sobie co, dobra okrawka mu si do-
staa. 3) — , ein obgefrbnittcneS ©tütf, odkrawek,
odcinek, kawa urnity, krajanka, skiba,
krójka, pasek, sznit; cf. rozpór, rozkrojenie.

6j. ein ©dbniltdjen bon einer 3":igf skrzydliki o-
zoru, Mick.

4) —, bie burd) ©chneiben berurfadjte Sßertiefung,

narznicie, przecicie, ciosna. (Sin — ©raten
zraz pieczeni. (Jr. jak cuchn par zrazów
pieczeni. Der — beb ©ctrcibcö cie zboa,
niwo. — eines S3udjc6 b. sznit ober brzeg o-
berznity ksiki. ein Sud) ober papier mit
tergolbctem ©dbnitt ksika ober papier z wyzta-
canemi brzegami. — bon einem Älcibc krój
sukni. - SJiot skiba, <ßr.=S>oln„ ober sztuczka
Ober glonek chleba, ©3., gle ober kawa chle-
ba, ein- gro&er —

.

©djnittebcu, n. (bab) kawaeczek, skibka, kro-
meczka.

©djnititr, f. (bie) skiba, kromka, kawaek u-
krojony.

©djnitter, m. (ber) niwak, SBarfch., eniec,
g. ca, ober niwiarz. Der crftc — , <8or— po-
»tawnik, I-.

©djnitter ft ft, n. (bab) wito niwne, okrne, po-
zy nki,L.;wyrzynki, obrzynki, i,, audj doynki, Sßj

©djnitterin, f. (bie) niwaczka, niwiarka, ni-
wka. Die erfte — , SSor— postawnica, L.

©djnitteiiohn, ni. (ber) zapata za cie, — ni-
wiarzom.

SdjnittgraS, n. f. SBorftgraS (Sat. carex acuta).

Schnitthanbel^m. (ber) handel okciowy, SBj., cf.

handel na okie.
©cbnitthänbler, m. (ber) krojownik, L., kupcz-

cy towarami okciowemi, L.

©tt)nitt()obel, m, (ber) nó ober hebel introliga-

torski.

Sdjnittholj, n. (ba&) drzewo do rznicia ober —
na traczk ?, cf. drzewo tarte ?.

©dinittf obi, m. (ber) sznitjarmu, L., cf. kapusta

ogrodowa, (Sat. brassica oleracea), 'kapusta ku-

chenna, KI. podczos. Trój.
©djnittlauch, m. szczypior, g. u, szczypiorek,

g. rku, tuczek, por, ift eig. grofeer SSorrei; luczny
czosnek, L.

©chnittling, m. (ber) urzynek, obrzynek, g. rika,

f.; zraz, g. u, cf. skiba, bon Säumen bef. SBein

szczep, latorol.

©chnittmeffer, n. [bab] onik, g. a, olnili.

©djnittfalat, m. (ber) saata; moda wyrywana,
sznitsatata, L.

©cbnittroaare, f. (bie) towar okciowy (a) %$.
©chnlttrounbe, f. (bie) rana od zarnicia (si).

©d)nitj, m. (ber) talerzyk krajany, urzynek, g.

nka.

©d)iii()bant, f. (bie) chopiec bednarski, sznic-
bank , awka do strugania; cf. L. warsztat
strugadlny, SBarfd). ; strunica, Vol. L.

©chnitjel, PI. obcinki, obrzynki; 3. S3, skórzane,
okrawki, 3^.5 wióry.

©d)nii$eln, v. n. m. h. auch v. a. struga, wyrzy-
na, wykrawa; cf. duba, np. dótem wyrabia,
bether dótowa robota, 3Barfd).

©d)niljen, v. a. struga, wyrzyna, duba.
©chnifjer, m. (ber) alb 'Perfon, snycerz, rzebiarz,

Btimgacz.

2) ein SBerfjcug jutn fdjnlfcen strug, g. a, stru-
gadlny nó.

3) ein gehler roiber bie ©brachfunft, bd, g. b-
du, omyka, bk. Sinen — machen bd popeni,
bka wystrzeli.

©chnifsern, v. n. m. I). omyki robi, bdy po-
penia.

Schli itjfunft, f. (bie) snycerska sztuka, snycer-
stwo, rzebiarstwo, rzeba.

©chnifemtffer, n. (bab) onik, g. a. cf. rzezak ift

blofj beim gleifdjer ein ©d)lad)tmeffer.

©chniijroerf, n. (bab) snycerska robota, rzeba,
rycie, dótowa robota.

|

©cbnßbe, adj. bcraltc, fdjlcdjr, untauglich, niebrig, ge»

ring, marny, nikczemny, pody, lichy, nieuy-
teczny, szpetny.

2) — , bcrädjtlid) wzgardliwy
, pogardliwy,

wzgardy godny. Die fdjnobc Siehanblung lekko;
(Sj- niebój si adnej lekkoci odemnle fagt 9ti=

nalb sur Slrmibe, PK. (i2ö. Scmanbcn fdjnßbe be=

gcgnen, il)n fdjußbe galten zaniewaa kogo ; har-

do ober zuchwae obchodzi si z kim; fdjnßbe

cf. haniebny, hardy, habicy"; fdjuobc Sßollüfte

marne luboci. Cin fd)iißbcr ©Clbinn marny zysk.
Dlejdjnßbe Ußclt marny wiat.

©tbnßbigfeit, f. (bie) nikczemno, niegodno,
podo, zuchwao.

©djnobber, m. niebrig
f.

8I0I3, m. smark, g. u,

smarkociny, PI
©djnobbcrig, adj. smarkaty.
©djnobbernafe, f. (bic) smarkacz, g. a.

©cbnßrfel, m., cine ©dmccTnUiiiic unb tiber(;aubt jebe

auf ähnliche 2(rt frtimm gefdjlungeiie finie, aud) a()n«

licte tibcrflüffigc unb fcblccfcte 3icratl)cn sznyrkiel,
I : ozdoba limaczkowata lub esowata, wy-
kowata, — wowata, wownica, floresy bon

Vlrabcercn, Krs." pp. 342; kwiatesy, B.
;
zwijanie
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naksztalt wownicy, Tr.; — in bcn Gapitälern

ber Säulen zawój, woluta, L.; figiel, drobny wy-
mys, zanmek, L.; krty wt3', bergleidbe Sßoffe,

©chinin, Schwanf.
Daüon: Schnorfelei, f. [bie] upstrzenie oz-

dóbkami (nie potrzebnemi); unb: ©cbnörfeln, v.

n. ill. f). nada *sznerkle, zawoje, figlasy; skr-
tki robi; przesadza w nadawaniu ozdóbek.

Sd)UÓrfelhaft, esowaty, upstrzony krconemi
linijami, floresami.

©eh no te f. S3orftgra8, (Sat. carex acuta).

Schnüffeln, v. n. m. h., ben Sltr)em in fuvjeti Slbföj*

jen unb mit einem merflichen Saute burd) bie 9iafe

einjiehen unb auSftojjen, sapa, wcha, wietrzy,
ttcha.

Schnupfen, m. (ber) katar, g. u; cf. $r.#o(n. unb
Äl 'SSeuff. niezj'd ober nieyt? cf. auch, Wohl sapka,
SBarfd). ; cf.*ryma. 2)— n. [bag] zaywanie tabaki.

Schnupfen, v. n. m. h. oberb. f. fchnüffeln sapa,
wcha, *pacha.

2) .—, ais v. a. = Sabat in bie 9cafe jiehen,

auch fchntlpben tabak zaywa.
Schnubfenfieber, n. "(bag) febra kataralna, kata-
rowa febra

Schnubfer, m. (ber) tabaczarz, zaywacz tabaki.

©chnupfig, adj. katar majcy, zakatarzony.
©djnupftabaf, m. (ber) tabaka do zaywania,

(ber 8taucbtabat heifjt tytu).
©cbnupftabafgbofe, f. [bie] tabakierka.
Schnupftuch, n. (bag) chustka ober chustka od
nosa Ober chustka do nosa, 3£- L. 6*. nie tur-

buj si, choby mu i dwie ony umary, obej-
dzie si bez chustki, L. cf. *bawenica. Gj.
E. skryte westchnienie pucia i bawenie zami
oraoczya, Pk.

Sd)nuppe, f. (bie) knot spalony, grzyb u wiecy,
knot utarty od wiecy, L.

Schnuppern
f. fchnüffeln.

Schnur, f. obevbcutfdb für Schwiegertochter synowa.
2) — , ein auS mehreren Reiben jufammen gebreh*

tcö S3anb bon mittlerer Starte sznurek, g. rka,
sznur, powrózek, kordon, g. u.

@g. breifache Schnur reißet nicht leicht troisty sznur
nie atwo si zerwie. Sine — perlen sznurek
pere, lieber bie — hauen z kluby wybi, z ry-
zy wypa, L.; wybrykiwa, przebra miar,
eig. — za sznur — , za linija przechodzi ocio-
sujc drzewo ober zbyt daleko zapdzi si w
czem, (a) ; cf. piwo mode czop wysadza, L.
2CIie8 'nach ber — haben Wollen, b, i. pünftlich unb
orbentlich chcie wszystko mie, — jak na
sznurku, SBj., jakby z kbka rozwin ober

jakby z patka wywin.
Schnürbanb, u. (bag) tasiemka do sznurowania,

SEBarfd).

Schnürbruft, f. (bie) sznurówka bon hinten ju

fdjnüren, unb gorset bon borne? cf. wystka, $r.-

9)o[n.; cf. rogówka roenn fie bon gifchbein if).

Schnürchen, u (bag) sznureczek.
Schnüren, v. a. sznurowa.
Schnüren, n. (bag) sznurowanie.
Scijnurgerabe pod linija prosty; cf. prociute-

ki, auch: fchnurgleich.

Schnürfei, m. f. Schnorfel sznyrkiel, g. kia, L.
Schnürlaij, m. Cber) *bawet, g. u, brulacek?,

SSarfch.

Schnürleib, n. fbag) sznurówka, gorset, kafta-
nik sznurowany, wystka, Sßr.= sßo(n.

Schnurloch, n. (bag} dziurka u szyurówki.
© eh n ÜT na bel, f. (bie) igliczka.

Sojnurpinne, f (bie) nawóczka, Aut.; cf. skó-
weczka.

Schnurrbart, m. [ber] wsy, Pi. g. ów. gin
SRenfch mit ftartem — wasal.

Schnurrbärtig wsaty.
Sdjnurre, f. (bie) eiu fchnurrenbeö Ding, ein SBerf*

jeug Womit man fcrjinurret, f. Schnarre grzechotka;

taratatka. 2) -, uneig. eine sßoffe in SBorten, f.

Sd)liafe, fraszka, zabawka: zabawny, sm'ieszny

koncept, arcik, fochy, eig. $aj;en, ©aufelei.

Schnurren, v. n. m. h., benjenigen bumbfen, brum*
menben, jitternben Sou, Welchen biefcS 3eitroort nad)»

a()tnt, herborbringen, ftatt fermarren, grzechota, be-
cze, warcze; cf. B. skrzypie, eig. fnarren

mrucze, eig. brummen;, cf. frucze , *furka,
szmer robi krcc co, L., warcze. @J. ber

SDaifafer fchnunt im fliegen chrzszcz brzmi w
locie. S3on ben Spinnrabern fogt Trembecki:
frucz koowroty. Die Äatje fd)riurrt kot mru-
czy, SBarfd). ; fig kot pacierz mówi, SBarfcr).

Schnurrig, adj. mieszny, zabawny, rubaszny,
artobliwy.

Schnurrbfeiferei, f. (bie) bagatela, fraszka, pa-
taaszka, SBarfd).; mieszne dziwne rzeczy.

Schnürfchuh, m. (ber) trzewik do sznurowania.
Schnürfenfel, iri.; Sdjnürbanb tasiemka do sznu-
rowania; L. *zankiel, g. kia ?, *zaponka ?, L.»

sznurowado.
Scbniirftiefcl, m. (ber) bócik do sznurowania,
czymy sznurowane ? LM.

Schnurftracfg pod lini prosl, prociuteko, eilt»

gegen w brew, dyametralnie przeciwny.
Schob, m. (ber) bie Sdjobe, ein SSünbel SRoggenftroI);

J. 85. jinn Dad) wizka ober snopek somy ra-
nej np. do posz37 cia dachów.

Schob be li, fid) czochra si, tarza si; j. S3,

bydu pozwolili o zasadzone drzewa si tarza,
Pielgr.

Schober, m. (ber) ein grofjer Raufen 4>eu ober ©tror),

bróg, stóg; j. S3. — siana.

Schobern, v. a. ka na stóg, w stogi ukada.
Schocf, n. (ba6) kopa. Sprichm. bodaje kop

djablów zjad, jffiarfdj. Sd)0cf fchWcre Sflotl).

Schorfe In, fiel) — , v. rec. m. h._,
f. fchaufeln, koy-

sa si, chuta si, wozi si.
Sd) o den, v. a., i ©chorfe fetjen kopami ober na
kopy ukada, ka, w kopy stawia, 2) —

,

v. n. m. I)., ergiebig fein plennym by, wydawa
wiele snopów, kopowa, L.; j. S3, zboe takie
wicej kopuje, jak korcuje, L.

SchocfleinWanb, f. (bie) pótno kopowe.
Sd)o cf Weife, kopami.
Schofel, m. (ber) brak, g. u, fig. motoch, chaa-

stra, taaajstwo, ajdactwo.
Schofel ober fchofelig adj. febr fchlecbt, armfelig po-

dy, wybrakowany, ladajaki, nic potym, sam
brak, gagaski.

Sd)offe, m. (ber) f. Sd)oppe.
Sdjofolabe, f. (bie) czekulada, *ciokolata.

Sdiolar, m. ein Sdjüler ucze, g. ucznia (szkolny).

Sd)o(ard), m. (ber) dyrektor szkoy; przeoony
szkoy.

Scholaftif, f. [bie] scholastyka (filozofia rednio-
wieczna).

Scholaftifer, m. (ber) szkolastyk, L. scholastyk.

S eh o la ft if d) scholastyczny.
Scholle, f. I bie] ein Stürf Srbe ober <Si8 brya,

skiba, kra, eig. bom (£ife, ©runbeife. 2) -, eiu

gifd) fldra, paszczka.
Spoilern, f. f. Äräl)enbeere.

Sdjollig/ brylasty, bryowaty.
Sd)ö(lfraut, n. tleineS,

f.
geigwargenFraut. ©rofjeS,

gemeines — jaskócze ziele wiksze, Kl., Hgn.;
celidonia, jaskócze ziee, Jndz-; glistnik, Bo-
y dar, Hg. (Sar. chelidonium majus).

Schon', ad. ber 3eit f. bereits, ju. 2) -, ohne bies

ol)nef)in, oprócz tego. 3) — , ft.: auch, gleich, bef.

in 33erbinbung mit: Wenn, ob cho, chocia, lubo, acz.

©chßtl, adj. pikny, liczny, nadobny, adny, do-
rodny, urodziwy, krasny, gadki, äßunberfchön,

bilbfcfyöii/ cudny, a, e. Dag ift mir ein fchoner SSo»

gel adny mi to ptaszek. Dag ift mir ein fchoner

«gierr pikny ober adny mi to Jegomo. Dag
fd)öne ©efd)led)t pikna pe, nadobna pe. Die
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fchöllfn Äfmfte sztuki nadobne, (a), SP. it. Ma-
jewski. Daö fchöne Sßettcr pikna pogoda ober

pikne powietrze.

©(tön tl)un przymila si, przypodchlebi si,
*przypodabia si, zaleca si, umizga si do
— ,

pieci si z kim; fetöne Soite geben pochle-
bia ober podchlebia ober przymila si komu.
3?ie febönen Äünfte imb äßijfenfcbaften nadobne
sztuki i umiejtnoci; cf. sztuki pikne, SB3.,

wyzwolona literatura, ©cbönen Datlf! serdeczne
dziki. Gin fdjóncr ©cift bei roelctem <$hantafle unb
©eftfmacf borjüglicb mirffam fmb pikny dowcip

f.
Dmochowski sztuka rymotwórcza iii ber Bor=

rebe, cf. zacne dowcipy, id.; Gg. przypatrujc
si pismom, któremi pikne dowcipy — jzyk
Polski zbogacity, Dm.; cf. b. nadobny dowcip,
— gieniuszi cf. 9(uff. ostry rozum, piknohujny
gieniusz. Das Sluge fielet gern tixtö fdjon ift oko
lubi bawi si czem piknem; cf. piknoci
oko poda.
3$ fnge Shnen ben fdbonfen Danf dzikuj Panu
najlicznlej, najgrzeczniej. Ddo ©djöne pi-
kno, pikne, ober nach Trent, pikno, (obfehon

biefe Neuerung für bie philofophifcfce terminologie

nidjt nöthig erfdjcint, ba man bem Deutfcfcen enfpre»

chenb bereits fagt: dobre, ze — baS ©ute, Sößfe

freilich auch, obmol feltener dobro, zlo, W.); adv. pi-
knie; in ber Slntlport dobrze.

©chönäugig, pieknooki.
Scbönbrutf, m. iber) bie erfte bebrucfte Seite eines

noch, roeiyen SäogenS im ©cgenfalje beS SBiberbrudeS
pierwsza wydrukowana strona biaJego ar-
kusza.

Schöne, f. (bie) bie Schönheit pikno. 2)—, bon
einer febönen meiblicfctn Sjtrfon, mich pikno, pi-
kna, kleine Schöne moja pikna; feine Sdjöne
jego pikna t. j. jego amanika, — ulubienie,

pikno; cf. 9?uff. krasawica.
Scbönef, n., ein Stäbreben, Skarewo; cf. vulgo

PI Skarewj'.
Schonen, v. a. czyci wino, klarowa. Der

SSein ift branbfcfcön wino tak czyste jak Iza,

SBarfcb.

Schonen, v. a. 3embn. u. Seinbö. ochrania, sza-

nowa, folgowa, (komu), 2. Ghron. 36, 15, bo

folgowa ludowi swemu) przepuci, oszcz-
dza, chroni, aowa) cf. cf. pilnowa; cig.

in Sicfct nehmen cf. *borgowa komu, L. G$. i

siebie sami i koni nie chroni, Twardowski;
widzisz niebo, jak to dobrze mie zby, by-
o swoich lepiej pilnowa, byby teraz gryz
orzechy, Krs. Gj. szanuj si dla nas jeli nie

dla 6iebie, PK. 31(1. cf. G$. wystpek kara,
oszczdza osoby, Krs.

Schonen, n. (boS) bie Sdionung ochranianie, ochro-

nienie, folgowanie, przepuszczenie, szanowa-
nie.

Sdjoner, m. (ber) cine 9lrt in Gnglanb übltcter blatter

.Schaluppen, meicbc jum Slnlanben fehr bequem finb

gatunek paskich szalup do wyldowania bardzo
dobrych, o dwuch masztach.

Sctónfctrber, m. (ber) ber Äunftfärber farbierz,

który weniane i jedwabne materye w piknych
jasnych kolorach farbuje.

Schönfärberei, f. (bie) farbierstwo (przeduiejszych
materyi).

Sdjóngeift, m. f. fdjöner ©eift belletrysta.

Sdjönqeifterci, f. (bie) passya do nadobnych
sztuk, upodobanie w beletrystyce.

©djöngraS, n.
f.

^erlgraS (Hat. melica nutans)
trawa perowa gadka, Ki.; konopka gadka,
Jndz.

Schönheit, f. (bie) liczno, pikno, nado-

bno, tadno, uroda, krasa, gadko. SBunbcr
— , I. cudno. Die — I)at biefa bethóret pikno
ci uwioda. 2) pikna osoba.

©cbönheitSgefühl, n. (baS) ber ©djonljeitSfimi czu-
cie piknoci, gust.

©cbönbeitemittel, n. (baS) rodek na upieknie-
nie, pikrzydo.

Scbönbfläfiercben, n. (bab) muszka, Pi. muszki
(do nadania wdzików twarzy.

©cbótircbner, m. tber) krasomówca.
Schnfdjreibetunft, f. (bie) kaligrafija, sztuka
formowania piknych liter.

Scbónfchreiber, m. (ber) kaligraf, umiejcy pi-
knie pisa.

©chönfctjreibung, f. (bie) pikne pisanie.

ScbönftenS, adv. najpikniej.
Schonung, f. (bie) baö Schonen ochrona, folga

przepuszczenie.
2) — , eine '»Pflanjung, zagajnik, (Contr. 2Beftpr.

1812), zagajenie cf. wyrobki,
f.

higen, ben SBalb

— , ©ehäge.

Schonungslos, nie wzgldny, bez litoci, bez
dyskrecyi.

Scbönmarling, ein Dorf Skowarc.
Scböliroiffcnfdjaftlicb beletrystyczny; tyczcy
si piknych umiejtnoci.

©choujeit, f. (bie) czas niepolowauia, — gajenia;
czas ochrony.

Sdjoojj, m. (ber) ono. Gj. nimm bas Äinb auf ben— we dziecko na kolana, — na ono. Silben
— ber Äirche jururffehven wróci sie ober powró-
ci na ono kocioa.

2) — eines ÄleibeS poa u sukni, feiten ono u
szaty, L. Die <£)änbe in ben — legen opuci
rce, prónowa.

©choojjhunbchen, n. (ba8) piesek faworyt, pieci-
dto; cf. piesek rkawkowy, piesek, g. ska.

©d)oofjjüuger, m. (ber) ucze ober zwolennik u-

lubiony, wity Jan.
©d)oo{jfinb, n. (baS) dzieci pieszczone, gaga-

tek, pieszczoszek.

Gin — beS ©lücfS pieszczoszek fortuny , *bo-
tko, pczek w male, L. ; cf. poiubienieo
zwycistwa, (a); cf. dziecko szczcia, SBj. Gj.

choby czek w zanadrzu u fortuny siedzia,
niemasz tego cohy o biedzie niewiedzia.

©d)Oo9funbe, f. (bie) grzech ulubiony, nieodst-
pny-

©chopf, m. (ber) czupryna, czub, g. a, wierzch,
g. u. Gr. beim — faffen porwa za czupryn,
wzi za leb, uj za czub ober za wierzch
gowy, pój z kim w czuby.

©d)öpfbrett, n (baS) szufelka u korzennika,
kurczak, opatka skrzynczasta u korzennika, B.

©d)öpfbrunnen, m. (ber) studnia z kubem, SBrfch.

©d)öpfe, f. (bie) ein Ort mo man SBSaffer fd)öpfr,

miejsce dogodne do czerpania wody) cf. 91 uff.

wodoczerp, przysta, czerpowisko.
©chöpfeimer, m. (ber) czerpado, czerpak, wia-

dro do czerpania.

SInmerf. wiadro ift ein gro9er Gimer, roorauS al«

lenfnllS jlbci Cßfcrbe trinfen rönnen, wborek ift ein

fleincr unb kube ift mehr ein ^anbci'mer mit einem

eifernen ©riffe, wborek fann auch bon 8eber fein,

roie bei ben ©priijcn.

©d)öpfen, v. a. unb n. m. h. czerpa. Gr. ber

Äahn fd)öpft SBaffcr czoln czerpa wod, dobywa
si woda do czóna. Der galt fd)öp(t sokó pije.

Der «fropfen fdjöpft Ichmiel kwitnie. Hoffnung

fd)ßpfen nadziej sobie czyni, — roci, two-
rzy ober nadziej si cieszy. SJluth fdópfen

nabra serca, — otuchy, — miaoci, omie-
li si; cf. otrzsn si. fiuft fdjöpfcil oddy-
cha. "

grifd)C 8uft fd)öpfcn nabra wieego po-
wietrza.

Slrflloohn — bra podejrzenie, powzi, mie.
©d) off er, m. (ber) stworzyciel, g. a, twórca,

stwórca, g. cy. SDit feinem ©djöpfer Ijabern spie-

ra si z stworzycielem, ©ott ber— aller Dinge,
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Bóg stwórca ober sprawca wszystkich rzeezy.

2) — in ben Papiermühlen czerpacz, Tchn.
@d)öf)ferbanb, f. (bie) rka stwórcy; rka

twórcza.
Schöpferin, f. (bie) twórczyni, sprawczyni.
©d) Opfer i fei), adj. twórczy, a, e, Boski, a, ie,

eig. göttlich,

©cböbferfraft, f. (bie) sia twórcza, twórczo.
©rf)6bfgefäfj', n. (baS) naczynie do czerpania.

©cböpfgielte ober ©cböpffelle, f. (bie) szkopek, g.

pka.

©djopfhaar, n. (baß) czub z wosów; wosy czu-

bowe.
©cböpfmüble, f. [bie] ein SJJüfjlröerf SBoffer bamit

auö Seidien, Kanälen, ©räben K. gu feböpfen mlyn
albo wodocig wietrzny do wyprowadzenia
wód z mokrzyn, L.; cf. korczak.

Sdjöpfr ab, n. (baS) ein groifeben ben Schaufeln mit

Änften ober gimern berfeheneS Mab SBaffer bamit 311

fdjöpfen unb in bie $ot)t gu bringen wodoczerpne
koto; Stuff, koo skrzynczaste, szuflaste,.

2) — , in bem ©cblageroerfe ber Uhren, aud) ber

2fu6f)eber genannt zarywcze kólkoj czerpalne
koo, czerpaliiik.

©d)öpffd)aufel, f. (bie) szufla do czerpania.

Schöpfung, f. (bie) stworzenie; 2) utwór, g. u,

(a), twór.

ScböpfungSgefcbichJe, f. (bie) historya o stwo-
rzeniu wiata.

Scböpjroerf, n. (baS) machina czerpalna, czer-
palnia ?.

Sdb öppe, m. (ber) awnik, g. a.

Schoppen, m. (ber) ein leici)te8 ©ebdube, loelcbeS bor*

nefjmlid) aus einem Dache befrebt, geroiffe Dinge ba=

rin bor ber Sortierung gu bebeefen, szopa; ber 2Ba=
geilfdjoppen wozownia, odryna.

2) — , ein Waaft flüffiger ©inge miara blisko
kwarty, B. 6j. Pan Jan miarkujc szczupo
wieniaczej izby prosi o pozwolenie odryny,
w którejbymy wozy postawi i sami prze-
spa sie mogli, P. Jan. 177.

3) f. ©chöpffeüe.

©rhöppenamt, n. (baS) awnictwo, aud) awni-
kostwo, SBg., urzd awniczy, SBarfd). auch roobl

awnicki.
©cböppenbanf, f., ober ©d)öpbenftubl m. krzeso
awnicze, miejsce awnicze; 2) sd awniczy
(baS ©cböppengerid)t).

©chöpp'S, in
I
ber] ©d)öp8, skop, g. u, allein bie Steuern

haben im g. unb acc. ein a) 2) — , fig. gupiec, g.
pca, dudek, munia; et. fig. baran, ciele, g.

ecia.

©cbóppfenbraten, m. (ber) skopowa pieczenia.

©cbópfenfleifd), n. (baS) skopowe miso skopo-
wina.

©djöbpfenfeule, f. Cbie) udziec skopowy; dych
skopowy Trój.

<Sd)orf, m. (ber) strup, g. a, cf. zapieklizna, bei

fleinen Äinbern auf bem Jfopfe.

©djorfig, adj. strupowaty, strupiasty.

©d)ornftein, m (ber) komin, g. a. Crr,. za moich
czasów tak urzdzane byway domy, i jak to

mówi, ustawicznie kurzyo si z kuchni, Krs.
pp. 3(19. G. ber ©cbmarotjer fiebt nur roo ber

©djornjein raucht pasorzyt patrzy tylko dymu
z komina, dymowcb, L.; übt. ift — darmojad,
pasibrzuch patrzy gdzie si z komina kurzy.

©d)ornfeinfeger, m. [ber] kominiarz, g. a.

©cbornfteinfegerburfd), m. [ber] terminator ko-
miniarski, kominiarczyk.

©cbornfteinfegerbanbroerf, n. (baS) kominiar-
stwo.

©chornfteinmantel, m. (ber) paszcz komino"\vy,
kapa u komina, Trój.

©chofj, m. (ber) wyrostek, rószczka; 2) — , ber

3ill8, pohór, podatek, da, danina, czynsz. 3)
—, baS Stodttoerl pitro»

©rbofjbar, adj. opacie dani podlegy.
©d)ofj einnebmer, m. (ber) poborca czynszu.

©cböfjcben, n. (bag) poa u sukni; cf. ? *szezki ?

PI. B Me — auffcblagcn zawin poy. Krs.
pp. 67.

©cboffen, v. o. m. f>, ein Sntenflb bon ©chiefjen,

fcbnell in bie .jjöbe roachfen wyrasta, wystrzeli,
SBg — bom ©etreibe kosi si, wykosi si,
L.; sypa si kosem, w kos rosn, kos wy-
puszcza; szosuje zboe, Sk. = $ßoln.; 2) opa-
ca podatek; skada si.

Scbofjfrei, adj. wolny od opaty podatku.

©d)6fjling, m. (ber) baS ScbofjrciS , am SJaum, od-
rol, pd, g. u, latorol, g. i, wypustek, wy-
rostek, rolina, eig. spflange.

©cbofjpflicbtig obowizany do opacenia po-
datku.

©cbofjreiS, n (ba8) latorol, odrol, wypustek.
©cbofjftein, m. (ber) piorunowa strzaka, prtek,

Sßr.*$om.

©d)0te, f. (bie) strczek, g. czka, strk, g. a.

Sdjotenerbfen, 55l. bie, groch w strczkach ober
— strczkowy, SBarfd).

©cbotenborn, m. (ber) akacya, B.; cf. KI. czuek
akacya, (Sat. mimosa Senegal).

©d) o 1 en

b

otter, m. f. gebend), leufojenartiger.

©d) o ten flee, m. f.
grauenftngeifvaut.

©d)otenfd)ale, f. Cbie) strczyna.
Sdjotenroeiberid), m. f. älntoniu&fraut.^ kleiner —
wierzbówka czworoboczna, C2at. epilobium le-

tragonum), H. J lv.

©d)0tig, strczysty.
©d)ott, n. (baö) ba8 Äarat szot ober szkot, sko-

ciec, L.; skojciec, g. skojca, L.

©d)otte, m. (ber) Szkot, g. a; 2) — , ber £>auflrer,

kramarz wdrowny.
©d)ottifd), szkocki, po szkocku.
©d) ott an b, n. Szkocya.
©cl)raf firen, v. a. szrafirowa, robi kreski, gra-
wirowa, SBarfd).

©d)ra f fining, f. (bie) szrafirowanie, cieniowanie
w kratki; kratkowanie dla oddania cieniu.

©duftge, adj. ukony; 2) — , adv. na uko, na
ukos, ukosem. — gegenüber na przeciwko w
bok.

©djragemafj, n. (ba6) wgielnica z' bokami ska-
danemi dla naznaczenia rónej ukonoci, szmi-
ga, L.

©d)ragen, m. (ber) ein aus heugloeife berfebranften

giifjen befteljenbeö ©eftell staluj z nogami na
krzy stojcemi, nogi ober kozy pod czem,
podstawek; stragan, g. a, eig. ein äftarftrifd) ber

S3rot= unb Óbfthanblcr cf. szraga L.

2) —, ein Raufen ©cbcitbolg Don brei Älaftern

stos drzewa trzy snie skadujcy.
©d)rägen, v. a. przyrzdzi, aby co byo U-
konie; ukony kierunek nada. Trój.

©d)ragftrid), m. (ber) linia ukona.
©ebrägfebnitt, m. (ber) krój ukony.
©cbramme, f. (bie) dranienie, blizna, szrama, L.;

szramka, kresa.

©cbrammen, v. a. drasn, zadrasn, pokreso-
wa, SBarfd).

©d)rammig, adj. szramowaty, pokresowany.
©cbranf, m. (ber) ein Skbältnifj mit abtuen, allerlei

©tnge barin gu üevroabren szafa, szafka.

©d)ranfe, f. (bie) ©cbvanfen, m. gem ©djranfen PI.,

eine au8 berfebranften Stäben beftebenbe ginfd)lie§ung

eines DrteS, ein ©elänber, ba8 le^te an einem Dinge
bie burd) ©efe^e torgefdjriebenen ©rengen, szranki,
przegroda; kluby, karby, obrby, zakres, kra-
tki, opotki, granica, kobyiica ober $[. kobyli-
ce. gj. bor bie ©d)ranfen treten u szranków
stan. 6j. kiedy Cyceron stan u szranków
wymowy, Hortensyusz naczelne w niej trzy-
ma miejsce, SP. 3n ©rbranfen laufen w zawód
biee. 3n bie alten— bringen do dawnych klub
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przyprowadzi, Kraj. 167. JDie 3")o'rer ober

3eugcn roerben bor beu — bleiben arbiirowie po-

zostaj przed przegrod, (a). Scbranfen fejjeil

j. S. ber Uebermaciit przemoc skrpowa, Aut.;

cf. pooy ober zastawi tam przemocy. 9Bnifd).

3" SdjronfCll Eliten utrzymywa w karbach, u-

trzymywa (burzycielów w przyzwoitych) klu-
bach, (a); Gj. wszystkie wadze chce postawi
w przepisanych przez konstytucy zakresach,
(a). Sor bie — gelajTen puszczony przed szran-
ki, przypuszczony- do kratek, (a).

Schrónfen, v. a. unb n. m. [)., im ©chcti bie giifje

bor einanber ober freujroeifc fchen unb auf foldie Slrt

gehen, tt»ie Setrunfenc gu tbuu pflegen ; 2) fcfcronj ober

freujmeife über einanber legen na krzy ka. —
zoy} cf. wykrzywia, krzywo wystawia,
bied. rozkracza nogi, okrakiem chodzi; cf.

kaczki zagania wie eó Serrunfene tbun. £>ie

«Söge — , b. b. bie 3Ä')ne auoeinanber biegen rozgi-
na zby u piy.

©rhranfenloS, adj. bez granic, nieograniczony.
© diranfenlofigfeit, f (bie) nieograniczono.
©chraufmeife, quer über einanber poprzecznie.

Scbranne, f. (biei kraiki pi., zagroda, przegroda.
<Brbraii3, m. (beri darmojad, pasorzyt, podcblebca.

© d)

r

a n J e 11 , v. n. m. I), zajada (z cudzej kuchni,
ycie pdzi pasorzytne.

Scbrape, f., ^ferbeftriegel zgrzebo, *szropa, dra-
paczka, skrobado; cf. "cudzidlo?, SBarfd).

'

Scbrapeifen, n. (baöi skrzybaczka, L.; skrobacz-
ka, SBarfd). (elazna).

Edjrapen, v. a. skroba, drapa; cf. $ßr.4ßoln.

szropowa konie, t. j. czyci, chedoy konie,
wyciera.

©cbraper, m. (ber) skrobaczka.
(Schraubeben, n. rubka.
Schraube, f. (bie) szruba. Sie — an einer treffe

przeloga, L. — ohne (Silbe szruba nieustajca;
— bez koca. Gr. feine äöorte auf Schrauben ftel=

len mówi nieszczerze, podstpnie; cf. sowa
jego s nastrojone; »obojtnie ober dwuznacz-
nie mówi; i sirzydz i goli.

Schrauben, v. reg. unb irr. a, ni. !) Imperf. id)

er fchrob, Conj. bafj id) — , er [chrßbe; Part. Prt.

gefchroben szrubowa; 2) — , fig. 3cmanben — , Ihn

aufziehen przedrzenia si z kogo, drwi ober

artowa z kogo.

3) — ,
Semanben um fein ©elb bringen wymani

co od kogo, j. S3, pienidze, oskuba kogo.

Scbraubenb obrer, m. [ber] gwintownica, szruba
do robienia maciczek szrubowych, Tr.

Sd)raubenbreber, Schraubenzieher, m. (ber) szrubo-
cig, g. a, bzrubnik, SBarfd).; *szrubowadlo ?,

*grajcar, g. a.

(Sd)raubenföriiiig gwintowany.
Sdjraubengang, m. (ber) gwint, g. u. L.? paski u

6zruby ober wytoczyny, L. (2>a8 ©djraubenge»

roinbe).

Scbraubcnf loben, m. (ber) kleszcze kotlarskie.

©djraub enfopf, ni. (ber) gówka u szruby.

Sdjraubenlinie, f. (bie) linija szrubowa.
Schraubenmutter, f. (bie) macica gwintowana,

biegun, and) mulerka, mutra, SSB3. , obartel, ma-
cica u prasy, L.

©d)raubenfd)lüffcl, m. (ber) szrubowy klucz.

Schrauben jieher f. Sdjraubrnbrcber.

Scfciaubenfliiunge, f. (blc) zwierado ze szruba,
szpona. Trój.

Schraubftocf, m. (ber) szrubsztak, g. a; cf. ^

*s/.rubowadlo.

Schicrf, m. (ber) strach, g. u, postrach. Gj. ber

— hat grofje 2(ugen strach ma wielkie oczy; cf.

J. Kchn. tßfalm 48. strach wielkooki w tyl

nacierajc chwyta je za boki; cf. PK. 371
dopiero wszystkim poblady jagody , tak ich

strach wewntrz zmaca wielkooki; miejsca w
nich adne niemiay wywody, aby lkliwe da-

i

lej nieli kroki. Na koniec wszyscy uciekli w
zawody. A strach je goni i chwyta! za boki,
PK. 13 ©cf. XXII.

Scbrecf bilb, n. (ba6) straszydo, strachowisko, L.
przeraliwy widok, straszny widok, strach.

Scbrecfen, alö v. n. meiftenö bereuter, roofür erfchref"

feu üblicher ift, zlkn si. 2) —, 018 v. a. stra-
szy, trwoy.

Scbrecfen, n. (baó) straszenie.

Sdjrccfcn, m. unb n. straszenie, strach, g. u. Gj-
— i ft über fle gefallen strach przypad na nich,

zachwyci ich strach; taki ich strach uj, o-
gam, zdj, przej, gin Gnbe mit — nehmen,
bibl. gin od strachu ober ze strachem Ober

straszny, okropny mie koniec. Gg ta rzecz
wemie okropny koniec, SBarfdj.

— leiDeu cierpie, ponosi, strachy. — fommt
mid) an strach mi oblatuje, przypada na mi
strach, zdejmuje mi strach. Sior — frant wer*

ben zachorowa od strachu ober przelknicia
si — z strachu. — einjagen napdzi strachu,

SBjj-, str.ichu nabawi, zastraszy, rzuci po-
strach, 11)01 noc. — beibrcitcn zaniós postrach
do (iranady, (a), rzuci popoch, beffer postrach
roznie, roznosi, cf. roznie popoch, (a).

Sebrcu*en6l)crrfd:aft, f. (bie) teroryzm, rzdy
postrachem wsparte.

Schrecfenöftunbe, f. (bie) S-tag, m. (ber) S-jeit
f. (bie) godzina straszliwa, dzie unb czas stra-

szliwy.

Scbrecfenefbftem, n. (ba6) sposób straszenia,

terroryzm, g. u, przestrach.

Scbrecf enSroort, n. (ba6) sowe straszliwe, prze-
raajce.

Scbrecf gefpenft, n. (baS) poczwara, straszydo
przeraajce.

Scbrecfbaft, adj., geneigt leicht Scfcrccfenju empfiu

ben bojaliwy, lkliwy, strachajcy si. 2) —
gefrf;icft Schieden "cin3ufl>fjen straszny, straszliwy,
okropny.

Scbrecfiicb, adj. straszny. G$- fei bu mir nur nicht

friedlich nie bde mi na postrach; fcfcrecflich ift

có in bie -£)änbe ©otteS 311 fallen straszna rzecz
jest wpu w rce Koga ywego. G8 ift mir

fcfciccflicb tych rzeczy lka si serce moje.
Scbrecf licbfeit, f. (bie) straszno, okropno.
Sdjrecfnij), f. ober n. strach, g. u.

Scbrecfpulber, n. (ba6) proszek na umierzenie
strachu, proszek na przeleknienie si.

Stfcrecf febufj, m. (ber) wystrza na postrach.

Scbrecf ftein, m. (ber) malachit; 2) kamie naro-
ny-

.

Sdjrccfmort, n. fbn] sowo na postrach, sowo
straszliwe.

Schrei, m. (ber) krzyk, krzyknienie.
Schreibart, i. (bie) styl, g. u, sposób pisania, cf.

rodzaj pisania, U 111 c h. ©. 11.

Schreibe, Im per al, pisz ober wyranie.
Scbieibebucb, n. (bau) ksika do pisania, skryp-

tura, sekstern, g. u.

Scbieibegcbüb'r, f. (bie) Pi. Sdbreibcgebührcn prze-
pine, g. ego, kopialia, koszta przepisywania.

Scbreibefalciiber, m. (ber) kaldarz do zapisy-
wania, kaldarz do konotowania.

Schreibefunft, f. (bie) sztuka pisania.

Schreibe lohn, m. (ber) zaplata za pisanie.

Schreib cl u ft, f. (bie) chtka do pisania; fcfcjeibclu«

ftig majcy chtk do pisania.

Scbreibemeift er, m. (brr) nauczyciel pisania,

mistrz pisania, mistrz sztuki pimiennej, SBarfch.;

metr do pisania, B.; cf. metr ober informator w
pisaniu.

Schreiben, v. irr. a. Imperf. id) - , erfefcrteb, Conj.

bafj ich — , er fchrlcbe, Part. Prt. gcfchricbcn pisa,
Prs. pisz, Prt. pisa, napisa. StBcitlaufig über

etroaS fefcrciben rozpisa si <> czm, rozpisywa
si. Gr,. Ginem ober a» ciiiciifdrjveiben pisaö do kogo.
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Heber eteaS f^reiben pisa o czem. Um etiuaö

fcbreiben pisa o co. 3n6 SBucb fcbreiben w ksi-
k Ober w ksice co napisa ober wpisa.
ginem etroaö gut fcbreiben pisa co na rachunek
czyj, jako mu si naley, B. gr,. zakonotuj rai

to, zapisz ober napisz mi to na moje konto,

SBarfcb. eine ftöne >£>anb treiben pisa piknym
wybornym charakterem, Mtdj pikna rk pisze,

pisze jakby sztychowaa Sffiarfcb. eine fcrjlechte

.£>anb fcbreiben mizernie pisa, bazgra, kiepsko

pisa. Sieb etroae hinter bie Ohren fcbreiben, b. I).

eS fi* jur funfigen Slhnbung ober ifflieberbcgeltung

merfen zapisa sobie co za ucho, zakonotowa
sobie co. äBie ftfcicibt eö fi* jake si pisze ?.

SBiDer jemanben fdjreiben pisa przeciw komu.
SBo fcbreibt fi* bie 9ta*ri*t ber? roer hat fie er»

theilt? non roem fommt fie? skd si wzita ta

wiadomo? zkd pochodzi? z jakiego zrzó-
da?

S*reiben, n. Cba) bie ^aublung beö S*reiben§,

pisanie. 2) —, ,'ein 83rief list, pismo, lejjtereß ift

ehler.

S*reibebult, n. (baS) pulpit do pisania, bióro,

biórko, kantorek do pisania.

S*reiber, m. (ber) pisarz, g. a, pisarek, eig. ein

Heiner ©*reiber au* ^>anbIung6Diener. £>er Scbnell»

fcfcrciber prdkopis, g. a, L.; skoropis, szypko-
pis, g. a

S*reiberburf*, m. (ber) pisarek, g. rka, pisar-

czyk, g. a.

Schreib erb i enft, m. (ber) pisarstwo, suba pi-

sarska.

Schreiberei, f. (bie) bie S*reibefunft unb bie Se=
fbaftiguug eineö Scfcreibcrö sztuka pisania, pisar-

stwo. 2) — , ba§ (Sefcbriebene, bie Schrift pismo,
pisanina. 3) kancelarya, pisainia.

Schreibeftette, f. (bie) miejsce, posada pisarza.

Schreibe fu cht, f. (Die) dza ober passya pisania,

chtka do pisania, mania autorska.

S*reibefü*tig, adj. porywczy do pisania, pas-

syonat w pisaniu.

Scb reibe jeug f. Schreibzeug.

Sdjreibfeber, f. (bie) pióro do pisania, L.
Schreibfehler, m. (Der) bd pisarski, L., *feler,

bd, omyka w pisaniu.

Schreibmaterialien, Pi. materyay pimienne, (a).

S*reibpabier, n. papier pisarski, (a), papier

pimienny, (a) 1835, Kurjer; — klejony, papier

do pisania.

Schreibbult, f. Sdjreibebult.

@*reibf*uie, f. (bie) szkoa pisania, — kaligra-

fii.

Scbreibfelig
f. f*reibefii*tig.

Scfareibftube, f. (bie) bióro, kantor, *pisarnia.

Scbreibftunbe, f. (bie) lekcya pisania.

S*reibtafel, f. (bie) eine febieferne Jafel jum ScreU
ben tablica kamienna ober — marmurowa do
pisania.

2) — , eine fleine Safel bon Pergament, glfenbein

pugilares, g. u. pugilaresik, g. a.

©*reibtif*, m. (ber) stó ober stolik do pisania,

bióro.

Scfareibübung, f. (bie) wiczenie w pisaniu.

Sdjreib jeug, n. (ba&) kaamarzyk, szkatuka pi-

sarska, L.

Schreien, v. irr. a. unb a. m. f) ,
Imperf. i* —, er

febrie, Conj. ba§ ich -, er fchrte, Part. Prt. f*rei*

enb, krzycze, krzykn, wrzeszcze, woa
(rufen), gin fcfareienbe Ungerechtigfeit uszy prze-
raajca niesprawiedliwo, auch krzyczca —

;

cf. raca niesprawiedliwo (a). S*reienbe
garben krzyczcy ober jaskrawy kolor. 2(u§

boller SJlacht fdjreien ze wszystkich si krzycze;
auch roohl — co tchu — , eig. au§ botlem .£>alfe.

Urn 9ta*e f*reien woa o pomst, Sffiie man in3

$olj fchreit, fo fchatlet co roieber berauS jak kto w

las zawoa, tak si mu odezwie; cf. niebud
licha, kiedy pi; cf. jak gal tak bij, bru na
bru, fru na fru.

Schreien, n. (ba®) krzyczenie, krzyk, g. u, wo-
anie.

Schreier, m. (ber) alarmista, g. y, Pi. —mici, g.
— mistów (a); krzykaa, L.; krzykacz (a). ®e»
bungene — najemni krzykacze (a); wrzeszcz,
krzykojo, L.

*S*reierif*, cf. larmenb krzykliwy.
Schreihals», m. (ber) krzykacz, krzykaa, krzy-

kajlo, L.; wrzeszczuch, *wykrzyczyciel, L.;
vulg. Schreifacf.

Schrein, m. ft. haften, Sab, S*ranf, skrzynka.
S*rein*en, n. [ba§] skrzyneczka.
Sei) rein er, m. oberb. f. Sifrbler, stolarz, tesarz,

lct3tere6 ift altpoln. unb bem Sßarfcb. unbefannt.

Sd) rei ten, v. irr. n. nu f., Imperf. ich — , er fchritt,

Conj. bajj ich — , er f*ritte, Imper. f*reite, Part.

Prt. gefdirittcn, kroczy, stpa, postpowa.
3um SScrf f*reiten przystpi do rzeczy. Sr

fchreitet bat)er ruie, ein grofd/im 3JconDf*eine_ azi
jak aba przy wietle ksiyca; cf. azi jak
nocna mara, jak pokraka, äBarfch.; sania si
jak ze.

S*reitftein, m. (ber) przezdrony kamie, L.

Sd? rei; en f. fdjreien.

Sdjrift, f. (bie) pismo, cf. Ptck. dziea pimienne;
— , Settern, litery, eine fdjlechte Sd)iift ober Schar»

tefe, ein elenbee äRad)roerf ramota, cf. bazgranina.
Stehenbe — stawiczka, L.

Schriften, PI., papiery; cf. dziea pimienne.
^»eilige Sdjrift pismo wite. Sie — nicht berfte»

hen nie rozumie pisma. 9lÜe — ift bon ©Ott

eingegeben wszystko pismo od Boga jest na-
tchnione. Siitherg Scbjiften pisma ober dziea pi-

mienne Lutra.
Schriftd)en, n. (ba) pisemko.
Sd)riftgelehrte, in. (ber) pimienny, L.; nauczo-
ny w pimie; pismak, g a, Sfjr.^Coln.

Schriftgiejjer, m. (ber) giser, SBj., literolacz, li-

terolej, g. eja, giser liter, li., pismolej, L.;
odlewacz charakterów drukowych, L. ; czcionki
ob. litery odlewajcy; slowolitczyk, Stuff.

Schriftgießerei, f. (bie) gisernia charakterów dru-
kowych ober typów, czcionek.

S*riftfafteu, m. Cber) kasa drukarska z prze-
gródkami do literek, Tr.j kaszty, Trój.

Sdjriftli*, adj. pisany, pimienny, pismowy, li-

stowny. 2) — , adv. na pimie, listownie, pi-

smem czarne na biaym, L.
gr. fchriftliche Arbeiten pisemne prace, DD. gin

fchriftlicbeS SEenfmat pisemny pomnik, DD. i fd)rift=

lid) geben na pimie da od siebie; fchriftlid) ein=

fommen, b. r). fein Sluliegen fchriftlid) bortragen za-
alenie ober prob poda na pimie; fd)riftlicf)

erfucben listownie prosi o co; fdjriftlid) berfaffen

pismem wyrazi, poda co. Die fd)riftliche erft«
rf)erung zapewnienie na pimie, upewnienie pi-

smem. |)aft bu fdjriftliche Serficherung ? maszli
czarne na biaem? SSarfd).

Sctjriftmaßig , adj. stosowny do pisma wi-
tego, zgodny z pismem. 2) —, adv. wedug
pisma.

Schriftfafj, m. (ber) ein unmittelbarer Unterthan, wa-
zal bezporedni.

Schriftfäule, f. (bie) Drucffpalte, kolumna druku.
Schriftfeijer, m. (ber) zecer, g. a, skadacz liter,

niby literostaw, g. a, nasadzacz liter braucht

Grodzicki; naborszczyk, Stuff.

©cbriftf hotter, m. (ber) szyderca Pisma witego.
Sdjriftfprache, f (bie) pimienny jzyk, L.; j-
zyk ksigowy czyli pimienny braud)tL. im rys
historyczny literatury Rossyjsk bon Grecz 1823.

Schrifftelle, f. (bie) miejsce ob. przytoczenie z
pisma witego.

Schriftfteller, m» [befl pisarz, autor, g. a.
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©rbriftftellerei, f. Cbie) autorstwo, roboty pi-

mienne.
©cbriftftelierin, f. (bie) autorka.
Sd)iiftffcllcrn. v. n. m. h. ksiki pisa.
©d;riftftellerif«t, adj. pisarski, literacki.

©djriftftellcrtalent, u. (tao) pisarskie talenta (a).

©driftftcllcntolj, m. (ber) duma autorska.
©cbriftoei falfdjer, ni. (ber) faszerz pism.

Scbriftjeichen, n. (baö) charakter, znak pisowni.

©d)iiftjtig, m. (ber) cug wpisaniu. SS^., rys liter,

rys3" liter: cl. cig liter, niby literocig, cyfra,

ci', pisuiorys,
f. ©umbinner iKeglem.

Schrill, bom Jene, gcllcnb, ostry, przeraliwy.
©d)iitt, m. (ber) krok, g. u; fig. czynno, Krok.

3)er — cincó "^ferbeo czap' ob. szlap', g. i; fchnclle ob.

beflügelte Schritte kwapi one kroki, PK. 377. (31$.

nieuzupelnienie pewnego tajnego warunku w
traktacie pokoju skonio go do tej czynnoci
(a), Äaum hat er einen — nu8 bem £aufc gethan
ledwiein wyszed za próg, — sie wychyli z
domu. ©rofjc Sd)iitte t()im spore kroki czyni.
Sdjritt für Splitt krok w krok, wolnym kro-
kiem, noga za nog, stopa za stop.

Sdntttfcbui), iu (ber)" ywa, PI. — fd>ut>e ywy,
*szrejczuctay. — laufen biega po lodzie na
ywach (a).

Sdnittfiein, m. (ber) in ein fcidjtcö SSaffer gelegte

©tein, um bavauf über baffelbe 5u fdjreiten, kamie
pooony w miak wod kocem przejcia
przez ni sucho.

Schnittreife krokami, na kroki.

Scbrittjähler, m. (ber) krokomiar, g. u.

Sdjrobben, v. a. f. fd)iubben, podog mj-, Vol. SBj.

Schroff, adj. spadzisty, urwisty, j. S3, urwista
skala (a), cf. stromy, ostrospadzisty, a, e; fig.

przykry, hardy, szorstki, bez ogady.
Schroffe, Schroffheit, f. [bie] spadzisto, stro-

mo; fig. — beö Söenehmenö brak ogtady, szor-
stko, prostactwo (w obejciu si).

Schrolle, i. (bie) ein Slnfoll bon Unfinn ober böfer

Saune, raptus, sus, dziwactwo, bk w nosie.

Schröpfe, f. (bie) baö 8>ergrafen be6 SBeijenS, obró-
cenie pszenicy w traw podcinajc ja, eby za
nadto bujno nierosfn.

Sd)r öpfeifen, n. (bab) ptiszczadlo, lancet.

Sdiröpfen, v. a, bnß Scheibe, el;e e6 in bie Äiele

tritt, mit ber ©id)el abfchneioen, w krzewieniu prze-

silone zboa pokosi albo owcami lub bydem
wypa, zboe kosi lub pod nim si za-
cznie w kos puszcza.

2) — , cine Slrt beb SlbcrlaffenS bornebmen bermit*

tclft ber Sdjröpftöpfe, baki stawia, pokarbowa
—

, posieka skór.
gig. Semcinb auf" eine unbillige Slit um fein ©elb

bringen, zdziera, zedrze, zern. (?£. ber

SBirth fdjropft feine ©äftc gospodarz djabelnie nas

na kolacyi zern, äßarfch.; orzn.
Schröpfen, n.(bab) stawianie baniek etc.

Scbröpfropf , m (ber) baka. @r. einem Schröpf»

tópfe anfeken stawia komu baki, L.

Sdjröpffdincppcr, in.(bcr) f. Sd)röpfeifen,_puszcza-

do, 'Jr.; cf. lancet (do nacinania ciaa przy
stawieniu baniek).

Schrot, n. (baö) ein abgefd)nittcnc8, abgehauenes, ab--

gefügtes StiicT, unb in biele gällcn ein jcbeö Stücf

eines ©anjen; borjüglidj in beu flJlfitijen bic auö ben

3ainen gehauenen runben Stücfc, lucldjc hernach ge»

prägt merben, unb uncig. baö cicbörige ©emid)t biefer

Stücre, befonbevo in (Berbmbung mit Äorn, meld)c6

bte Wüte beo ajtetiillco, aber aud) bic ©üte cineö )c»

ben X>lngc8 bc^eid)iiet; bic Slbgängc, odrbna cz-
stka jakiej rzeczy, ucinek, odrzynek, zraz,

szrot, kawaek; 2) waga ober ciko caej
s/inki tlro*ze»o metalu znajdujcego si W
pienidzach, 'lehn.; próba.

3) — , Sdjrotmehl szrotowa mka, *rzota (a);

beffer mka razowa, od otrb nieoddzielona m-

ka; cf. B. ?? surowiec, g. wca, eig. fin nid)t ból*

lig auögeciorbener aiiemen; Schrot unb Äorn sama
tre. 4) — , sum ©djiefjen, f. j&agel, szrót, g. u.

Schrotbeutel, m. (ber) worek do szrotu. Slntnerf.

<Die *polen nennen ihn pulwersak, g. u, benn ihr

sßulber haben fie im 4jorn.

Sd)rotbüd)fe , f. (bie) szrotówka, L.; fuzyja do
strzelania szrotem, ptaszniczka, SSj

Schrote , f. (bie) gleifd), pasy, szroty, L.
;

paski,

L.i zraz, g. u. Pi. üblid) zrazy.
Sd)iote, f. f. Slnfchrote.

©cbroteifen, n. [baó] dtóto wielkie, szrotyzn.
©djroten, v. a., nagen, gröblich germaltncn, ber Quere

nad) burd) Sagen, £-»auru, Schneiben c. jertheilen,

gry, *gtoda, szrotowa (©etreibe), rozcina
na kawaki, krupi, drobi.

2) — , mul)fam febieben, roaljcn, toczy, kula,
dwigaj cf. spuszcza, wstawia do piwnicy.

Sd)roten, n. (ba6) drobienie, szrotowanie, tocze-
nie, kulanie.

©djröter, ni. (ber) ba§ Schroteifen, dtóto due,
szrotyzn, g. a ober u.

2) — , Slrbeiter, roclche bie goffer mit ©etrünfen in

bie seller unb au6 benfelben fd) roten, toczybeczka,
spuszczacz beczek, robotnik, co wina w pi-

wnic spuszcza, Tr.; 3erem. 48, 12, r)at im $oln,

cine anbere SJebeutung, nami. wtargnienie czynicy.
.. 3) — , ein Ääfer, chrzszcz, befonb. ber .£)irfä>

fófer jelonek-, aud) rogacz.

4) — , einer ber fd)iotet, b. i. hauet, füget, fchnei»

bet, robotnik szrotujcy, t. j. rozcinajcy, r-
bicy, rozrzynajcy.

©cbrothobel, m. (ber) wielki hebel stolarski.

Scbrotfleie, f. (bie) grube otrby, pi.

Scbrotforn, n. [ba6] szrot, g. u; zboe szro-
towane.

Sd)i'6tling, m. (ber) odrbna czstka, ucinek.
Schrotmehl, n. (baó) mka szrotowa, mka ra-
zowa, *gryz, g. u, L.

Sd)iotmcifjel, m. (ber) szrotowe dóto, dóto do
przecinania.

©djrotmuble, f. (bie) arna, Pi. g. arn, ro-
townia.

Sehr ot füge, f. (bie) pita wielka.
Sdjrotfüüre. f. (bie) rozczyn jczmienny, Tch.
©djrotfebeere, f. (bte) noyce do rznicia fclachy,

drutu etc.

©chrotfpecf, m. (ber) szrotowa sonina, im ©egen*
fake bon taflowa sonina.

Sd)rotmnge, f. (bie) szrodwaga; cf. L. prawido
budownicze, f. SJleiroage.

©d^rubben/ v. a. podog my, Vol.; *ezrobo-
wa, szorowa, chdoy mokr szczotk; cf.

8krzyba.
©d)iubber, m. (ber) szczotka do podogi, 8Bj.,

unb nid)t "szrobowado.
©djrumpel, f. (bie) f. öttinjel, gälte, zmarszczka,

fad.
©d)iumpc(ig, f. fdjrttmpfig, zmarszczony, fadzisty.

©djrumpf, m. nur ein gntd)tfd)rumpf, ubytek zboa
przez zeschnienie ober — zeschnicie.

©djrumpfrl, f. (bie) nad) ^>elnflu6: bie ©chrumpel=
JHunjel, gälte, zmarszczka, *zmarsk.

©d)iumpfcn, v. n. m. f., aud) fdiiumbeln = ÖJunjeln

ober galten befommen, skurczy si, marszczy
si, 'km lianie si, ^r.'^Jolti.; cign si, po-
gnie si? *pogarusi si, B.?

©(brutnbfig, adj. aud) fdjrumpelig, marszczkowaty,
pomarszczony, chropawy.

©cbninbe, f. (bic) ein 9tt g ober cine ©palte in feften

.ftörpern, rysa, rozpadlina.

©ebrunben, v. n. m. b. popka si, porysowa
si, pada si, rozpada ei.

©d)itb, m. (ber) popchnicie, polinienie, *popych.
Gin — tfegel jedna partya ober gra w krgle.
(Sin — ©rot jedno pieczywo chleba.
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2) szupas, t. j. odsyanie pod stra na miej-

sce skd s osób podejrzanych lub wóczgów.
Sdjubfenfer, n. (ba6) okno do zasuwania; cf.

*przytworek, g. rka.

*©d)llbiaf, m. (ber) *szubiak, ajdak, popychacz,
*popychal ober popychel, $ßr.=$|$oln.

©cbubfarren, m. (ber) taczki, Pi. g. taczek.

©chubfirrner, m. (ber) taczkarz.

©djubfaften, m. [ber] skrzynia do posuwania lub

wysuwania.
Scbtlblabe, f. (bie) sznQada, przytworek, Sßr.=Sßoln.

Schübling, m. (ber) szupanik; czowiek, którego
szupasem odsyaj.

(Schubriegel, ni. (ber) zasuwka.
Scfjubfacf, m. (ber) oberb. f. Saftfje, szubsak, g. u,

SBiirfd).; kiesze, g. i.

Schubut, m. [ber] ber <3d)ufuf, puhacz ober eigentl.

puhacz sowa.
(Schubfoeife popychajc, posuwajc.
Schüchtern, adj. pochy, pochliwy, niemiay,
bojaliwy, lkliwy, strachajcy si, ostrony.

©$11*1 ein heit, f. (bie) niemiao, f., plochli-

wo.
©chuft, m. (ber) eine berachtlicfce SSenennung eines

armfeligen, bettelljaften SDcenfchenj cf. ©cbubiaf ob-
dartus, g. a, gagan, g. a, chystek], g. sika,

szubarga.
©chuft ig gagaski, pody 5 adv. po gagasku.
©cbuh, m. (ber) nnb PI. «5ctuf)c, trzewik, g. aj er.

^k.^oln. bót, g. a, bibl. obuwie. 2) — , bei einem

Stiefel, przyszwa ober bielmehr stopa. 3) — , ein

Singenmafj bon gruolf 3oll, stopa.

©rbuhe anziehen wdziewa ober woy trze-

wiki na nogi, auch obu trzewiki — e anöjie=

hen wyzuwa, zzuwa trzewiki, zdj trzewiki
z nóg. — e ummecbfeln przeuwa trzewiki ober

przeuwa si. — e nußtreten wydepta trze-

wiki. 33ev — ift frumtn getreten trzewik wy-
kolawiony, wykrzywiony. 6in jeber rueifj ani

heften, too ihn ber — brücft fcady najlepiej wie,
co go dolega} cf. kady ma swego mola, co go
gryzie; cf. kady wie najlepiej gdzie go trze-

wik gniecie. Daö habe ich lange an ben ©cbiihen

jerriffen ju ja to dawno wiem} juzem przy tern

zby zjadt.

©cbuhabfatj, m. (ber) obcas, 8B3 , *absas, korek,
B. aud) SBarfrt.; *knaflak, klocek, Tr.

©chuhahle, f. (bie) szydo} cf. szwajca, B. eigentl.

beim Sattler; cf. szpilart, g. a, u; szydo czwo-
rograniaste szewekie proste; cf. eig. eine grofje,

um holjerne Stage! ob. ©peilen einjufcfclagen, SBarfcfa.

©cbuhbanb, n. (baS) tasiemka do trzewików, —
u trzewika.

©cbuhbanf, f. (bie) ber ©chuhlaben, m. sklepik
szeweki, jatka szeweka.

©chuhblatt, n. (bas) ba8 Dberleber eine§ @Aube8,
listek na trzewik, cf. podbicie, SBarfch.; cf. -

przyszwa.
©cbutjbube, f. (bie) budka atacza, — partacza.

©cbu',f)bürfte, f. (bie) szczotka do botów, od bo-
tów, I., eig. ©tiefelbürfte; baher lieber szczotka do
trzewików.

©chuhbrahr, m. (ber) dratwa.

©tbujjen, v. a. obu, obuwa. ®efd)uf)et obuty. 2)

okuty na kocu.
©cbuh fleet, m. (ber) przyszczepka, L., atka,

äSarfcb.

©cbuhjlicfer, m. [ber] latacz, g.a, SBarfch., partacz
starzyzny, szewc partacz, atanin si bawi-
cy, SBarfa).

©cbufygelb, n. (ba8) trzewiczne, g. ego, L.
©d}uf)fnecbt , m. (ber) czeladnik szeweki, szew-

czyk, g. a.

©chuhlaben, m. f. ©djuhbanf.
©cbuhlafcbe, f. (bie) ucho u trzewika.
©d;uf)leber, n. (ba8) skóra na trzewiki.
©$uj)leiften, m. (ber) kopyto do trzewików.

©djuhmadjer, m. (ber) szewc, g. a.

©cbuhmacberin, f. (bie) szewcowa.
©rbubmacherfjanbtoerf, n. [ba6] szewstwo, rze-

mioso szewekie, prof<'sya szeweka,
f. ©bufter.

©cbuh ma fj, n. (ba8) miara na boty.

©chuhmarft, m. (ber) targ szeweki.
©thuhpu^er, m. (ber) fagas, suga ober chopiec

do ehdoenia trzewików, — botów, chdoy-
ciel trzewików; fig a(8 ©chimbfroort skórka na
boty, pody suga. Semanben roie einen — behan«

beln kty kim pociera, L.; obej si z kim
jak z chopcem, — jak z ostatnim ajdakiem.
6r ift erft — geroefen, unb jeijt roeifj er niä)t roie er

treten foli przed tm okoo botów chodzi, a te-

raz nie wie, na któr nog stpi ma, L., przed-
tem flaki póka nad Wis, a teraz nadyma
si jak aba, SBarfch., ober niepamita wó, kie-

dy cielciem by, SBarfch.

Schuhiiemen, m.(ber) rzemyk u trzewików, rze-
myk do obuwia.

©chuhfcbmiere, f. (bie) smarowido do botów} cf.

szuwaks, 3^-
Scbuhfcbnalle, f. (bie) sprzczka do trzewików.
©cbufjfcbroärje, f. [bie] czernidlo, szuwaks, g. u.

Schuhfohle, f. (bie) podeszwa do ob. u trzewików.
Schul) u f. Uhu.
Scbuhroadbg, n., Scbtthroichfe, f. szuwaks, g. u,

3S. } czernidlo, wosk czarny, eig. für baä SJIÜU

tair jum SeberroerFe; cf. woszczydlo.
Scbulamt, n. (baö) urzd szkolny; 2) urzd nau-

czycielski.

Sdjulangelegenfjeit, f. (bie) interes szkolny.
Schulanftalr, f. [bie] zakad szkolny.
Sdjularbeit, f. (bie) robota szkolna.
Schulauffeher , m. (ber) inspektor szkoy, do-

zorca —

.

Scbulbanf, f. [bie] awka szkolna, awka w
szkole.

Schulbuch, n. (ba8) ksika szkolna, — dla szkó.
Scbulcamerab, m. (ber) wspóucze, towarzysz
szkolny ift ebler, SBarfch. unb Koz.; kolega
Solhbn.

©cfculb, f. (bie) dug, g. u, wina (Sar. culpa), cf.

podstp, g. u, zoliwo (Sat. dolus), Szan.
— haben winnym by ober by czego win. 2)te

— liegt nicht an mir (0 nie moja wina, jam temu
nie winien Sn euch liegt bie — od was wina
pochodzi. (?$. wina nie jest we wszystkich,
ale tylko w niewielu, LSR. Äeine — finben nie
znale przyczyny na kim. (£$. do takiego
obeschnicia froktarka niebya przyczyn,
Contr. — geben winowa kogo, obwinia ko-
go, win komu przyznawa. — erlaffen dug
upuci, darowa, ©ich etroaS $u Schulben tom*
men laffen dopuci si winy (a); cf. grzeszy
czem; przewini w czem, zawini, dopuci si
czego, by winnym czemu; cf. da si wytkn
w niewdzicznoci, Orl. 259.

Dhne Sdntfb bez winy. Slugfrehenbe Schulben
zalege dugi, — ober wypoyczone kapitay;
cf. stojce dugi, sjjreufj.=^oln._

f.
auSftehen; cf.

wierzytelno; cf. on ma kapita na dugach,
SBarfch.

©chulben einmahnen odezwa si o dugi.
Schulben machen dugi zaciga (a).

*

3fn ©chulben

geraden wpa w dugi ober zabrn w dugi,

J. S3, a po uszy, zapoyczy si. ©frichro.

Schulb macht Ungebulb dug wielki ciar, Cnap.
Schulbbelaben, —belafter, obciony win.
Sd)Ulbbett)Upt , poczuwajcy si do winy, dr-
czony sumieniem.

©chulbbrief, m. (ber) karta duna, rewers, oblig,

g. u, obligacya} brgleiche bamit ©chulbberfchreibung

cyrograf, wasnej reki zapis, skrypt, *szult-
bryf, *karta, *membrana.

©chulbbuch, n. (ba6) ksiga dugów. Sr ftefjt in

meinem — stoi w mojej ksice dugów, w re-
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jestrze dugów, fig. on jest moim krewnym, on
waz) take u mnie- na tablic.

Schul bbiirge, ui. (ber) rkojmia za dugi, rczy-
ciel z. d.

©chulbdl, v. n. ID. I), by dunym.
©(fculbenfrei, adj. wolny od dugów, bez dugów.
©dnilbenlaft , f. (bic) ciar duny, obcienie
dugami, brzemi dugów.

©d)Ulbenlo6, adj. wolny od dugów.
@d)Ulbenmad)er, m. (ber» lubicy dugi zaciga;

(fd)cijiu.) poyezalski, Trój.
©duilbentilgung, f. (bic) umorzenie dugów.
©chulbeniuefen, u. (Das) rzeczy tj'czace si du-
gów; materya dugowa.

©d)tilbforberung , f. (bic) naleyto, naleno
(u kogo), wierzytelno, pretensja.

©d)Ulbfrei wolny od winy, bez winy.
Scbulbheifj, m. f. ©chultheif), Szottys, g. a.

©cbulbherr, m. (bei) wierzyciel, kredytor, poy-
czalnik, KV.

©d)ttlbiener, m. (bft) suga szkolny.

©djulbienft, m. (ber) suba szkolna.

©chulbig. adj. winny ober winien, winna, winne;

duny? krzyw, $T.»$oln ; 311 t!)Ull — powinien,

obowizany." Ginem etmoö fcfculbig fein winnym
by komu. (rj. jld) fcnulbig niad)en, f. fid) etroo8

ju ©djuibcn fommen laflen dopuci sie winy. 3d)

bin be6 obefi fdjiUbig karz mi jako chcesz, jam
mierci podpada fagt Sophronia PK. 30. 3d)

pnbe mid) — winnym si by czuje.

Die fchulbigc Sichtung winne poszanowanie ober

uszanowanie, wzgldy. Gr i ft mir li od) cine Slut»

molt fd)ulbig winien mi jeszcze odpowied. 3d)

bin — on allen Seelen jam jest przyczyna mierci
wszystkich dusz. Du bift bid) felbft ©ott fd)Uibig

samego siebie wieniene Bogu.

©diulbicr, m. (ber) winowajca. 2) dunik.
©djulbigfeit , f. (bic) powinno, cf. dug, g. u,

cf Pflicht tinb ©crjulbigfettj g. 83. chlubi si lem

szczciem kadego Polaka jest dugiem, Wo-
ronicz.

©cbiil bflage, f. (bie) skarga o dug.
©d)ulblcute dunicy.
©d) ul blob bez winy. niewinn3'.

©diulblofigfeit, f. (tie) niewinno.
©djulbmann, tai. (ber) ber ©cfjillbner, dunik, g.

a, cf. debent, g. a, HS. 18'2ti; cf. powinowaty,
fdjcrijU). Gg. dunik wesoo bierze, smutno od-

dajej od zego dunika i plewami bierz; od

zego dunika bierz i yka. 3" 1» — machen

zadebitowa kogo w znacznej summie, KS.

©cfculbnerin, f. (bie) duniczka.
©d}ulbOpfer,n.(oa&)ofiara za wyslpek^bibl.), - na

zgadzenie ob. zmazanie winy.

©cbulbpoft, (. (bie) duna summa, — rata.

Sffculbfcbein, m. (ber) bie ©cfciilbberfchreibung, zapis

dlugn, f. ©cbulbbricf, rowers, B.; cyrograf, g. u,

obligacyjny zapis, oblig.

©chulbthltrm, m. (ber) wiea dla duników t. j.

wiezienie.
©cie, f. (bie) szkoa. 81 u ö ber — fcfcroahcn wy-
papla co, wynosi co ze szkoy, powiada co

si dzieje w szkole. Die — neijoumcn, Schulen

laufen nieprzychodzi do szkoy, *bykasowa,
wagusowa si, äßj-j wasa si, flet) herum*

treiben.

Die hohe — gówna szkoa, akademia; cf. B.

*W8zechnicaj cf. uniwersytet, wysza szkoa,

beffer szkoa wysza, ißj., Uimnazyum, *wyso-
ka szkoa. — beö ©olano (bibl.) Bonica sza-

tonska, djabelska szkoa.
©djulcn, v. a. uczy po szkolnemu, wiczy,

ilresowa.

©djiilo, rn. (ber) student, g. a, ucze, g. ucznia;

cf. ak, g. a.

Cj. ja may aczek, jako robaczek, skoczy-

em na krzaczek, z krzaczka na wod, stu-
kem sobie o kamie brod.

©ftiilerlmft, adj. akowski; g. IB. bdne i a-
kowskie pisma dobry gust skaziy, Dmoch.»
szkolarski.

©dbulcriii, f. (bie) *studentka, uczennica, SSj., unb
nicht uczenniczka.

©d) ii leni, v. a. jak z akiem obchodzi si z
kim; nauki dawa.

Schulferien, PI. wakacya szkolna, wakacye, fe-

rye, Pl.j zawieszenie lekcyi, wolno od nauk,
L. 8Inmerf. rekreacye flnb j. S3. aftittroocfa unb
©onnabenb «Nachmittag.

©d) ttlf rage, f. (bie) pytanie szkolne, kwestya
szkolna, spór szkolny.

©cbitlfreunb, m. (ber) przyjaciel szkolnj', äßorfch.

Sd)tilfreunbfcboft, f. (bie) przyja szkolna.
©d; ulf ud) 6, m. (ber) szkolarz, *ak$ 2) pedant,

*aczysko, *aknla, *klecha, bakalarz.
©djulfücbferci , f. (bie) szkolno, szkolarstwo,

pedantyzm.
©chulgeboubc, n. (ba&) budynek szkolny, szkoa.
©d)u!getb. n. (ba8) szkolne, g. ego, zaplata

szkolna, SBorfd).

@d)u(gered)t, adj. stosowny do szkoy, systema-
tyczny, szkolarski, L.

©djulgefell, m. (ber) kolega szkolny, spóucze,
g. cznia, wspótowarzysz szkolny.

© cbulgefc i], n. (bod) ustawa szkolna, przepis
szkolny.

©d) ulg eg auf, n. (ba8) sprzeczki szkolne, zwada
szkolna, spór szkolny ob. bibl. przewrotne wi-
czenie ludzi.

©chulhalter, ni. (ber) szkolny, g. ego, *szko-
mistrz; cf. szkolnik, k.=$oln. ; allein SBarfd). nur

bon einem jübifchen ©duilhalter.

©d)ull)au6, n. (ba6) szkoa, dom szkolny.
©ctjuljohr, n. (bo8) rok szkolny.
©djuljunge, m. (ber) ak, chopak do szkoy cho-
dzcy.

©djulfomerab, m. (ber) kamrat szkolny, SSorfch.,

aud) kolega.

©cbulfenntnifj, f- (bie) wiadomo szkolna.

©iulfinb, n. (ba6) aczek, g. czka, ak, g. a,

dzieci szkolne, ucze, g. ucznia.

©d)ulfnabc, m. (ber) ucze, g. ucznia, chopiec
do szkoy chodzcy, chopaczek szkolny.

©d;ultronfl)cit, f. (bie) szkolna choroba, zmylo-
na choroba.

©]cbullchrcr, m. (ber) nauczyciel szkolny (para-
fijalny).

©d)ullcf)rerin, f. (bie) nauczycielka.
©djulletjrerfeminor , n. (boö) seminaryum nau-

czycielskie.

©rb u l mann, m. (ber) szkolny, g. ego, nauczyciel
szkolny.

©cbulmäfjig szkolny, karny, szkolarski, L.
©chulmeiftcr, m. (ben szkolny, *szkomistrz, szul-

mistrz unb szkolnik, Üßr.sCßoin., beffer nauczyciel
parafijulny, bakaarz.

©d)ulmeiftcrn, v. n. m. 1). by nauczycielem; —

,

v. a. nauki dawa, napomina z nauczycielsk
powag.

©djulorbnug, f. (bic) ustawa szkolna, urzdzenie
szkolne, porzdek szkolny.

©chulpferb, n. (boö) ko maneowy, L.; wyuczo-
ny, B. ; rajtszulowy ko, SBorfct.

©djulplon, m. (ber) plan szkolny.

©culprufung, f. (bie) popis szkolny.

©djtllrntl), m. (ber) Hadzca szkolny.

©chulrebc, f. (bic) mowa szkolna.

©tfaulfcfarift, f. (bie) pismo szkolnej cf.? pensum,
okupacya szkolna, B.

©djulftoub, m. (ber) kurz szkolny, py szkolny.

©djulftubc, f. (bic) izba szkolna.

©cfaulftunbc, f. (bie) godzina ober lekcya szkolna,

©(ult er, f. (bic) om SDlcnfcbcn, bark, g. u, gern. pi.



<&d)ttltetbtitt — (Stljutf. 673 <£cf)ütfett— Sdjufüwaffta.

barki, tig. ber obere Sheil ber ©dhtlter; rami, g.

enia, Pi. ramiona; cf. B. opatka, eig. — blatt;

plecy, eig. ber ffiucfen. Gr,. er flopft ibn auf bie —
poklepa go po ramieniu (a). j. Fuzya prze-
wieszona przez ramie, Sylwan. 2Me Safl auf

feinen ©cbultern tragen dwiga na swych bar-
kach ciar (a). ©ie ©cbulter bücfen podoy
rami, nachyli ramienia (bibl.). Stimm e6 auf beine

Schullern we na swe ramiona ober barki. (Sinen

über bie Schulter anfehen z boku na kogo patrze.
£>ie — am S3ich opatka.

©cbulterbein, n. (ba8) ko ramienna.
(Schulterblatt, n. (bag) opatka.
©d)ultergel)enf , n. (ba8) bandoler, SBarfch.; cf.

bandolet, g. u.

©chultern, v. n. = auf bie Schulter nefjmen, na ra-

mie bra, — woy; fchultert ba8 ©eroehr bro
na rami.

©diultbeifj, m. (ber) ber @cr)iil e, Sotys, wójt, g. a.

©d)tilHfd), m. (ber) stó szkolny.
©d)Ulübung, f. [bie] wiczenie szkolne.
Schulunterricht, m. (ber) nauka szkolna; poda-
wanie nauki w szkoach.

©chulborftanb, m. (ber) Eforat, przeloestwo
szkolne.

©chulmeibe, f.
f.

Hartriegel (Jat. ligustrum vul-
gare).

Schulweisheit, f. (bie) mdro szkolna, t. j. w
szkoach tylko nabyta.

©chulroefen, n. (ba§) rzeczy szkolne, wszystko
to co si tycze szkó, niby szkoowo, *szko-
owizna.

©chulroiffenfchaften, pi. nauki szkolne.
©chulroii}, m. (ber) szkolny dowcip.
©chulje, m.(bcr) ber ©chultbeifj Sotys, wójt, g. a.

©chuljenamt , n. (tai) sotysostwo, L.; wójto-
stwo; urzd sotyski.

©thuljimmer, n.(baS) pokój szkolny, klasa, klassa.

©chuljlicht, f. (bie) karno szkolna.

©dumb, m. (ber) niebr. ber Unflatr) in einem Äloaf

unb überhaupt bie Crjcremente bon SJcenfcben unb
Shieretl, odchody czowiecze i zwierzce, gó-
wno, ajno, ekskrementa.

2) — beim ©erber, cierwsko n garbarzy, cf.

plugastwo, ka, g. u; fig. gagastwo.
©d)unbfeger, m. [ber] zotnik nocny, SBarfch.

©chunbgrube, f (bie) dót w prywecie, kloaka.

©chuppe, f. (bie) uska, *luskwa. £>ie harte —
skarupa, L.; *szczeczuja, L. (JS fiel iljm h)ie

©chuppen bor ben Slugen spadla mu zasona z
oczu; zamglone oko przejrzao w kocu.

©chuppen, v. a. uszczy. 2) — ,
fchiebeu, popy-

cha, *guzna. ©ich fchuppen uski z siebie zrzu-
ca, obuskiwa si, uszczy si. (Sr, bie §ifche

fchuppen obuskiwa ryby, SBarfd). 5 skroba ryby,
czesa ryby.

©chuppen, m. (ber) f. ©cbobpen.

©chuppenhaut, f. (bie) skóra uszczasta.
©d)Uppenpanaer, m. (ber) pancerz uszczasty.
©chuppenthier, n. (baft) zwierz uskowaty, ja-

szczur, L.; cf. Ki. uskowiec, auch Jarocki;
cf. pancernik, SBj., zwierz man is, L.

©chupbenroeife uskowato, uskami.
©chuppenfoura, f.

f.
Sinblatt.

©chuppensahn, m. f. Stnblatt; 2) f. Grbenroürger.

©d)Uppid)t, adj. uszczasty, uskowaty. Gin

fchuppicbter Sßnnjer , bibl. karacena uszczasta,
pancerz uszczasty. (Sine fchuppihte äßurjel ko-
rze uszczkowy = Sat. radix squamosa, B ot.

©chuppig uskami okryty.
@d)Ur, f. (bie) strzy, f. g. y, strzyenie, po-

strzyyny. — ber ©chafe strzy owiec, strzy-
enie owiec.

©chüren, v. a. rütteln, zagarn, nieci, roznieca,
rozgarnia. Da8 %eatx — arzy ogie.

©churf f. ©chorf, strup, g. a, skorupka.

Mrongovins, Deutsch -Polu. Wörterbuch. 1. 3.Lie£

©d)ürfen, v. a. rifceu, fcftneiben, ein Soch machen, 3.

S3, bie <£>atlt — zadrasn, zdrasn skórk.
©chürhafen, m. (ber) *pociask, g." u, pogrzeba-

czka, kosior, koczarga, »szorulec, oog, g. a, L.
©eh u rig ein, v. a. niebr. =: einen ohne sfjotl) unb

SRuijen bemühen, berjrenjdjeren, za— ob. doskwiera,
dokucza, dopieka komu, drczy, trapi kogo.

©churfe, m. (ber) szelma, ajdak, hultaj, skurka
na boty, nikczemnik; cf. ciura, baher ba8 poln.
szucek für ©acfhager; szurek ift im $o!n. nidjt fo

beleibigenb toie szelma.
@d;urfenftreid), m. (ber) szelmowska sztuka,
szelmowstwo.

©churferei, f. (bie) szelmowstwo, niegodziwo,
nikczemno, eig. 9cicbt6rrmrbigfeit.

©d)urfifd), adj. szelmowski, hultajski.

©cburlori), ti. (baä) szurloch; otwór w piecu hu-
cianym, gdzie zapalaj w piecu.

©cburmolle, f. (bie) wena strzyona,
f.
©cherrboüe.

©dnirroura, f. f. äirfroura.

©chui'ä, m. Cber) bie ©churfe, fartuch, g. a, prze-
paska.

©churad)en, n. (bag) fartuszek.

©djüi'äen, v. a. = einen Änoten, eine©chleife fnübfen,

na szype, na kobyk — , na wze — , na fon-
ta zawiza; cf. zadziergn; fid) — przepa-
sa — , opasa si, it. podkasa si, atld) zakasa
si, SBarfd).

©churjfell, n. (ba8) fartuch skórzany, szorc,

szurcfal, »szorstfal, zapaska skórzana, *pjrzedso-
bnik skórzany, *zapanica, L.; fartuch rzemie-
lniczy, cf. Äafd). przedkiepnik.

©churainerf n. (baß) biejenige SSauart, nad) roeld)«r

ein $au6 au8 über einanber gelegten S3alfen erbaut

roirb, szachulec, g. lca, cf. w zrb budowa,
Wasielewski.

©chujj, m. (ber) bon ©eroüchfen, ein in einem Sabre
geroad)feueö 8tei8, iatorol, f.

2) — , ber Änalt eines ©d)ieJ3geroehre8 unb bie

-Öanblung, ba man baffelbe abbrücft unb loebrennt;

ber 3uftanb, ba man bon einem folchen ©chuffc ge*

troffen mirb; bie getroffene ©teile, bie ©d)ufjrounbe,

bie Sabung eines" @d)iejjgeroehre8 K., strzelenie,

strza, g. u, wystrza, postrza; adunek, g.

nku, nabój, g. oju.

3) -, ber 3uftanb, ba ein Ding pd) febr fdjneH

fortberoegt, zapd, pd, g. u, skok, wyskok.
4) — l berSBurf, j. S3. be8 ©elbe8, rzut, *szoso-

wanie pienidzy.
5) — , S3rot, ein ©ebäcfe, pieczywo chleba.

Gr. er fjcit einen — ma dziur w gowie ober

postrzelony; ma wieczek w gowie; cf. nie

staje mu pitej klepki webie, bito go w cie-

mi. SJcit einem — jroei SSogel tobten za jednym
strzaem dwa ptaki ubi (a); na jednej wdce
dwa szczupaki uowi, SBarfch.

Slllf ©Chufjtneite — obóz znajduje si w odle-
goci strzau karabinowego od brzegu
(a); cf. w odlegoci strzau dziaowego (a).

Francuzi w Jlorei ani jednego wystrzau nie-

zmarnowaii (a), (baben feinen — berfchmenbet).

©chuffel, f. (bie) misa, miska, pómisek; cf. mi-
cha, eine grofje — , SBarfd).; cf. przystawka eine

Älofterfchüffel ober im Äinberljaufe bon '3inn auch ir«

bene; pómisek ift fdjon ebler; 3. S3, fajansowy, por-

celanowy ob. srebrny, cynowy; ein 9capf krzynow.
©chüffelcben, n. (ba8) miseczka.

©chüjffelring , m. [ber] prawda stoowa, minik,
L.; kraniec pod misy, L.

©chufjfertig gotowy do strzau.

Schulfrei, adj. bezpieczny od kuli, wolny od

postrzau, niedocigy wystrzaowi; nieprzeby-

ty postrzaem, B. (eig. fchujjfeft).

©d)tlfjünie, f. (bie) linija wystrzau, — strzaowa.

©cbufjmäfjig, fchufjrecht, na strza wystawiony
(jak trzeba).

©d)U[jroaffer, n. (ba6) arkiebuzada.
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©chttjjtoeibe, f. f. Äorallenrceibe.

©d>ti0tt*cite, f. (bie) odlego wystrzau, dono-no strzelby, Tr.; wystrza, g. u. Stuf Sogen
— na strzeleniu z luku.

©chufjlvunbe, f. (bie) rana z postrzau, pocisko-
A\a rana, L.

©chufter, m. [bei] szewc, g wca, niebr. cigni-
skóra, L. (Jj. — bleib bei beinein fieiften Jeli
ezewc, patrz swego kopyta, niechby kady
pilnowa swojego rzemiosa, Trbecki; nie

podejmuj si szaszku pola legawego; cf. nie-

podejmuj si czego nieumiesz; dudku nie grab'

siana, skoro si rodzi grzybem; do kobiaki
grzybie. Cr,, ja ubogi szewiec, niemam co je,
pare lampek mamy, te królowi damy, I U u mi-
tt at*. 1792.

©chuftergefell, m. (Der) szewczyk, g. a, czeladnik
szeweki.

©d)Ufterjunge, m. (b(r) chopiec szeweki, termi-
nator szeweki, ucze —

.

©chufterfneif, m. (ber) gnyp szeweki.
©chufterleiften, m. (ber) kopyto szewekie.
©d)uftern, v. n. szewczy, szewstwem si tru-

dni, szydekiem si bawi, SSaifd).

©d)ufterbech, m. (ber) smoa szeweka.
©chufterpfriem, ni. (ber) szydo.
©chuferfdjmariie, f. (bie) czernidlo szewekie,
szuwaks.

©djute, <Sd)iite, f. szkuta.
©chütenfahrer, m. (ber) szkutnik.
©chutt, m. [ber] gruz, g. u; cf. Srümmer obaliny,

zwaliny, *zawaliny, PI.; spadliny, 'zawaliska,
PI. (Sj. pod zawaliskami domów zgina (a),

beffer zwaliska, SBj.

©chtittbobei, m. (ber) skad zboa na poddaszu;
zsypka.

©chütte, f. (bie) ein 93unb, ein JBfmbel, wizka, 3.

93. somy, wiza, f., kul somy.
©d)ütteln, v. a. trz, Präs. trzs, trzsa,

mehrmalsMrzsn einmal fd)iitteln. ©j. ben ©taub
bon ben güfjen fchiitteln otrzsn proch z nóg.
üDen Äopf — kiwa gowa, trz ober chwia
gowa, J. Kchn.

©d)iilten, v. a. unb n. m. h., sypa, wysypa? ba8

(Betreibe fchüttet fd)lecht zboe nie umotne, Niem.;
cf. su. (Ej. Wysokie tamy su niespracowany,
bronic si wodzie co je podlewaa, PK. <92.

3in etfbad fchtitten nasypa, wsypa; auö einem ino

anbere fchiitten przesypywa.
©chiittern, v. ja. in. %, jittern, dre, trz si.

2) —, v. a. iibl. erfchüttern, zatrzasn. Die Äniee— kolana pod nim zadray, jedno o drugie
sie tuk.

©chuttgelb, n. (ba&) eine 2Crt gelben garbenteigeö,

ber auö Sleiroeifj ober einer freibigen ©rbc bereitet

roirb, roelche fo ftarf als möglich mit bem (Safte ber

Slbignonfchen Seeren gefärbt roorben, szutgelb, Kl.;
gatunek ótej farby.

©djüttgut, n., ©chüttgetreibe, 11., ospa, L., osep.
©chuttbatifen, m. (ber) kupa gruzu, — rumu, 3Se»

fala 37, 26. rumowisko.
©d) fttt ft roh, n. (baB) trzsianka.
©chiitttrichter, m. (ber) sypie, g. pnia, L.
©chtittung, f. (bie) sypanie; 3. S. szpichlerz o
dwóch sypaniach, ex Lustratione; cf. o 2 pi-
trach, skadach, SSaifd).

Schutt ma gen, m.(ber) wóz do wywoenia gruzu.
©d)Ufc, m (ber) obrona, opieka, zaszczyt, pro-

tekeya, zasona, tarcza, cig. ein Sd)ilb.

2) — , cine ©chub; ober galllhür baö einbringenbe
SBaffcr ju hemmen, zastawnik, etawidlo, zasta-
wido, upust, spust.

Unter bem ©cfjutje be8 Shroncü pod tarcz tw-
nu (a). (Ej. ty pod którego berem szukam
schronienia, Godebski. 3f» ©d)lit) nel)incn
okrywa opiek, Poj., wzi w opiek: bro-
ni kogo.

©chtitjbefohlene, m. (ber) oddany komu w opiek,
klient. 2Me — f. klientka.

©d)ut$blattern, Pt. (bie) ospa ochraniajca, ospa
krowia, eig. Äuhpocfen.

@d)ubbrett, n. (baä) stawido, zastawka, t. j.

deska zasaniajca.
©chufebrief, m. (ber) list obronny, L.; list opieki

(a); cf. list elazny.
©cbutjbünbnljj, n. [ba6| przymierze odporne»
©djutjbad), n. (ba6) dach obronny; szopa wojen-

na, Trój.
©d)fitje, m. (ber) eine sjkrfon, roclcfje gut fchiefjen fann,

strzelec, g. lea, kusznik, Oltpoln.; cf. strzelec

kurkowy — aus bem S3ürger*9Serein bon Skarbek
im Huszczyc. (Ej. cechy miejskie, które a za
przedmiecie na przeciw królowi wyszy; za
niemi czed orszak strzelców kurkowych, ma-
jcy na szele króla kurkowego, przed którym
na znak godnoci niesiono koguta z lanego
srebra na wj-sokim kiju osadzonego, Skarb.

2) ber ©d)üt3e = bei ben SBebern ein hohleS an
beiben (Enben fbii3ige6 Sßerfjeug, bie ©pule mit bem
(Einfd)lage bennittclft bcffelbcn burd) bie Äette 311

fchiefjen, ba8 ©chiff, Schiffchen, czonek, g. nka,
nicht: pocka (ber SBebcrfamm), Trój.

©chühen, v. a., ben Sauf be8 SEBaffcrS burd) einen

Sarnin, 93rett K. hemmen, zastawia, }. S3, wod,
aud) zatrzyma, zahamowa.

2) — , ein Uebel bon einem SMitge abhatten, ab=

roehren, einen bor ober gegen etroa§ fchiiijen, firhern,

befcbjrmeii, befehlen, oclironi, broni, obroni,
ratowa, zachowa, bezpiecznym czyni.

(Ej. 2)o6 £>ad) ber fd)lerhten 83auernfathen fonnte

nid)t gegen ben ©d)iiee nod) borni »legen fchittjen so-m pokryte byy (chaupy) (lepianki) a to po-
krycie takowe, i ani od niegu w zimie, ani

od deszczu w lecie broni mogo, Krs. (Ej.

ochroni swój kanton od nieszcz Ca); spo-
soby — uywane we Woszech , aeby si
przeciw upaowi ochroni (a); cf. zasoni. (Ej.

natura dala nam zwierzta, których futra za-
saniaj nas od zimna, Nieme.

©djutjenbruber, m. (ber) kolega konfraterni strze-
leckiej, kolega bractwa strzeleckiego.

©cbutyenb obronny, bronicy, protekcyonalny, 5.

S3, bero protekcyonalne; opiekuczy, a, e; 3. 93.

opiekucze prawodawstwo (<i), — obronny, KV.
©chuhengel, m (ber) Anio stró, — obroca (a);

anio opiekuczy (a); anio opiekun.
©diütjengefellfdjaft, f. (bie) bie ©—gilbe, -Innung,

konfraternia strzelecka, bractwo ober towarzy-
stwo strzeleckie; nad) Skarbek. — strzelców
kurkowych.

©chiitjenhauS , n. (baß) dom konfraterni strze-
leckiej, strzelnica.

©djuijenfonig, m..[ber] kurkowy król, król strze-
lny (a).

©cbütjcr, m. (ber) wod zatrzymujcy, hamujcy.
2) — , f. 93efd)üt3er.

©chu^gatter, n. |bo6] krata, spust kraciany, Tr.

©cbuljgeift, m. (ber) anio stró, gieniusz stró,
duch opiekuczy.

©dmUgclb, n. (bad) pienidze za opiek, oplata
opieki, bie Sßolcii nennen c8 poglówne, g. ego,

©chutjgott, m. (ber) Bóg obroca, Bóg Patron
Bóg bronicy, — opiekuczy, Feliski.

©cbuljgottheit, f. (bie) bóstwo opiekucze Ca)

©djutyheilige , m. (ber) patron, g. a. 2) bie — , f.

patronka. (Ej. wity Floryan patron od poza
ru ognia.

©chuijherr, m. (ber) protektor, obroca, opiekun,
patron.

©chuljjubc, m. (ber) yd patentowany, — uprzy-
wilejowany, yd obywatel.

©djullclftung, i', (bie) uyczanie opieki.

©(hulling, m. (ber) zostajcy pod czyj opiek,
klient, protegowany.
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@d)Uft(o8 bez obrony, pozbawiony opieki.

©(buftmacbt, f. (bie) mocarstwo opiekucze np.

rzeczy pospolitej krakowskiej.
3d) uftman te, m. (ber) opocza i geru. fig. paszcz
"zasona, osona.

<&chuftmauer , f. [bie] obronny mur; fig. przed-
murze.

©cbuftmittel, n. (ba8) rodek chronicy; — gegen

etroaö — — od czego , rodek zapobiegajcy
czemu.

©cbuftbatron, m. (ber) Patron opiekuczy (a).

©dmftpocfeii, f. pi. ospa szczepiona.

©d)iiftrebe, i. (bie) apologia, obrona, mowa o-

bronna.

©djuftrebner, m. (ber) apologista, obroca, mówca
bronicy.

©d)Uftfd)rift, f. (bie) pismo bronice, obrona.

©djuftberfoanb te, m. (ber) wspómieszkaniec za-
szczycony patentem rzdu.

©cbuftwacbe, f. (bie) *salwogwardya, stra obronna.

©dmftroaffe, f. (bie) bro odporna.

©rbuftroanb, f. (bie) ciana obronna.

©diiiftroehr, f. (bie) obrona, wat, twierdza.

©djuftjettet , m. [beri patem, g. u$ cf.? *glejt,

list glejtowy, — elazny, SB3.

©cb trabe, m. tber) Szwab, g. a.

©eh ma ben, n. ba8 Sanb, Szwabia.
©chmabenftreicb, m. (ber) durny figiel.

©cbroabifd) szwabski.
©djroacf), adj. saby, mdy, wiy. Gr. te wte
lepej dumy budowy obal, Feliski Karbara

4; cf. zwattony, krewki, nieudolny, bahy. G£.

babemi tylko domysami sigamy za owe nie-

dostpn zason, Szan. G$. Rasyn w Attalii

wol Bosk przeciw zbrodniczej potdze nie-

udoln dziecin i wiekiem pochylonego Starca

ywym unaoczni! przykadem, F. Wyk.
— Werben slabie, stabn, wile na siach.

Semanben auf ber fcbmacben ©eite angreifen uj
kogo ze sabej strony, äöarfd) ; cf. zaszed go
z maka ober makutem, äBarfcb.

JMe fd)Wacbe ©efunbhelt sabe zdrowie, nadwe-
rone — . (Sin fcbwacbeS ©ebadjtnifj saba pami.
Serlaß mid) nicht, wenn id) fchrpad) werbe gdy usta-

nie sita moja, nie opuszczaj mi. ©in fd)Wacber

SReilfd) czowiek mdy, saby, omdlay, eig. o[)tt=

mäd)ttgi fcbmacheö gleifcb mde ciao, (MM ), sabe
ciao;' fdirtmd) im (Stauben w wierze saby. 3?ie

Äraft ©otte6 ift in ben ©cbmachen mächtig moc Bo-
ska wykonywa si w staboci. £)ie ©djwachen

tragen znosi sabych.
©d) mäche, f. (bie) sabo, krewko, mdo, u-

omno, nieudolno. G$. czuj nieudolno
si (a); bezsilno (a).

@d)Wad)en, v. a. osabi, osabia, mdli, nadwe-
ry, wtli kogo. Gin Jungfrau — zgwaci
dziewczyn, — Pann, zely dzieweczk, gwat
czyni dzieweczce; cf. kwiatek panieski ze-

rwa, — zupi. #erjen§=2:raungfeit fchroacbet bie

Ärafte smtek serdeczny odejmuje siy, bibl.;

smutek serca wyciecza siy ift mohl üblicher.

©d)Wacbbeit, f. (bie) sabo, mdo, krewko,
uomno, osabienie, zwtlenie. Gr. fid) feiner

— rühmen z krewkoci si chlubi, MM. 2Cu8 —
fünbigen z uomnoci zgrzeszy.—

' bea SeibeS mdo ciaa, MM.; sabo—;
— begeben dopuci si saboci (krewkoci).

©chwad)heit6fünbe, f. (bie) grzech uomnoci ob.

— uomny, — z krewkoci, cf. o pp. bie 33o8«

heitSfünbe, borfüijlicbe §3egehung6fiinbe grzech dopu-
szczenia, umylny, zoliwy, wystpny.

©d)rDad)berjig, adj. sabego serca.

©d^machherjigfcit, f. (bie) sabo serca.

©d)Wacbfopf, m. (ber) pógówek, czowiek sa-
bego rozumu.

©d)Wad)fÖbfig ze sab (tp) gow.
©d) W ud) I id), adj. sabowity, a, e.

@chmachlid)feit, f. (bie) sabowito.
©rhroachling', m. (ber) czowiek sabej natu-

ry, — sabowitego zdrowia, fig. czowiek sa-
bej gtow3r

, miakiego rozumu.
©djtoacbfiun, m. (ber) sabo rozumu albo u
mysu.

©djmacbfinnig sabego umysu.
©chmacbfinnigfeit, f. (bie) sabo umysu.
©cbmädning, f (bie) osabienie.
© cl) w a be n,

' m.,
_
SDcannagraS, 9ttannafd)Wingel, Manna,

Gj. niechcieli ydzi manny, niech teraz jedz
gówno, äBarfcb» -2) — f GntengraS {2at. poa fiui-

tans) manna, trawa manniana, gatunek kostrze-
wy, Ki. 3) - , bie Steibe be6 mit ber ©enfe abqe=
hnuenen ©eheibeg ober ©rafes, fo mie aucb bie Sreite,

ber Stanin , welchen ein SDxäher im SJiaben mit ber

©enfe bereichen tarim vulgo ©chwatt pokos, g. a.

4) para (w kopalniach).

©chWabencjrüfte, f. (bie) manna, wróble proso.
©chwabenfegg f. f. 4jirferiebgra8.

©cbwabrone, f. (bie) szwadron, g. u, rota konnych,
poczet.

©chWabroneur, m. (ber) tarkot, wielomówca.
©cbmabroniren, v. a. szwargota aud) szwadro-
nowa , äBarfd). ; tarkota jzykiem, mle j-
zykiem.

©eh Wäger, m. (ber) szwagier, g. szwagra; 2)
—

, ber sßoftfnecht postylion, g. a.

©rhmagerin, f. (bie) szwagrowa, bratowa.
©cbwägerfd)aft, f. [bie] szwagrostwo, powino-
wactwo z maestwa, szwagierstwo.

©d) w aber, m., ncraltet für: ©cbwiegerbater te, g.
tecia, üblicher alö wiekr, g. a.

©chwalb, f. (bie) jaskóka. 2Me UferfchWalbe
gregoka. Ginc junge ©chwalb jaskol, g. ecia.

Gin — madjt feinen Sommer jedna jaskóka" nie
czyni lala; nie czyni miasta jedna chata.

©cbwalbenfraut, n. großes, f. ©cböllfraut, großes 2c.

ÄleineS —
f.

SBlutfraut 6), Sat. geranium rober-
tianum).

©cbWalbenneft, n. (ba6) gniazdo jaskócze.
©cbwalbenfdjwanj, m. (ber) ogon jaskóczy;

2) — , fig. o wielu rzeczach temu podobnych,
np. w architekturze wojennej, tudzie u rze-
mielników wider z dwiema ostreml kocami
nakszlat ogona jaskóczego.

©cbwalbenmursel, f. f. Slc&culapie, gemeine.

©chwalb en 3 ag el, m. f. (£r)renprei8, unechter prze-
tacznik nieprawy.

©d)Walg, m. (ber) otwór lub czelu w piecu
szmelcowym przez któr pomie bije na me-
tal lub spi u dzwronolejów.

©chwali, m. (ber) eine SHenge fid) Wellenförmig be*

wegenber Dinge; überhaupt jebe große SDcenge ohne
Drbnung, ciba, tum, kupa, mnóstwo, wielo,
gromada; cf. hurm (im ©ned)ifchen horme) Wel«

d)e§ aber nur adv. gebraucht Wirb, 3. 33. hurmem
baufenweife. Gin — bon SBorten tum sów.

©djmallfaibe, f.
f. Jreibfarbe, rozczyn jczmien-

ny, Tch.
©d)Wamm, m. (ber) gbka, *gbka, ein — 311m

SSafdieii; hubka, 311m geuerfahgen, aud) agiew,
SBarfd).; grzyp, ein $Uji cf. pieczarka, eigentlich

Ghambignon. en — aubrfidfen gbk, wycisn
unb nicht wytoczy, SBarfd). ©elber Sodierfdjroamm
óiak, L 2) — , ein fehlerhafter Stu6roucb§ an

thierifchen unb menfchlidjen .Körpern narol, naroli-
na, narost unb narostek, wyrostek na czem, np.
na skórze, na ranach, dziw miso, polip, dzi-

kie miso, S($oln. unb Stuff. — jtim 3ünben agiew,
hubka, feltener gubka.

©d) ma mm ar tig gbkowaty.
©d)mammbüd)fe, f. (bie) pudeko na hubk.
©ChW amtlichen, n. (ba8) gbka maa, gbeczka;

2) — , bei fleiiien Äiiiberu, f. ©diroämme, grzybki,
biae krostki (Sat. aphthae), DD.; cf. bedki, L.,
cf. ple lub zgaga w gbie, L.
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©cbmümme, f., olö Äranfbeit bei Flciuen JUnbern,

grzjbki, PI.; biae krosiki, DD. (Sat. aphthae);

cf. SHitfT- motoczniea — mleczniea; bedlki pl.

©d)mammid)t, einem ©djmamin ähnlich,"^
ad : £eb .

©cbmammig, ©cbmamm enlbaltenb, j i *>

czasty
, gbczy8ty; hubczasty, grzybiasty,

grzybkowaty; cf, I gbczasty, weniasty. gj.

weniasta ciaia konstytucya, DD. 5 cf. nalany,

bom Äorber, ber aufgebunfm ifti fdjmammicfctee

83rot chleb pulchna-, im böljern ©rab fagt man aucb

palcbniuchny.
©cbmammf euleben ober ©cbmammflöfjel, lane kluski,

©r. zjad porey dobrego rosou z kluchami la-

nemi, SBarfd).

Sdjroan, m. (ber) abd, g. dzia, äBarfrb., unb nie

abcia
Sdiroanen = in 3"f- adJ abdzi, ia, ie.

©dp ma 11 en, v. n. m. fi., f. ahnben, przeczuwa, tu-

szy, spodziewa si.
©cbmanenboi, m. baja abdzio\w.
©cbroanenfeber, f. (Die) pióro abdzie.
©cbmanengefang, m. (ber) piew abdzi,
©chnjaneuhalö.'m. (ber) szyja abdzia.
©d) ma ng, ra. (ber) ber 3uftanb, ta fid? ein Ding

in einer fdjmiiigenbcn Bemegung befinber, ber©cbmung,
cf. ©ang, bujanie, koysanie, kolebanie, macha-
nie, bujanie si, kolysajcy si ruch, dynda-
nie si, *choiebanie; cf. szwank bebeutet eigentl.

Scfcabehj 2) —
f. ©cbmanF. gr. im ©cfcmunge fein,

b. i. geroobnlia) üblich fein, by w biegu, — w ru-

chu» fig. by we zwyczaju, syn, bra gó-
r, wzmaga siej cf. potocznym by; cf. oswo-
jonym by; Sr. jknijmy na widok oswojonych
wystpków, Woronicz.

Sine ©loefe in ©djronng bringen dzwon rozbuja,
rozkoysa, rozmacha. Dafj©ered;tigfeitim©cbtt>auä

ge gehe aby si sprawiedliwo wzmagaa ober na
nogi wzniosa, gin ©adje mieber in — bringen

wprawi co na nowo w ruch, — w bieg,

podwign co, w klubi co wprawi, —
przywie, naprawia co.

©cbroangbaum, m. (ber) drnek, holoble. Pl.

g. bli

©djroangel, m. (ber) ber Älöpbcl in ber ©locTe

serce; cf. machadlo, ruchado. 2) — beim 3'c b-

brunnen, óraw', g. wia; cf. laska ober erd do
cignienia wody.

©cbroanger, brzemienna, ciarna, w ciy, przy
nadziei; Äafd).: pkata. «fjodjfebrodnger bliska

poogu; 3 S3, bdzie myla, e zastpia, alter

Tlut ; fdjmanger geben w ciy chodzi; fig. mit

etroaö — geben mie gow czem nabit, mie co

na myli, w zamiarze, knu co, snowa co. (Jr.

fle ift im ©djlaf frbmanger gemorben kucharka,
która nieboga we piczki grochu siej bya w
strczkach odjada, alter 2iut.; — werben, zaj
w ci. gr. er gel;t mit Unglütf fcfcmanger ywot
jego gotuje zdrad (nieszczcie) bibl.

©damaligerer, m. (ber) zapodziciel, *stupralor,
sprawca ciarnoci. gj. mer mar ber — ? od
kogo to dziecko? kto ojcem tego dziecka? kto

j przyprowadzi w nadzieje? kto z tob obco-
wa? kto z tob mia do czynienia? z kime
miaa do czynienia ?

Sd) ma u gern, v. a. ciarn zrobi, brzemienia
nabawi, brzemieniem obciy , L.; cf. ode-
bra paniestwo; cf. spodzi dziecko; cf. im
gemeinen iieben dziecko zrobi, brzuszek zrobi)
spata ift febr niebrig. (Sr,, mer bat bidj gefdfcmän»

gert, fcbeijmcifc, któ ci si t lalk przysuy?
»Pr.=*Polil. böflicfj: któ ci przespa.

5) — , fig. befruchten, fruchtbar machen, upodni,
zapodni; napeni.

©cbmangcrfcbaft, f. (bie) brzemienno, ci-
arno, zajcie w ciy, (a); cia, 3. S3. —— Królowej, (a); cf. ciar, g. u. <5r.. donosz
ci o szczliwym zajciu w ciy Cesarzowej

Jejmoci. Gr. w czasie ciaru, DD.; zaj-
cie, DD.

©Cbroanf, adj. smagy, wysmuky, gibki, kibitny.
gitki. (Sr- eine fdjmanfe SBeibe smaga wierzba.
(Sr. wysmuky jak trzcina chopiec.

©cbmanf, m. (ber) PI. ©cbmätife, eine luftige ©djerj-

lebe, ein feberäbafter ginfall, ©djtiafen
, hoffen , u-

cieszny kawaek, zabawny koncept, art, kro-
tofil.i; cf. facecya.

©co ma 11 ten, v. n. m. r).
!

, fieb bicgfam unb mit einem
©tfcrounge bin unb ber bemegen , manfen , taumeln,

uneig. uneittfcbloffen fein; uiibeftimmt fein, chwia
si, kiwa si, chyli si, ugina si, buja si,
tacza si, chelba si; cf. waha si, koysa
si; cf. szwankowa eig. ©djaben leiben, SBj. 3"
feinem Gntfcbluffe — waha si ob. chwia si w
przedsiwziciu. Der S3ruten febro anft am ©biefjc

piecze buja si , skacze na ronie , äßarfd).

Die igiefcen febmanfen bon SBinben erfcfcütteit dby
chwiej si ober bujaj si od wiatru , SBarfcb.

Sin fdjmanrcnber Sluobrucf wyraz ciemny, niedo-
kadny, niepewny, *obojtny.

©dpmanten machen zachwia kogo. SBobin
fcfcmanfen chwiejcym sie krokiem pój gdzie.

©cbmanteii, n. tbaö) chwianie si, chebanie si,
kiwanie si, koysanie si, bujanie si; fig. nie-

pewno, zmienno.
©cbminJen, v. a., fd)manfen marben, nur bon fliiffl»

gen -ftßrbem, chyba, chybn, chybota, rucha,
trzsa, wypóka.

©djmänffeffel, m. (ber) miednica, wanienka w
pokojach do wyplókania kieliszków.

©djroanj, m. (ber) ogon, g. a; cf. chwost, mel)r

iRuff.; cf. S3öi)m. omiotak; cf. S36l)in. - beS #iv*

fdjeo pióro ; — be8 gud)fee prt ober prut= aiutbe.

Der — an einer 9Me ogonek otih" ogon u no«y;
cf. ogonatki folche gefdjmanjte Sioten. Der — eineS

<£>afen kosmyk zajczy ober ogon zajczy;
osmyk. Der — cince* gifebeß plusk rybi, ogon
rybi , e nim w wodzie pluska. Der — ant

Äleibe ogon u sukni damskiej; cf. rucho? im
oitpoln ober hßfievri ©rt;l. gj. mit bem ©cbmana
mebelit ogonem macha, — rusza.

©cbmanjbein, n. (ba6) kupr, g. a, ko kuprza-
sta; gastrzyca, gegzoka. Trój.

©d)mcin3d)eii, n. |ba6| ogonek, g. nka.
©rbrnciiijeln, v. n. m. i) ogonem ober ogonkiem
kiwa, — robi, ogonkiem rusza, — macha,
kuprem krci; cf. liebfofenb mit bem ©rbmatije
mebelll przymilajc si ogonem krci.

© d} m ä 11 j c

I

)) f e 11 n i

g

, m. [ber| Pl. ©cbmanjelijfennige,
obrywki, pieniki z obrywków, *urywczy za-
robek, kubanek, g. nka, ift fiblicb, SBj

©cbmaujen, v. n. m. 1)., mit bem ©d)roati3e mebeln,
bef. bon ben Rauben, ogonem krci, — wiercie,
uneig. [ben ^intern im ©eben hin unb ber breben
dupk krci, — wiercie, Baber krtodupski
ein fold)er 9)tcnfd).

2) — , nadiklffig unb oI)tie_ Slbfldjt bin» unb f>ergc-

ben, krci si, wiercie si niepotrzebnie, ba-
amuci.

3) — , al8 v. a. mit einem ©dbmanje berfeben, o-
gon przyprawi, zaogoni. gj. gin Änabe
fdjmäiut bie ©d)ule, menn er biefclbe mutbmilliger

»Beifc berfaumt, chopiec wagusuje si. gin ge»

fdjmailjte 9(ote ogonatka, nota z ogonkiem.
©djmaiijfeber, f. (bie) pióro z ogona.
©d)manjmeife, f. (bie) sikora ogoniasta, ogo-

niczek.

©djmanjberrude, f. (bie) peruka z harcabem ober

warkoczem.
©djmaiijriemcn, m. (ber) rzemie podogonowy»

cf. podogonie, Aut.; cf. pochwy.
©cblunnjfdjraubc, f. (bie) szruba tylna u strzelby,
kurek ift ber ^a()ii aber mobl szruba rurowa i

tylna, KV.
©d) ma 113 ft cm, m. (ber) kometa, m.
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©d)roanjftüdf, n. (bag) 3. 33. bom SRinbe, krzyów-
ka, äßarfch. ; krzyowa sztuka misa, 9Barfd).;

cf. ogonowa sztuka misa, L.; *oguzie , L.;

cf. *siek. Da8 — bom gifche ogonowa sztuka
ryby, plusk, L.

©rhroattjrourjel, f. (tie) korze ogona (zkd
wyrasta).

©diroappen, v. n., ficfj in dnem ©efäfje beroegen, tron

flüfflgen Äßrpern, cheba si. 2) klasn,
klaska.

@d)roapp8, interj. chlust, baws, szust , smyk.
Gj. fchroappS befam er cinö hinter bie Obren chlust

dosta w pysk ober szust , SBarfch.

©chroär(en), m. (ber) wrzód, g. a, cf. g. u,

sadzel, g. a; nabrzmiao, eig. bie Slufgebutl*

fenbeit, ber Auflauf.

©throären, v. irr. 11. m. h. u. f.Imperf. ich — , er

fcr/roor, Conj. bajj ich — , er fchroöre, Part. prt. ge=

fdjrooren, jtrzy si, nabrzmie, nabiera si,
(o wrzodach ober bolakach). 68 ift ihm einfüge
herau8gefchmoren oko mu si wyjtrz^lo ober

wypyno, 33j. , cf. wrzód obra si i przepk,
Dz. zdr.

©chtoarf, m. (ber) chmura.
©d) marin, m. (ber) ein unorbentlicher |>aufe, ein ber?

roorreneS ©eraufa) machenber lebenbiger Dinge, rój,

kupa tum, zgraja, ciba, gromada tmb nad) Tr.

and) hurm, tuszcza, rzesza, chmara, mnóstwo;
cf. szaracza fig. eig. «gyeufdjredfen ; Gj. szaracza
ornych narodów w rozsypk idzie, "Wo-
ronicz.

Gin — Bienen rój pszczó. Gin — Betrunfener

gromada, tum, kupa ludzi pijanych. Gt.

chmura pszczó, — much, — ludzi, SBarfch. Der
Bienenfchroarm rój pszczó ift beffer al8 nach Tr.

rój pszczelny.

©d) mar men, v. n. m. &. roi si, eig. bon Bienen,

aber aud) fig.

2) — , raufd)enben Vergnügungen unb Stufifcfjroei»

fungen jur Ungebühr nachljängen , hula , zbytko-
wa, deboszowa, birbaniowa.

3) — , fid) ohne Drbnung unb Slbficht unb mit ei=

nem ©eräufche fcijnell hin unb ber bemegen, buja
sobie, hula, szale, rozgardyas stroi, haaso-
wa, *szaszorowa, bonowa, lusztykowa.

4) -—, bunfele ober berroorrene Sßorftellungen jum
9tad)theile flarer unb beutlicher jum Beftimmung§=

grunbe feiner Urtbeile unb ^»anblungen annehmen,

uroi sobie co w gowie , marzy , fantasty-

kowa, fantastycznie myle, szale, bredzi,

buja mylami i cf. fig. majaczy, eig. irre reben

hon Äranten; cf. baamuci si, *szumibowa, baa-
mutach r. De8 SHad)t8 fchmarmen hula po nocy. Die

Bienen fchmarmen pszczoy si roj.

©chTOärmen, n. (baS) rojenie si; hulanie, zby-
tkowanie, szalenie.

Schwärmer, m. (ber) marzyciel, g. a, (a); cf,

marzeniec, g. ca, szurnieb, g. ba, baamut,
fantastyk, fanatyk, g. a, czek chymerycznemi
karmicy si mylami» cf. witoszek, na-

boni, (a). 2) — , hulacz, debosz, g. a. Der

Stachtfchroärmer nocny ptaszek. 3) —, im geuer*

Wert, 8zmermel, g. a, raca maa wykiem bie-

gajca.
©d)teärmerei, f. (bie) marzycielstwo, mrzonki pi.

Trent, marzydo, przywidzenie, urojenie, fa-

natyzm; — in ber Religion przewrotna zagorza-o w rzeczach wiary, wiara w faszywe na-

tchnienia i objawienia, baamutny mylenia spo-

sób, balamuctwo.
©chroarmerin, f. (bie) marzycielka, fanatyczka.

©djmarmerifd), adj. fantastyczny, fanatyczny?

cf. entuzyastycznyi pieszczcy si marzeniami,
zapaleczy. Trój.

©ehroärmjeit, f. (bie) ber Bienen czas rojenia

sig pszczó.
©chroarte, f. (bie) bie bide bart Dede ober .giaur,

skórka, skóra gruba, *kirda, eig. ©pecffdjroarte,

Tr. ; skórka wieprzowa.
2) — , bie" bon ber äugern ©eiie eines Brettfiofce8

abgefcbnittenen Bretter, *foret ober *forszt, skrajna
deska, tarcica od brzegu czyli od kory drzewa
rznita, oblader, obladra, okrajka, okrawek,
*czwarta. Gin alte — stara ksiga, szparga
stary.

©chmar tig, adj. eine bicfe harte .giaut enthaltend
krzepk skór majcy, skórowaty, skórkowaty,
*kirdowaty. *

©d) roar 3, adj. czarny, a', e; fchroarj merben
czernie; fchroarje Slugen czarne oczy; cf. czar-
nobrewka ein SJtäödjen mit fdjroarjen

_
2(ngen ;

fchroarjCS Brot chleb niady, czarny, niejasny,
czarny rany chleb, 9Juff. unb $ßi>$ßoln. ©chroarj

auf Sßeifj czarne na biaym. Die fchroarje Äunft
czarnoksistwo, czary, czarodziejstwo, magia;
2) — , bie fchroarje Äunft, eine STrt be8 Äupferfte*

djenS, ba bie ganje platte rcollicht überpflügt unb bie

liebten [©teilen befchabt roerben, sztuka grawiro-
wania czyli rycinowania, gdy caa blacha
weniasto poorana , a jasne miejsca skrobane
bywaj; fchroarj macfjen uczerni co. §iu8 fchroarj

roeifj machen czarne wr biae obraca , biae za
czarne, a czarne za biae przedawa ober — u-
dawa, szawij w pokrzywy odmienia;
fchroarjeS 3Mb dziki, dzikie winie, a podug
niektórych i niedwiedzie i borsuki. (Sine

fchroarje ©eele czarna dusza. Die fd)roarje Shot
czarna zbrodnia, szkaradny postpek. Die
fcfjmarje SBäfche brudy, Pi. SBäfche fchröarj machen
zbrudzi bielizn.

©djroarj, n. (ba8) czarno, czarny kolor, czer,
f., czernido; fpanifch — farba czarna hiszpaska,
Tchn — im ©efid)te czarniawy na twarzy.

©d)marjängig, adj. czarnooki, a, ie , oczu
czarnych.

©cbroaijblau, adj. czarnomodry, czarnogranato-
wy Ober z czarna granatowy.

©chroar jbled), n. blacha elazna, Tch
©chroarjbraun, adj. czarnobrunatny, niady,
smagawy, L.; niadawy, czarnokasztauowaty,
brudnocisawy; ein fchmarjbraune8 SJferb ko ka-
rogniady, SBarfch.

©cbroarjborn, m. f. ©chlehbom; 2) f. ^»irfchborn.

©chroar je, m. (ber) murzyn, *nigryt, g. a, Tr.,
cf. neger, g. gra, B 2) bie — , f. murzynka,
negerka, *nigrytka?; 3) ba% — , n. czarne, g.

ego, czer, f.; czernido. Da8 — im Sluge

czarne w oku, zrzenica, pupila. Da8 — in ber

©cheibe cel czarny w tarczy strzelniczej.

©chroär je, f. (Die) czarno, czer, f., czernido.

fig. okropno, podo (czynu lnb myli).

©chroär jen, v. a. czerni; ii) —
, fd)tmtjig machen

zbrudzi; fid) — zaczerni si. 3) f. fd)tmtggeln

przemyca.
©djroar jfärber, m. (ber) czarnofarbierz, g. a.

©chrobrjflecfig, adj. czarnonakrapiany, czarno-

plamisty, czarnoctkowaty.
©chroär jfleifd), n. czarnina, czarnuszka.
©d)roarjgelb, adj. czarnoóty.
©chroarjgrau, adj. czarnosiwy, ciemnosiwy, L.;

czarnoszary, bury.
©chroarjhaarig, adj. czarnowosy.
©chroarjbafer, m.

f.
Barthafer.

©rbroarjbolj, n. , ba8 Sffabelhofj, iglaste drzewo
Sylwan; pilkowate ober ywiczne — , czerwo-
ne drzewo; cf. igliczne drzewa, Bhsz.; czarny
las, Stuff.

©chroarjfeljlchen, n. <ba8) czarnogardl, g. a.

©chroaijfobf, m. [ber] czarnogów, g. a, czarno-

eb, g. ba, iffiarfd).

©chroarjfraut, n. f. GhriftobbSFraut.

©d)marjfümmel, m. [ber] czarnucha, g. y, Ober

czarnuszka, g. i.
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2) — , Scarbenfraut, bzucha, bzducha, bzicha.

CSiit. melanthiura nigella). 3) —
f. Garbe.

©d)roar}fünftler, m. (ber) czarnoksinik, g. a.

©d)limr jfllpf er, n. czarna mied, Teh.
@ ch roär.} I id), adj. czarniawy; adv. czarniawe
©d)roar}mcife, f. [tic] czarnogtówka.
©d)rDar}babpcl, f. |". Klberbaum:

© d) roar jjr orf, m. (ber) czerniec, g. ca, *duchniak,

L. t. j ksidz (w czarnej sukni).

@d))oai'}rotl), adj. czaiooczerwopy.
diroarjfauer, n. (bao) czarnina.

SdiroarjfdiCCTe , t', (bie) czaruosrokaty ko, sro-

kacz, czarnonakrapiany ko.
©d)roar}fdiimmel, ni. (ber) czamosiwy ko, L.

@diroar}fl|reififl, adj. czamostrefiasty, w czarne
paski.

©(bJnorjtttune, f.
f.

£ar}tanne.

©throat }tiipfelig, adj. czarnonakrapiany.
<Srhroar}roalb, ni. (ber) bór, g. n, czarny las,

ä3öl)m.: szumawa, benn szuma bebeutet im ©labt»

frben nad) L. einen SBalb, biefleidit SBalbgcbitge ober

Skrgroalb, baher bab Sürfifdje Szumi.
©d) mar 3 rochen, m. (ber) krowia re rolna,

KI, dzwoniec rolny, Jndz.; krowia pszenica,

Hgn.i (fiat melampyrum arvense).

©d)roar}roilb, n., milbe ©rhrocinc, Saren unb £ad)fe,

dziki, PI. j zwierzyna czarna, dziczyzna; dzi-
kowina, czarne pole, czarny zwierz.

©djroarjtüinbe. f. f. SSiidjloinbe.

©d)liHir}rt>ollig czarno weniasty.
©d)mar}rour}cl, f. f. Scinroed, gemein.

©d) 10 a (3 eil/ v. n. ill. 1). wiegoia, papla, baja,
ple, Praes. plot, Praet. plolt, gada, bredzi,
blazgoni. Gj. er fd)l»aht ei ft roaö mówi co mu
lina na jzyk przyniesie. 8lu8 ber ©d)ll(e

febronftfn , o.
*

i. anbertraute ober geheime ©inge au3
blofjer 23egierbe ju reben, oenathen ze szkuty pa-
pla ober — baja, wygadywa rzeczy powie-
rzone bez pamici, plotki rozsiewa.

©d) mat} en, n. {bab} gadanie, bajanie.

©d)ro(it3cr, m. (ber) gadacz, g. a, SP.} rozpra-
wiacz, SP.; papla, gadua, wiegot, breda, ba-
jarz, plotkarz.

©chroätjerin, f (bie) wiegotka, papla.

©djtualjhaft, adj. wiegotliwy, gadatliwy, wie-
lomówny.

©chroatohaftigfcit , f. (bie) wiegotliwo, ga-
datliwo, wielomówstwo, SP.

©djmebe, f. (bie) ber 3uftaub, ba ein ®ing febjoebet,

wiszenie, uniesienie; utrzymywanie si w
równowadze. 3tl ber ©djmebe fein by w za-
wieszeniu f. fcbDCben, L. ; cf. *polednia,i po-
len, L. wisiadlo, wieszado Ii. (>£)ängeftange).

©d)mebcn, v. n. m. (;. unosi si, unasza si
nad czem, wisie} snu si, buja, lata, wa-
ha si. Gj. ciao na chwil w powietrzu jest
zawieszone, Sylwan. 3ln ©efabj fdjroeben w
niebezpieczestwie by. Sjor Slugen — przed
oczyma by, snu si. G$. dusza buja po obo-
kach, Krs. Sm ©ebäd)tni& fcrjroebcii snu si w
pamici, "ochapia si. Gr,. co mi, em j
«dzie widzia, po myli si (oczy, Tre-
b e c k i.

lieber bem SBaffer -, in ber 2ufr fdjtoeben uno-
szc si ober buja si nad wod, na powietrzu.
G6 fchroebt ihm in ©ebanfen obraz piknej nie-
wiasty cigle si mu bka na myli, Poj.
Dao SBort fd) locht mir auf ber 3unfjc wije mi si
Ober mietle mi si na jzyku ober mtli mi si
to sowo, L.; na jzyku mi jest to sowo, Tr.,
jest co na myli, oto mi sic krci, Bohom.
Jmifdjen fturd)t unb Hoffnung fdjlocben midzy bo-
jani i nadziej waha si, U. 2)fe ©ad;e
fdjlucbt nod) bor ©evid)t sprawa ta wisi jeszcze
przed sadem, — toczy si w sdzie. Gjc. spór
toczy si jedynie w drodze eksekueyi , Doc.
tr. ; cf. negocyacye toczce si, L. lieber bem

Raubte fd)roeben wisie nad gow} cf. nad karki
srogie miecze stoj, Krs.

©d)roebc, m. (ber) Szwed, g. a.

©djmebin, f. (bie) Szwedka.
©dimeben, n. Szwecya.
©djroebifd), adj. szwedzki. Der Äönig bon

©d)li>eben król szwedzki, szwecki.
©cbroefcl, m. (ber) siarka; natürltd)cr unb fünftlicber— siarka samorodna i dziatana, l>. $fllf)l,

ber mit — brennt, bibl. jezioro gorejce ogniem
i siark.

©d)roefelatiflöfung, f. (bie) roztwór ob. rozczyn
siarki.

©d))oefclbab, n. (ba8) kpiel siarczana.

© d) lo e f e l b a l f a m , m. (bet) balsam siarczany,
T eh.

©diroefelblumen, PI. kwiat siarczany, tre,
siarkowa, siarka sublimowana , Tr; kwiat
siarki, Techn.

©chmefelbampf , m. (ber) para siarczysta, —
siarczana, SB}., cf. zaduch od siarki.

©djrocfeler}, n. (bab) ruda siarczysta.

©chmcfelfabcn, m. (ber) nitka siat czysto, siarko-
wana ni, siarnik, L.

Sdjloefelgeift, m. (ber) duch siarczany, B.
©cbioefelgelb, adj. siarkowaty, koloru siarko-
wego.

©djmefelgcftanf , m. (ber) zaduch siarczany,
smród od siarki.

©diloefelgrube, f. (bie) kopalnia siarki.

©chroefelhaltlg siark w sobie zawierajcy.
©d)H)cfelhöljd)cn, n. (baó) drewienko siarko-
wane, siarnik,L. siarczy k, sia rniczek,zapaka, SB}.

©djmefelhute, f. (bie) siarkownia, L.} siarko-
wa huta, L.

©cbroef elidjt, adj., bem ©d)loefe[ ähnlich, siarkowa-
ty, siarczasty, siarczysty.

©d)loefclig, adj. ©d)loefel enthaltene, siarczany,
siarkowy.

©d))uefelleber , f. (bic) wtroba siarczana, *siar-
czak , L.; wtroba siarki, Tch.; beffer neuer
siarczyk potau, SB}.

©chroefelmild), f. (bie) siarka opadnita, mleko
siarczane, 3t-, (Sat. lac sulphuris ober sulphur
praecipitatum), 3$-

Srhrocfeln , v. a. siarkowa, siarczy, usi-
arczy, L.

©d)ro efelol, n. (ba6) witryol.
©chmefelquelle, f. (bic) ródo wody siarczonej.

©d)roefelregen, m. (ber) deszcz siarczysty ober— siarczany.

©d)rocfelfalbe, i. [bie] siarczana ma.
©cbmcfelfauerfal}, n. siarczyk, siarczan, SB}.,

*siarcznik, L.
NB. siarczan alö subst. bc}cid)iiet aud) ba6 beut.

adj. fchmcfclfaucr, fo bog ba& ©ubftrat ber d)emifd)en

93erbinbung in ben (Jen. tritt, }. S3, fdjroefelfaurcs

Äubfer, — r Stall, siarczan miedzi, wapna W.
©chloefelfaure, f. (bie) kwas siarczany, ober —

siarkowy, SB}.

©djroefelfbirituö, m. spirytus siarczany, Tch.
©diroefelftroill , ni. (ber) rzeka siarczana.
©d)loefelroerf, n. (bab) zakad siarczony, huta

siarczana.

©chtoefcltuur}, f. f. ^aarfrang.
©d)locibnil}, cine ©tabt, widnica, L.

©d)ioeif, m. (ber) ogon, g. a, chwost, 31 uff j
—

ani itlcibc ogon u sukni, *rucho.

©d) mc ifen, v. n. m. I)., fid) in einem iDcien Sfaumc
l)in» unb herberoegen, buja si, tua si, rucha
si. 2) -, alö v. a. mit einem ©djioeife beifeben,

ogon przyprawi. 3) — , bogenförmig au6fd)iieibcn,

obczyslo z okrga co wyrzyna , naksztalt
figury pótcerklowej co wykraja

, jak szyj
do szaty.

3) — , fegen, befonberö iu ber Sanbloirthfrhaft bom
(Scheibe, wyczynia zboe} ein ffllaö — azklan-
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k puka. ©efchroeift piknym ogonem opa-
trzony.

©chmeiffäge, f. (bie) pita do wyrzynania czego
oblczysto Ober z okrga.

©d)roeifftern , m. (bei) gwiazda ogoniasta, ko-
meta, in. unb f., miota na niebie, gwiazda z
ogonem.

©chroetfung, f. (bie) bie bogenförmige Runbung,
wyrnicie ober wycicie obczyste jak u

miednicy barwierskiej.

©chtoeige ober fchmeig milcz, cyt.

©chmeigen, v. irr. n. m. b., Imperf. id) — , er

fchmiea, Conj. bafj id) — , er fchroiege, Part. prt.

gefcbWiegen, milcze, Praes. milcz, Praet. milcza,
umilkn, zamilkn, Fut. umilkn, zamilkn,
Praet. umilk.

<£$. fchmeig unb halt ba8 Wlani milcz i siul gb
ober a wó rk na usta , trzymaj jzyk za
zbami. Der thut" roeiSlid) ber ba fchmeiget, bibl. ten

co milczy, uznany bywa za mdrego, cf. gupi
baje, mdry milczy, Sr berfbrach jti fdjroeigen da
sowo na sekret, SP. 3" gefchroeigen *merze-
kc, niemówic, e nierzek. Seine 3 t|n9 e

fchmeigen, bafj fie nichts übeleS rebe, bibl. pohamo-
wa jzyka od zego.

©chmeigen, n. (ba8) milczenie.
_ 65. ba8 feinbliche

geuer jum ©djroeigen bringen nieprzyjacielski o-

gie do ustania przyprowadzi, (a); armaty
przywiedzione zostay do bezczynnoci ober

przymuszone do zaprzestania ognia, (a).

©chroeigenb, Part. milczcy; fiillffhroeigenb babon
geben milczkiem odej.

©djmeigfam, adj. berfchmiegen, milczaty, beffer nie-

mow ny, milczcy.
©d) meigfamfeit, f. (bie) maomówno, *milkli-

wo Truj , cicho.
©chmeimen, v. n. m. I)., fraftlo8 bin unb ber man*

fen, tacza si bez siy. 2) — , bcrgefjen, üer-

fchminben nikn, znikn, gin.
Dao ©efid)t fchmeimet mir wzrok mi ginie, sa-

bieje, mdleje. 3) —,
fchminbellg roerben, in Dbn*

macht fallen zawrót gowy cierpie, omdle,
omdlewa, *^r.=^5oln. omgle.

©cbroein], n. (ba6) winia, hofl. wieprz., eig. ein

t>erfd)nittene8 männliches ©cbroein, ber §3org, trzoda
chlewna, Vol., nierogale bydo, nierogacizn,
poeifcl) zwierz co si owocem dbu ywi,
Sta sic. 2) — , im ©chiffbaue f. Äielfchroein,

stpka.
(Sin berfrfmitteneS — mniszka, roeibl.; cf. wieprz,

männl. (Sin milbe8 — dzik, m. g. a, dzika wi-
nia Da8 ätteerfchmein winia morska. (Sin ge*

inafete© — karmiona winia.
©ehmeinbruch, m. (ber) bie ©chmeinerouhle, kaua
wi, ryjewisko.

©d)tt>eind)en, n. (ba6) winka, wieprzek, g.rzka.

©djmeinebraten, m. (ber) piecze wieprzowa.
©chroeinefert, n. [ baö ] szmalec wieprzowy,

szmalec od wini, sado eig. ©chmeer.

©rrjroeinemarfr, m. (ber) targ na winie.
©chroeinerei, f. (bie) winlarstwo, winienie,
wistwo.

©djroeinfleifd), n. wieprzowina, winina.
©djmeinhónbler, m. (ber) wieprzarz, B.; wi-

niami handlujcy.
©chroeinhirt, m. (ber) winiarz, winiopas, g.

a. winiarek.
©chtueinhunb , m. (ber) winiarz, winiuch,
wintuch.

©chmeinigel, m. (ber) ber ©auigel (Sat. erinaceus)
je, g. a. g. winie nie wiele wiksze od je-
ów. P. Jan.

2) —, ba8 ©tachelfchroein, jeowiec, (Sat. hy-
strix, L.), morski je, SBarfd). 3) f.

©chroein»

hunb, winiarz, wintuch, g. a.

@d)tt>einifd), adj. swnnski, a, ie. adv. po
wisku.

©chroeinfoben, m. (ber) chlew, g. a.

©chipeinmaft, f. (bie) er wini, — wieprzów
dzikich.

©cbmeinfalat, m. f. Äranichfraut, winia saata
mniejsza (Sat. lapsana pusilla).

©chmeinSbohne, f. f. gelbbohne.
©djroeinSborfre, f. (bie) szczecina, szcze, g. i.

©djmeinSbraten
f. ©chroeinebraten.

©djmeinfcbmalj, n. wieprzowy szmalec.
©d)meinfd)ineer, n. (bas) winie sado; ein ©tuet

babon wieche sada.
©chmeinfd)neiber, m. (ber) mniszarz, mniszek
wi, mysiarz, SBj., rzeyciel wi.

©d)roein9feber, f. (bie) ein ©biejj, morauf man ba8
milbe ©chmein laufen lafjt, b. rohatyna.

©d)roein6f)aut, f. [bie] wieprzowa skóra.
©dmeinejagb, ©chroeinShat), f. (bie) polowanie
na dzika.

©cbmeinSfeule, f. (bie) szynka, f. ©chroeinbiertet
wiartka wieprzowiny.

©chroeinefobf, m. (ber) gowizna (sc. winia),
wini eb, gowa od wini.

©rbroeinSfraut, n.
f. grofehfraut, (Sat. calla pa-

lustris).

©d) mein 8 treffe, f.
f.

.^irfchhorn (Sat. cochlearia
coronopus).

©chroeinSleber, n. (ba8) winia skóra.
©d)roeiu8magen, m. [ber| maciek, g. ka, o-

dek wieprzowy.
©chroein6 oh r, n. (ba8) wieprzowe ucho.

©cfjt»ein8rumpf, m. (ber) boch im Sßr.=*poln. unb
auch im SBöhmifchen boch , unb ba8 Dem. boszek,
a3oi)in.

SchmeinSrüffel, m. (ber) wini ryj, g. ryja, ryl,

g. a, Vol.
©chrueinftall, m. (ber) chlew, g. a, wini chlew,
winnik, g. a.

©chmeintreiber, m. (ber) ten, co winie ob. wie-
prze pdzi, zaganiacz wi.

©dbroeintrog, m. (ber) winie koryto.
©rbmeinbiertel, n. [ba8] kpie, n. in Mickiewicz;

cf. kp', g. ia, unb jjmar ba8 .gjinterbiertel , ba8
ffiorbertheil heifjt opatka

6j. kp' jest szynka z odart skórk,
Aut.

©chmein jeug, u. (baS) wistwo.
©d)meinjud)t, f. (bie) pielgnowanie nieroga-

cizny, (a) j przychówek wini.
©ehmeinjunge, f. (bie) wini ozór.
©d)lüeifj, m. (ber) pot, g. u, znój, g. oju; bei

ben Sägern ba8 ©lut farba, in ©chmeifj fommen za-
poci si ©chmeifj foften, fig. pot wylewa, po-
ci si gin — foftenbe Slrbeit praca potna. Der
2Cngfl= unb SobeSfchmeifj miertelny pot, martwy
pot; j. S3, doby szpady i ju mierzy, martwe
poty na mnie bij. Du mufjt bod) ben fauern —
anbern laffen bdziesz musia twoj krwaw
prac komu innemu zostawi. Der — bricht au8
pot wystpuje na niego; cf. poty bij na
niego.

©chmeifjbab, n. (ba8) ania, *pocielnica, *pocil-

nica, sucha wanna , Ir.; beffer ania paro-
wa , SBj.

©chmei&en, v. n. m. h. , bei ben 3ägem bom SBilb

menn e8 blutet, farbowa. 2) — , bei ben ©chmie»

ben, fchroeifjet ba8 gifen, menn e8 anfängt ju fchmel»

jen; j. S. ba8 Sifen fchmeifjet elazo zaczyna
si topi. II) — , v. a., ba8 Sifen fchmeifjen, b.B.

jmei ©tticfe in bie ©chtoeifjhi^e bringen unb fie her*

nad) mit bem blofjen jammer aufammen fchmieben,

szwejsowa , zwarzy elazo , spaja jedno z
drugiem,

©chmeifjfieber, n. (ba8) ein anftecTenbeS gieber,

mobei ber Äranfe in einem beftänbigen ©crjmeige

liegt, zaraliwa febra, w której chory usta-

wicznie si poci; cf. Tr. pot angielski, choroba
zaraliwa i miertelna.
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©chroeifjfud)8. m. (ber) eine §lr rotI>Iicf>ev $ferbe,

beren bunfleS -tjacrr mit SBcifj |'o fchattivet ift, bajjfte

mit ©chroeifj bebeeft 3U fein fdjcinen ,
deresz , de-

reszak, dereszek, g. szUa, ko bulan3', ko
dereszowaty.

©chlueifjhunb , m. (ber) pies do wytropienia ju
postrzelonego zwierza grubego.

©chroeifjig, adj. — fcud)t oom ©chroeifje, spotniay,

potny; 2) krwawy, zakrwawiony.
©cbtoeifjlod), n. ober Pi. ©chroeifjlöcher, pory

skóry, DD. ; otwory potowe, *przeduchowe
dziurki, L.

©chroeifjmittel, n. (ba6) lekarstwo na poty.

Schroei&treibcnb, adj potopdny, pot sprawuj-
cy, na poty sucy.

Schroeifjtriefenb, adj. potocieczny, L., (roohl un8

poet.) z którego pot ciecze.

©chroeifjtvopf en, m. (ber) kropla potu.

©djrocifjtud), n, ein ©chnupftuch, chustka potna.
— Ghrifti (.uwalnia Chrystusa Pana.

©chroeifjrourft, SMutrourfr, f. jtrznica.

©cbroeifjroursel, f.
f.

^tuflnttid), grofjcr.

©chroei3, f. (bie) Szwajcarya.'
©cbroeijer, m. [ber] Szwajcar, g. a. = adj.

szwajcarski.
©rhroeijerin, f. (bie) Szwajcarka.
<Sd)roeijerifd), adj. szwajcarski
©cbroeijerfäfe, ai. sr szwajcarski.

©d)roei3erfranfheit, f. f. .£>eimroeh.

©chroelen, v. a. unb n. m. h., fd)mnucben, glimmen,

unb al8 v. a. brennen, tle, Praet. tlal, Praes.

tlej ob. tli si; al8 a. tl, tli, tli; 3. S3, wgle,
smot.

©chroelgen, v. n. m. h. , im Gffen tmb Srinfen un*

mäfjig fein, prnffen, fd)lemmen, zbytkowa, debo-
szowa, bankietowa, marnowa, *labowa,
obera si, hula, birbaotowa. 3n ber SBolIuft

fchluelgen bobrowa beffer zbytkowa w rozko-
szach

©chroelgen, n. (baß) zbytkowanic etc.

©chroelger, m. [ber] biesiadnik, g. a, debosz,
rozpustnik, marnotrawca, arok. (fi;, zamiast
odgosu wojennego hasa sycha tam byo same
biesiadniki.

©cbmelgerei, f. (bie) hulatyka, zbytkowanie,
zbytki, aroczno, f., rozgardyas, (lndecl.).

©chroelgerifd), adj. rozpustny, aroczny, rozrzu-
tny, marnotrawny, hulacki, biibancki.

©chroeifen, PI. f. ^)irfd)holber.

©cbroetle, f.j (bie) próg, g. u.

©chroellen, v. irr. n. m. f., Praes. id) fchroefle , bu
fchroillft er |d)roillt, Imperf. id) — , er frhföoK, Conj.

bafj id) — , er fchroólle, Imper. fdjroiK, Part. praet.

ge|'d)lt>oUen, puchn, opucha; bon S'ÜfTtn wzbie-
ra, wezbra, nabrzmie} 2) — 0I6 v. a. napu-
szy, nada, nadyma.

©chroellen, n. (baö) puchnienie, opuchnienie, o-
puchanie; nabrzmienie — be8 äßafferö wez-
branie.

©chroemme, f. (bie) bie ^anblung be8 ©djroemmene,
bcfonbei'6 roenn burd) ©chroimmen ober Seroegung im
SBaffcr Unrcinigrelten reeggefchafft werben follen, ber

Drt roo Üblere gcfdjloemmet roerben, pawienie,
pawisko , kpiel , f. , miejsce pawienia ober
pawnice, PI , Bohom.; cf. bród, ©Ohm.; cf. L.;
pywaczka ift srocibcutig , beim bie ©djroimmerin
heifjt auch fo. Die ©nu roä^et fid) mich ber ©chroem-
me roieber in bein &oth winia umyta wraca si
do walania w biocie.

©djroemmen, v. a. pawi, brodzi, cf. B. fig.

podmywa.
Gj. ber glufj hat biel ©nnb ano llfcr gcfrhroemmt

podmulila rzeka wiele piasku na brzeg, B;
beffer wy.szlamowaa, naniosa.

©d)iucmm()öl3er, oplawy, HIS. pi.

©dih)emmfeiild)en kluseczki lane.
©chip en gel, m.

f.
©chroängel.

©chroenfen, f. fdjroanfen, v. a. fchroingen machen, mit

einem ©d)l»unge beroegen^ macha, rozbuja, *ru-
cha, powiewa, wywiewa, wywija, (a); cf»

obróci, Tr.; obraca konia, PK. 177; cf. cby-
bota. G$. bie SDcatrofen fdjroengtcn bie .ftüte maj-
tkowie wywijali kapeluszami, (a). Die gahne
fd)l»cnfen powiewa, wywiewa chorgwi; cf.

wywija chorgwi, B. salutowa chorgwi,
Grodzie. Da6 Schroert fchroenfen macha mieczem,
miga mieczem.

©id) fd)tüeilFen obróci si, zachodzi, zaj.
Szk. .

©chroenfung, f. (bie) obrót, g. u; cf. — be6 Aór*

bei8 amace; cf. zachodzenie, Szk. ., gaiij

rid)t. Slut. cf. zakrawa.
©chrcer, adj. ciki, trudny (frhtuicrig); 2) — , adv.

ciko, trudno.

Gj. ein 4pfunb fchroer co funt way; fchroere 3 c 't

trudny czas, Sr. Kunicki. Sinen fchroerenSopf

haben twardy eb ober tward gow mie, nie-

pojtn — , tpy rozum mie, tpe pojcie
mie. Gin fd)lvere 3""-ge cika mowa, z ci-k mow, z cikoci wymawiajcy jzyk,
trudna mowa. Sfficijen ber 34 «ßfunb fchroer ift

pszenica wana 34 funtów, Wicenty Wie-
logowski. (Sine fchroer? «franb cika rka.
(fine fd>roere ©träfe cika kara. gin fchroere

äRenge b. i. eine grofje ättenge okrutna moc, wiel-

ka mnogo, wielka moc, chmara; fchroereS (Selb

toften wielk moc pienidzy kosztowa, and)

cikie pienidze, krwawe pienidze koszto-
wa. Da8 fchroere ©efcrjufe cika artylerj'a;

fchroer beroaffnet ciko zbrojny, a, e; fdjroer be=

roaffnete Weiter ciko uzbrojona jazda, cika
kawalerya. Die fchroere 9coth kaduk, wielka
choroba, *padaczka, choroba witego Walen-
tego, epilepsya. dr geht febr fd)loer baran z ci-
koci mu to przychodzi, aud) z przykroci
— . 66 b'Elt fd)toer if)iieu biefen ßrrthutn 3U bench=

nie« trudno ten bd byo z nich wyskwarzy,
Dambr. 13Ö; beffer wykorzeni. Sinem cine

Sad)c febmer mad)en, f.
erfchtueren utrudnia; tru-

dów narobi kumu. Gj. on mi t rzecz cik,
trudn, przykr, gorzk, nieznon czyni; cf.

gorzkie jabko, twardy sk; fd)roerer machen
ciszem co uczyni: fcljmer 2(them holen z ci-
koci oddycha. Ginem ba8 £er3 fd)ioer ma=
chen, b. h. Gmbfinbungen ber Reue, ber SSifljmutr),

be6 SHitleibene, ber »eforgnifj in il)m ermetfen serce
napeni aoci, boleci: cf. rozdziera ko-
mu serce. fDtit febroerem b. i. befummertem ^»ev3en

meggehen z cikiem sercem ober z ubolewaj-
cem sercem oddali si, rozej si. Die Srcn«
nung ift fchtrer cikie rozstanie. Ginem fchroer

roerben by komu przykrym, naprzykrza si
komu, ocla kogo.

©chroerblütig, cikokrwisty, cik krew ma-
jcy.

©chroerblutigTeit, f (bie) ciko krwi (jako
wasnoci.

©djroerbt
f. ©chroert.

©cbroere, f. (bie) ciko, wano.
©djroeren, v. n. m. h. ciy.
Sdjrocrerbe, f. (bie) baryta.

©d)roerfallig, adj. ociay, ciki, rozlazy,
*iejbowaty, *rozkisy, L.j niezgrabny, dziado-
way.

©d)merfdlligfeit, f. (bie) rozlazo, L., ocia-
o, ciko, *lejbowatoó.

©cbrocrfljlffig, ciko ropny.

©djroerhörig, tpy such majcy, niedosyszcy.
©d)rocrf)örigfeit, f. (bie) tpo suchu.
©djrocrln, n. ein Sani) Szweryn, *Zweryno.
©d)roerrraft, f. (bie) denie na dó, B.; beffer

eia dorodkowa, SDBj.; cf. wrodmlerny ruch
ciaa = (2at via centripeta,

f. Äraft.

©djroerl eibig, otyy, ociay.
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©cbtoerlid), adv. ciko, trudno, z trudnoci, z
prac. (S$. ein Äaüfmann fann fleh fdjroerlich hüten

for Unrecht, bibl. kupiec nie snadnie sie uwaru-
je nieprawoci, Sirach 26, 28 im Sßoln. 30 SSerS.

©cbtoermuth, f. (bie) cifko umysu, melancholia,

niepocieszono, pospno, al, smutekserca, cf.

troskliwa myl. (Sr. ufnoci w Bogu myl
troskliw wzmaga Chodkiewicz, Krs.; cf.

czarne myli, (a) 1831. Sil — fallen zatopi sie

w alu, wpa w melancholi.

©chroermüthig, adj. ciekomylny, niepocieszo-

ny, melancholiczny, pospny, smutny, zamy-
lony; adv. melancholicznie.

©chroermuthige, m. (ber) melancholik, sratosz,

g a

©chroerbttnft, m. (ber) rodek cikoci ciaa,
L., Bystrz.

©cbroert, n. (ba§) miecz, g. a. (Sr.. ba§ — judfen

dohy miecza
(SinSanb mit geuev unb — berroüften kraj ogniem
i mieczem spustoszy. (Sin jroeifchneiDigeS — z
obu stron ostry ober obsieczny. 3 uin — berur-

theilen na stracenie mieczem skaza, ober ska-
za pod miecz. (Sin blofjeö — miecz dobyty
ober miecz goy. 25a§ — an bie Seite gürten

przypasa miecz do boku Durchs — fallen pa
mieczem, pada od miecza. (Sin — hält ba8 an»

ber in ber ©rheibe jeden miecz trzyma drugi w
pochwach ober miecz miecza si boi. Da8 —
in bie ©cbeibe feefen woy miecz w pochwy,
auch schowa w pochw, äöj.

©chroertbruber f. ©djroertritter.

Sdjroertel, m. f. ©ilgen, blaue. Mother -
f. Siller»

mann&barnifd);

flinfenber — f. Sifd), ftinfenber.

©chroertelgraS, n. f. ©lanjgra«, rohrartige8.

©rbroertelrieb, n f. Degenfrauh
©chroertfeger, m. |ber] miecznik, szpadnik, g. a.

©d)roertfifch, m. (ber) ostropysk ober mieczyki
cf. L. tracz, (Sat. squalus pristis, L. 2) — cf.

©ichelfifd) (Sat. cyprinu8 cultratus, L.); miecznik,
szpada morska.

©chroertförmig, adj. mieczowaty, mieczyko-
waty.

©chroertlehen, n. [ba8] lenno po mieczu. Opp.
Äunfellehen — po kdzieli.

Ochro ertlilie, f. (bie) kosaciec, L. Rothe — f.

Slllermannöharnifd). Staue — f. ©ilgen, blaue;

fchmalblättrige — kosaciec syberyjski, Kl.; ko-
saciec kowy, Jndz., (Sat. iris sibirica).

©chroertmage, m. (ber) pokrewny po mieczu, L.

©d) to er hi i ter, m. (ber) kawaler mieczowiec, (a);

aucf) kawaler mieczowy
©chroertfcheibe, f. (bie) pochwa od ob. do miecza.
@chroertfd)lag, m. (ber) cicie ober uderzenie
mieczem, zamach miecza, cios, cicie mieczem.
(Sin Sanb ohne — erobern zdoby kraj mieczem
w pochwie, zdoby kraj bez miecza Ober bez
krwi rozlania ober miecza, szabli niedobywszy,
bez dobycia ora.

©chtoertftreich, m.
f.

©chroertfchlag.

©djroerttrager. m. (ber) miecznik, g. a.

Schroefter, f. (bie) siostra. Die bollbürtige, b. i.

leibliche — rodzona siostra. Sie halbbürtige —
przyrodnia siostra.

©djmcfterchen, n. (ba8) siostrzyczka, siostrunia.

©chroefterfinb, n. f. Schtoefrerfobn unb ©chroefter«

tod)ter.

©chroeflerlich, siostrzeski , siestrzyski , sie-
strzenny ober siostrzyn, a. e, siestrzyczny.

©chroefterliebe, f. (bie) mio siostry, — sio-
strzeska.

©chroeftermann, m. (ber) siostrzyn m; szwa«
gier.

©djroeftermörber, m. (ber) siostrobójca.
©d)hnftermorb, m. (ber) siostrobójstwo.

@d)h)efterbaar, n. (ba8) para sióstr.

©chroefterfchaft, f. (bie) siostrzestwo.
©cfyroefterfobn, m. (ber) siostrzeniec, g. ca, sie-

strzeniec, siostrzanek, biSroeilen *siestrzeniak,

*siestrzeczyk.
©chmeftertochter, f. (bie) siostrzenica, siestrze-

nica.

©chmibbogen, m. (ber) framuga, *frambuga, bra-
miaste sklepienie, sklepienie obczyste, arka-
da, podsklepienie, a osohliwie mostowe lub na
którym gmach jaki spoczywa, L. 3m — fjt*

baut frambuysty, a. e.

©cbroieger, f. (bie) f. ©chroiegermutter.

@d)roiegeraltern, $>l. rodzice ohne allen Seifa^,

ober rodzice ma ober rodzice ony ober nad)

BIw. teciowie, wiekrowie, letjtere finb jroeibeu*

tig, benn e8 fönnte blofj bie ©chroiegerbäter ofjne bie

©cfjroiegermutter bebeuten, [unjroeibeurig aber tecio-
stwo, wiekrostwo|.

©chroiegerfinber, PI. bie zi i synowa ober Pi.

ziciowie i synowe.
©cbroiegermutter, f. (bie) teciowa, wiekra, ober

fd)led)t roeg blofj matka.
©djrotegerfobn, m. (ber) zi, g. cia.

©chroiegertodjter, f. (bie) synowa, g. y, PI. e.

©djroiegerbater, m. (ber) te, g. tecia, (a);

wiekr ober bloß ojciec ober ojciec ony, ojciec

ma.
©chmiele, f. (bie) eine bart unb bidfe ©telle in ber

^>aut, ingleichen iu ber Sänge aufgelaufene ©teilen in

ber i£mut twardzizna, twarda skóra, nacisk, g.

u, *martwak, g. a, L.; modzel, *mozol 830hm.
unb 8tuff., cf. stwardniao skóry. Die — bon ei=

nem $|kitfd)eiihiebe ciga, L.

©chroielig stwardniay, odcinity (od pracy).

©djmierbruber, m. (ber) hulaka," Trb. birbant.

©eh roi er en f. fchroärmen

©d)tt>ierig, adj., unjufrieben mit etroaS, fchroer tru-

dny, markotny, przykry, skrupulatny, ciki,
nudny, zawiy. (Sj. fleh fchroierig begeigen trudno
czyni j fthroierige 3eiten trudne czasy, aud) ci-
kie czasy, 3Sj.

©d)mierigteit, f. (bie) trudno, przykro, skru-
pu, g. u, przeszkoda, zawada, sk. Die Sdbtoie*

rigfeiten berroinben pokona zawady, (a); uatwi
trudnoci, uprztn. — haben zay ober mie
trudnoci. — machen droy si, L.; trudno
czyni, trudów narobi; cf. ambarasu —

.

©chroimmanftalt, f. (bie) szkoa pywania, SBj.,

ober instytut pywacki.
©chtoimmbönfe, pytnice, L.
©cbroimmblafe, f. (bie) bei ben gifchen pcherzyk
plawczy, Sylwan. 2) pcherze nadte do
pywania.

©chroimmbrütfe, f. (bie) most pywajcy, most
na ywach ober na siatkach ober na ponto-
nach," SBj.

©chroimmen, v. irr. n., Imperf. id) —, er fdjrüamm
Conj. bajj id) — , er fchroömme, Part. Prt. geichroom»

men pywa, pyn. (Sj. in Ihrónen fd)hMmmen
zala si zami, zy wylewa rzewne, rozpy-
wa si w zach : cf. leje Izy jak groch toczy,

Aut. aBenn ber gifd) gut fein foli, mufj er breimal

fchroimmen, im SBaffer, Sutter unb SBein kiedy ryba
ma by dobra, powinna trzy razy pywa, w
wodzie, w male i winie.

©chroimmen, n. (ba§) pywanie.
©djroimmenb pywajcy, pyncy; adv. w paw.
©cbroimmer, m. [ber] pywak, g. a, (a); 6$. Ja
sam dla tego tylko ocalaem e byem wybor-
nym pywakiem, (a) 1827; cf pywacz.

Schwimmerin, f. (bie) pywaczka.
©djroimmfufj, m. (ber) noga pywna, noga a-

piasta; cf. doniatonogi; j. S3, doni tonogie
gski.

©chroimmgürtel, m. (ber) pasek pywny, pasek
pawczy; cf. ? paw, g. u, L.; ? pawki, PI. L.
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©chroimmhöljer, $1. oplawy, oganiacie.
©crjroimrnfunft, f. (bie) sztuka pywania.
Schmimir.plat), m. tber) miejsce pywania.
©ebnjimmfchule, f. (bic) szkoa pywania ober —
pywacka, 9Bj.

Sd) mi mm bog cl, m. (ber) ptak pywajcy,
©chroimmjeug, n. (baö) sprzt pywacki.
©ehminbe, f. (Die) bic gled)te" liszaj, g. aju. 2) —

,

eine Slrt SDiilbcn (Sat. [siro scabies) drobny owad
lub robaczki wierzb sprawujce lub przyczy-
n bdce liszaju i krostków; cf. klesze/.; (£c.

drobniejsze gatunki kleszcza znajduj si w
zastarzaych ranach, krostach, wierzbie i l.

d. Zwierztopismo III. cf. gatunek molów jak
np. na serach, SSarfd).

©chminbel, m. (ber) zawrót gowy, omrok, (baö

©Örtchen omrok fehlt bei alien Sejicographen; ein

Sitth. ^ole hat eö mir mitgeteilt unb id; finbe eö am
angenerjmften unb echt flaoifch unb Dcrftänblid) oon
bem ©tammroort mrok bie Dämmerung); zakrt,
*wartogowno, *szmer w gowie. (Sr l;at ben
— miewa zawrót w gowie.

©chroinbelci, f. (bie) cine unbefonnene ^anblung,
abenteuerliche Sntirürfe, Jäufdjung matactwo, nró-
denie, baamuci wo, szalbierstwo; cf. krtani-
na. krtarstwo, majaczenie. Cr nimmt jit ©chn)in=

beleien feine 3"fiuci)t tumaczy si wykrtnie,
HS. ©djroinbclcietl nmdjen majaczy, L.; wykr-
tami narabia, zawód czyni, bródzi.

©chminbelgeift, m. (ber) bie ftertigfcit unbefonnen ju

hanbeln wartogowno, wartogowstwo, duch
kretarski, Sefaia 19, 14, duch wichrowaty. 2)
— , ber Schroinbler baamut, pdziwiatr, wistak,
matacz, g. a, szumieb, wiatrak, wartoeb, pstro-

glowiec, g. wca, L.j cf. gowa zagorzaa, cig.

.frihfopf.

©chminbelhaber, m.
f. Dotlgerfte.

©chminbelig, adj. ben ©chroinbel habenb ober bamit

behaftet zawrót gowy cierpicy; — erregenb

gow zawracajcy, odurzajcy, skonny do za=

wrotu w gowie, zawrotny. 2) —
, fig. linbcfoiu

nen, abenteuerlid), taufdjcnb, baamutny, baamucki,
z^wód czynicy, zawodny. Cj. es foirb il)in

fd)loinbe!ig krci mu si w gowie, mi mu si,
przewraca mu si gowa, L.; cf. Trb.: zawrót
bierze gowy.

©chminbelfopf, m. (ber) gowa matacka, wykr-
tarz, szachraj.

©chroinbelförner, $(. koleandra, kolendra.

©chmiubelfrauf, n. kozi korze, Ki. (?at. doro-
nicum).

©djroinbeln, v. n. m. I), ben £'chroinbe( betommen
auch v. impers. cö fd)trjinbelt mir zawrót gowy
mie, zawrotu dosta w gowie, krci si w
gowie, zawraca si w gowie. 2) — , Ullbe*

fonnen hanbeln, uniuahjfdjeinliche abentetterlid)e 6nt=

nnhfe machen, krci, mata, okpiwancy nara-

bia, baamuctwem narabia, odurza)
fchrcinbelnb machen *zaszybi, L; zakrci, za-

wrotem zarazi, L.i cf. odurzy. Der &opf
fdyroinbelt mir w gowie mi si krci. Sine

fchroinbclnbe .£(öhe odurzajca wysoko, Szan.
Ob. zawrót sprawujca - .

©chrolnbclfudjt, f. (bie) skonno do matactwa i

balamutno.
©chiuinben, v. irr. n. m. f.,

Imperf. td) — , er

fdjmanb, Conj. bajj id) — , er fchminbe, Part. Prt.

gcfcbrounben = bergehen, fchncll aufhören ju fein,

abnehmen znika, znikn, nikn, zmniejsza
si; Dom Aöl'per: echn, opada, niszcze, chu-
dnc, gin. Cj. alle* gurcht fdiroinben laffcn po-

rzuci wszelk obaw. Die Hoffnung nicht fchroin«

ben laffcn nadziei nie traci. Co fchminbet oor

unfern Äugen ginie z przed oczów naszych, (a).

©chrolnben, n. (bab) niknienie, ginienie, niszcze-
nie.

©chrDinbfledjtc, f. f.
©djroinbe liszaj, g. aju.

©chminbgrube, f. (bie) eine berbetfte ©rube, in roel*

cf>er fid) bie Unrcinigfeiten au8 einem .&aufe fam=
mein stek, kaua, dó, g. u.

Sd)Uunbler, m. (ber) baamut; cf. *czuryo, L.
matacz, wartogów.

Schroinbfud)t, f. (bie) suchoty, PI. g. suchot,
•hektyka. Die — haben suchoty mie.

©chminbfüchtig, adj. suchotny, hektyczny.
©diroinbfüchtige, m. (ber) suchotnik, g. a.

©djroinge, f. (bie) ein bünneö, breite» unb ebenes

äJrett mit einem ©tiele, ben gebrachten .£>anf nnb
glad)ö bamit 511 frhnMngen klepacz, g. a; klepa
czka; 2) — , bie gutterfchminge, eine obalc, gemei»

uiglid) gcflod)tene Spanne baö ®etreibe unb Cutter

baiin aiifjul)tbtn, opaka. 3) — , in ber höhern

©dvreibatt ftatt: glügel, S'' 1 ';!» skrzydo.
©chmingeblocf, m. (bei) klepadlo.

Sd)lüingcl, m. (ber) kostrzewa, (Sat. festuca). 6in
hoher —

f. Äameelheu. ©efieberter — stokosa
pierzasta, H. J. K.j kostrzewa pierzasta, ligi).;

(Sat. festuca pinnata, Hgn.; of. bromus pinna-
lus, L.)

©d)lüiugen, v. irr. n. unb a., Imperf. icb — , er

fd)n)(ing, Conj. bafj id) -, er fdjmänge, Part. Prt.

gefchmungen, alö v. n. m. h. fid) fdjmingen, fid) an
einer bemcglid)en Sinie um einen tpuntt, folglid) in

einem Sogen betoegen koliba si, koysa si,
wcha siej cl. mota si, 9luff. (cf. Sar, motusj;
macha si, Stuff.; buja si, rucha si, krci
si, (obraca si, zrcznie si uwija, wynie
si, podnie si; wykierowa si, dostpi,
eig. erlangen, erfchroingeti.

2) — , ais v. a. fdjmingenb, mit einem ©chrounge
beroegen macha, buja, rozbuja, koliba, koy-
sa, miota, Stuff.; zanie si, zamierzy si,
dynda. 3) — , mit einer fdjroingenben Semegung
bearbeiten, behanbcln, fchlagen, pcitfchen, machajc
robi, bi, szasta, trzepa. (Sr. PK. 71. a gdzie
si z mieczem ogromnym zawin), kilka ich

razem, rzadko jeden zgin. Die glligel fehlem»

gen macha skrzydami, cf. Cjed)icl 10, 10. pod-
nosili skrzyda swoje, aby si wzbili od ziemi
sc. cherubinowie , wzbi si nu skrzydach,
skrzydami bi, unosi si; cf. lotne ober po-
wiewne skrzyda; wywija czem.
©ich in bie Suft fdjtoingen wznie e\ na powie-
trze; fld) in bie .jjöhe fdjmingen podnie si, po-
wsta,

f. emporfdjttringen. Daö ^enbul einer Uhr
fchminget fid) bon einer ©eite jur anbern perpendy-
ku koliba si z jednej strony na drug, ffiarfd).

fid) an einem ©eile fchroingen buja si na linie,

koliba si . Die ©aitc fdjmingt fiel) ober

eifjebt strona drga, trzsie si, L. Den glachö

fchroingen len klepa. Dieftahne kbmingen powie-
wa chorgwi, salutowa chorgwi. Daß
Äorn fd)roingen wia yto, przewia, przewiewa.
©id) auf ben Shron fdjroingen na tron si wznie
©id) aufö sPferb febmingen dosi konia rano,
Krsk.5 (zrcznie) wskoczy na konia, uwin-
nie i zrcznie wsi na konia; cf. wpa ob.

rzuci si na konia.

©chroingenb ruszajcy si, trzscy si, koliba-

jcy si.
©chmingfeber, f. f. ©chroungfeber, pióro lotne.

©d)roingftocf, ru. (ber) klepacz, g. a.

©djmingung, f. (bic) machanie, wywijanie czerni

ber ©aiten kolibnienie, drganie stron, L.; cf.

trzsienie si, wlbracya, Orz. b.; oscyllacya,

B.; cf. L. wielowrót, cf. wchanie zegara,
Osiski.
3n ©d)lpingung bringen rozkoysa, rozbuja. 3n
— gcratl)cu roskolysa si, rozbnja si.

©d)loin
(
|Ung6fnotcn, m. (ber) wze drgania; (w

akustyce).

©diroippe, f. (bic) cf. ©d))peif, an ber ^eitfche, bie

©djmiefe, koniec bicza, trzaskawka, an ber 8n»

geiruthe roiib bic obcrfte bicgfamc ffluthe, tuoran fl<*>
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bic Snge-lfchnur befinbet, bie ©chroibbe genannt, cienki
koniec prlu wdkowego; cf. L. duga, ill einer

anbeten Sebeurung.
©chroirren, v. n. m. f), einen gellen, jitternben oft

berroorrenen unb betäubenben Saut bon fief) geben,

warkn, cf. odwarkn, fruka, frucze, wier-
cze, brzcze, brzkna, szczkn, wista,
burcze, L.; brzmie- bon Stebphühnern kuropa-
twy zrywajc si fruczay.

©chroitjbab, n. (ba6) ania parowa, *pocielnica,

Ober *potnik, L.; im Stuff, bania) cf. gratlj. ei-
gner; cf, wanna pocca, sucha wanna.

©d)roit}banf, f. (bie) najwysza awka w ani.
©djroilje, f. (bie) ba8 ©chroiijen, ber ©djroeifj, poce-

nie si; poty pi.

©cproiijen, v. n. m. i)., ©chroeijj bon fich geben, un=

eig. einen hohen ©rab ber äRühe, Slrbcit, ber uuan*
genehmen Gmpßnbtiiigen haben; 2) — , v. a. in ©e*
ftalt bee ©djroeifjee bon fid) geben, alö ©lut; 3)
—

, fchiDifien machen; j S3. ba% Seber, poci si,
znoi si zapoci si.
Gr,. ben ganjcn Jag bei ben Suchern fchwitjen cay
dzie mozoli si nad ksikami. Ummifjig

fchirjitjen obfiiemi potami zalany, DD.
2)ie en

frei"f ©tein fdjroitjen okna , kamienie si
poc.
Slut fchroiljen krwi si poci. Daß Ceber fchroij*

jen skór parzy. Siuff.

©djroiijen, n. (ba6) pocenie si.
©d)loi3enb poccy si.
©rhroiijig, adj. zapocony, »potniay?-- bon fchroe*

rer Arbeit, uznojony.
©chroiijfaften, m. (ber) sucha wanna, sucha a-

nia.

©chroitjbulber, n. (ba6) proszek na poty
f.

©chrocifjmittel.

©diroören, v. irr. a., Imperf. ich — , er fchroor,

Conj. bafj id) — , er fchloöre, Part. Prt. gefchroomt
przysic, Fut. przysig, przysiga.
Gj. bei eiroaS fdjrooren przysiga na co. 3d)
fchroöre ju @ott przysigam Bogu. 3d) fd)ft>ore

bei bem lebenbigen »Uott przysigam przez ywe-
go Boga, BS.' Den Gib ber Sreue fdjroóren przy-
sig wiernoci zoy, — wykona, przysi-
ga na wierno. ^)od) unb theuer fchroören przy-
siga si, zaklina si. Gr fdjrour i()m eroigc

Stäche zaprzysig mu wieczn zemst.
©d)lüören, n. (ba§) przysiganie.
©djroube, ein S3efel)lóroort ber Fuhrleute, für ihre

SJSferbe, roenn fie fid) Unter .&anb roeubeu fotten czo-
der, cf sa, sa, ksobie.

©d)lt)ÜI, adv. parny, spieky; j. S3- w najspie-

klejsze poudnie, (a). Gr.. fdjroüleö äßetter par-

ny czas, parne powietrze, parna pogoda,
SBarfd).

©chlüüle, f. (bie) par, parno (powietrza); du-
szno.

©chroulft, m. unb f. puchnienie, nabrzmienie, pu-
chlina, nabrzmiao. 2) — , ein gerjler ber

Schreibart, ba bie SBorte in einem hohen ©rab mehr
fagen al8 ber ©ebanfe ober mehr alö ber ©ache an«
geineffen ift, ber SJombaft nadto; cf. styl nad-
ty, napuszony.

©chrüülftig, adj. nadty, napuszony, szumny styl,

Dmoch. eig. pomphaft cf. b. bujny.

©chroütftigfeit, f. (bie) nadto, napuszono,
cf. nastroenie, szum, nastrzpiony, j. S3, wj'-
raz, Dm.

©chroung, m. (ber) PI. ©chroimge, eine fchnette, bo«
genförmige Seroegung, ein ©rhroang, eine ©d)roin*
gting obrót, kolisty obrót, ruch, zamach, linie-
nie si, skok, g. u, zapd, g. u, zacieczenie
si, zaciek, mach, zamach, wchanie si, f. B.
wylot. 6*. eine ©lotfe in ben - bringen dzwon
rozbuja. 3m ©djrounge fein by w ruchu, w
gangu, w bujaniu.

Der Senbel macht in einer SJtinute fecrjjig ©djrounge

ober ©chroingungen perpendyku lub kolibnik

czyni w jednej minucie 60 gongów, ruchów,
buja. 3n einem ©djrounge auf bem ;Pferbe fein

za jednym skokiem, za jednem suniciem si
by na koniu.

2) — , bie fchnette (Srhebung ber ©eele bon einem

©egenftanbe jn einem entfernten ©egenftanbe, bod)

ohne fehlerhafte Ueberfdjreitung ber bajroifd)en befinb»

licfjen, in roelchem gaüe e8 ein ©prung hei&t, über=

haupt herborfteheube Sljätigfeit, SSirffamfeit, aud) für

©chroung, uniesienie, zapd, popd. Ginen neuen

©d)lt)ung geben nada nowy popd. Gr,. manifest
narodu Polskiego nowy da popd powszechne-
mu zapaowi, (a) 1831 i

cf. lot, wzlot, polot, (a); mach, Stuff.; poryw,
bystrota, ochota, energia, natenie, popd, wy-
lot, bujno; cf. zapa, zapd, j. SS. — imagi-
nacyi (w nocach Younga) w nich wielki, Dm.
28. Der — ber ©ebanten poryw , uniesienie,

wyskok myli, — dowcipu, koncept. SBenn er

einmal in ©chroung fomnit ju prügeln k. fo hört er

nicht auf rozmacha si. Gr, Wiele kijów dano?
— — nieprdko on koczy gdy si raz rozma-
cha. Ja zarczam, e on go opatrzy nieszpe-
tnie, Parions, e mu wyliczy najmniej ze trzy
setnie, (aa).

Ginen höheren Scbroung nehmen: Gj. szerzej roz-
pina skrzyda i polot bra górniejszy, Dnts.;

co dao u nas jzykowi najdzielniejszy po-
pd?, (a). Die aserntmft bringt alle .Kräfte ber

©eele in ben ©djroung rozum wszystkim siom
duszy nadaje sprystoci. Um ba6 GkWje in

©chroung ju bringen unb in $l)ätigfeit ju feiert aby
caoci ruch nada, (a).

Schroungberoegung, f. (bie) wibracya,- B. , attd)

drganie, 3Bj.', eig. ©cfyrotngunc] , bergleid)e bamit
rozbujanie, sprysto, denie, dno, czyn-
no.

©chroungfeber, f. (bie) lotka, f., lotki, PI., ober
lotne pióra.

©chroung traft, f. [bie] sia odrodkowa, 9Bj
©iCbroungrab, n. (bae) rozpedowe koo, 3B3-i ru-
choczynue koo, niby koysado, machado, bu-
jado, b. ruchoko, tryb, g. Uj b. kootok ober

cf. B. koowrót.

©chroungriemen, m. (ber) targaniec (pod karet).
©d)roungfeit, n. (bag) lina wyprona i drgajca;

lina ruch nadajca.
©d)rour, m. [ber) przysiga, *jurament, g. u.

©chrourbrüchig
f.

eibbrüchig wiaroomny, niepomny
na przysig.

©diroürig, j. fd)trierig trudny; 2) —
,
fdjroirenb, ge«

fchrooren, jtrzcy si, zajtrzony.
©chiüürigfeit f. ©chroierigfeit trudno.
©cientififd) seyentyficzny , naukowy; adv. w

sposób naukowy.
Sc la be, m. (ber) niewolnik, rab, g. a, Stuff.; cf.

parobek. 3emanbe§ — feill by czyim niewol-
nikiem.

©clabenbienft, m. [ber niewola, niewolnictwo.
©ctaben hanbel, m. (ber) handel niewolnikami,
ludokupstwo.

©clabenhänbfer, m. Cber) ludokupiec.

©clabenfeele, f. (bie) ber ©claoenflnn dusza nie-

wolnicza.
©claberei, f. (bie) niewola. Gj. 3n ©claberei

bringen w niewol podbi kogo, cf. poddastwo.
©ctabin, f. (bie) niewolnica.

©Clabifd), adj. niewolniczy, a, e.

©corbut, m.
f.

©charbocf, 'gnilec, szkorbut, g. u.

©corbutifch, adj. szkorbutyczny, a. e.

©corbium, f. Änoblauchgamanber.
©corpion, m. (ber) niedwiadek, g. dka, krukacz

Äafd). Wftit ©corbionen jüd)tigen kara korba czarni.

©corpionfraut, n.
f.

©aljfraut.

©cor jon ere, f. (bie) wymord CSat. scorzonera).
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SBilbe — f. Sodfobart, (Sat. tragopogon pratense).
fiebrige — f. Stattermild).

Ser i bent, m. (ber) pisarz, g. a.

©crjibler, m. (ber) bazsrracz, g. a, pismak.
Scrip t u r c n , im PI. pisanina, pisma, skryptu.
Scrupel, m. 3rceifel, Sebcnfltdifcit szkruput ober
skrupu, s. u. wtpliwo, f; sk, g. a, su-
mnienie trwoliwe, eig. jagf)0ftcö ©CioifTen. 2)—,
n. aid ©eroirht skrupur, g. u.— benehmen sumnicnie trwoliwe uspokoi j fid)

nuidicn skrupulizowa
©cruptllÖO, skrupulatny.
©ehaftian, m. (au6 bem ©ricchifd)en, bebetttet ehrroür»

big) Sebastyan, g. a, Sobek, g. bka.
©ebenbaum, m sawina; cf. KI. jaowiec sawina,

(Sat. juniperus sabina).

Secante, f. (bie) sieczna (linia, w jeom.).

©cd) j n. (baö) baö gefrümmte, mefferförmige Siren am
Pfluge bor ber ^flugfrhar, mcldheö baö Crbreich fenf=

red)t jerfchneibet krój g. kroju (u puga).
©echo 6ze, g. ciu; szecioro, g. orgaj 2) bie

— , f. szóstka.

<5j. fed)* 3cirjre sze lal; fechö 9Ronate sze mie-
sicy.

©errjöachteltaft, m. Cber) takt uót szeciu dwa
razy wizanych.

©ediöblätterig, adj. szeciolistkowy.
SecrjöecT, n. (bab) szeciokt, g. a, szeciogran,

g. u.

©ed)öecfig, adj. szecioktny.
©edjfer, m. (ber) szóstak, g. a.

©e eh ferie i, adj. bon ferhö berfdjiebenen Slrtcn unb
Gigenfrhaften szecioraki, a, ie, szeciu rónych
gatunków bdcy.

Sechsfach, fed)ö mahl genommen szekroiny ober
szeciokrotny, poszóstny, baö ©erhofachc sze
razj' ty It.

©ed)öfingerig, adj. szeciopaleowy.
©erhöfhid), n. (baö) .fpejanber, 6zecian.
©echSffjig, adj. szestopny.
©ed) 61) im bert, szeset, g. szeciuset.
©echöhunbertmal, szeset razy, kro.
©erhöhunbertfte szeseiny, a, e.

©ediöjährig, adj. szecioletni, ia, ie.

©ed)Öf antig, szeciogranny.
©ed)öl6thig, szecioutowy.
©echom al, sze razy, sze kro.
©echómalig, adj. szekroiny, szeciokrotny.
©edjömonotlid), adj. szerniesiczny unb sze-
ciomiesiczny.

©erhöpfünber, m. (ber) dziato szeciofuntowe.
©edjörtiberig, adj. szeciowioslowy.
©ed)Öfaitig, adj. szeciostronny, o szeciu stro-

nach.

©ech&feitig, adj. szecienny; gj. eine fed)6feitige

gigur szecian, g. u. szeciohoczny.
©ecböfpännig, adj. szeciokonny, poszóstny.
©echöftünbig, adj. szeciogodzinny, L.
©ed)6ftünblid), co sze godzin.
©ed)6ft;lbig, adj. szeciosylabny, szeciozglos-
kowy.

©ed)ötägig, adj. szeciodzienny, szeciodniowy,
a, e.

©echete, ber, bie, baö, szósty, a, e.

Sed)6tehalb, pólszósta.

©ed)6tel, ©ecb&theil n. (ba6) szósta cz, gfinf

©erhftel pi szóstych.
©echotheillg, w szeciu czciach, szeciodzia-
owy.

©edjeroinfelig, adj. szecioktny, szewgielny,
szegrania8ty.

©erhötenö po szóste.

©cchoroodjen, pi. sze niedziel, poóg, g. u.

©erhöroöchentlid), szeciotygodniowy, t. j. co
sze tygodni przypadajcy.

©echöroöd)ig, szetygodniowy, t. j. sze ty-
godni trwajcy.

SerhötPÖrbnerin, f. (bie) poonica, szeniedzia-
ka, >J)r.= unb alt^oln.

©ed)6jeilig, adj. szewierszowy, szeciorzd-
kowy; 'j. S3, owies auch szerzdny, Cnap.
Sr. bie fcdjöjeilige ©erfte szeciorak, "g. a, L.

©erhjchn, szesnacie, szesnastu; szesnacioro.
©eehjc^ner, m. (ber) moneta trzymajca 16 fe-
ników w Szwajcaryi. 2) — f. ©echjehntel sze-
snastka, szesnasta cz.

©ed^ehnjährig, adj. szesnastoletni, la, ie.

©ed)3ehnlóthig, szesnastoótowy, szesnastej pró-
by, B.

©erhejehnmal szesnacie razy.
©ed)jchnte szesnasty.
©cdijchntel szesnasta cz, szesnastka.
©ed)jig szedziesit.
©ed)3»ger, m. (ber) szcdziesitletni, ia, ie.

©crhjigciiei szedziesicioraki.
©ed)jigevin, f. [bie| kobieta szedziesitletnia.
©ed)jigfältig, szedziesltny.
©ed)äigicihrig szedziesicioletni, szedzie-

sitletni.

©cd)3igmal szedziesit razy.
©echjigfte szedziesity, a. e, — cn8 adv. po
szedziesite.

©eciren, v. a. rozczonkowa, rozebra, eksen-
terowa (trupa).

©eefel, m 1) sykiel, ein bet ben älteren Suoen üb»
lichee ©erpicht oon eerfchjebener ©chiuere, ju Ghriftl

ßeiten ungefähr oon einem Sothe, ót. 2» — , eine

jübifrhe SOlünje ju Chrifti ^kn, ungefähr einen ©ul*
ben betragenb sykiel, dwuzotówka. 3) —, oberb.

ein SSeutel, eine Jafche kiesze, g. ni, kieska,
woreczek, mieszek.

©ecTelamt, n. (baö) kassyerstwo, podskarbiostwo.
©etfclmeiftev, m. (ber) skarbnik, kas6yer, g. a,

podskarbi.

©erfelfenf, m. f. gelbhirtentafd)e.

©ecret, n. (bab) wychodek, prywet, tranzet, g. u.

Secretair, m. iber) sekretarz, g. a, pisarz; 2)—

,

eine Slrt ©chjeibraftcn sekreter, L.; cf. sekretarka,
(a); j. *. mahoniowa (a) cf. biórko.

©ecvetariat, n. [baö| sekretaryat, g. a.

©ecretfeger, m. (ber) zotnik nocny, co wywo-
zi z prywetów.

©ect, m. (ber) sek, g. u, L.; aber auch sekt, g. u.

aSBaifd)

©ecte, f. (bie) eine ffleligionöbartei , ©laubenejunft,

Sehrunft sekta; strona w nauce jakiej rozró-
niona. Sine fetjeiifrhe — odszczepiestwo, ka-
cerstwo.

©ectirer, m. (ber) ein ©tifter ober Slnhänger einer

©ecie, sektarz, g- a, Dambr. , cf. L. *zastron-
nik, odszczepienlec, g. ca, kacerz, g. a.

©ectirerei, f. (bie) sektarstwo.
©ectirerifct), adj. sektarski, a, ie.

©ecuuba, f. sekunda, druga klasa.

©ecunbaner, m. (ber) sekundanin, g. a, ucze
drugiej klasy.

©ecunbant, ro. (ber) sekundant, przystaw, bibl.

©ecunbe, f. (bie) ber OOftc Jheil einer SHinute se-
kunda.

©ecunbenuhr, f. (bie) zegarek sekundowy.
©ecunbirrn, v. n. m. I). sekundowa, pomaga.
3m ©efange — wtórowa, L

©ebatipfat J, n. 6Ó1 umierzajca, Tch.

©cbcj, n. (baö) szesnastówka
©ebejbanb, m. (ber) oprawa in sedecimo , B.;

oprawa w szesnastówce , szesnastokartowy
format lub skad ksiki.

©ebum, n. molligeö, f.
Sohnenblaft, : fcfyarfeö — f.

SMattloö.

©ec, m. (bei) ein Sanbfce jezioro. 2) — bie ©ee,

f. morze. Die hol)C ober offenbare — otwarte
morze, na przestrzeni morza, daleko od ldu.
3n bie — ftechen puci si, ruszy na morze.

Wuf ber — fafjren jecha po morzu, pywa, e-
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glowa po morzu. ©ee* (w zoonych) mor-
ski.

©eeaal, m. wgorz morski.
©eeampfer, m. f. Steerambfer.

©eebab, n. (bag) kipiel morska.
©eebär, m. niedwied morski.

©eebinfen, «pi. f- Snfen, grojje; 2) — sitowina

morska, Jndz. Süt. scirpus maritimus.

©eeblume, f. grzybie; cf. ^r.=^oln. grzybija.

©elbe —
f. Äannenplumbe. SKeifje — grzybie

biay (Sot. nymphaea alba). Äleine — bobrek
grzybieniowy, H. J. K.; grzybie óty, H g n.

(Sat. menyanthes nyniphoides). 2) f. grofd)bifj,

gemeines.

©eebienft, m. (ber) suba morska, — w mary-
n a rce.

©eeborn, m. f. ^afborn.

©eeeinhorn, n. jednoroec morski.

©eeerbfe, f. (bie) grocli nadbrzeny, Hgn. (Sat.

pisum maridmum).
©eefahrer, m. (ber) eglarz, g. a.

©eefar)rt, f. (bie) podró morska, egluga.'
©eefifd), m. (ber) ryba morska.
©eefifcberei, f. (bie) potów ryb morskich.
Seegefecht, n. (bag) bitwa morska.
©eegrae, n. f. ©anbhaargrag.
©eegragblume, f. f. Sergnelfe.

©eegrün, adj. morskozielony,
f.

SJceergtun.

©ee^aber, m f. ©anbhaargrag.
Seej)ahn, m. (ber) kowal (ryba morska), L.
Seehafen, m. (ber) port morski.
©eehanbel, m.. (ber) handel morski.
©eerjanblung, f. (bie) towarzystwo handlu mor-

skiego.

©eeberrfchaft, f. (bie) panowanie na morzu.
©eebunb, m. (ber) 1) eitt bem ^»utibe gleichenbeg

3:f)icr in ben Surobaifchen SJteeren, ber SJeerhunb,

Robbe, bag ©eefalb, loka, Jarockie cf. *pies

morski (Sat. phoca vitulina, L). 2) — , eine Slrt

Raubfifcbe auS bem £)aiengefcbled)te, ber Seeicolf,

•frunbgfobf (Sar. canis carcharias, L.)$ National»

3oologie: pies morski, arok ryba, cf. tracz,

eig. ber ©igefifcf).

©eeigel, m. (ber) je morski, jeókrab, L.
©eejungfer, f. (bie) syrena, *piersiopawka, L.;
panna morska

©eefalb, n. (bad) pies morski, cf. cielec morski,
Nieme, cf. ciele morskie, B.

©eefanne, f. gelbe, f. Äannenbltunbe. äBeifje — , f.

©eeblume, roeifje. Äleine —
, f. ©eeblume, fleine 1).

©eetante, f. [biej brzeg morski.
©eefarie, f. (bie) mapa morska.
©eefompafj, m. (ber) bussola, L; kompas ma-
gnesowy, L.

©eefranf, adj. chorob morsk cierpicy.
©eefranffjeit, f. (bie) choroba morska
©eefrabpe, f. f. 6Magfd)malj.

Seefrebg, m. (ber) rak morski.
©eefreujborn, m. f. .jjafborn.

©eefrieg, m. (ber) wojna morska.
©eeftlfj, f. (bie) brzegowiec, krowa morska ober

wó morski nad) Jarocki bon ben gifebern fo

genannt; ciel morskie, (Sat. trichechus ma-
nati, L.).

©eeffifte, f. (bie) brzeg morski, pomorze, brzeg
nadmorski.

©eelamt, n.
f.

Seelenmeffe, msza aobna, msza
za dusze zmare, rekwiem.

©j. czy Pan bdziesz na rekwiem Kociuszki
u XX. Pijarów? SBarfa).

Seelchen, n. (bag) duszka, duszynka.
Seele, f. (bie) dusza. Die — einer fteber dusza

pióra, wewntrzny w pieku pióra rdze, Tr.

Sj. eg ift ja £err bein ©efchenf unb ®ai>, mein Serb

unb ©eel unb mag ich bab' ic. ciao, dusza to twe
dary, od ciebie co mam bez miary etc.

Die lebenbige — ywa dusza, bibl. dusza y-

wica. Äeine lebenbige — hat ihn gefehen aden
ywy duch go niewidzia, L; Äleine ©eelen

mae umysy, Dz. z dr. gin fleine ©eele habenb
maoduszny, SP. ©ort fei feiner — gnäbig nie-

boszczyk mój ojciec, Panie wie nad dusz
jego. Die — erhalten, erretten dusz zachowa",— ochroni, — ratowa, — ocali, äReine —
ift genefen, bibl., zachowana jest dusza moja. 63
ti)Ut ihr in ber — roeh ubolewa w duszy swojej.
Die Siebe ift bie — aller chnftlidjen Sugenben mi-o jest dusz wszystkich cnót chrzecia-
skich. SRacr) ber — frehen sta (bon stoj) beffer

nastawa na czyj dusz, szuka duszy czyjej

Ober czyha ober czuwa na dusz czyj. Die
gerechte — quälen dusz sprawiedliw trapi.
Äräfte ber — siy duszy." Stroag auf bie — bin»

ben na dusz komu co zaleci. Dag geht mir
bind) bie — to dusz moj przenika, to mi
wskro przenika. (fj. co ciao lubi, to dusz
gubi. Die abgefd)iebene — duszyca.

©ee leben, n. [bag] ycie na morzu.
©eelenabel, m. (ber) szlachetno duszy, wspa-
niao —

.

©eelenamt, n. (bag) naboestwo aobne zadu-
szne, rekwiem, ift erhxig berfchieben bon ©eelen*

meffe, msza aobna za dusze zmarych
©eelenangft, f. (bie) tskno duszy, utrapienie

duszy.
©eelenarjt, m. (ber) lekarz duszy.
©eelenarjenei, f. [bie] lekarstwo duszne ober —

dla duszy.
©eelenbab, n. (bag) jamuna pogrzebowa ober—

za dusz zmarego.
©celenerquirtung, f. (bie) posilenie duszy, posi-
ek duszy.

©eelenfreunb, m. (ber) przyjaciel duszy, przy-
jaciel serdeczny, przyjaciel od serca, Pust.

©eelengefahr, f. (bie) niebezpieczestwo duszy.
©eelengeibrad), n. (bag) rozmowa duszy.
©eelengröfje, f. (bie) wielko duszy.
Seelenheil, n. (bag) duszne zbawienie, ober zba.
wienie duszy, pomylno duszy, szczliwo
duszy, zdrowie ober cao —

.

©eelenhirt, m. (ber) pasterz dusz.
©eelenfrafr, f. (bie) sita duszy, wadza —, moc —

.

©eelenfranfheir, f. (bie) choroba duszy.
©eelenlebre, f. (bie) psychologia, nauka o duszy.
©eelenlog, adj. bez duszy (bdcy), bezduszny.
Seelenmeffe, f. (bie) msza aobna, msza wita
za dusze zmarych, msza zaduszna.

©eelenpein, -quäl, f. (bie) udrczenie duszy.
©eelenregifter, n.(bag) spis dusz, ksigi ludnoci,

unb nicht rejestr dusz, *pogówny spis, Stuff.

©eelenruhe, f. (bie) pokój duszy, uspokojenie
duszy, *mir duszy.

©eelenfchlaf, m. [ber] sen duszy.
Seelenfeligfeit, f. (bie) duszne zbawienie, zba-
wienie duszy.

Seelenfbeife, f. (bie) pokarm duszy.
Seelenftarfe, f. (bie) moc duszy.
Seelentrofr, m. (ber) pociecha duszy.
Seelenberberblicb, adj. zgubny dla duszy.
©eeienber laufer , m. (ber) duszokradca, judasz,

g. a, ludokupiec, g. pka, B.; werbownik chy-
try, duszoprzedawca, duszoownik, ciaokupiec,
L.j am heften tbohl przedawca dusz.

©eelenmanberung, f. (bie) (©dech. Sat. metempsy-
chosis), wdrówka dusz, wdrówka duszy,
pielgrzymowanie duszy, ober — dusz, przecho-
dzenie duszy z jednego ciaa w drugie, L.; cf.

przesiedlenie duszy, cf. przechodzenie duszy,
Twardowski.

Seelenfoohl, n. (bag) dobro duszy.
Seelenjuftanb, m. (ber) stan duszy.
©eelerdje, f. (bie) ldowiec, g. wca, KI.; nad)

Dfen: ©tranbpfeifer cf. ddownik.
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Seeleute, Pl. (bif) ba6Seebolf, lud morski, majtki,

marynarze.
©eelmeffe, f. (bie) msza aobna ,

— za dusze
zmarych.

©eelöroe, m. (ber) lew morski.
©eelforge, f. (bie) opieka dusz, duszna opieka, o-
patrywanie duszy, staranie o dusze Ob. duszy.

Seelforger, m. (ber) opiekun duszy, duchowny
ojciec, duchowny dobrodziej, *duchownik, g. a,

Cr.^cln
Seeluft, f. (bie) powietrze morskie, *aura morska,

morszczyzna, 'morka.
©eemacbt, f. (bie) sil morska; marynarka.

2) mocarstwo morskie, potga morska.
(Seemann, m. (ber) eglarz, marynarz, g. a.

(Seemanns treu, f. i. SRecrbracTDiftel.

Seemeile, f. (bie) mila morska.
©eetneioe, f. (bie) morska czajka, fRuff. 5 b. rybo-
ow morski ptak, nad) Jarocki: mewa.

Seeminifter, m. (ber) minister morski, minister
marynarki.

(Seemummel, f. f. Secfanne.

©eemufrbel, f. (bie) ód, f., L. ; muszla ob. kon-
cha morska, *mal morski.

Seenelfe, f. f. 33ergnelfe.

©eeoffijier, m. (ber) oficer morski* beffer — od
marynarki.

Seepferb, n. (ba6) ko morski.

©eerabe, m. (ber) kruk wodny, Tr.; — morski.

Seeräuber, m. |bev| rozbójnik morski, korsarz,

g. a.

©eeräuberei, f. (bie) rozbój morski, ob. pl. roz-
boje morskie.

Secred)t, n. ibaS) prawo morskie.

©eereife, t. (bie) podró morska.
Seerofe, f. f. Seefanne.

©ecriifung, f. (bie) uzbrojenie morskie.

©eefalj, n. (bab) sól morska.
©eefchaben, m. f. .fraberei.

©eefd)äumer, m. f. Seeräuber, rozbójnik morski.

Seefd)iff, n. (ba6) okrt morski.

©eefthladjt, f. (bie) bitwa morska.

©eefeboten, PI. f. Seeerbfen.

©eefdiioalbe, f. (bie) jaskóka morska.

©eefolbat, m. (ber) onierz morski, ober od ma-
rynarki.

Seefolbaten, PI. lud wodny, wojska wodne, —
morskie, — okrtowe.

©eefpinne, f. (bie) pajk morski.

Seeftaat, m. (ber) pastwo morskie, — *mary-
narcze, mocarstwo morskie, potga morska.

SeeftObt, f. |bie] miasto nadmorskie, miasto por-

towe.
©eeftern, m. [ber] pajk morski.

©ecfternfrout , n. odmiennik ober odmienikwiat,

nad) Siren. (Sat. tripolium)

©eeftranb, m. (ber) brzeg nadmorski, przymorze,
pomorze, nadbrzee.

SeeftrecTe, f. (bie) znaczna cz morza, prze-

strze morza.
©eeftücf, n. (ba6) obraz cz morza przedsta-

wiajcy.
©cefturm, m. Lber] burza morska, — na morzu.

Seetang, m. f. 9)!cergra8.

©eetanne, f. f. jfciocfd)roanj.

©eett)ier, n.(baö) zwierz morski, zwierz morskie.

©eetonne, f. f. SBafe.

©eetreffen, n. f. ©cefdiladjt.

©eetrifft, f. (bie) nur im PI. Sectiifftcn, wyrzuty
morskie, wymioty morskie.

Seetrlfftig, adj. to co morze wyrzuca, morsko-
wyrzuikowy, co falami pdzi.

Seetruppen, PI. f. Seefolbaten.

©e en >er, n. f. ©eeftranb, brzeg morski.

©etufjr, f. (bie) morski zegar.

Seeungeheuer, n. (baö) potwór morski.

©eebogel, m. |berj ptak morski.

Seeroärtö, adv. ku morzu, z morza, z morskiej
strony.

©eetoaffer, n. (ba6) woda morska.
©eeroefen, n. (bab) marynarka, marynarslwo, ad-

miuistracya marynarska.
©eeibinb, m. (ber) wiatr morski, wiatr od morza,

morka, morszczyzna. (Sc. morka ob. morszczy-
zna wieje, SBarfd).

©eeroolf, m.
f. Seebunb; 2) arok morski.

Seerourf, m. (ber) wyrzut morski, to, co morze
wyrzuca.

©eemurm, m. (ber) robak morski.
©eeäug, m. (ber) wyprawa morska.
©egel, n. (bab) agiel, g. gla, wietrylo, 9?uff. niby
wietrzydo. ©j. unter bie — gehen wyj pod
agle (a); cf. rozpuci agle (a). JMe — QUf=

Sieljen podnie agle. Die — ftreid)Cll zwin
agle, spuci agle, strychowa agle. Die
— einjieljeu agle zbiera, PK. 435, agle zwi-
ja, SBj.

Scgclbaum, m. (ber) maszt, pal aglowy.
©egelfertig gotów do wyjcia pod agle, goto-
wy do odpynienia.

Segelfifd), m, ©egelmufcbcl, f. aglik, L.
@egelmad)er, m. (ber) aglownik, agielnik.
©egeln, v. n. m. h. eglowa, pywa, pyn

(okrtem). (Ej. podpyna fregata ku portowi,
ale umkna co ywo, — pywa bardzo [prze-
dnio (a).

Segeln, n. (ba8) eglowanie.
©egelftange, f. (bie) drg aglowy, reja.

Segeltau, n. <ba8) kalaryfa, L.; cf. traref, g. u;
cf. tryska, nach L. ein Jan bie Segel bon unten

aufjufchüfjen.

Segeltuch, n. pótno aglowe.
Segen, m. (ber) baö 3eid)en be6 Äreujcö, przee-

gnanie, *poegnanie ift Slbfrbieb, egnanie.
2) —, bie Slnroünfrhung cineö ffmftigen ©ute6, bie

fcierlidie Slnfünbigung fiinftiger ©lücffeiigfeit bon ©ott,

bogosawiestwo.
3) — , Die SSirfung biefeö feierlichen Segens, ba&

©ebciben, ber gute gortgang, &Jteid)tl)iim an ©litera

aller iirt, bogosawiestwo, urodzaj, g. aju,

plon, g. u.

— , baö ©efd)cnf ©otteö, dar, g. u. Der — beö

§tm\ machet reich bogosawiestwo Paskie u-
bogaca. Dabei ift fein — przy tern si nic nie-
okroi, niema zysku, nieopaci si pracy, nie-
wyjdzie na swoje, wilk przez posy nie tyje.

Stimm ben — przyjmij to bogosawiestwo, ten
dar. ©en — fpredjen da bogosawiestwo. Den
glud) in — bcrroanbcln obróci przeklectwo w
bogosawiestwo.

Segenvcid), adj. bogi, peen bogosawiestwa,
ublogosawiony , obfitujcy w bogosawie-
stwo.

Segcnöfprtld), m. (ber) sowa bogosawiestwa, pl.

Segen 6 Ib ort, n. (ba6) sowo ober wyraz bogo-
sawiestwa.

Segenoounfd), m. (ber) yczenie bogosawie-
stwa, — powodzenia.

©egge, f. turzyca (Sät. carex); fted)cnbe — f. Stieb»

groß, rtaefigeö. fiangjäbrige — turzyca przeduo-
na, K. J. H. (8at. enrex elongata). ©elbe —

f.

SHicbgvaö, grlbcö; fdmcibcnbe — f. Soiftgraö (Sat.

carex acuta). Staube — turzyca kosmata, Kl.

Jndz. (Sat. carex hirta).

©cgier, m. (ber) okrt eglujcy.
©egnen, v. a. bogosawi; pobogosawi? e-
gna, sporzy, L. Cr. ©oft hat 11116 gefcgnetBóg
nas pobogosawi; cf. ubogoslawil; auch ibof)l

mit I). llóg nam bogosawi. SDaö 3eitlid)c feg=

nen poegna si ober rozsta' si z tym wia-
tem, przenie si do wiecznoci, ©cfogiieteö

Seibeö fein by przy nadziei, — w ciy, ©ott

fegne bid) niech ci Nóg bogosawi.
2) zaegna, zaegnywa np. choroby. Sid)
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freudigen unb fegnen przeegna si. (od zadumie-
nia, zadziwienia).

Segnung, f. (bie) am iiblichften in 3ufammenferiungen,

j. 83. Qrinfegnung, egnanie, poegnanie, ^r.^C.,

befTer bogosawienie; 2) bogosawiestwo, bogi
skutek.

©ehachfe, f. (bic) o widzenia.
©el)bar, adj. f. fichtbar, widzialny, a, e.

©ehe, f. (bie) wzrok, g. u, oko, zrzenica.

Sehen, v. irr., Praes. id) fehe, t>u fiehft, er fleht, Im-
perf. ich — , er faf), Conj. bajj icf) — , er fähe, Im-
perat. fief>, Part. Prt. gefehen, Cidg. widzie (Piat.

widzia); nad), flltf etroaS patrzy, patrze; cf.

oglda, obaczy. ®ut, roeit fehen dobrze, z da-

leka widzie. gtnen gern fehen rad by komu.
(StroaS gem fer)en chtnie widzie co, mile pa-

trze na co, .lubi co, yczy co. Dltrd) Die

ginger fehen przez szpary patrze, pobaa ko-

mu; cf. 65. e& fiel)t fcf)led)t ano sprawa Turków
bardzo le stoi (a). doppelt fel)en cbo mu sie

dwoi w oczach, chocia z jednej wiecy dwie
widzi, ulubionej nie rzuca szklenicy. Gj. fiehe

ju patrz, oto! owo! obacz. SRad) etlrrnö fehen

oglda si na co, patrze czego, fig. doglda
czego, doziera, dojrze czego. SRad) nichts fe=

ben niedba o nic, niepilnowa, niedoglda.
©teh brein wejrzyj w to, — na to. Sr bat nicht

recht gefehen jako nieprzypatrzy si dobrze,
(ginem in bie Äarte, in ben obf fehen

" zaglda
komu w karty, w garnek. S3on Slngeficht, ju §ln=

geficht fehen twarz w twarz oglda, ift ebler al8

patrze, SR it feinen 2(ugen fehen oglda co o-
czyma sweini. Jranrig fehen smutno poglda,
wyglda f. auöfehen, ähnlich fehen by podobnym.
(Sollte ber nicht fehen, bet baet Sluge gemacht bat

którv uksztatowa oko izali niewidzi? beffer

alboby ten który oko moje uksztaci, niemiat
widzie? Sluf anbere fel)en na drugich patrze.
Saffet unS fehen obaczmy, patrzmy. ©iehe ial

oto! owo! *wej! patrzaj. 3d) fche nid)t, r»o e8

hinau& ttMU nie przewiduj, jaki tego bdzie
koniec, niewidz na co to zmierza. ©e!)en laf=

fen pokazywa, (sich fehen laffen pokaza si,
popisywa si (mit etinaö z czem). Sich fatt fe*

fjen an etroaö napatrzy si czego. 2>aratiö fiel)t

man ztd wida. ©ich fehen (recipr.) widy-
wa si.

Sehen, n. (ba§) widzenie, patrzenie.

Sehenb, Part. widzcy, a, e; fehenb tuerben przej-
rze, odzyska wzrok, dosta wzrok.

Sehenerbe, m. (ber) nerw wzrokowy.
SehenSroerth, fehen§tr>urbig, adj. godny widzenia,
wart widzenia, ciekawy.

©ehenölpürbigfeir, f. (bie) ciekawo, rzecz go-
dna widzenia, osobliwo.

©ehepunft, m. (ber) punkt widoku, SP.,
f. (Se*

flchtöpunft.

©eher, m. (ber) in ber 33ibel, ein prophet, prorok,
wieszsz, g. a, niby: widzcy, wiodz, widz,g.a,L.

Sehergabe, f. (bie) dar wieszczy.
©eherin, f. (bie) prorokini, wieszczka.
©eberohr, n. (ba§) przeziernik, g. a, perspek-
tywa, cf. ocznik, Ragufanifch, aber jebem $olen
berftänblid).

©eheften, eine ©tabt, Szesno.
©etjfrafr, f. (bie) wzrok, g. u.

©ebne, f. (bie) am Sogen im Äreife, ciciwa. 2) —

,

am Sejbe, cigacz, SBj., j. S3, im gleifche, äßarfd) ;

cf. cigno, *cigneczka, L.; eig. Spannaber;
sucha ya, *krzepkoy.

©ebnen, fich, v. r. pragn, da czego, tskni
za czem, wzdycha do czego (a) ; j. S3, wzdy-
cha do korzyci i swobód, Kraj. 141.

JIReine Slugen fehnen fich, bibl., oczy moje ocze-
kiwaj ciebie z tsknoci.

_
Sllle (Sreatur fehnet

fid), bibl. wszystko stworzenie wespó wzdycha.

©ebnen, n. [baö] tsknienie, wzdychanie (do
czego).

Sehnerbe, f. (bie) nerw wzrokowy, *nerwy pa-
trzce, li.

Sehnig, adj. biele Sehnen habenb, yowaty, y-
lasty, ciegnisty.

Sehnlich, adj. *dociwy, podany, upragnio-
ny; fehniieheö Bedangen tskliwe danie, tro-

skliwe wygldanie.
Sehnlichft erroarten

_
z niecierpliwoci ober z

upragnieniem oczekiwa
Sehnfud)t, f. (bie) dza, *do, podanie, u-

pragnienie; tsknienie, tskno, tsknota, t-
sknica, dno.

©ehnftld)tig, (skny, akliwy.
© e()nfud)t6Doli, adj. peen niewypowiedzianej,
dzy,

f. fehnlich.

Sehr, ad. bardzo, nader, wielce, arcy; nie po-
mau, duo. ©ehr fchroer przytrudno (a); febr

gerührt bardzo wzruszony. <Daö foftet mid) fefjr

biel to mi bardzo wiele kosztuje.

©eid)e, f. "(bie) in ber niebr. ©prechart fur Urin,

szczyny, PI.; cf. mocz, g. u, uryna.
©eid)en, v. a. unb n. m. h. szcza, Präs. szcz

(szczysz), cf. poszczywa si, zlewa si.
©etcher, m. Seichfachel, m. szczoch, szczel, g. a,

SBarfch.

©eicht, adj. nicht hoch, nicht tief, flach, miaki, py-
tki. Gin feichter Ort mialczyzna, mielizna, mia-
kie miejsce, paszczyzna.

(?£. wpadt ober wlaz na miaczyzn z gala-
rem, (gr. feichte ©riinbe pytkie dowody; feichte

Siebe sucha mowa, pytka, niegruntowna mowa;
feidite SSemerfungen — pytkie uwagi bez znajo-
moci rzeczy (a); pytki rozum, Pamitnik;
adv. pytko.

Seichheit, ©eichtigfeit , f. (bie) miakoó, py-
tko.

Seid)topf, m. (ber) ber 9kd)ttopf, szczalnik, ury-
na. g. a.

Seid)roinfel, m. (ber) kt do szczania.
Sei be, f. (bie) jedwab', g. biu; sf. Stuff, szelk.

Stohe — jedwab' surowy, ©ejroirnte — jedwab'
krcony, ©efchloffene — jedwab' darty. 66 ift

feine — babei su fpinuen nie wiele si przy tera

okroi, mizerny ztd poytek, nie bdziesz si
mia po czem obliza, (jj. L. gawronie miso
zgadza si z kuropatw jak jedwab' z dratw.
It. zna co jest jedwab', a co pajczyna.

Seibel, n. f. Scöfjel, miara pewna, niby kwarta.
©eibelbaft, m. (ber) wilcze yko, KI. (= 2at. da-

phne), f. S3ergpfeffer.

©ei be Irr, v. a. f. tübern, j. S3. $ferbe feibeln pta,
spta konie, obdzowa, uobdzowa konie, $JJr.=»

$oln. §lnmerf. e8 ift au6 bem SBenbifdien ober©la=
bifrhen sidli, nach Sloelung; cf. obceje, bieit. beffer

obdzeje roeil bie ajiv^olen obdze brauchen.

©eiben, adj. jedwabny, a, e. ^»albfeibcn póje-
dwahny.

Seibenarbeiter, m. (ber) wyrobnik fabryki je-
dwabiu.

©eibenartig, adj. jedwabiowaty, a, e, naksztat
jedwabiu, podobny do jedwabiu; cf. imitacja
jedwabiu.

©eibenbanb, n. (ba§) wstka jedwabna, ta-
siemka —

.

Seibenbaft, m. bast jedwabny (gatunek bom-
bazynu).

©eibenbau, m. (ber) jedwabnictwo, chodowanie
jedwabiu, uprawa jedwabiu.

Seibenbrucf, m. (ber) drukowanie jedwabnych
materyi.

Setbenbrutfer, m. (ber) drukujcy jedwabne ma-
terye (rkodzielnik).

Seibenfabrif, i. f bie] rkodzielnia jedwabiu; cf.

L. "jedwabiarnia = gdzie jedwabniki chowaj,
3Bj., fabryka jedwabna, L.
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Seibenfaben, ra. (bei) nitka jedwabna, jedwa-
bna ni.

Seibenfäl'ber, m. (bei) farbierz jedwabiów.
©eibcnljaar , n. (baö) wos jedwabny ober jak
jedwab'.

Seibciihahnenfufj f. SJiiFIjarmenfujj.

©eibengebäufe, n. (ba8) orzech jedwabny, L.;
cf. kokon, g. u.

Seiben hanbel, m . (ber) handel btawainy, üblicher

old jedwabny.
Seibenl)änbler, m. (ber) blawatnik; kupiec han-
dlujcy jedwabieni.

©cibetifnäuel, m. (ber) kbek jedwabiu.
©ei be ufmm, m. (ber) bawatny sklep. Slnmcrf.

sklep jedwabny würbe nur t>on lofer Seibe gelten,

allein im biawatny sklep finb Seiben^euge; cf.

kram jedwabny, leijtereö i ft berärhtlid) hochftenö in

fleinen Stäbteu üblid).

Seibenfraut, n., glarhöfeibe, jedwab' polny, kania
przdza, kanianka; cf. wytup' swojski, L.
(Sar. cuscuta); cf.

f. giljfraut (fiat. cuscuta eu-
ropaea).

SeibenmanufaFtur, f. [bie] zakad wyrabiania
jedwabnych materyi, f. Scibenfabrif.

Seibenpapier, n. |baö] papier jedwabny.
Seibenraupe, f. (bie) jedwabnik, jedwabnica.
Seibenfrbmanj, m , Seibeiifdjmänjchei], n. jemiolu-

cha, jemiouszka, L. (Sat. turdus cristatus, nad)

Jarocki: fiat. bombycivora).
©eibenfpinner, m |ber] jedwabnik, g. a, L. (mo-

tyl). 2) przdcy jedwab'.
©eibenftiefer, m. [ber] hafciarz (wyszywajcy
jedwabiem lub na jedwabiu).

©eibenftieferin, f. (bie) hafclarka.

Seibenfticferei, f. (bie) hafciarstwoi 2) haftowa-
nie jedwabne t. j. rzecz

Seibenroaare, f. (bie) towar biawatny, jedwabny.
Seibenroeber, m. [ber] tkacz jedwabiów; blawa-

tnik.

Selben mebere i, f. (bie) f ©eibenfabrif.

©eibenmurm, m. [ber| jedwabnik, g. a, jedwabny
robaczek, Krsk,

f. Seibenraupe.

Seibenjeug, n. (tad') jedwabna materya, ba-
wat, e. u.

Seiblit}, in S3öf)inen, Sedlice, PI.

Seibliijer Salj, n. sól sejdlicei'i6ka, 3£-;.cf. go-
rzka i angielska; cf. siarczan magnezy i, $Z-

Seibli^er Baffer, n. sedleckie wody, L.; cf.

SeiDfd)üt}er SBaffer sejdszyckie wody, DD.
Seife, f. (bie) mydo. (Jr,. einen ohne — barbiren,

b. i. überoortheilen bez myda ogoli, bez brzy-
twy ogoli, "bez ugu omy, ocygani, oszwa
bi ocla , oszuka. Bunte — mydo kolo-
rowe, (a).

Seifen, v. a. namydli, 3. 83. poczochy; mydli.
Seifen, n. (ba6) mydlenie, namydlenie.
Seifenartig, adj. mydlasty, mydowaty; cf. my-

dlany, eig. feifig.

Seifenblafe, f. (bie) baka z piany mydlanej,
haka z myda, Pusteln.; bal el z mydlin.

©eifenbrühe, f. (bie) mydliny, PI., B.

©eifenbofe, f. (bie) jaszczyk na mydo; puszka
z mydem.

Seife ngebirge, n. (ba8) im SSergbaue ein fanbtgcö

ober lettigco ©cbirge, melrheö Srtfheile enthält, bie

burd) Seifen abgefonbcit unb gereinigt merbcii, usy-
pnia kruszcowa, L., skad napywowy, Trój.

©Cifengeift, id. (ber) spirytus mydlany.
©eifenhónbler, m. |ber| mydem handlujcy, my-

dlarz, g. a, eig. ©cifenflebcr.

©eifenfraut, n. (ba«) mydlnica, Jundz. myde-
lnik (fiat. saponaria),

f. ,£)iinb6iielfcn; milbeö — f.

©eben, roeifter. SBcl&cö ~
f.

filchtnelfe, gemeine.

Seifenfttgel, (.(bie) gaka myda, gaka mydlana,
kulka mydlana.

©eifenfieber, m. (ber) mydlarz, g. a, mydowar,
g. a, SBarfd). nad) ber $lna(:<gic bon piwowar.

Seifenfieberei, f. (bie) mydlarnia; 2) mydlarstwo
baö ©eroerbe.

©eifenfpirituö, m. (ber] spirytus mydlany.
©eifenmaffer, n. (baö) woda mydlana; mydli-

ny, Pi.

Seifen mur je l, f. f. ©opöFraut, langftieligeö.

©eifig, adj. mydlany.
Seif lauge, f. (bie) ug mydlany.
©cifftein, m. iber] kamie mydlany, SBarfd).; cf.

mydlana glinka ,. eig. 33crgfeife, Staszyc; cf.

mikisz, ober mydlak, L.

Seige, ©eibe, f. (bie) cadzka, cedzido, cedziwo-
rek, L. 2) baö ©eihen cedzenie.

©eigen, v. a. f. feihen.

Seiger, adj. im ©ergbaue, f. fciifred)r, prostopady.
©eiger, m. [ber] ft. Uhr, f. (bie) zegar, g. u, ift

üblidjer alö g. a, SBarfd). 2) przecadzka, ce-
dzido.

©eignetfalj, n. [baö] winian potau i sody, 3$.
(fiat Tartarus natronatus ober sal seignetli).

©eiben, v a. cedzi; cf. filtrowa, przecedza.
©eil)forb, kosz do cedzenia.

©cü)tud), n. (baö)
f.

Seige, cedziworek, worek do
prasowania, SBarfd).; *powazka, .

©eil, n. (baö) powróz, g. a, lina; cf. SJr.»§ßoln. unb
S36l)inlfd): prowoz.

©eiier, m. (ber) ber Reiffchlager, powronik, linnik,

g a; cf. *zylarz, alt unb Sjr.=93oln.

Seilerarbeit, f. tbie) powronicza robota, 3$-;
zylarska robota.

©filer bal) n, f. (bie) powronia, miejsce gdzie li-

ny krc.
©eilcrgefell, m. (ber) Seilerburfd)e, powroniczek.
©eilerhanbroerf, n. (baö) powronictwo.
Seilermeifter, m. [ber] powronik, linnik, SBarfd).;

zylarz, g. a, ex doc. Thorun. Bonus.
©eiltanjen, n. (baö) skoki sznurowe, S. Pick.,

aud) sznurowe skoki, id.; skakanie po linie.

Seiltänzer, m. (ber) tancerz na linie (a); cf.

Krsk. ten, co na sznurze tacuje, Krs. pp. 313;
cf. skoczek na linie, Kozi.; linobiegun, g. a,

SSarfd).; cf. powrozobiegun, g. a, Pi. powrozo-
bieguny (a); *kordyzant; cf. linoskoczek, Go-
lan ski; cf. L. *mietelnik.

Seiltanjerin , f. (bie) skoczka na linie, *kordy-
zantka.

©ei im eibe, f
f. SSanbmeibe. ©elbe — f, Sanbmeibe,

gelbe.

©trim, ^lonigfelm, m. patoka, miód cieky, ^lobe»

lieb 5, 4, plastr z miodem, plastr miodu,
*wza?, B.

©e i m en, v. a. unb n., ben .ponig — miód sczy,
klarowa, cedzi, czyci, cf. am befteil miód
syci.

Seimig gstocieky, lipki.

Sein, v. irr., Prs. id) bill jestem, bu bift jeste,
er ift jest, mir finb jestemy, ihr feib jesiecie,

fie finb sa, Prat, id) mar byem, bu marft bye,
er mar by, mir maren bylimy, ihr maret byli-

cie, fie maren byli; Conj. id) märe; Fut. ichmerbe

fein bd; Imper. fei, feib; Part. feienb bdc, ge«

mefen byy, a, e; gemefen feienb bywszy.
ij. feib millfommen, feib gegrtlfjet witajcie, bd-

cie pozdrowieni. Daö märe mir recht! ironifd)

bajprawie, juciby to SDafl ift mir ein leid)tc8

mniejsza o to, to maa rzecz, to fraszka, to

bagatela, to palaaszki. 68 ift f)0he3dt ju te
to czas (jest) temu; cf. dawno czas temu; fei

gutc8 9)iuth8 bd dobrej myli, nie troszcz si,
ufaj, nie tra serca. SWcin grciinb fei fo gut unb

laufe bartiad) mój przyjacielu, jake dobry po-
biegnij po nie (a). Cr Ift ganj be8 Jeufelö czy
go djabli, to cay djabel ober cay djahe z nie-

go; cf. to djabet Wenecki. SBillenö fein zabie-

ra si do czego, chcie, mie wol, — myl.
tSuter ^»offnung fein by przy nadziei ober — w
nadziei, eig. fchmanger fein, unb ol)iie biefen Sieben*
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begriff by dobrej nadziei. Sluf fein wczasowym
by, op p. liegen, f. auffein niespa, czu. Slu8

fein, j S3 e6 i ft auS mit il)m zgina, juz po nim,

f oben aufcfein. <Scblecbt Daran fein w trudnym

si znajdowa razie, le z nim, kiepsko z nim.

3m ©ange fein w ruchu, w biegu by, w czyn-

noci by. .giier ift gut fein dobrze tu by, bogo
tu by, lubo, mio tu by. Safj bir ba6 gejagt

fein daj to sobie mówi, powiedzie, przyjmij

te przestrog. 6roag fein laffen, e8 bleiben laffen

da pokój, porzuci co, nieczyni czego. SDlir

ift bange tskno mi, nudno mi SfiaS ift bir? co
ci 10? 68 ift mir, al6 menn id) il)ii einmal_ gefefjen

hätte jak mi si zdaje ober wydaje mi si, wi-

dziaem go ju gdzie raz, *ochapia mi si,

em go gdzie widzia. äftan roeifj, wie Äinber

finö wszak wiemy, jakie s dzieci, ©ein oDer

ober nicht fein by albo nie by. 68 ift ein ©ort

jest Kóg Cna niebie). 3ch benfe, barum bin ich,

ja myl, dla tego jestem. Da§ märe! (eine

gönn, eine SSermunberung auSäubrüdett) daj

go katu. dali Pan, ej do tysica, toby mi to

byo co. 3Ba6 foil's fein, mag möllt ihr, _roa§ roirb

verlangt? ile to by ma, o có tu idzie, w ja-

kiine interesie, czegó dasz? 3Bie Ware e8?

dajmy na to, gdyby na przykad. 68 fei trenn

eö Wolle niech bdzie, kiedy chce, kiedy kol-

wiek bd. 9Ba6 ift benn nun mehr mniejsza o

to, có to znaczy? no i có tam osobliwszego?
ge fei benn chyba. 68 fet barum, e8 mag barntn

fein niech sobie bdzie, niech i tak bdzie. Dem
fei roie ihm Wolle

" niech bdzie jak chce, jak
kolwiek bd. 68 fet gut ober fd)led)t, id) mili e8

tl)un czy dobrze czy le zrohi to jednak. 60

ift ju haben bei — mona dosta u P.» jest do

nabycia 66 ift faum ju begreifen trudno poj.
6r ift nid)t ju ^»aufe niema go w domu. 6twa8
fein laffen da pokój czemu, zaniecha czego,

porzuci co. 68 ift an betn tak si ma, to

prawda.
©ein, n. (ba6) bycie, g. bycia, byt, g. u.

©ein, Pron. swój, swoja, swoje; 2) —,
jego.

6r. jebe6 Sanb hat feine ©ewobnbeit kady kraj

ma swój obyczaj. 3d) bin in feinem «fpaufe gewe*

fen byem w jego domu.
©ein felbft eigen jego wasny; fein felbft nid)t

mächtig nie jest Panem sam siebie, nie jest

mocen sam siebie, nieposiada si, eig. er ift aufjer

fid), ©eine äRajeftät Jego Królewska Mo.
©eine, adj. f. feinige, nalecy, swoi nad) Ra-
czyski.

©eine, f. ein glufj, Sekwana, L.

©einer, feine, feines f. ber feinige, bie, ba8 —

,

swój, jego. 2) gen. bon 6r siebie, jego.

Seinesgleichen swoje równie. 6j. feineSgleichen

giebt e8 nid)t niemasz mu równego, podobnego.
Icach ihm war nid)t feine8gleid)en po nim niebyo
równego jemu. — podobnego jemu. 3ebe8

Shier hält fid) ju — kade zwierze ma si do
równego sobie, ober kady swojego szuka. 6r.

niezda si baran kozie i kaczka niechce kru-
ka, wabi si ptaki w oe, kady swojego
szuka, au8 ber Ober Krakowiaki. — hinter fich

laffen podobnego, równego zostawi po sobie,

©elnethalben, femetwegen, um feinet Willen, dla nie-

go; cf. *k' woli jemu.
©einige, adj. jego, swój, swoja, swoje; jego
wani. 6r. a jego wani co mu za ch po-
kazali? Dmbr. It. przyszede do swoich wa-
snych.— cf. czeladka. 6j. ©ott' fennet bie ©ei*
nigen, üblicher bie ©einen, zna Bóg którzy s je-
go, zna Pan swoj czeladk. ©ott forgt für bie

Seinigen Pan Bóg radzi o swojej czeladzi.

2) t>a% ©einige, old Subst., fein 6igenthum, fein

Vermögen, feine ©thuibigfeit, osiado swoja ober

jego, majtek swój ober jego, powinno swo-
ja ober jego. 3u betn ©einigen fommen wróci
Mrongovius, Dentsch-Poln. Wörterbuch. L 2. Lief.

si do osiadoci swojej, wychodzi na swoje,
przyj przychodzi do swojego; cf. wyj na
swoje.

Die ©einigen, b. i. Angehörigen, SSertoanbten, swoi,
krewni, powinowaci. Slnmerf. Da8 äßort swoj-
szczyzna wäre cerftänblid), allein e8 wirb bom
SBarfd) bermorfen, (bat bielmebr bie weitere Sebeu*
tung: ba8 ^eimatl)lid)e, SSaterlänbifcbe, W.).

©cit, od. 6j. feit bier Sagen od czterech dni; feit betn

baj?, feit praep. c. dat. u. conj. bem, feit ber3eit, t>a, feit*

ber, od tego czasu, gdy; feit mann odkde to?

6j. odkde to jest nieprzysiojnoci lub wy-
stpkiem wstawia si za ucinionym? Skar-
bek.

Seite, f. (bie) strona, bok, g. u. 2) bie - eitteS

83ucbe8, — eine8 93larte8, stronica. 3) — ober

Saite auf einem Snftrument strona, struna. 4)— ©beef
poe, g. pocia (soniny). 3 ur — / bei —

,
przy

boku, na stronie, na stron, na ustroniu, na
osobnoci.

Sluf btc — na bok, na stron. Sluf beiben ©et*

ten z obu stron. 6§ liegt jur ©cite ley ku stro-

nie. Die rechte — bee SucbeS lice, prawa (wie-
tna) strona sukna, L. Die tittechte _ eines 3eti=

ge8 lewa strona ober nice, P|.; cf. przewrotna
strona, SBarfcb. 6£. Obgleid) id) bie äßahrbeit auf

meiner — 31t haben fcheine cho mi si czasem
zdaje, i ja mam po sobie prawd, Krs pp.

371. Sluf ber linfen — liegen na lewym boku le-

e, ©elinbere «Seiten aufziehen spuci z basu
na kwint; cf. sfolgowa, cienko piewa, spu-
szcza z tonu? cf miy jeu, nie kol, nie do
kord, Panie horda. 3emanben auf feine — sier)ett

na swoje stron przecign, na swoje kopyto
przerobi, obu kogo w swe boty; na swój
ksztat odmieni.

6r berbifnt ihm an bie ©eite geftellt ju Werben
mniejszy szczur przecie w dzieach znamie-
nitych godzien z walecznym kotem by by w
parze, Krs. 1, 21. 6r hielt feine — zawsze mu
dawa pork (a). 6r hatte auf feiner — 125
Stimmen mia za sob (eig. für fich) 12.5 gosów,
Orz. bia. Die ^jattb itt bie — fetoen uj si
pod boki. Sid) bon ber guten — jeigen dobrze
si popisa, okaza si uczciwie. SSon einer

luühtbeiligen — bergleicben'z niekorzystnej strony
porównywa Bogusawskiego z Molierem (a).

Sid) auf bie - machen, b. i. fich fchnetl unb heim*

lid) entfernen uj ober wymkn si, wj^kra
si na stron, drapn, da drapaka. 3emanben
bei feiner febwachen — faffen uj kogo z sabej
strony, pogaska kogo po sercu, trafi kogo
w sedno. 6r ift mir jur - geftellet jest mi o
bok przydany Sid) auf bie faule — legen rozle-

ni si, odda si lenistwu, opuci si, chwy-
ci si lenistwa.

Sid) auf bie fd)limme — legen rozpsu si, roz-
puci si, uda si ober puci si na z
stron. Sluf bie — bringen zemkn co na stro-

n, zebra, uprztn co na stron, skrci.
Sllle 9tücfftd)ten auf ©efe^e bei Seite feijen zrzu-

cono wszelkie wzgldy na prawa, Nieme; cf.

zaniecha odoy na bok. 2(n allen Seiten ze
wszech stron. 83on allen — zewszd. Scfyerj

bei Seite art na stron.

3bm sur — obok niego. SSon bäterlidjer, mütter*

lieber — z strony ojca, z strony matki. 3d)
roili auf meiner ober bon — meiner ibun, roa§ id)

tann uczyni z mojej strony, co mog. 3ebe§

Ding f)at jWei Seiten kada rzecz ma dwa koce
ober dwie strony.

Seitenabrifj, m. (ber) profil, g. u, bokorys.
©eitenaber, f. (bie) ya pobona.
Seitenallee, f. bie] poboczna aleja; ob. chodnik
drzewami wysadzany.

Seitenaft, m. (ber) boczna ga, konar poboczny.
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©eitenbalfen, m. (ber)" boczna — ober poboczna
belka.

Seiten blidf, m. (ber) spojrzenie z boku, boczne
spojrzenie.

Seiten brett, n. (bod) poboczna deska.
Seitenerbe, m. (bei) dziedzic poboczny.
Seitenerbin, t. (bie) dziedziczka poboczna.
Seitcnfenfhr, n. (ba6) okno pobonzue.
Seitenflüd)e, f. (bie) pobok, g. "? pobocze, pobo-

cznica, L.

SeitenflirT f. Softer, poboczna lata.

Seitenflügel, m. [ber] skrzydo, pawilon, uboczne
skrzydo.

©eitengang, ni. (ber) podganck, Nacz.; ulica

poboczna (bie Seitcngaffe).

^©eitengebäube, n. |bao] bergl. Seitenflügel, oficyna,

Krs. pp. 315; przylegy budynek.
Seitengewehr, n. (ba6) *bro biaa, B.; szpada
przy boku, kord, paasz.

Scitcngiebel, m. (ber) szczyt boczny.
Seitenbieb, ra. (ber) cios z boku, przycinek. (Sr.

Crinem einen — oerfeken ci kogo z boku, lo-
zem uderzy, L.; f. Stichelei.

©eitenleber, n. (ba6) skóra poboczna, rzemyczek
wzdu przyszwy w trzewiku przyszyty.

Seiten lei) ne, f. [bie] porcze z boku, porcz, g. y.f.

Seitenlinie, f. (bie) linija poboczna, dzielnica po-
boczna, pobok, g. u, pobocze, pobocznica.

Seitciimaft, m. (ber) spir, g. u, maszt boczuy.
©eitenfiffcu, — bolfter, n. (ba6) poduszka pod

boki.

©eitenfchmerj, m. [ber] bab Seirenmeh, ból w
bokach.

Seitenfchnitt, m. (ber) krój boczny, zacicie, za-
rnicie , wykrojenie z boku , rznicie bo-
czne, äßflrfd).

©eitenfchritt, m. (ber) krok boczny.
Seitenfpieler, ra. (ber) f. Saitenfbiclcr, harfisfa,

cytrzysla.

Seitenfbrung, m. [ber] skok boczny, skok na
bok, — na stron; fig. zboczenie, ©eitenfbrünge

niQd)en zbacza.
©eitenfterhcn, n. (bo) kolka, klocie w bokach,

pleura.

©eitenfiich , m. (ber) klocie w boku, cf. ein Slid)

in bie Seite pchnicie w bok (a), uktócie w bok.

Seitenftofj, m. (ber) pchnicie w bok, — z boku,
kuak Ober szturchaniec w bok.

Seitenftube, f. (bie) izba poboczna.
Seitenftücf, n. (baö) poboczna sztuka, boczek, j.

S3, cielciny, 9Barfd).; cf. sabizna; 2) fig. sztuka
porównalna, do porównania; co podobnego,
cf. rzecz przylega, ciuch roobj pobocznica,

f.
5fte=

benftiief.

©eiteutheil , m. (ber) cz poboczna, cf. przy-
bok, g. u, pobocznica.

©eitenthür, f. (bie) drzwi poboczne.
©eitenoermanbte, m. (ber) krewny poboczny; —

,

f. (bie) krewna poboczna.
©citcnbermanbtfdjaf, f. (bie) pokrewiestwo po-

boczne.
©eitenmanb, f. [bie] ciana przeczna, ober — po-

boczna, przepierzenie.

©ei teino eg, m. f. Sccbenrocg, droga poboczna, ma-
nowiec. (Sinen — cinfchlagen z bitego toru zbo-
czy, Krs. 1.

©eitcnmeh, n. (baö) ból w boku.
©citcnmenbiing, f. [bie] zboczenie, odwrót, obró-

cenie si w stron.
Scitcnminb, tn. (ber) wiatr poboczny, cf. garuga.
©eitcnminfcl, m. (ber) przyktek, p"oboczny kat.

Seitenzahl, f. (bie) liczba karty, — stronicy.
Seither, adv. odtd, od tego czasu.
© ci t mär to, adv. nad) ber Seite hin, w stron, na
Btron, od siebie, na stronie, z boku, ku stro-

nie, ku boku; cf. hibl. lozem, na uko, po-
przecz, cig. liberjrocrch, in bie öuerc.

©e l ban ber, m. samowtór, a, e. Selbbritte samo-
trze.

Selber, ad. sam, a, o.

Selbiger, — e,
— eö, ten sam, ta sama, to samo,

Selbft, fclber, sam, ten sam. gj. boi! felbftsamo
od siebie. 6j. zwykle zapalenie oczów samo
od siebie ustaje, DD. Die Siebe feiner felbft mi-o siebie samego. Selbft ift ber befie 9Hann
przez posly wilk nie tyje. gr fann fjch felber

nicht helfen sam sobie pomódz nie moe, sam
sobie rady da niemoe. 6r baeft fclbft sam pie-
cze. Sin unb für fich fclbft sam przez si. 8Bie=

ber ju fid) fclbft fommen znowu przyj do siebie,
upamita si, odzyska przytomno, namyli
si, oy, otrzewie, nawróci si. 6r. pe ifl

bie Sd)6nheit felbft ona jest sam piknoci ober
jest to sama pikno. Sin ihm felber sam w
sobie. Crr felbft, er fclber on sam.

2) — adv. nawet. Sticht© ift natürlicher unb
felbft erlaubter niemasz nic naturalniejszego, ba
nawet godziwszego.

Selbft, n. (baö) sarao. Unfer Selbft nasza
samo.

Selbftaehtung, f. (bie) szanowanie siebie sa-
mego.

Selbftanflage, f. (bie) oskarenie siebie sa-
mego

Selbftaufobfeningi, f. (bie) powicenie osobiste
ob. siebie samego.

Selbftbeflecfung, f. (bie) samogwat, g. u.

Selbftbeherrfd)img, f. ibie) panowanie nad sob
samym.

Selbstbetrug, ni. (ber) oszukanie siebie samego.
Setbftbemufjtfein, n. (baö) wiedzenie o sobie
samym, wiadomo siebie samego; samo-
wiedza (SJJhilof.)

Selbftbiograbhie, f. biografia wasna, opis
wasnego ywota.

Selbftbenfen , n. (baS) samowolne mylenie, Ro-
czniki, z siebie myle, Dm. 87. 6$. Uwa-a najcilej, kto z Innych zdania sdzi, a
kto z siebie myli, Dm. 87.

Selbftb enter, m. (ber) czowiek mylcy, samo-
hadacz, g. a, filozof, g. a.

Selbft cig en, swój wasny, jego wasny.
©elbftcntfagung, f. (bie) zrzeczenie si czego
wasne, rezygnacya; zaprzenie si samego sie-

bie, odmówienie sobie czego.

©elbftentjünbung, f. (bie) samozapalenie ober

zapalenie si.
Selbfterhaltung, f. (bie) ocalenie, utrzymanie

siebie samego.
©elbfterhebung , f (bie) wynoszenie si osobiste

Ob. wasne.
Selbftcrfetmtnifj, f. (bie) poznanie siebie samego,
samoznawstwo. Dowgird.

Selbfteriiiebrigung, f. (bk) unienie siebie sa-
mego; cf. upokorzenie si, upodlenie si.

Sclbftfeinb, m. (ber) nienawistnik siebie samego,
nieprzyjaciel siebie somego, sam sobie nieprzy-
jaciel, sam sobie nieprzyjazny.

Selbftgcfüllig, adj. samolubny, podobajcy si
sobie samemu.

Selbftgefälligfeit, f. (bie) samoluhstwo, wasne
upodobanie si, podobanie si sobie samemu,

Selbftgcfflhl , n. (ba6) czucie siebie samego, sa-

mowasne uczucie; uczucie wasnej godnoci.
Selbftgcnügfam, adj. przestajcy na swojin ob.

na sobie samym.
Selbftgenügfanifeit, f. (bie) przestawanie na
swojm, kontentowanie si z siebie samego,
bicllcidit *samospokojstwo, dostateczno ?.

Selbftgcfd)ofj, n. (baö) samostrza, g. u.

Sclbftgcfbräd), n. (baö) rozmowa z samym so-

b, monolog.
Selbftgcftänbnij). n. (baö) wyznanie wasne.
Se lb ft I) a fj, ni. (ber) nienawi siebie samego.



<Selbftf)Ccrfd>et - @elbft»erläugttuttfl. 691 @eI6fti)ct'tfauen— ©cmeftetr.

©elbftherrfcher , in. (ber) samowadzca, samo-
wadncy, saraodzierca f. 2Cu"einherrfcner.

©elbftifch samolubny.
©elbfthülfe, f. (bie) wasna pomoc.
©elbftlauter, m. (ber) samogoska.
«Selbstliebe, f. (bie) samowasna mio, samo-

lubstwo, samolubno, osobisto, kochanie sie-

bie samego.
6elbflIob, n. (beiß) samochwalstwo; cf. wasna
pochwaa, wasna chwaa.

©elbftmorb, m. (ber) samobójstwo.

©elbftmórber, m. (ber) samobójca.

©elbftmorberln, f. (bie) sumobójczyni ober samo-
bójczyna.

©elbftbrüfung, f. [bie] samowasne rozpoznawa-
nie, samowasne badanie si, samowasne do-

wiadczanie sie ober dowiadczanie siebie

samego.
Selb ft qua l, f. Cbie) samowolne mczenie si.
©elbftquäler, m. (ber) drczyciel siebie samego.
©elbftrache, f. (bie) samowasna zemsta, osobi-

sta zemsta.

©elbftruhm, m. (ber) samochwalstwo, samowasna
pochwaa.

Selbftfchujj, m. (ber) samostrza, g. u, L.

Selbftftanbig, adj. samobytny, aud) Stuff i samo-
rzdny, (a); S.t. starozakonni sa nam ulegli,

my jestemy samorzdnymi, (a) 5 samowadny,
Aut. dóbr.; udzielny, SSj. Sj. Norwegia jako
kraj samobytny, (a)j samoistny; 3. S3, pastwo
samoistne, (al; aud) bon ©Ott braucht man samo-
bytny; sam przez si wiecznotrway, K.V.;

samodzielny; ein felbftftänbiger SKenfch czowiek
niezawisy, sam sobie pan.

Selbftftdnbigfeit , f. (Me) samoistnienie, samo-
bytnos, Ca); samoistno narodu, (a) 1830; sa-

mowadno, cf. samowadztwo. Sr,, nikt nie-

czyni zarzutu przeciw samowadztwu narodu
Polskiego, Aut. über ba§ (Sntficrjen ber JJoln.

Sonftitution b. 3. üNai; sarnosta*o? fflarfd). S$.

naród zachowujcy swoje samobytuo , L. im
Gr. cf. samodzielno, niezawiso udzielno.

©elbftfucbt, f. (bie) samolubne denie, (a) 31,
*8amoistwo, egoizm, g. u. Sj. z tym samoi-
stwem szlachty ju odpady od kraju najbo-
gatsze miasta, Przestr. 19; cf. prywata, sa-
mowasna ober osobista chciwo , cf. samo-
lubstwo, (a).

©elbftfücbtig, adj. samo. samolubny egoistyczny;

2) —, adv. samoistnie, peen samoistwa, —
prywaty, — egoizmu. Sin felbftfücbtiger SRenfd)

*samoiciec, egoista, *sobek, samolub, samoist-
nik, g. a, Tymieniecki; cf. samolubiec.

©elbfttäufchung, f. (bie) (u)udzenie siebie sa-

mego, wasna uuda.
©elbftunterrid)t, m. (ber) samowasne uczenie si

(bez nauczyciela).

©elbfttbitig, adj. samoczynny, a, e. samo-
dzielny.

©elbfttbótigfeit, f. (bie) samoczynno, samo-
dzielno.

©elbftoerachtung, f. (bie) samowasne wzga-
rdzenie, pogarda siebie samego.

Selbftbergeffen, zapominajcy o sobie, niepa-
mitny na siebie (lub na swoj godno).

©elbftbergeffenbeit, f._ (bie) zapomnienie o so-
bie; nieupamitao (a).

©elbftbergötterung, f. (bie) ubóstwianie siebie.

©elbftbernicbtung, f. (bie) zniszczenie siebie
samego.

©elbftberftümmelung, f. (bie) ukaleczenie si
Wasn rk.

©elbftbertbeibtgung, f. (bie) obrona wasna.
©elbftberläugnung, f. (bie) zrzeczenie ober

wyrzeczenie si samego siebie , wasne za-
parcie si.

©elbftbertrauen, n. (ba8) samowasne zaufanie
zaufanie samemu sobie.

©elbftjufriebenheit, f. (bie)_ samowasne ukon-
tentowanie, spokojno z siebie samego, wasne
zadowolnienic.

©eichen ober ©eeldjen, n. (ba) duszyczka.
©eichen, v. a. feiten fur: im Rattche trocfnen, barren,

räuchern, wdzi.
©elerie, m.

f. ©eüerie, seler, g. u; [SBarfch.; cf.

*selera, f. L.

©elig, adj. zbawiony, bogi, bogosawiony; zba-
wienny, szczliwy; felig fterben zbawienni
umrze ®ott fyabt ihn felig Panie wie nad
dusz jego; felig machen zbawi, Fut. zbawi.— breifen bogosawi, szczliwym ober bo-
gosawionym nazwa kogo.

©elige, m. |ber] nieboszczyk, g. a, witej pa-
mici. SJiein feliger SBater mój nieboszczyk ojciec.
Ser horbfeltge Äönig Król Jegomo bogosawio-
nej pamici.

©eligfeit, f. [bie] zbawienie, chwaa, zba-
wienno, bogosawiestwo. Sie bimmlifcbe —
chwaa niebieska. Sr. bogosawiestwo wi-
tych w chwale niebieskiej. Sr bat un8 bie —
erroorben uzyska nam zbawienie. Sen Beg pr— berfünbigen drog do zbawienia opowiada.
Die — erlangen dostpi zbawienia. 3ur — UH»
terroeifen mdrym uczyni ku zbawieniu , beffer

ukaza drog do zbawienia. 3ur — beroabret

Werben moc Ho strzeonym by przez wiar
ku zbawieniu. Sie — nicht achten zaniedba
zbawienia. 2) 3m nnltlicben ©inne szczliwo,
niewypowiedzia na rozkosz.

©eliglid), adv. zbawienuie,
©eligmacbenb, bogosawiestwo dajcy, zba-
wienny ober *zbawitelny, SSarfcb.; zbawczy ober
ubawiajcy, a, e. Sie allein feligmacbenbe Äirche
koció samozbawienny; feligmacbenbe ©nabe zba-
wienna aska.

©eligmadjer, m. (ber) zbawiciel, zbawca.
©eligmacbung, f. (bie; zbawienie, *zbawiteluo,
zhawienno.

©eligfbrecbung, f. [bie] bogosawienie 5 beaty-
fikacya.

©elleri, m. (ber) selera, KI. (gar. apium dulce)
beffer seler, g. u, SBj., sellerya. SEBilber —
pietruszka dzika, KI. H g n. (Sat. apium gra-
veolens).

©el ten, feltener ober feltner. feltenfte, adj. roa8 nicht

oft gefchiebt, ruirflid) ift ober angetroffen roirb, rzadki,
a, ie, osobliwy, osobliwszy, szczególny, adv.
rzadko, ©ar feiten bardzo rzadko.

©eltenheit, f. (bie) rzadko, ciekawa rzecz,
ciekawo, osobliwo? cf. nowina; rzadki
przypadek, cf. raritas au§ bem Sat.;

fl.
33. Argant

chybi, co wielka bya u niego nowina, P.
Kochan. 206; cf. trudno o co, 3. S3, o dobron teraz trudniej, ni o biaegu krka.

©eltfam, ad. jurceilen für feiten, rzadki. 2) —

,

uneig. a) oeraltet: rounberbar, berounberunggröürbig,

b) bon bem Rcgelmafjigen, (gehörigen unb ©eroß{)nli*

eben abroeichenb, rzadki, dziwny, dziwaczny.
Siefer feltfame Sftann ten rzadki czowiek, o-

sobliwszy — . Sine feltfame Sfcafe osobliwszy nos.
Sin fcltfameS S3etragen dziwne postpowanie , o-
bejcie si, okazanie si. Sine feltfame gigur o-
sobliwsza, dziwna figura. ©ie fehen heute fehl"

feltfam au8 dzi mi Pan osobliwie wygldasz.
©eltfame Singe rzeczy osobliwsze, dziwne, —

cudowne, ekstraordynaryjne. 3Ba8 feltfameö

rzecz dziwna, rzecz cudowna.
©eltfamteit, f. (bie) osobliwo, rzadko, dzi-
wno,

©eljerroaffer, n. (ba8) selterskie wody, L.; woda
salcerska, DD. unb Krsk.

©emefter, n. (ba8) pórocze n.

44'
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Semifolon, n., bcr Strichpunft, rednik, me-
dia nota.

Seminarium, n. (ba8) Seminarjum ; cf. szkoa.
Seminarif, m. (ber) seminarjsta; cf. fijalek, roeil

fie in oiolettcn Kleibern gingen.

Seinifch f. famifd).

Semmel, m. (ber) bulka, kukieka, z pszennej

maki, 5. 58. bei ben 3uben in ben SBirtrjfehäufem,

eig. bulka rzdkowa, *zemla; cf. Sßr.=$oln. col-

ta, biay chleb. Cßaar Semmel bulka rzd-
kowa, (a).

Semmelflßfc, PI. Saskie kioski, SBarfd).; klu-

cby, id.

Semmel fu eben, in. bibl. placek pszenny.
Semmelmehl, n. (baó) pszenna mka.
Semmelopfer, n. (taö) ofiara mki pszeni-

cznej , KV.
Semmelfchnitte, f. ( bie ) grzanka z butki,

SBarfch.

Semfe, f.
f. 2?infengra6 1).

Senat, m. (ber) Senat, g. u.

Senator, m. (ber) Senator, g. a.

Senatorin, f. (bie) Senaiorowa, cf. feiten nnb nicht

fo ebel: Senatorka.
Senatorrofirbe, 1. (bie) Senatorstwo, urzd Se-

natorski, godno Senatorska.

Senat6befd)lufj, m. (ber) uchwala senatu; posta-

nowienie senackie.

Senb, m. (ber) ba6 Scnbgerirhr, dawny (niemiecki)

sd duchowny.
Senb brief, m. (ber) list, f. Senbfchreiben.

Senben, v irr. a. m. 1)., Imperf. ich — , er fanbte,

Conj. bafj id) — . er fenbete , Part. prt. gefanbt,

posia, posya, wyprawi.
Senben'', n. (baó) postanie, posyanie.
Senben, PI. f Änopfbinfen; 2) — f. 33ufchgra6.

Senbomir, cine Stabt, Sandomierz, g. a.

Senbfchreiben, ni (ia) pismo (dla kilku osób
przeznaczone); list okólny.

Senb mig, f. (bie) poselstwo; 2) posyka, (a),

przesyka cf. transport, 3Bj. Gj. skoro dla po-

ytku publicznoci expedycya wzajemnych
posyek nastpi bidzie moga inn drog, (a).

Dir — 3cfu Ghrifti posannictwo Jezusa Chry-
stusa, (a).

Senegamur jel, korzenie indyczki Wirgini-
askiej, %X. (Sat. radices senegae).

Senebbaum, m. (ber) senesowe drzewo.
Seneöblättter, Pi. senes, g. u, L.; listki sene-
sowe, licie senesowe, 3$- (Snt. senna). 2) —

,

bie Somrnfapfel ber Seneöblätter mieszki seneso-
we, 3^- (2at. follicula sennae).

Senf, m. (ber) gorczyca (Cot. sinapis). 3ubcreire=

ter — musztarda. Jffiilber —
f. 2Ccferfenf. äBeifjer,

englifcher — f. ©artenfenf.

Schroarjer — gorczyca czarna (2at. sinapis

nigra).

Senf brühe', f. (bie) 60s z musztardy, SBarfd).

Senfhanbler, m. |bcr] ber Senfmadjer, muszta-
rdnik, g. a.

Senf torn, n. (ba6) ziarno gorczyczne, ziarnko
gorczycy.

©enfloffcl, m. (ber) yeczka do musztardy.
Senfmühle, f. (bie) myn gorczyczny, t. j. do

mielenia gorczycy.

Senfnüpfdjen, n .
f.
©—fchüfteldjen.

Scnfpflaftcr, n. (bab) plastr z gorczycy, syna-
pizm, g. u, cf. gorczycowe ciasto, Dl>. eig. ein

foldier Jeig baju.

Scuffamen, m. (ber) nasienie gorczyczne.
Senffd)üffeld)cn, Senfnäpfd)cn , n. (ba6) tale-

rzyk — , czareczka do musztardy, czaszka do
musztardy, mus/.tardniczka, eig. SenftÖpfd)CIl.

Senftr, f. f. Sänfte, lektyka.

Senftenti äger, m. [ber] lektykarz.

Scnftpfd)cu, n. (baa) musziardniczka.
Sengen, v. a. opali, przypali, osmali, SBj.,

nadpali, bergl. ba& bom. ega ober ga, jebod)

ift leideres in ber 83ebeutung eon ^iebe geben, hauen
am üblichften, baher lieber zaegn; cf. egawka
Srenncffel. <Sj. [engen unb brennen, 3. S3. Stäbte,
popali — , spali miasta.

Sengmafchine., f. (bie) machina do osmalania
barwy, (a).

Senior, m. (ber) Senior, g. a, Starszy, g. ego.
S entblei, n. (ba8) oowian ka; cf. pion, L.

;
cf.

szukadlo. gbiomiar, g. u, SBarfch., aud) wodo-
iniar, äßarfrh.; cf. »blejczyk.

Senf el, m. (ber) *zenkiel, g. zenkla, sznurek,
tasiemka do sznurowania,

Senfelftift, m. (ber) sztylcik do sznurka.
Senfelnabel, f. (bie) igliczka.
Seilten, v. a. spuci, spuszcza, schyli, schy-

la, zniy; Sfteben fenfen odkada latorole, B.
Sid) fenfen spuszcza si, znia sie, osiada,

opada; wsika. gj. Die SSanb fenft fid) ust-
puje ciana, L., eig. ciana zapada si. Da8
£au8 hat fid) gefcnft dom sie nachyli, P.
Kcbn.

Senf er, m. (ber) mody szczep odoony; od
wina- zowie sie: bie Senfrebe.

Senfler, m. [ber] tasiemkarz , SBj. , *zenklarz,
g. a.

Senfrecht, adj. prostopady; cf. pionowy. Die
[entrechte Sinie linia prostopada; cf. pionowa.
Gin fenfred)te aSurjel korze pionowy, Sat. radix
perpendicularis, Bot. adv. pionowo.

Scnfung, r. (bie) spuszczanie, zapadanie; zni-
enie.

Senne f. Sehne.

Senfation, f., 2fuf[er)eii, Qrinbrurf, wraenie.
Senjal, m. (ber) sensal

f. SJeSfler.

Senfe, f. (bie) kosa. Die Schneibe an ber Senfe
ostrze kosy.

Sc nfenförmig ksztatu kosy.
Senfenfchmieb, m. (ber) kosarz; ten. co kosy

robi.

Scnfenftiel, m. (ber) kosisko, trzon u kosy.
Scnfentidger, m. (ber) kosynier.
Senf i bel f empfinblirh.

Senfibilität, f. (bie) (philof.) cierpitliwo.
Sent clij, f. (bie) wyrok, g. u.

SentenjiöS, adj., fpruchreich, przypowiestny, SP.
Sentimental sentymentalny, uczuciowy.
Separatfriebe, m. (ber) pokój osobny, pokój od-
rbnie zawarty.

Sepnrirte, f. (bie) separatka, L.
September, m. (ber) Wrzesie, g. Wrzenia}

&afd}Ubifrb: Bartlomiejski.

Seguefter, m. sekwesiracya.
Sequcftriren, v. a., ftreitlge ©fiter 3m- SSerroaüung

Übergeben, (za) sekwesirowa; sdownie zaj 1

odda w zarzd innemu.
Serail, n. (bab) ber ^allaft be8 Sürfifdjen Sultan«,

seraj, g. aj u.

Seraph, m. (ber) Seraf, g. a, anio przedniej
rangi.

Seraphim, PI., fo nennt 3cfaia6 6, 2 baß .&eer ber

heiligen Gngel urn ben Stuhl ©ottee her, roelche Da-
nib »jjfalm 104, 4 geuei flammen nennet, Serafino-
wie, im Sing. Serafin, g. a.

Serapbifd), adj. seraficzny, a, e.

Scrpcntiiiftein, m. (ber) serpentyn, g. a.

Serfchant, m. (ber) Sierant, g. a.

SerDellatrourft 1

, f. (bie) kiebasa z mózgu, salse-

son woski.
Seroice, m. (ber) serwis, g. u; suba stoowa

ober suba kredensowa. 2) Seroi6gelber, pi. o-
plata na stó i mieszkanie wojskowych.

Scroictte, f. Ct"tc) serweta.
Se roi ren, v. a. suy, usugiwa. Der $ifd) roar

feroirt dano na stó, ob. do stou, stó byt zasta-
wiony takiemi potrawami? cf. SP. potrawy
które u objadu zastawionemi zostay.
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©trbitut, f. (bie) bie ©runöbienftbarfeit , obcili-
wo gruntowa, Bhsz.; uciliwo, sue-
bno. Sj. zapisa t suebno na dobrach
Niedwiedziu, (a), nämlich ein gemiffeS Segat für

bie Schulen als ©erbitut beschreiben, <a) 1830.

©efamtraut, » groftee, ciemierzycznik, g. a, ober

ciemierzycznica, f. Älein ©efamfraut czurylo,

S i r e n i u s.

©efelfraut, n., 9tofjfümmel, czarnogów, g. u, ani
czyciec, wielki kmin, L.; koprownlk, L.

grembeS — ebrzyca, L,. 2)ie Benennungen ber

HJflanjen au8 bem Sirenius unb Cn. thesaurus im

L. finb jmeifelbaft; Kl. unb Jundz. finb pberläffi*

ger, aber fie weichen bon Sirenius fehr ab.

©cffel, m. (ber) ein gepolfteter ©tuhl; befonberS ein

niebriger ©tnhl of)iie Sehne , krzeso , "zedel , g.

dla, taboret, taborecik, stoeczek, g. czka (ein

©effeldjen).

©efjhuft, adj. osiady, zamieszkay,
f. anfäjjig.

©effion, f.
f.

©igung sesya.

©eijeter, pi. jaja sadzone, *perdoty.

©et^en, v. a. flgen machen, posadzi; im Weitem
Säerfianbe aber auch ftehen machen postawi, sta-

wia; unb in noch weiterer Sebeutung: ein Ding
an einen beflimmten Drt bringen, umieci, sta-

wia, postawi, pooy, posadzi. Sin fiinb

auf Sen Jifcb, ©tuhl, ©choofj fegen dzieci na sto-

ek, na stó , na kolana posadzi. j)en Seller

auf ben Jifch fegen talerz na sió postawi, ©ott

fegte Sicht an bie gefte, bibl. Bóg postawi wiata
na rozpostarciu nieba. Sg. auS bem fehr interef»

fanten olfSbud): Pan Jan ze wisoczy: Stan,

w jakim nas Opatrzno Boska postawia.

Sin Denfmal fegen wystawi pomnik. flartof=>

fein — , sadzi, zasadza.

2) — , v. n. m. h., mit £eftigfeit fortbewegt Wer*

ben, fbringen, skoczy, skaka, sadza, przesa-
dzi, j. ÜB. über ben glufj fegen przeprawi si
przez rzek. Sj. wojska Polskie przeprawuj
si za Dniestr., Krs.) 2)a8 ©egen skok, g. u,

skoknienie, skoczenie, skakanie, sadzanie.

3) — ,
gem. in einigen gütlen, unberfönlich für

entfteben, zrobi sie, powsta. SS wirb ^»änbel fegen

nastpi haas, bd zatargi S Wirb Schläge fegen

nastpi chosta, bdzie cblastanina, — trzepanka
kijem, oberwie kijem. 9Ba8 hat eS gefegt? co
to przynioso , co ci si przy tym handlu o-

berwaTo, okroio.

4) fid> fetjen ,
v. rec. usi, zasi, usie.

Sr. Sr bat ihn, fid) ju fegen zaprosi go do zaj-
cia miejsca, Skarbek. Sj. fegen ®ie fid), laffen

©ie fld) nieber prosz siedzie. Sg. Najaniejszy
Król zasiad na tronie, (a); porzdek zasidze-
nia nastpujcy: na I awicy zasiedli poso-
wie etc. (a). Sg. fleh auf ben äßagen fegen na
wóz wsi; fid) in bie Äutfdje fegen do karety
wsi; fich ju Sifdje fegensi ober usi do stou.

Sg. 2)en gufj in ben Steigbügel fegeu

woy nog w strzemi. Sen gufj an'6 Sanb
ober auf'8 2anb fegen wysie ober wysi na
ld, noga stpi na ld. StWaS feftfcgen postano-
wi co Äli)ftier fegen enem da. SBahren JRuhm
Worin feiert zakada prawdziw chwal na
czera. Einen über etroaS feijen przeoy kogo
nad czem. Sinen an feine ©telle fegen postawi
ober postanowi ober umieci kogo na swoje
miejsce. Den SBod jum ©drtner fegen zrobi
wilka pastuchem nad baranami. ©elb auf %c
manbeS ffiobf fegen wyznaczy pewn sum na
czyj? gow, Sinen in gurcht unb Schieden fegen

w boja kogo wprawi , strachu kogo naba-
wi. Sn Verlegenheit fetjen zrobi komu trudno,
narobi komu trudnoci, ambarasu. Sr. wpro-
wadzie mi w ambaras. Sn SSerWtinberung

fetjen wprawi ober wprowadzi w zadziwienie;
wraenie uczyni na kim. SBir WoHen ben gali

fegen dajmy na to eby , wemy to sobie na
wzgld, przypumy. Sege bid) ju meiner Rech»

ten sid po prawicy mojej. Sticht mehr fovbern

alö gefegt ift nie wyciga wicej nad to, co po-
stanowiono ob. uchwalono. Sinen in große soften

fegen wystawi kogo na wielkie koszta , wy-
datki ober expensa. Saffet uns ben galt fegen

dajmy na to , e si tak stao. 35en %ail fegen

wystawi ober imaginowa sobie przypadek,
rozumie, suponowa, przypuci, ©efegt, bfifj

— przypuciwszy, e. Sttien in'8 Slmt fegen na
urzd Ober biblifch na uslugowanie postanowi
kogo. StWaS au6 einanber fegen wykada, wy-
stawia , rozbiera co, wchodzi w rozbiór.

©ich jur Ruhe, in 9tuhe fegen spokojniejsze ycie
sobie obra, na spokojno si uda. ©id) mit

feinen ©laubigem fegen uoy si z swojemi
wierzycielami. ©id) in SDJarfch fegen wyruszy
w pochód, ©id) ju Ererbe fegen wsi ober

wsie na konia. ©id) in ©efabr fegen naraa
si Ober wystawi si na niebezpieczestwo,
hazardowa, ryzj^kowa. ©id) jur 3Behr fegen

postawi si w postawie obronnej, stawi si
komu obronnym , oponowa si. ©id) Wiber

etwaö fegen opiera si przeciw czemu , opono-
wa si. SSom 2lmte fegen odsun kogo od
urzdu, zoy ober zrzuci ober zepchn kogo
z urzdu. 3)a8 Sanb in eine fchrecflictie Sage fegen

kraj postawi w okropnym stanie
,
przypro-

wadzi kraj w okropny stan. @r. mao mu na
jeden raz wszystkie roczne snopy, zje on kiedy
zasidzie grunt oraz i chopy, J. Kochan.
fönen ©efangenen auf freien ftujj fegen winia,
jeca na wolno puci. ©elb fegen auf etwas

stawi pienidze na co. Hoffnung auf etwa§

fegen nadzieje sw w czem pooy, pokada,
oprze o co nadziej, Thomas a Kem pis,

Sinen jum Säürgen fegen postawi kogo za ^r-
kojmie, za rczyciela. Sine <£>enne über

Sier fegen wsadzi" kur na jaja. Sid) fegen

laffen, bon glüffigfeiten (zagotowawszy) wodzie
da si usta, DD.: cf. — usadzi, ustoje.

Unb Wenn er fid) auf ben Äobf fegte, b. i alle Äräftc

anftrengte a choby si na to jak najbardziej

zawzi; cf. usadzi si; cf. eby do góry no-
gami stan; eby na bie stan, to mu nic nie

pomoe. Sinem etma8 in ben Äobf fegen nabi
koniu czem gow, nabechta komu; einem ben

©ebanfen bon greiheit in ben $obf fegen nabi ko-
mu gow mylami o wolnoci ober wolnoci.
Seinen Äobf, fein Seben an etwa8 fegen way go-
w, ycie swoje na co. Sin Sieb in 9ioteu fegen

wystawi pie w notach muzycznych. Sin

Sanb unter Sßaffer fegen pewn cz ldu wod
zala. Scfjrift fegen in ber SSudibrucferei stawia
litery Ober skada litery w drukarni.

©eger, m. (ber) zecer, g. a, nasadzacz liter,

skadacz pisma, L.

©egerlohn, m. (ber) zapata zecerowi.

©egfifch f ©egfarbfen.

©eghamen, m. (ber) komia ober kótnia, Tr.

©eghammer , m. (ber) mot do przecinania
elaza.

©egbafe, m. (ber) bie |jäfin zajczyca.
©egfarhfen, m. (ber) karp' z narybku, B.; cf. L.
kroczek, «topnik.

©egfolben, m. (ber) stpel do nabijania dziaa.

©egfunfl, f (bie) sztuka skadania, kompono-
wania (muzyki).

©egting, m. (ber) ein jebeS 35ing welches gefegt Wirb,

befonberS jur 5CortbflanjUiig beftimmte 8teben
,

junge

©emächfe, latorol, f.; pionka, szczep, g. u, od-

rol, g. i, modzizna, modzie rolinna.

©eglinie, f. (bie) ber ©chriftfeger, szczelina, L.

©egbflanje, f. (bie) rozsada, rosada.

©egreiS, n. (baS) szczep do sadzenia, f.

©egling.
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©eijfchiffer , m. (ber) szyper nad cudzym o-

kretem przeoony.
©etfteid), m. (ber) sadzawka.
© etjm o g e, f. (bie) waga wodna, B.; gruntwaga,
krokiewka, ródwaga, sZynwaga, L.

©ehimibe, f. (bic) wierzba sadzona. 2) —
f.

Stllcetfcibc.

©efc.jeit, f. (bie) biejenige 3eit, ba bie -£>afen unb ba6

.£>irfa> unb atehcmilbpret ju feljcn, b. i. 3unge ju

gebären pflegen, czas kocenia si z.ijców, sarn i

cielenia sic jeleni. 2) eig. czas do sadzenia.

<Seud)C, f. (bie) zaraza, choróbsko, pomór ck ober

pomór na bydo ober — byda, *pomarlica,

*pomucha.
©eufjen, v. n. m. r). wzdycha (za czem, do-
czego nart) etn).) westchn; jcze, Praet. j-
cza. (?£. Idngfreno fdjon feufjtc mail nad) biefein

Slugetlblid od dawna ju wzdychano za teraniej-
sz chwil, (a).

Seufäeii, n. (bo6) einmaligeö westchnienie; oftc=

re6 — \vzd3-ehanie, jki, PI. g. jków.
©eufjenb wzdychajcy.
©eufjer, m. (ber) westchnienie. 6in — au8 ber

33ruft gcftofjen Jedno westchnienie z piersi ty-

sica wydarte , Gbokie i podziemne jkno
do koa, Jak gdyby jekly wszystkie groby z
pod kocioa, (aa).

©etile f. Säule.

©e u in en f. fäumen.

©eoenbaum, m„ f. ©ebenbaum.
©ei)tl, f. fein n. (ba3) bycie, g. bycia, byt, g. u.

©erta, f. (bie) szósta klasa (w szkoach, zwykle
najnisza).

©ertaner, m. (ber)ucze szóstej klassy (pierwszej
klasy z dou).

©ejtant, m. (ber) sekstant (narzdzie astro-

nomiczne).
©harol, m. (ber) szal, g. u. cf. rbek, ratuch

ober rantu szek.
©iberien, n. Syberyaj cf. Sybir, fóuff.; bahev Chr.

poszed na Sybir.

©ibl;lle, f. (bie) bleibt sybylla, SBj., wieszczhiarka
przepowiadaczka, prorokini.

©ibbllenrouvjel, f. f. $e\i aller ©djaben.

©id), Pron. si, siebie; sobie. dr. fie flnb fid) alle

gleich s sobie wszyscy równi; fie fchämen fid)

wstydz si. «£>ier fl*3'6 fid) jiemlid) gut siedzi

si tu do dobrze.
©djel, f. (bie) sierp, g. a.

©ichelförinig, adj. sierpowaty, a, e, naksztat
sierpa.

©ichelfrohne, f. (bie) paszczyzna z sierpem
Trój.

©ichelflee, m. (ber) f. ^eufamen, fchroebifcbcr.

©i di elf raut, n., ©ichelmöhrcn , PI.
f. äRerf, flrhel»

blättriges.

©id) ein, v. a. sierpem zrzyna.

©ichclroagen , m. (ber) wóz kosisty, wóz uzbro-
jony Kosami.

©id) er, adj. bezpieczny, pewny ober pewien, cig.

gcroifj- ©idjer, adv. bezpiecznie, pewno. Gr. — moc);

neu bezpiecznie mieszka , siedzie
,

pobyt
bezpieczny mie: feineo 1'ebcne nicht fid)W fc'H "ie

by pewnym ycia swego; cf. nie by bezpie-

cznym 6wego ycia; fidicr inad)Cll ubezpieczy,
ubezpiecza. Sin fid)crcr £>rt miejsce bezpie-

czne; fidicreö ©elcit (A'at. salvus conductus) e-
lazny list, äßaifd) , ober list bezpieczestwa,
glejt zabezpieczony. (£in fid)trcr Sctüciö pewny
dowód. Cinc fiebere 9<ad)rid)t pewna wiadomo.
(Sin fldicrcr OTann pewny czowiek, ©idjer flcllen

zabezpieczy kogo.

©id) cii) cii, f. (bie) bezpieczestwo, pewno, eig.

©cmijjhcit.

— nodimcifcn okaza przyzwoite zabezpiecze-
nie. — leiften zoy rkojmi, lihsz. Um ber

— millen dla pewnoci, ©ein SJermögen in .

—

bringen majtek swój ubezpieczy, — za-
pewni.

©icherheitSbentil, n. [ba6] klapa dla ochrony;
ochronna u machin parowych klapa, któr zby
ciniona para wychodzi.

©idjerhcitSlampe, f. (bie) lampa zabezpieczajca
od palnych gazów w kopalniach.

Sidjerlid), adv.j zapewne, pewnie, pewno; —
glauben bezpiecznie wierzy.

©id)ern, v. a. ubezpieczy, f. beroahren ocali, j.

83. byy to mdre ostronoci rzdu dla ocale-

nia kraju od zarazy obcych maksym i obycza-
jów, SP. cf. ochroni.

©idjcrftellung , f. (bie) zabezpieczenie» za-
pewnienie.

©id)t, f. (bie) baö ©eben, nur in SBeehfclbriefen bor*

fonimenb unb in 3"mmmenfchungcn; i- *• §lbfld)t,

»orfiebt, einficht, Umfidjt, 9tad)fid)t, widzenie, 0-

baczenie, okazanie. Sluf — befahlen bank jest
obowizany wypaca noty bankowe za oka-
zaniem wacicielowi, (a); 2) —

, feiten ifür:

9cad)ftcbt, pofolgowanie, folga.

©id)tbar, adj. widzialny, widomy; cf. jawny,
widoczny, oczywisty, naoczny; cf. augen=

fcheinlic.

Ctr,. (Sine fichtbare ©onnenfinfternijj widzialne
zamienie soca. Die Urfacbe ift flebtbar przy-
czyna jest jawna. Slicbt fel)cu auf bo6 ©idjtbare

nie patrze na rzeczy widzialne.
©icbtbarfeit ,* f. (bie) widzialno.
©icbtbarlicb, adj. widzialnie.

©ictjtbrief, m. (ber) weksel za okazaniem wy-
platny, awista.

©ithten, v. a. in. h., Dberb. unb Scieberb. für:

flebcn, przesiewa, przepuci przez sito. dj.

flehten lüie Sßeijen , tue. 22 , 31 , odwiewa jak
pszenic; fi.;. 2) — , rozpozna, rozróni,
rozgatunkowa; przeczyci.

©ichten, n. (ba6) bie ©ichtung, przesiewanie.
©id)tlid), adj

f. flhtbar, widomy; widzcy. 8Sor

meinen fid)tlid)en b. i. beutlicb fchenben Mugcn przed
mojemi widomemi oczyma, przed mojemi
otwartemi oczami; adv. widocznie, jawnie.

©ic.ilio.nev, m. (bev) Sycylijczyk.
©kil i en, n. Sycylija.

©icilifd), sycylijski, adv. po sycylijsku.

©icTem, v. n. m. f. U. 1). sczy si, ciec; prze-
cieka.

©ie, f. (bic) De min.: baS ©ied)en , ein Jhier roeib=

lid)cn ©efchledpts , befonbero nur bon ben SSogeln,

samica; 2) — , ein VxrfönlicheS Pronomen ber

britten k}Jerfon im meiblicbcn @efd)led)t, Sing. nom.
unb acc. fle, gen. ihrer, dat. il)r, ona, on, j, o-
nej, jej, al8 ano) aller brei ©cfd)led)ter im Pi. nom.
oni, one, gen. ich, dat. im, acc. ich, jej e8 ift

1 auf cine bopbelte Slrt üblich; 1) -, al8 ein perfön«

licfceS SBormort im ftrengftcn SBerftanbe unb jmar er»

ftenö im Singul., ba man foldie ^crfoncn roeiblidjcn

©cfd)led)t8 mit fie aiijurebeu pflegt, mclcbcman höher

adjtet, als i>a% man fle bu ober ihr nennen follte,

aber iiidjt fo l)orh , bajj mau fie im Plural mit ©ie
onreben fonntc , ber 4>o*bo(c miirbc ee bureb wa
ober wasze ober burd) wy auobrücfcni, f. er bom
männlichen ©efd)lcd)tj j. ö. hat fie nidjte baton gc»

bort, moja Panno niesyszaa Wa nic o tem?;
2) — , im PI. in ber ©pradjc bc6 aßol)lftanbc6, folcbe

s|>cvfoncn aiijiireben
, für lvcldje mau ju biel 2(d)tung

l)at, ale baj) man fle er unb fie im singul. nennen

follte. @8 ift in biefem 2Jcrftanbc 0011 bciben @c=
fcblcd)tern fomol)! im Singul. ale PI. tiblid) , Wac
Pan ober Wac Pan Dobrodziej, Pan, Wac Pa-
nowie, Wac Pastwo, Wac Pani Dobrodziejka,
Wac Panna Dobrodziejka.

(5£. Sic meinen , mein .ftm
-

, Wac Pan Do-
brodziej procne8z. SBo ift 8lgatI)d)cnV fie ift ja

hier, gdzie jest Agatka? wszak ona tu jest.
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Unfere greunbe flnö nod) nidht ba, id) toeifj nidjr, too

fie bleiben naszych przyjació jeszcze, niemasz,

niewiem gdzie oni zostaj.
Sieb, n. (ba&) si(o, rzeszoto. £>a8 Saftfieb prze-

tak; cf. rzeszoto (mit großen Socbern), ift fcr>r groC

Don Drabt, urn ©anb uub Schutt 51t reinigen,

Sßarfch.; baber bebeutet baS bertoanbte Rufftfcbe

reszetka ein ©egitter^ Daö «jjaarfteb sito, sitko.

Sieben, v. a. przesiewa, przez sito prze-

puci ; gefiebteö SJebl przesiana ober przesiewa-
na mka.

©te ben, n. (bil8) przesiewanie.

©ieben, ^anprjabl, siedm, g. iu oberi, allein nad)

L.*; feiten gebraucht, SBarfcb., siedmioro, g. rga.

— enti)altenb siodmak, eig. ©iebener, liczba siedm
zamykajca.

Sieben, f. (bie) siódemka. 2Me bofe — , fig. ein

bofrbafteS SBeib zoliwa kobieta, baba sekutni-

ca, Ksantypa.
Siebenbürgen, n. Siedmiogród, g. u, Siedmi-

gród, g. u., siedmiogrodzka ziemia, (Sat. Trans-
sylvania).

Siebenerf, n. <ba§) siedmiokat, g. a.

Siebenectig, adj siedmioktny, a, e.

Siebener, m. (ber) siódmak, g. a.

Siebenerlei, adj. siedmioraki, a, ie.

Siebenfad), fiebenfältig, adj. siedmiokrotny, a,

e, siedmioraki, a, ie, 'siedmiornasobny.
Siebenfingerfraut, n., kurze ziele, KI. (Sat tor-

mentilla); 2) — , ffilutauge, geraeitieg, siedmpale-
cznik btotny, Ki. Hgn.j palecznik botny (Sat.

comarum palustre), Jndz.
Siebengeftirn, n. (ba8) (Sat. plejades, vergiliae)

siedmgwiazd, g. u, baby, gwiazdy vulgo; na-
siadka ober kwoczka ze swemi kurcztami.

SiebenbnnDert siedmset, g. siedmiuset.

©iebenbunbertmal siedmset razy, po siedmset
kro.

Siebenbunbertfte siedmsetny.
©ieben jährig, adj. siedmioletni, ia, ie. ©er fie=

benjdhrige Ärieg siedmioletnia wojna.
Siebenmal, adv. siedm razy, siedm kro.
Siebenmalig, adj. siedmkrotny, L.; siedmio-
krotny, siedmiorazowy.

Siebenfd)ldfer , m. Cber) bie SStlchmauS, glis ber

RÓmer , pilch, g. a, L.; biel, bielka, L.; po-
pielica, nad) Jarocki: koszaka (Sat. glis

myoxis), Jar.; cf. snse, g. susa, eig. 3iefelmauö,

f. 33lumenbad), (glis esculentus) i c8 beiftt alfo

nicht wiszcz, benn biefeS bebeutet baß SJlurmeltbier,

nad) L. bom embfinblichen pfeifen atid) mit bobak
(äRurmelthier) einerlei. 2) — , in ber Segenbe be§

cbriftiicben SlltertbumS
, fleben SBrüber au8 ber Stobt

GbbefuS, toelche, ber Verfolgung unter bem Deciu8 3U

entgehen, im Sabre Gbrifti 351 in einer .£>oble ein*

fchliefen unb nad) 155 fahren unter bem Äaifer

2beobofiu8 toieber erroachten, siedmiu braci pi-
cych. 3) — , ein bem Schlafe febr ergebener

Sftenfd), pioch, g. a, ospalec. 4) — f. Stacht*

ferje, gemeine.!

Siebenftern, m. f. SReierblumen.

Siebenftünbig, adj. siedmiogodzinny.
Siebentägig/ adj. siedmiodniowy, siedrniodzien-

ny, a, e.

Siebente, ad. siódmy, a, e.

Siebentel) alb, pósiódma.
Siebentel, 11. (ba8) siódma cz, *siódraka, L.

Jtoei - dwie siódme.
Siebenten!, adv. po siódme.
Siebenjebn siedmnacie, f. fiebjebn.

©iebenjig siedmdziesit,
f. fiebjig.

Siebmacher, m. (ber) przetacznik, sitarz» g.
a, L.

©iebtud), u (bag) pytel, g. tla, pytlik, worek
siatkowy.

Siebroerf, n. (ba8) harfa, Tchn.

©iebjeftn, siedmnacie, siedmnacioro; ftebjebrt

ent()altenb siedmnastny, a, e.

Siebzehnte siedmnasty, a, e.

©iebjebntel, n. (ba8) siedmnasta cz.
Siebjig siedmdziesit.
Siebziger, m. (ber) siedmdziesicioletni.

Siebjigmat siedmdziesit razy.

Siebjigfte siedmdziesiaty.

Sied), adj., mit einer langwierigen Äranfbeit ober

Sdjtoacbheit behaftet, chorowity, sabowity; kw-
kliwy; cf. kwkajcy, niedomagajcy, cherla-

jcy, schorzay, cherlak, 9Sarfd).i cf. hek-
tyczny, suchotnik, eigentl. fdjtoinbfücbtig; cf. st-
kacz, g. a i

fieri) fein kwka, kwerla, 2Bj., ^niedomaga,
knera, §ßr.^ßoln.

©ieebbeit, n. (ba8) oe choroby, oe niemocy,
óko niemocy.

Siechen, n. (ba6) dim. b. Sie samica.

Siechen, v. n. m. h-, mit einer langwierigen Äranfbeit

behaftet fein, schn od choroby, cherla, *charle,
chorowitym by; cf. $r.=$oln. knera.

SiecbbauS, n. (ba8) lazaret, g. u, szpital, g. a,

dom chorujcych. •

Siechling, m. (ber) cherla, «tkacz, g. a, kw-
kacz, chorowity biedak, charak, g. a, eigentlich

armer üflenfcb, ©lumber.

Siech tage, PI- dni choroby, gj. frete Siedjtage

haben ustawicznie kwka.
Siebe, |f. (bie) ba&jenige Cutter be SßiebeS, toelcbeS

mit heifjem SBaffer eingebrannt ober eingebrübet roirb,

ehe mau eS bem Siehe giebt, osypka, cf. ospa,

toelcbeä jetjt bie Aorten bebeutet sieczka.

Siebet, m. (ber) ein beraitetee Söort, bebeutet Sijj,

siedziba, niby siedlicei cf. 2fnflebel , bente

hier an bie Benennung Scbiblif} , eine ffiorftabt bon
Sanjig.

Sieben, v. irr. a. unb n. m. b-, Imperf; ich — , er

fott, warzyem, Conj. bafj ich — , er fötte, Part,

prt. gefotten warzony, warzy j v. n. wrze, ki-
pie; cf. gotowa si, eig. foeben. 2Me gifche fie=

ben fd)0n ju si ryby zagotoway. 2)er Sobf
fiebet garnek kipi, woda w garku wre. §tfd)e

fteben ryby warzy, gotowa. Salj fieben sól

warzy. Safj e§ fteben niech si zagotuje 5 cf.

zrób aby zawrzao.
Sieben, n. [ba6] warzenie, Avrzanie, wrzenie.

Siebenb wrzcy, kipicy, a, e; fiebenbeg SBaffer

wrzca woda, ukrop; war, g. u, leijtereS ifttooht

gtoeibeutig, benn man fagt war piwa, ein ©ebräube
Säier; fiebenb hei§ ukropny, wrzcy, a, e; fiebenb

heifjeö äöaffer sam ukrop, wrzca woda*
Siebebfanne, f. [bie] rynka warzelna, skowroda

do warzenia czego, Stuff. j b. *kuprownik ??.

SiebefJUlltt, w. (ber) punkt warzenia si, (ozna-
czajcy zagotowanie si jakiego pynu).

Sie ber, m. (ber) warzyciel, g. a, beffer warzelnik,

g. a, SBarfcb.i warzcy. <Der ©eifenfieber mydlarz,
g. a, *mydlowar, g. a.

J5er 3ucferfieber cukiernik, g. a, L.; *cukro-
war, g. a, fabrykant cukru, Sffij.

Sieberei, f. [bie] warzelnia, *Warnia.

Siebhaug, n. {ba) aud) aljfothen, warzelnia,
Tchn.

Sieg, m. (ber) zwycistwo; wygrana, tryumf, g.
u; cf. Stuff, pobieda, przemaganie; 3. ÜÖ. post-
py prawdziwej cywilizacyi wyobraaj nam
szczliwe wadz wyszych nad niszemi prze-
maganie, (Sieg, Dberberrfhaft).

en — behalten zwycistwo otrzyma, ©ott
giebt ben — Bóg daje zwycistwo. Den — ber«

lieren utraci zwycistwo
,

pozbawionym by
zwycistwa, — wygranej. 2)en Sieg erhalten

zwycistwo otrzyma ober odzyska, tryumf
otrzyma, — babon tragen odnie zwycistwo
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(über Scmb.) nad kirn). Gin blutiger — krwawe
zwycistwo.

©icgel, n. (bab) piecz, g. ci. 25afl — auffhun

otworzy piecz, odpiecztowa.
Gill — ftechen wyry piecz, wyrn —

,

ober wyrzyna piecz. (Sin — nad)itiad)cn do-

robi piecz, imitowa piecz. Gili — auf»

DVueTen piecz pooy Ober przycisn , W3--

cisn.
Siegelbewahrer, ra. (ber) ber Äanjler, kanclerz,

g. a; cf. piecztarz, ift cig. ber Cßetfchaftftedjer.

Sicgelcrbe, f. (bie) (2ar. terra sigillata) glinka,

L.; cf. pieoztna glinka, L.

©iegelfälfcbcr, m. (ber) faszerz pieczci, pod-
rabiajcy piecztki.

©iegclgelb, n. (bab) piecztne, g. ego.

©iegcliadt, n. (bo) lak, g u, (do pieczto-
wania).

©iegellacfftange, f. |bie] laska laku.

Siegeln, v. a. piecztowa, Praes. — tuj.
(Siegeln, n. (bat) piecztowanie.
(Biegelring, m. (ber) sygnet, g. u, piercionek z

piecztk, Olid) piercie herbowy, 33Sj.

© i eg e I ft erf) er, m. (ber) f. Ißetfchierer.

©icgcHVQdtjö, n. wosk do piecztowania.
<5iegen, v. n. zwyciy (über einen kogo)j abso-

lut., wygra.
(Sieger, in. (ber) zwycizca.
Siegerin, f. (bie) zwyclycielka, L.

©iege&benfmcil , n. (bab) pomnik zwycistwa.
Siegesfahne, f. (bie) chorgiew zwyciska.
(Siege&feft, n. [bne| fest ober uroczysto zwyci-

stwa, wito zwycistwa.
©iegeöfürft, m. |ber| ksi pokoju, ksi
zwycistwa.

©iegc6gcfd)rei, n. (baó) okrzyk zwyciski, —
triumfalny.

©iege&göttin, i', [bie] bogini zwycistwa.
©iegeoUelb 1

,
m. (ber) bohater zwyciski.

©iegeitrans, m. [ber] wieniec zwyciski.
<Bicge6nadjvict)t, f. (bie) wiadomo o zwy-

cistwie.
©iegeSlieb, n. (bab) pie zwyciska, piew

tryumfalny.
©iegeSrcchJ, n. (bab) prawo zwyciskie; cf. ?

*z\vyciczyzna, L. ; cf. prawo wojenne, eigentl.

ftiiegórebt.

©icge&ru f)ni , m. Lber] chwal zwyciska.
©iegeötrtinfen, upojon3' chwal zwycisk.
©iegeö5eid)cn, n. (bab) znak zwycistwa, tro-

fea, (al; trofeja.

©ieghaft, fiegrelrf), adj. zwyciski, a, ie, *zwy-
ciysty, L. , zwyciny , 3. SB. wywiód mi
moc swojej zwycinej prawnicy, J. Kchn.

©iegreid), adj. f. fieg&ofti fiegreidje äßaffen zwy-
ciski or, bro zwycizka; cf. or po-
gromezy, Poj.

©ijeg mar 8fraut, n. f. gellrij).

©iegmaröWurfl, f. topolówka, B.; zygmarek, L.

f. Slllerinnniiöljarnifd).

©ieginunb, m. Zygmunt, g. a.

Sicgmunbwurjcl, f. f. gcllrijj.

©iegiunij, f.
f.

Mermannoljarnifch.

©ieljc, (I rop erat. Don feljcn) oto, owo, patrz, *wej,

ift biimifd). Gj;. flel)C bod) patrze
,

patrzno;

fiebe ba oto, owo , wej
; flefje ju przypatrz si,

patrzaj.

©iefern, v, n. sczy si.
©ielc, f. (bie) ciii flummet, chomto; 2) baö $)fcr*

begefd)irr, rzd koski, szory; 3) In $r. po-
stronek,

©ignal, n. (ba6) znak, haso.
©ign a lenient, n. (ban) rysopis, g. u.

©ignator, ni. (ber) piecztarz ober Documenta*
»euflt.

©ignatur, I. (bie) sygnatura.
©Igncl

f.
Siegel.

©igniren, v. a., jeichnen, znaczy, cechowa, pod-
pisa, podpis pooy.*

©ilau, m. f. äJcattenfteinbred).

©Übe, f. (bie) sylaba, zgoska
f. ©t;lbe.

©ilber, n. (bo6) srebro. NB. Linde unb Krsk.
haben srebro ohne ©trid) baö s, allein bie alte ©an*
jiger Sibei unb ^allefcbe unb Wujek haben mit

einem ©trid), folglid) srebro, aud) Tr. fjat rehro.
6$. auf — fheifen je na srebrze. — berarbei*

ten srebro przerabia. 2)a6 — Wirb im Siegel

bewähret tygiel srebra dowiadcza. S" — einge»

fafjt oprawiony w srebro, ©ein — tn ©icherheit

bringen srebro, srebrne sprzty schowa na
bezpiecznem miejscu.

©ilberaber, f. (bie) ya srebrna.

©ilberarbeit, f. (bie) robota ze srebra, srebrna
robota; cf. wyrobki z srebra.

©ilberarbeiter , m. [ber] robotnik kolo srebra,
»srebrnik, zotnik, (g. a, eig. ©olbfchmib) robi-
cy rzeczy ze srebra, Tch.

Sil herauf I of ling,, f. (bie) f. ©ilberfolution.

©Überbaue, f. [bie] ber ©ilberbarren, m., ©ilber in

langen Oterccfigen ©täben srebro w dugich czwo-
rograniastych sztabach, sztaba srebra.

©ilberbergwerf , n. (ba8) kopalnia srebra, ko-
palnie srebrne.

©ilberbefdjag , m (ber) okucie srebrne.

©ilberblatt, n. (ba6) malarskie — , ksieczko-
we srebro, tabliczkowe , patkowe srebro. 2)
— , cf. ©ilberblume, f. f. ltlaoblume.

©ilber bied), n. (bab^) blacha srebrna.

©ilberbürfte, f. (bie) szczoteczka srebrna; 2)
szczotka do czyszczenia srebrnej sioowizny.

©ilberbrucf, m. |ber] srebrny druk.

Silbcrbraht , m. (ber) drót srebrny; srebro ni-

tkowe. 3$.
©ilbereij. n. kruszec srebrny; ruda srebrna.

©ilbcrfaben, m. (ber) nitka srebrna, srebro
nitkowe, 3£-

©ilberfarbe, f. (bie) srebrny kolor, srebrzysty
kolor.

Silberfarbig, adj. srebrzysty, srebrzystego
koloru.

©ilbergelb, n. {bab) srebrne pienidze.
Silbergcróth, n. [ba8] sprzty srebrne.

©ilbergefd)irr, n. (bae) naczynie srebrne, sta-

tek srebrny; sprzty srebrne.

©ilberglanj, m. (ber) blask srebra, — sre-
brzysty.

©ii berge wicht/ n. (baö) waga srebra.

©ilbcrglcitte, f. (bie) srebrna glejta, L.} srebrna
piana, T r.

©ilbcrgrae, n. f. SRelfenfchmele; 2) — f. ©cijmelc,

graue.

Silbe.rgrofcben, m. (ber) srebrny grosz, srebrnik,

g. a? trojak. Sßr.»SJt>ln.

©ilbergrube, f. [bie] kopalnia srebra.

Silberpaar, n. (ba8j srebrny wos, srebrzy-
sty —

.

Silberhell jak srebro lnicy, jasny; b. ber

Stimme: srebrny dwik majcy; b. srebrno-
dwiczny.

Silberhaltig, adj. peen srebra, srebrzysty,
srebro w sobie zawierajcy.

©ilbcrflang, m. (ber) brzk srebra, dwik
srebrzysty.

©ilbcrforn, n. (baö) ziarnko srebra.

©ilbcrfrnut, n. f. gunfblatt, roeiQeS. SBeifj —
biaa wiec ; cf. srebrnik; cf. szczerzyca; cf. e-
bro biae, L.

©ilbcrlaf)ll, m. srebrna lama.

©ilh erlaub, n. f.
^»ageborn, gemeiner.

©ilbcrling, m. (ber) srebrnik, g. a, pienidz
srebrny.

©ilbcrlafe', f. (bie) lok srebrzysty.

©ilberminje, f. (bie) mina srebra ob. srebrna.

©ilbermiin3C/ f. (bie) srebrna moneta, biaa —

.



(SUbctti— (Singen. 697 (Singen— «Sinn.

Silbern, adj. srebrny, a, e. Sine fllberne Uhr
srebrny zegarek. (Seht filbern szczerosre-
brny, L.

Silberpappel, f. f. Sllleebaum, roeifjer.

©ilberprobe, f. (bie) próba srebra.

©ilberquafte, f. (bie) kutas srebrny.

©ilberrubel, m. (ber> rubel srebrny ob. srebrem
«uff

©Überreich, adj. obfity w srebro.

©ilberfcbaum', ra. (ber) gszcz srebrny, L. ; cf.

piana srebrna.

©ilberfcbläger, m. [ber] bijcy srebro, Tch.

©ilberfcbmele, f. f. 9ielfenfct)mele.

©ilberfcbnur, f. (bie) srebrny sznnrek.

©ilberfcbranf, m. [berj szafka na srebro, kre-
dens do srebra; cf. bufet.

©ilberfcbrift, f. (bie) srebro (w czystym serwa-
serze) rozpuszczone, Tech n.

©ilberfange, f. (bie) sztaba srebra.

©ilberftimme, f. (bie) srebrzysty gos, (a); cf.

glos jak dzwonka metallowegoj cf. gos anioa,
syreny.

©itberfroff, m. srebrogów, g. u, L.
Silberton, m. (ber) srebrny dwik.
©if bert robb el, f. [bie] srebrny bulion.

Silberftufe, f. (bie) ruda srebrna.
©iiberroeibe, f. (bie)

f. 2Uleerocibe. Äleine — f.

(Sibroeibe, friechenbe.

2) — f £aarmeibe, fleine.

©ilberrocifj, adj. biay jak srebro.
© i fJb e

r

3 e u g , n. (bag) srebra, PI. i »argienterya,

g. S3, stoowa, Tr. gs. byo to w domu i

sreberko.

Siiene, f., jangcnbe —
, f. Seimfraur, roeifjeS. 9Mcb>

lid)e —
f. Sacrjtleimfraut.

©i Ige, f., f. Slngelif, fcbmatlblättrige.

Silhouette, f. (bie) sylwetka.
Silfjouettiren, v. a. sylwetowa.
©ilg, m. (ber) prasowany salseson, äßarfch.j aud)
gowizna, 9Bg.

©imeon, m. Szymon, g. —a.

Simonie, f. (Die) witokupstwo, L.; kupczenie
rzeczami witemi, symonia.

Simpel, adj. prosty, niewytworny , niewykwin-
tny, ordynaryjny.

©imS, m., f. bae ©rfimg, ein in bie Sänge fid) er=

ftrecfenber unb gugleicb berborragenber Sheil eines

Dingeg; befonberg in ben gemeinen ©tuben, ein

33rett, roeldjeö in ber .£öhe um bie ©tube ijerum

gebt, etroag bnrnuf gu legen, 'komes ober PI.

*kornesy, gzems, g. u, gzyms, g. u, górno-
kryw. g. u, polica, policzka , sterczcy okraj
na okoo jakiego miejsca, dla postawienia
czego albo dla ozdoby; cf. listwy, listewki,
pi. (Seiften).

©imfe, f.,
f.

©ime, cf. bibl. obdach; 2) - (Sat.

juncus) sit. ©efieberte — f. ©elenfbinfen.

©imfon, m. Samson, g. a.

©imftein, m. (ber) kamie.
©imSroerf

f. ©im6, gzemsy. pi.

©imultan, wspólny, poczony; — gleichzeitig

jednoczesny, wspóczesny; bab. bie ©imuftancität,

jednoczesno.
©in a, ©incfe f. ßbina, Shinefe k.

©ingacabemie, f. (bie) akademia piewu, to-
warzystwo piewackie.

©in bau
f. ©ibeon.

©ing(e)bar, adj. zdatnyl do piewania, piewny,
piewalny.

©ing(e)d)or, m. u. n. ein 6I)or ©änger, chór pie-
waków,

©ing(e)funft, f. (bie) sztuka piewania.
©ingen, v. irr. a., imperf. id) —, er fang, Conj.

bag id) —, er fange, Imper. finge, Part. prt. gefun-

den, piewa, Imperf. piewaem , nuci. Saut
fingen gono piewa, wyniosym gosem pie-

wa, wypiewywa; gu fingen anheben zanuci,
zapiewa; poet, f. befingcn opiewa, nuci.

©ingen, n. (ba6) piewanie.
©ingenb piewajc3'.
Singefcbuie, f. (tie) szkoa piewaków, — pie-
wania.

©ingrün, n. barwinek (Sat. vinca minor, L.) f.

3mmergiün.
Singfpiel, n. (bag) opera, poema dramatyczne do

piewania przystosowane, Krsk.; *piewogra,
sztuka piewalna.

Singfimme, f. (bie) gos piewny, piewogtos,
silos wokalny; cze koncertu do piewania.

©ingftücf, n. (Da8) sztuka piewalna, piosnka, b.

kuranty ?.

(Sj. w jednej klatce kanarek co piewa ku-
ranty, Krsk.

©ingftunbe, f. (bie) lekcya piewania.
©ingtitar, m. liczba pojedyncza.
Sitlgoogel, m.Jber) piewny ptak, ptak pie-
wajcy.

©infen, v. irr. n. m f, Imperf. id) — , er fanf,

Conj. Dafj id) — , er fänfe , Part. prt. gefunten,

upada, opada, osiada; osiaka, wsika (bon

gliiffigfeiten) i na dno, wklsa si.
3ur ©rbe, gu S3oben finfen na ziemie upa. —

laffen opuszcza (rece)j upuci. Die Stimme
finfen laffen gos spuci. Den Äopf finfen laffen

gow zwiesi. Sin Schiff ftnft okrt tonie. 3n8
SBaffer finfen wpa w wod. 3m äBaffer finfen

zanurzy si w wodzie, pogry si, zaton.
3n ©d)laf finfen w sen wpa, snem by zmorzo-
nym. (Sr ift in ©cblaf gefunfen sen go zmorzy.
Die ^janbe finfen laffen rce opuci ober — opu-
szcza, sabiej rce. ' Den ä)tutb finfen laffen

serce straci , rozpacza , eig. oergroeifeln. 3n
Ohnmacht finfen omdle, omdlewa, wpa w
mdoci ; omgle , omglewa , SBarfd). unb SJ5r.=

gSofn.

Sinfenbe .£)mbe rce osabiae, — opade.
©inn, ni. (ber) bie "ftähigfeit gu embfinben , zmys,

g. u; czuo; bie gabigfeit be8 S3emufjtfeinS czu-
cie; ber fißerftanb, bie SSerffanbeSfrafte dowcip, g.

u, rozum; bag ©emüth, bie ©etnüthgart, ber SBilie,

umys, g. u, ober myl, f. g. i.

2) — , bie Sebeutung eine« SBorteS ober einer

9tebe; eiftanb, sens, znaczenie, mj'l, fó cf.

tre, f.$ wola, (a), tómaczenie, rozumienie.
Grj. wykonanie woli prawa bie Erfüllung beö

©inneö beg ©efeCeg, (a), (Sr. Der älienfch hat fünf
©inne czowiek ma pi zmysów. gleifchlicher

©inn cielesno. (Sr,, gdy mówi o rzdzie,
bior go w jak najscilejszem tómaczeniu,
Krsk. (im ftrcngften ©inne beg SBorteg). Den
©inn ber ©cbrift ergrünben dociec i wytumaczy
myl deklaracyi, (a). (Sc. fo biel ÄOpfe, fo biel

Sinne, ile gów, tyle rozumów; kada gowa
ma swoj czapk; co gowa, to rozum i co ka-
plica, to pop. 66' ift nicht nach meinem Sinn to

nie podug mojej myli. $n bie Sinne fallen w
umys pa. (Sj. prawda e rzecz na oczy
mocniej w umys padnie, Dm. 42. Der ©inn
beg @efüi)l8 zmys dotykania, Do wg. <£r bat

feinen — bafür niepojmuje on tego, niepoczuwa
sie do tego, niezdatny, nieprzypada mu do gu-
stu, — smaku. 2Pag im Sinne haben mie co w
myli ober na myli. S3öffg im Sinne haben ze
zamysy mie, ze rzeczy knowa w sercu;
mie djaba w konierzu. (Sineg SinneS fein

jednej myli, jednego zdania by, jednomylnym
by; cf. z jednej trbki trbi. SBer hat beg

,£>cnn Sinn erfannt? któ pozna umys Paski?
Sm beifebrten Sinn babingehen poda w umy o-
paczny, puci w umys opaczny. (Sr ift meines
©inneg on jest mego zdania , on jest jednej
myli zemn, on zemn w umyle równy. 2au=

lerer Sinn (bibl.) uprzejma myl. ©eübte ©inne
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haben mie zmysy wprawne, — wiczone. Der
figürlitbe — eineö SBorteS figuryczne ober niewa-
ciwe znaczenie jakiego wyrazu, — sowa;
cf. przenonia. SBoS fommt bem in ben - ? a
có mu si to zabzdurzyo? có mu to w go-w wlaztó? Ginem burd) ben — fahren przea-
ma czyj upór, nauczy koo-o mores, rozumu,
przytrze, utrze komu rogów , skróci czyj
krnbrno, ober gemein wypdzi komu djabta

z konierza. 'Den ©inn anbein zdanie, myl
odmieni. Slicbt roohl bei Sinnen fein nie by
przy zdrowej myli, nie by przy dobrym ro-

zumie; cf. pomieszao mu si w gowie. Gin

Scbelmftürt' im ©inne haben figla mie w gowie, ob.

gemein djabta mie w konierzu. Ginem etroaö

aus bcm ©inne rcben wybi komu co z gowy,
odmówi kogo od czego.

©inna u, n.,
f. graucnmantel.

Sinnbilb, n. (ba6) ein förberlicbeS Ding unb bejicn

giflur, fofetn »iv baburrf) an etroaö unförberiicheS er-

innert roerben, allegoryczna figura, Tchn., podo-
bizna, SSÖbm.i emblema, wyraenie, obraz,

*wyobrazido, 'ohrazido, figura, allegorya, cf.

wzór ober wzory; G$. PK. 454 paszcz w pie-

szczone zotem szyty wzory , cf. hyeroglifik,

Dambr. 218.

Der Slthem ift ein — ober Silb ber ©eele dech
jest obrazem ober *podobizn ober figura duszy.

Der 2(nfer ift ein — bev «Hoffnung kotwica jest o-

brazem nadziei.

©innbilb lid), adj. symboliczny, allegoryczny, o-

brazowy, emhlematyczny, figuryczny.

Sinnen, v. irr. n. in b-, Imperf. id) — , er fann,

Conj. bafj id) — , er fönne, Part. prt. gcfonnen

(mylony), myle, duma; cf. rozmjla.
Gr. roorciuf fmnen przemyla co; j. 3}. nowe

piece, beffer o czem. £>in * unb herftnncn tak i

sak myle, tam i sam myle, rozmyla.
©innengenufj, m. (ber) bie ©—luft, rozkosz
zmysowa.

Sinnenra ufd) , m. (ber) szat zmysowy.
Sinnenroahn, m. (ber) bie S— täufchnng ,

przesd
zmysowy} (o)mainienie zmysów.

Sinne ban be rung, f. (bie) odmiana umysu,
odmiana sposobu mylenia; nawrócenie si.

Sinneöart, f. (bie) 6posób mylenia i obejcia
kii-; charakter.

S i n ne e ro er f j e ug e, pi. organa ob. narzdzia zmysowe
Sinngebicbt, n. (bau) ein fünftliche& furjeS ©ebiebt,

reo bit Slufmerffamfeit auf einen einzelnen ©egenftanb

erregt rohrb , rocldier am Gnbe ftarf unb nadjbrücflicb

auegebrüdt roirb, epigramma, g. atu, myl krótko

i dowcipnie wierszem wyoona.
Sinn grün, n, f.

3nimergrün.

Sinnig, adj. finnreid), finnboll, trafny, treciwy,
dowcipny, rozsdny j przemylny, przemyliwy,
zmylny.

Sinnigfeit, f. (bie) trafno, treciwo (mowy,
pisma)i przemylno, dowcipno.

Sinnfraut, n. f. Sinnpflanje, rzutek, ywopon,
ywozio, Cn. th.; zioozwierz, Cn. th.; czu-

oziol, L.

Sinnlld), adj. zmysowy, cielesny, cf. lubieny,
'zmysowaty, zmysom dogadzajcy.

Sinnlichkeit, f. (bie) zmysowo; Szan.; ciele-

sno, eig. fleifchlicher Sinn; cf. lubieno, L.

beffer lubo, *zmysowato.
SinnloÖ, adj. bez zmysów* nierozumny, bez

myli, gupi, niebaczny, bez pamici, zapa-

mitay, nierozsdny, zdrony.
Slnnlofigfeit , f. (bie) bezzmyslowo; brak

myli, nieczuo, nierozedek, niebaczno.
Sinnpflanje, f. (bie) czuek, Ki. (Siat. mimo-

bb. Ii.) bcf. bie sensitiva uub pudica; cf. L. nie-

tykatek.

©innreid) , adj. dowcipny, peen dowcipu,

trafny.

Sinnfprurh, m. (ber) ein fuvjer Sot), fofem er einem

Sinnbilbe jur Uebcrfcbrift bienet unb baffelbe crflaret,

(Sat. lemma), juroeilrn and) ein Spruch ob. furjer

©afe, roelcher einen nad)brücflichcn ©inn ob. Sterftanb

bat ober aud) jur Gvinnerung einer nüljlidjen SBabr*
beit bienet, ein Denffprud), przypowie, sentencya,
przypominka, gadka treciwa, wyborne zda-
nia 1 myli czyli apoltegmata , K a t a 1 , f.

Denffpruch.

©innoerroanbt, adj. jednoznaczny, równo-
znaczny

©innoeiróanbtfchaft, f. (bie) bliskoznaczno;
jednoznaczno.

*©intemal, Conj., beraltet für: roeil, inbem, bo,

gdy, poniewa.
Sinter, m., bie glübenben Schubben, roeld)e bon bem

Gifcu im Sdunieben abfpringen unb biefen Hainen
behalten, aud) menu fie erfaltet finb. .frammerfchlag,

im SJiotti. hamerszlak, g. u, zdra, arzyste
uski od elaza przy kuciu odskakujce, uski
elazne, szlak elazny, uel, eig bie Schlatfe.

2) — , Jrobfftein, naciek wapnisiy, SBj.5 cf. L.
sopleniec, kamie ciekcy gatunku wapuistego,
(Sat. stalactites).

Sintern, v. n. m. f. trobfenroeife herati&rinnen, feiten

für: gerinnen, kapa, kroplami sie sczy, ciec,

Praes. ciek, Praet. ciek.
©inuS, m. [ber

|
pócieciwie, L.; wstawa. Der

GofinuS dostawa, L.

©ibbfdjaft, f. (bie) bie Sertoanbtfcfjaft, pokrewie-
stwo, rodzestwo, rodzina, Slbelung leitet ba8

©tammtrjort ©ipp au8 bem alten Dberbeutfcbeir si-

wan = nähen ab , alfo = bem ?>oln. szew bie

91al)t ober szyj id) näbc.

©ire, Najjaniejszy Panie.

©i ren, f. (bie) bie ©irenen foflen halb SDienfcb

unb Ijalb gifd) ober halb ffiogel , nämlich am
obern Jheile beb fieibcö Sungfer, am untern gifch ober

äSogel geroefen fein, unb burd) ihren lieblichen ©cfang
bie

'

ajorbeifegelnben an fieb gclotft haben, syrena,
*piersiopawka, Sat- sirun.

Si rub, m. f. ©orub, syrop, g. u.

Sitte, f. (bie) jebe gleichförmige Slrt be8 ©erhaltene

in Slnfcbung freier .gianblungen , ©ebraud), ®eroohn=

beit, 2lrt unb SBeife, bef. bie $ertigfeit freier äufjerer

^anblungen in tfnfehung beb gefellftbaftlirten Sebenö

nur im PI , fcorjüglid) juni rcdjtmäfjigen au9ern S5er^

rjalten; bie guten ©itten, obyczaj, zwyczaj, g.

aju; cf. obyczajno, eig. ©ittlidjfeit, uczciwo,
przystojno, Slnftänbigfeit.

Gj. obcych do nas przychodniów, byo to

zwyczajem, tuczy si naszym chlebem, a po-
gardza krajem. GS ift eine — beb Sanbfö taki

jest zwyczaj tego kraju. G6 ift ber SBelt —
jest to zwyczaj wiata. ©utc Sitten dobre o-

byczaje. ófc Sitten zle obyczaje. G8 ift nid)t

©itte nie jest we zwyczaju. Söfe ®cfd;roä^e Der»

berben gute Sitten ze rozmowy psuj dobre o-

byczajej cf. z jakim przestajesz, takim si
stajesz.

Sittenauffidjt, f. (bie) dozór nad obyczajami.

Sittenbud), n. (ba8) ksika obyczajowa, —
sprawowania si.

Sittengcmilbe, n. |ba6| obraz obyczajowy.

©ittengefety ,
|n. (ba6) prawo obyczajowe ober

prawo moralne.
Sittenlehre, f. (bie) nauka obyczajowa, nauka

moralna ; cf. etyka.

Stttenlebrer, ni. (ber) nauczyciel obyczajów,

moralista, nauczyciel obyczajnoci.

Sittenlos, adj. nieobyczajny, niemoralny.

©ittenlofigtcit, f. [ble| nieobyczajno, niemo-
ralno, cf. niecnotliwo, rozwizo, roz-
pusta.

©ittcnbrcbiger, m. (ber) moralista.

Sittenbrcbi'gt, f. (bie) napomnienia moralne pi.,

perora.
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(Sittenregel, f. (bie) prawido uczciwych obycza-

jów, ober — cnoty, mdroci; mora, g. u; cf.

maksyma moralna.
©ittenreinfjeit, f. (bie) czysto obyczajów; o-

byczaje nieskalane pi.

Sittenrichter, m. (ber) sdzia obyczajów, cen-

zor —

.

©ittenrohheit, f. (bie) grubo obyczajów, nie-

okrzesano.
©ittenfpruch, m. (ber) mdre sowo, wyrok m-

droci, powie, pizypowie moralna, senten-

cya, wyrok j maksyma obyczajnoci, Krs. PP.

245. gj. pene roaxym obyczajnoci mdrców
s ksigi.

©ittenberbefferung, f. (bie) poprawa obyczajów.
SittenDerberbtid) , ad. szkodliwy obyczajom,
psujcy obyczaje, *psotliwy.

©ittenberberbnifj, n. {i)a&) zepsucie obyczajów,
demoralizacya.

©ittenberfall, m. (ber) upadek obyczajnoci.
©ittig, adj. flttfam obyczajny, skromny. gin fi tti=

ger SJcenfd) liiffet fid) genügen czowiek mierny na
matem Ober bibl. *na male przestawa, Sirach

31, 22.

Sittlid), adj. obyczajny, obyczajowy, moralny;
cf. uczciwy, przystojny, cnotliwy, statkujcy;
duchowy, duchowny, eig. geiftig, roelcheS lt)enig=

fienö bem gemeinen Wann öerftctnblicher ift alö mo-
ralny. Sanblich fittlid) jaki kraj, taki obyczaj;
fttlid)e8 ©efühl cnotliwe uczucie.

Sittlichkeit, f. (bie) obyczajowo, obyczajno,
moralno, uczciwo. gj. nauki, konieczne
rodki do podwyszenia obyczajowoci — , L.

im Gr.

©tttfam, adj. obs'czajny, skromny, eig. befdjeiben.

din flttfcuneä SJtäbchen skromna panienka.

Sittfamfeit, f. (bie) obyczajno, grzeczno,
eig. Slrtigfeit, «gjöflidtjfeit, skromno, eig. Sefcheiben*

heir.

Sift, m. (ber) ber Oxt mo man fiftt, ber fffiofjnort,

siedlisko, siedziba; cf. posada, Koczu.; cf.

przybytek, § S3, prawdy, Szan.
2) — , berSBagenfift, siedzisko, sßr.^oln., bafür

übl. siedzenie.

3) — , bie £cmblung beS SiftenS, ber 3"fta"b ba

man fiftt zasidzenie, cf. zasiadanie. dr,, we-
zwany do zasiedzenia miejsca, (a); posiedze-
nie, miejsce, siedzenie, pomieszkanie, stolica.

Ser .König nahm feinen Sift auf bem 2r)ron Król
zasiad na tronie, Ca). S)en erften — geben da
pierwsze miejsce komu.
Der fónigliche — królewska stolica.

Sift bant, f. (bie) awka do siedzenia.

Siftbarfeit, f. (bie) sedentarya, przysiedzenie.

Siftbein, n. (ba@) ko poladkowa.
Siften, v. irr. n. m. h., Imperf. id) — , er fafj, sie-

dziaem, Conj. bafj id) — , er fajje, Part. Pit. ge=

feffen usiady, siedzie, Fut. sid, si. 3u
lange Ino fiften zasiedzie sie.

g$. Stuf ben Siern fiften, brüten na jajach siedzie,
nasiedzie.
3-u Jifcbe fiften za stoem siedzie, u stou sie-

dzie, przy stole siedzie. JBleibeu Sie fiften

niewstawaj Wac Mo Pan.
Siften bleiben nie ruszy si z miejsca, zosta
si, niepój za m, zosta niezamn. 3m
fiothe fiften bleiben uwizn, ugrzzn w bo-
cie. Siften laffeu zostawi, porzuci, opuci
kogo. Die Säelagerer haben biele ÜJcannfdjaft bor
ber Stabt fiften laffen nieprzyjaciele wiele ludzi
przy obleniu miasta utracili, zostawili. SSiel

©elb im ©biele fiften laffen wiele pienidzy prze-
gra, nichts auf fid) fiften laffen, fid) gegen jebe

Befchulbigung beranfroorten odpowiedzie na kady
zarzut, niedarowa, wet za wet odda, nieda
sobie po nosie gra, ocina si dobrze. $eft

fiften mocno, krzepko siedzie , np. na koniu,

siedzie w areszcie, siedzie w wizieniu, ©ao
Schiff fiftt feft okrt osiad na piasku, ©efangen

fiften siedzie w wizieniu j ftille fiften cicb» sie-

dzie. Daß Äleib fiftt ihm bortrefflid) suknia do-

brze na nim ley ober dobrze siedzi, SSarfd).

Siften, n. (ba8) siedzenie.

Siftenb siedzcy; fiftenbe CebenSart przysiedzenie,
sedentarya;
£>urd) fiftenbe Slibeit fein S3rot berbienen przez
przysiedzenie nad prac na chleb zarabia, Dz.
z dr.

©iftfleifd), n. (ba§) sedentarya, pilno w przy-
siedzeniu, cierpliwo, eig. ©ebulb (do siedze-

nia).

Sift gelb, n. [ba] baSjenige ©elb roelcheS ein Sevr)af-

teter bem ©efangenroarter entrichten mufj tarasowe,

do tarasu paca któr wizie tarasowemu da
powinien ober zaplata od siedzenia.

2) — , bie 3"l)lung für einen Äirchenfift awkowe,
g. ego, w kociele, fehlt im Sinbe, roeil e§ in 5ßo=

len nid)t üblich, ift.

©iftleber, n. (ba6) sedentarya. g*. fein — Ijaben

nie mie cierpliwoci do przysiedzenia, usta-

wicznie biega, nieposiedzie cicho, biega jak
kot zagorzay, kolki w dupie ma.

Siftbolfter, n. (ba) poduszka do siedzenia.

Siftung, f. (bie) posiedzenie, sessya.

SiftungSfaal, m. (ber) sala posiedze, — sesy-
onalna.

Stabiofe, f. (bie) (8at. scabiosa) skabioza, JSof.

Slboth.; dryakiew, KI., Jndz.
Startete, f. (bie) pisemko, pismido, (a); pisanina,

bazgranina; cf. ramota.

Sfelett, n. (ba8> bag ®erippe eines thjerifdjen &or»

pet8, ba8 Änodjengebäube kocioskad, szkielet,

cf. ba§ Jobtengerippe kociotrup, g. a. skielet.

SfepticiSmuS, m. (ber) niedowiarstwo, scepty-
cyzm. Der Sfebtifer niedowiarek, sceptyk.

Sfiye, f. (bie) ber erfre gntrourf eines ©emcilbeg
skic, g. u; szkica.

gr. skicem nazywamy fagt Dant. pierwszy rzut
oówka rysunku, a pdzla w obrazie; cf. pier-

wszy abrys obrazu, (§ranj. esquisse); cf, pier-

worzut pdzla wystawujcy obraz stanu zna-
jomoci w Polsce, Dant.; wzór bei ben 83ilb<=

hauern: may gliniany wzór statui, Tchn.
Stijjiren, v. a. skicown, odskicowa, skreli.
©f labe, m. (ber)

f. Sclabe ff. niewolnik, g. a.

suga.
©fribler, m. (ber) pismak, nikczemny pisarek,

bazgracz.
Sabe, m. (ber) Sowianin ober Sawianin, g. a.

g£. niektórzy — chcc imi Sowian wypro-
wadza od sawy; My obieramy pierwsze dla
tego e w dyalektach wikszej czci poko-
le Sowiaskich tak znajdujemy dochowane i

e sawa niewtpliwie pochodzi od sowa.
Imi sowianin powstao póniej dla oznacze-
nia wszystkich wspótplemienników, z któremi
si mona byo wysowi czyli rozmówi,
Boczn.

Si a bin, f. (bie) Sowianka.
©labenthum, n. (ba§) sowiaszczyzna.
Slabifd), sowiaski, adv. po slowiasku; altfla«

bifd) starosowiaski; cerkiewny (jzyk).
©ma rag b, m. (ber) ein gemeiniglid) grüner (Sbelftein,

ber Stanie ift moigenlanbifd), szmaragd, g. u.

©maragben, adj. szmaragdowy.
©o, al8 Pron., roeldjer, treldje, roeldjeS który, ten

co. g$. ber ©ott fo un§ gefc^affen i)at Bóg który,
(ober co) nas stworzy.

2) - , adv. auf biefe ZCrfc, in bem ©rab (mit bem
Jone) tak, tyle, gj. fo fbricht ber ^err tak mówi
Pan; fo recht tak wanie, a tak dobrze. Sie
©ad)e berfjält fid) fo tak si rzecz ma. ©o? (eine

SSerrounberung au&brucfenbe grage) take to? Bie
fo? a to czemu? jakto? fo fo =? .mittelmäßig., be-
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bcnflid) jako tako. Salb fo, balb fo wnet tak,

wnet owak; fo tmb fo biel lyle, a tyle; fo unb
fo grofj tak wielki) fo ein, ein foldjer taki, 3. S3,

au fo einer S3obbeit ift er fäf)ig do takiej zoci
on jest sotów; fo roab, fur: fo etroab takie rze-
czy- 3d) merfe fo roab ja miarkuj cosi, co
takiego.

3) — , ouf folche SJrt, in folcbem ©rab (ohne ben
Son) tak.

Gg. gefetjt eb roäre fo dajmy na to, eby tak by-
o. 3d) mad)e mir nicht fo Diel barauó nie stoj,
niedbain ja o to tak wiele, ja kpi z tego- dr
machte e6 eben fo, aud) fo on wanie tak zrobi.
35ao ift nicht fo = eb nid)t roabr to nie tak.

Slnmerf fo frefjt oft für: ohne bin, ohne bie6

oprócz tego.

©£. ict) roollte fo febou fbeifen ja ju oprócz tego
chciaem je.

4) fo, eine Scbingung ju begleiten foroohl im Sior=

berfatje alb 9tad)fal$e: im Sorberfake ftatt: roenn, j.

S3, fo ©Ott roili jeli Pan Bóg chce ober jeeli
si Bogu spodoba; im Stacbfatje fo, bafj im 83or=

berfatje menn Dorbergebt; j. 83. roenn er nur ba6

bcilangt, fo bin id) bereit es ju bewilligen jeeli
tylko tego pragnie, tedy golów jesieni na to

zezwoli; fo roahr mir ©ort helfe tak mi Panie
Boe dopomó.

Stnmerf. Dab SBörtcben fo roirb im ^Jolntfrhen

aI6 3firt)en beb 91acr>fa^e& gemeiniglid) [gar nid)t au6=

gebriieft unb alb müßig angefeben ober burd) to ober

jak gegeben.

G$. SBcnn er mid) aud) nod) fo bate, fo roürbe id)

e8 bod) nid)t tbun choby mnie nie wiem jak

(ober jak najbardzij, najusilniej) prosi, to bym
tego jednak nie uczyni.

5) — , roirb eb caufal gebraucht, ba eb bie 3£ir»

fung einer Dorbergegangenen Urfache begleitet wiec,

tedy. Gr,. fo roolien'roir nun ben Slnfang machen
wic chciejmy pocztek zrobi.

So balb jak skoro, skoro; j. 83. fo balb id) fann

skoro bd móg
6) fo — bod), conceffiü ober alb ein einräumenbeb

9Böitd)en jednak, wszelako. Ob eb mir gleid)

fd)tt>er fällt, fo mili id) eö bod) tbun chocia mi to

z cikoci przychodzi, wszelako to uczyni,

fo fern jeeli, gdyby; fo gar nawet; fo gebet eö

tak si to dziej*, — powodzi; fo gleid) naty-

chmiast, zaraz, tu; fo gut e6 fein fann ile hy
moe; fo gem id) aud) roollte, fo unmöglich ift eb

mir bod) chobym 10 chcia chtnie uczyni,
wszelako mi to niepodobna, fo bill byle jak,

lada jak, fo irgenb jeeli gdzie; fo flein tyki,

tyleki, tyluchny, tyluczki. JDab fann id), fo alt

id) bin, bod) nod) tbun cbociem stary, wszelako
w 10 jeszcze potrafi.

7) fo — roie, Gombaratib ober cine Skrglcichung

anjuftcllen jak. Gr, roie man ben Änaben gewöhnt

fo bleibt er jak kogo z modu naucz, takim zo-

stanie, Saume fo alt roie bie Grbc drzewa równo
z ziemia stare ober — jak ziemia stare; fo lange

id) lebe póki y bd, do póki y bd; fo

lang alb póki, dokd , póiy, pokd ; do poty, pokd ;

fo lange — bib poty — póki ; fo mad)cn e8 bie

Seilte tak lo czyni ludzie! fo oft jak czsto,
ile razy; fo fd)led)t bill byle jak, byle zby co,

lada jak, fo fel)r jak kolwiek; cf. tak bardzo;

Gj. jakkolwiek oba narody przekonane s o

zohopolnych ku sobie uczuciach; fo talfd) bicb

aud) ift nie znaj innego prawida w ska-
dniach swoich jf>k panujc mod lub urojenie,

jakokolwiek one faszywe i nierozsdne by
mog, Ptck.; fo ftchet eö tak stoi ta rzecz, tok

si ma •/. t rzecz: fo biel tyle, lak wiele; fo

biel id) urtheilen fann, bat er Unrccfjt ile sdzi
mog, bdzi; fo Oft ile razy, ile kro; fo biel»

mehr a to tem wicj; fo unb fo tak a tak; fo

roaijr id) lebe, bibl. jak ywi ober bcfjer jak y-

wy jestem ober jakiem yw; fo roeit tak daleko,
fo roenig lak mao; fo roenig id) fann ile tylko
mog; fo roohl — alb aud) tak — jak, niemniej
- jak. £>ie ftrembeu foroohl, alg bie Ginbeimifcben
tak przychodzie, jako doma zrodzony, beffer

w kraju, obcy tak dobrze jak i swoi; fo hier

roie bort tak iu, jak i tam. Gr fo roenig roir al8

iirinfinftige SJiciifrhen begebren tonnten, bag ein anbe*
. rer fid) urn unfertroillen ju ©ninbe rirbten möchte,
eben fo roenig flnb mir berbflichtet bab ©leidje gu
tbun w miar tego jak my, chccy by rozu-
mnemi ludmi niemoemy i niebdziemyda
aby si kto dla nas wyniszczy, w równej
mierze i my nie jestemy obowizani to sa-
mo czyni.

©oba Ib skoro, jak tylko. Gr hatte nicht fobalb

meine Slnfuuft erfahren, alb er ju mir eilte jak tylko
si dowiedzia o niojem przybyciu, natychmiast
przybieg do mnie.

(Social socyalny, towarzyski.
©ocinianer, m. (ber) Socynianin.
©ocillianifd), adj. Soeyniaski
©ocfe, f. |(bie) eine biegfame ©efleibung beb untern

gufjcö, roeldje nicht Diel inciter alb ber ©cbuf) geht;

and) ber abgefcbnittcne untere Jbeil eineb ©trumpfeb,
szkarpetka ober skarpetka, nogawka, $r.-$oln.

©ob, ni. (ber) ober bab ©obbrcnnen zgaga; jRuff.

izgaga auch izoga. Gj. ber ©ob brennet ihm, er

hat bab ©obbrennen zgaga go piecze, 2) warze-
nie, warka, Tchn. bie eobe b. fleben

©obann potem, tedy, wtedy. Gr. lehren ©ie mid)

SBeióbfit, fobaim roili ich fie anbere lehren naucz
mnie mdroci, a ja jej potem drugich uczy
bd.

©obofalj, n. (bab) sól z sody.
©obbrennen

f. ©ob.
©o be, f. (bie) ein feuerbeftänbigeb mineralifchee Sau»

genfalj, roelcbeö eine Slit SpottafeJhe ift, Slfcbenfalj so-
da, sól ugowa, gatunek potau, SB,;., cf. so-
lanka, Tr. eig, aud) bab Saljfraut unb aud) bte

©aljtonne.

©obom, n. Sodoma. — bat ©ott umgefehrt wy-
wróci Bóg Sodom i Gomorr.

©ob omit, ni. (ber) Sodomita, Sodomczyk, Samco-
onik, g. a.

*©o bom iter, m. (ber) Sodomczyk, g. a.

©obomiterci, f. sodomia; sodomstwo cf. B. sam-
coostwo.

©ofcomitifd). adj. sodomskl.

©ofa, in. cf. fibl. n. sofa.

©ofern ile, jeeli. Sn fofern alb o (yle o ile.

©off, m. (ber) pijastwo, 2) lichy trunek.

©Óffling, m. [beri pijanica, opacz.
©ofort, natychmiast, tak zaraz.

©ogar, nawet, ba; fo gar tak ze wszystkiem,
tak bardzo.

©ogen, v. n. m. f)-. to ben ©aläflebercien: fleben, in

Srobfen abflirfjcn na dó opada, Tchn.
Sogenannt tak zwany.
©ogleid), zaraz, natychmiast.

©o hin f. mithin zatem, przeto.

©obie, f. (bie) podeszwa; 2) — , f. ©ole, ©al>
llHlffcr, woda solna ober woda sona, cf. ofa, Tcbn.

©obllcber, n. cf. '©ohlenlcber skóra na podeszwy,
(a); skóra podeszwiana, ji.; cf. skóra do po-
deszew.

©obiroeibe, f. f. ^»ohlroeibe.

©ol)n, m. (ber) syn, g. a, Voc. synu; altpr. synie.

Deö ©ol)neb JCrau synowa. Giniger ©ohn jedy-
ny syn. Giniger — jedynak, g. a. ©pridiro. z

jedynaka bdzie pies albo sobaka. 2>cr erfte —
pierworodny syn. Gin ungeratener, unge3ogener
— syn le wychowany Ober wyrodny Ober mar-
notrawny, eigent. ber oerlorenc -; ber iüugfte —
modszy syn

Sóbncbrn, n. (bab) synek, g. nka; cf. synaczek,

g. czka.
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Der ©ofjn ©otteS syn Boy, — Boski. De6 SKen*

fd)cn ©ohn syn czfowieczy.
©oh tun, v. a. ubaga, baga.
©ob lie 6* (j. 83. —liebe) synowski, a, ie.

©ÖbllOpfer, n. (ba6) ofiara za grzech, ofiara po-

jednania
f. ©óbnobfer.

©ohnfebaft, f.Ubie) synostwo.
©obn6frau, f. (bie) synowa.
©ohnßfinö, n. I baS ] wnuk, wnuczka (bie ©ohn6=

tod)ter).

©o lange conj. dopóki.

©olaroed)fel, m. (ber) weksel jednorazowy. Trój.

©olch ein, für: foleber, e, e6, taki, a, ie. gj. roeil

e6 fold) ein fcböneS SBetter ift, für folcbe6 feböneö

Sßetfer, poniewa taka pikna pogoda.
©oleber, folche, folcheS Pron." taki, taka, takie, ta-

kowy. (?$. fold)e« inufjte 6briftu8 leiben, Sue 24,

26, aza niemusial Chrystus tego cierpie i

wni do chway swojej. 3d) babe folchen #tin=

gei* mara taki gód.
©Olchemnad), adv. wic, tedy, przeto.

©Old) en fali 8, adv. w takim przypadku, — ra-
zie.

©oldjergeftalt, adv. takim sposobem.
©Olcberlei, adj. taki; a, ie, PI. perjonliche roascu-

lina: tacy unö PI. fachliche masculiiia, femininau.
neutra: lakie takowy.

©Olb, m. (ber) od, g, u, paca, zapata, trakta-
ment, g, u. (fj. bie Óffijiere befommen halben —
Officerowie pójd na pó pacy, (a); cf. na pó
odu; cf. ®er.=Ol'bn. poowiczn pensy pobie-
rajcy. 6r. — ben ©olbaten geben od dawa
onierzom.
Sn Semanbg ©olbe flcfjen by na czyim odzie,
patnym by od kogo.

Der Job ift ber ©ünben — zaplata za grzech jest

mier.
©olbat, m. (ber) onierz» in feierlicher Schreibart :

ber Ärieger wojskowy, g. ego. Sin abgebanfter
— onierz dymissyowany, abszytowany, wy-
suony. 6in gemeiner — prosty onierz. —
roerben, unter bie ©olDaten gehen przysta do o-
nierzy, onierstwo sobie obra, na onierk
si puci, onierki si chwyci. §06 — Dienen

wojskowo suy, oniersko suy, ©olbaten
trerben werbowa ober zaciga onierzy.

©olbatenbraud), w. Iber) zwyczaj onierski,
tryb onierski.

©olbatenbienft, m. (ber) suba wojskowa; o-
nierka.

©olbateneib, m. (ber) przysiga onierska.
©olbatenfrau, f. (bie) onierka.
©olbatenhure, f. (bie> kurwa onierska.
©olbatenfinb/ n. (ba8) dziecko onierskie.
©olbatenleben, n. (ba6) ycie onierskie, o-

nierka, odactwo.
©olbatenlieb, n. (ba6) pie onierski.
©olbatenmantcl, m. (beri paszcz onierski.
©olbatenbferb, n. (ba6) onierski ko.
©olbatenftanb, m. (ber) stan onierski.
©olbatenroeib, n. (ba6) onierka.
©olbatenroefen, n. <ba6) onierzczyzna, (aa);

onierstwo, wojskowo.
©olbatifd), adj. onierski.
©olbau, n. eine ©tabt Dziadow, ober Dziadowo,

e- a.

©olb ner, m. (ber) ©Sibling, jurgieltnik, najemnik,
g. a. zacinik.
-b. ©olbaten odak (berdcbtiid) f. onierz). Die
©ólblinge odactwo.

©Ole, f. (bie) woda sona, oa, *zo, g. u, Pu-
zyny; 2) — , bie ©obie podeszwa.

©olen, v. a., in ber Souge foeben zoli, L.
©olenit, m., Stagelmufcbel byszczak, wietlik, L.
©0 lenn, adj. uroczysty.
©olennitdt, f. (bie) uroczysto.
©olibarifrb, solidarny.

©olibe, krzepki, mocny, trway, fig. stateczny,

ustatkowany (czowiek).
©ollen, v. n m. h, ä« etma8 berbunben fein (be6balb

audi sur Umfchreibung be6 SmperatibS unb in pei»
fefnben fragen) musie, mie, powinnyra by.

@r. roaö foli ba&? na cö si to zda? có
to ma by ober znaczy? 9Ba8 foli id) fa*

gen? có mam na to mówi? Da6 bat nicht

fein follen toby by nie miao. 3Ba8 foli

mir ba6 ©elb? có mi po pienidzach?. 6r foli

fort on ma precz pój, ma by odprawionym,
ma si oddaii. 9Ba6 foli biefer linratb?, bibl. na
có ta' utrata? cf. zbytek. 66 foil nod) f)eute ge=

fct>er)en to si dzi jeszcze sta ma. 3ibr follt

hierauf 9d)t geben macie na to da baczno. Da3
foli er rooht b eiben iaffen, b. i. ba8 barf er nicht

thutl, ba8 ift ihm unmöglich darmo si o to bdzie
kusi, podzikuje on za to, odechce mu si to,

pokae si to, i on to bdzie musia zanie-
cha, niech no spróbuje. 3Ba6 foli mir ba6 ©elb?
na có mi si zda zoto, co mi po zocie? fotlte

eö möglich fein czy podobna? czyby to by mo-
go? fflir hatte er nicht Jo fommen follen jabym
tego nieiierpia , u mnieby mu to nieuszo,
mnieby on si tak nie musia pokaza SJiati

follte glauben rozumiaby kto. 3d) foil e6 nod)

lüieber betommen ma mi do dzi dnia jeszcze od-
da, czekam, ale si niedoczekam. 2) -

f. mail

fagt. bafj, j. S3, bie Surfen follen gefcblagen fein powia-
daj ober pisz e Turcy s pobici) aud) biltd)

*mie, — mieli by pobici.

3) 3n berfürjten S3ebingung6fdt,en, roie j. S3, ©ollte

er e6 thun, fo roirb er nid)t ungeftraft bleiben gdyby
si tego dopuci, nie ujdzie mu bez kary, ift

eiiie legation bamit berbunben, fo fteht mohl aud)

im Sßoln. mie. j. S3 ©ollte id) ihn nidjt mehr fe=

hen, fo fay e ibm gdybym si ju niemia z nim
widzie, powiedz mu
©aber bient — überhaupt jur Umfdjrcibung be8

guturumS, fofern ber |>auptbegnff be6 SBortS eben»

falI6 bertortritt j. S3, ©u foilft bafür gut belohnt
roerben odbierzesz za to dobr nagrod.

©Ollen, n. (baSi mus, g, u, *muszno, bycie po-
winnym, powinno, naleenie si, *musze-
stwo *powiniei'i8two;
fein follenbcr majcy by.

©oller, m. (ber) Dberb. unb. Stieberb. einS3oben pod-
dasze, góra, strych; 2) -, in ber 83ibel, ein fla»

cbe8 Dach nad) mqrgeiilänöifcher S3auart plaski dach
podug wschodu iokrajowego zwyczaju, in ber

polnifchen S3ibel 2CpoTte(g. 20, 8, sala unb 93. 9 fteht

pitro. 3) — , im Dberb. ein Slltan, altana, ingiei»

eben jeber berfcbloffene Raum bor ben Sbüren \Itib

3immern sie, f. g. i.

©olo, n. solo; sam jeden. Der ©olofdnger solista,
piewak do solów.

©omit, conj. folglich wiec, zatem, przeto.
©omm er, m. (ber) lato;" im loc. w lecie. «gieifjer— gorce lato.

gliegenber—
, alter SSeiberfommer, ©ommerfaben, be*

fonberS im Sßl. ©ommerfaben lato latajce, L., cf.
babie lato, wietomarciskie lato, wrzesienny
maik. B.

©ommerabenb, m. (ber) wieczór letni, latowy.
Sommereiche, f. f. Siehe, geftielte.

©ommerfelb, n. [t>a] pole lätowe.
©ommerfledt,.m. (ber) piega.

Sommerflecfig, ad. piegawy, piegowaty, pie-

©ommerfreube, f. (bie) letnia zabawa,— rozry-
wka, rekreaeya, uciecha, zabawka.

©ommerfruebt, f. (bie) letni owoc, jarzyna, jare
owoce, urodzaje jare, Bw. gj. ©ommerfrücbte
fammeln nazbiera letniego owocu.

©ommergerfte, f. (bie) jczmie jary, latowy,
f.

©erfte, jroeijeilige u.
f. m.

©ommergetreibe, n. (ba6) jarzyna, zboe jare.
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Sommergemäd)6, d. (bab) urodzaje letnie, —
jare.

So in in fi b lift. nrtj. ber mannen ©ommermitterung
äbulid), fommrrlid) letui, Um podobny, na ksztat
letniej pogody, cl". jarj-, a, e.

vr oinme vhauo, n. (büö) altanka, domek letni, mie-
szkanie letnie, nli.ma, obudnik, fig. &ÜI)lung8=

crt, Scbattengang, Äühitranf.

Sommerbitje, f. [bic] upal letni, gorco lata

ober — letnia ober PI. upay letnie, skwar letni.

Sommerbofen, pi. letnie spodnie, — na lato.

©ommerbut, m. (ber) kapelusz letni.

©ommerfleib, n. (bas) 'letnik, L.; suknia lotnia.

Sommerfom, n. (ba6) yto jare, jarka, (Sar. se-

cale cereale aestivum).

So mm er in u bc, f. (bic) altanka; cf. L. letnik,

chodnik, 'chodnica, L.

Somm er I id), adj. f. foinmerhaft jary, a. e; 3. 83.

jare siewy, niwa.
Sommer lin be, f. (bie) f. ©raelinbe.

©ommerlof, rdestnik wodny, H. J. K., (Sat. po-
lygonum ampbibium).

Sommerlold), m. f. SDoilgerfte.

©ommerluft, f. (tle) powietrze letnie, — jak w
lecie.

Sommermnbl, n. (ba8) piega.

Sommermahlig, adj. piegaty, piegowaty, pie-

gawy.
Sommermantel, m. (ber) paszcz letni.

Sommermonat, m. (ber) miesic letni.

So|mmermovgen, m. (ber) poranek letni ober —
w lato.

Sommern v. impers. n. m. h , Sommer merben lato

nastaje, nadchodzi, lato si przyblia.
Sommern, v. n. m. b- ©chatten geben cie dawa,
— sprawowa. 2Me Säume fömmern drzewa cie
daj.

2) -, al8 v. a. an bie Sonne, in bie Sonne le=

gen, aud) fonnen, ben Sonnenfrrablcn au&fetjcn, so-
cowa, w soce pooy, na socu suszy,
przez jato utrzymywa. Die jubiler fömmern fid)

kury socuj si, bawi si, grzej sie na

socu. 3>ie Setten — pociel przesusza, po-

ciel przesusza, pociel "luflowa, pociel
*przesloco\va, beffer wietrzy, SBj.

Sommernadjt, f. (bie) noc letnia.

Sommerpunfl, m. (ber) punkt lata (stanowisko

soca na pocztku lata.

Sommer rod* en ober Sommerroggen, m. [ber] yto
jare, jarka, jarzyco.

Sommerfaat, t.(bie) siewy jare, Dbr. pi., siewletni.

Sommerfeite, f. (bte) strona poudniowa (do

soca obrócona).

Sommerfproffe, f. (bie) piega.

©ommcrfproffig, adj. piegawy, piegowaty, pie-

©ommerftanb, m. (ber) — be6 SBilbeo letnie le-

ysko zwierzt.
Sommcrtag, m. (ber) dzie letni; cf. — ciepy.

Sommerung/ f. (bic) jarzyna, jare zboe.
©ommerbiebgvaö, n. f. Slngergrae.

So miner bo gel, m. (ber) lem i ptaszek; 2) — , im

engem unb gemöbnlicbcu SJerfranbe ein Schmetterling

molyl.

Sommerroeijcn, m. (ber) pszenica jara, (Sat. tri-

tlcum aestivum): cf. jarkisz.

Sommermenbe, f. (bie) przesilenie si dnia z

noc, najduszy dzie.
Sommermctter, n. (baö) bic Sommcrmiltening po-

goda letnia, powietrze letnie.

GominerrDohnung, f. (bie) letnie mieszkanie.

Sommerroolle, f. (bie) jara wena, letnia wena.
Sommer mur j, f. f. gidjtcnobnblalt. ©rofje — f.

(froenmrger.

Sommerzeit, f. (bie) czas letni, czas lata, letnia

pora.

©ommerjeug, m. (ber) letnia materya (na o-
dzienie).

Somnambule, m. n. f. lunatyk, m; lunatyczka,
f; jasnowidzcy m., jasnowidzca f-

f. 9lad)t*

manblcr, <£>eUfel)fnber.

©omnambuliomuo, m. (ber) f. ba6 Sachtmanbeln,
£cllfchen.

So nad), folglid) wic, zatem, przeto.

Sonate, f. '(bie) ein Jonfrücf fiir ba8 gorlepiano bc=

ftcl)cnb gemöhnlicb auö 3 ober 4 Sätjen sonata.
Sonbe, f. (bic) szukadto; cf. L. pion cyruliczy,

aud) sonda.

Sonbcr, Praep. (beraltet für: ohne, regiert ben ace.)
bez, *okroni, oprócz, reg. ben gen. 2) feiten für

befonbere.

Sonberbar, ad. dziwny, dziwaczny, osobliwszy,
szczegulny.

(Sr,, fonberbare Slnfprücbe dziwaczna beffer dzika
pretensja, SBarfd).; aud) osobliwsza pretensya.
(Sin fonberbarer äNenfd) osobliwszy ober dziwa-
czny czowiek. Gin fonberbare Orthographie o-
sobliwsza pisownia.

©onberbarfeit, f. (bie) osobliwo, dziwac-
two, etc.

©onberer, m. (ber) oddzielacz.

©onberintereffe, n. (bas) korzy oddzielna, —
partykularna; osobny poytek.

Sonberlid), ad. osobliwy, szczególny.
©on ber ling, m. (ber) dziwak, g. a.

Sonbern, v. a. oddzieli, odczy, odosobni.
Sonbe rn, conj. lecz, ale, owszem, fonbern biel*

mehr, ja.

Sr. Bóg tego nierozkazuje, owszem zakazuje,
Dmbr. S. 83, 1. | Uwaga. Sonbern wprowadza
zdanie przeciwne poprzedzajcemu z negacy,
zwykle nie uywa si w takim razie aber;

nidjt ber ©ruber fonbern" bie Sdjmefter hat gefebrie-

ben nie brat lecz siostra pisaa ob. siostra nie

za brat pisa.

|

Sonbero, adv. famin unb fonberfl wszyscy w obec
i kady z osobno; cf. B. razem, ogóem.

©onberung, f. (bie) oddzielanie, odgraniczenie,
rozgatunkowanie.

Sonbiren, v. a. sondowa, pionowa, ran pio-
nem egzaminowa, L. wymaca.

Sonnnbenb, m. (ber) sobota = in 3"f- sobotni,
ia, ie.

Sonne, f. [bie| soce, sonko, Spricht», wieczka
przed socem ganie, L. 6$. prace rolnicze
dugo na socu przebywa zmuszaj, P. Jan
2)ie — gehet auf soce wschodzi. ®ie — fd)ti«

net soce wieci. 2Me — gebet unter soce za-
chodzi. (Stmaö an bie — legen w soce co po
oy. 3u (an) ber Sonne na socu. 3)ie liebe

Sonne sionko, soneczko. Sbridjm. Nim zajdzie
soce, skwar jego dokuczy, ex Si'.; cf. Nim
soce wejdzie, to rosa oczy wyje, Zawadz-
ki.

Sonnen, v. a. *socowa, w soce ober na
soce co pooy, przewietrza; grza, fid)

fonnen w socu sic grza, *socowa si.
Sonnenanbeter, m. (ber) czciciel soco.
Sonnenaufgang, m. (ber) wschód soca.
Sonnenbahn, f., bic Gtlibtif, ekliptyka, droga
soca, orbita soca, f. Srbbabn.

Souncnbliu*, m. (ber) promie soca; cf. soca
wiateko;
<£?;. borüber gebenbe Sonncnblicfc wyrywcze soca
wiateka.

©onnenblümcbcn, n. f. (Elifabfihtiaut.

Sonnenblume, f. (bie) sonecznik, (Sat. helian-

thus annuus unb muliiflorus, I.)

Sonnenbranb, m. (ber) upa soca, skwar, 1

g
u, od soca.

Sonnen father, m. (ber) wachlarz (od soca).
Sonnenferne, f. (bie) oddalenie od soca; cf.
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L. odsonecznik, odsoneczny punkt, opp. doso-
necznik.

©onnenfinfternifj, f. (bit) zamienie soca.
©on-nenflecfen, m. (Der) plama na socu.
©onnenglanai, m. iber) blask soca. 2) — , eine

©chroädje ber 2lugen aud) ©onnenlchuj) genannt so-
necznica, sonecznik, zamierzch w oczach.

©onnengolbbiutne, f. (bie) radostka, wrotycz
woska, Si ren i us.

2) — , kocianki lene, Kl. ober szarota lena,

Jndz., f.
Ruhrfraut, gro9c§ u. f. tt>.

©onnengott, m. (ber) boek soca.
©onnengünfel, m. f.

eiifabeihfrauf.

©onnenbell, jasny jak soce.
©onnenfoirfe, f. f.

SDtarienthrcinen.

©onjnenhilje, f. (bie) upal soca, gorco od
soca.

Sonnenhöhe, f. [bie] dosonecznik, g. a, L.j wy-
soko soca.

©onnenjahr, n. (ba6) soneczny rok.

©onnenflar, adj. jasny jak soce na niebie; o-

czywisty, jasny *w klar.

©onnenfoller, m. (ber) ber ©onnenfcfmfj zakoo-
wrocenie koskie; cf. L. sonecznica, kaduk od
soca, sonecznik, choroba szkapia.

Sonnenfreiß, m. (ber) okrg soca, okó ober

obwód soca.
©onneufugel, f. (bie) kula soneczna.
©onnenlauf, m. (ber) bieg soca (pozorny).

©onnenlicht, n. (btó) wiato soneczne, wia-
to soca, — soneczna.

©onnenlöffel, m. f. ©ibeon.

©onnenmeer, n. (baö) rnorze soc (niezliczone
mnóstwo na niebie).

©onnenmeffer, m. (ber) socomiar, g. u.

©onnenmifroofop, n. (bo8) mikroskop sone-
czny.

©onnennüfje, f. (bie) zblienie si soca ku
ksiycowi, punkt dosoneczny, perihelium.

©onnenpracht, f. (bie) majestaiyczno soca.
©onnenraud) , m., ^rerraud), para ziemna, wapor
ziemny, kurz ziemi.

©onnenreict), soczysty.
©onnenrofe, f. gelbe, f. ©lifabefhfraut.

©onnenfcheibc. f. (bie) tarcza soneczna, kraniec
soneczny, L ; eig. ber Siani.

©onnenfchein, m. (ber) wiato soca; bei —
za soca, póki soce wieci.

©onnenfchirm, m. (ber) parasolik, g. a, ciennik.

©onnenfchufj, m. f. ©onnenfoller.

©onnenfeite, f. (bie) strona soneczna.
©onnenfiubcben, n. (baS) atom, g. u, dziebeko
soneczne, pyek soneczny , odrobinka ober

czsteczka proszku podsonecznego.
©onnenftich, m., sloeosztych, zaraza od soca,

od wystawienia gowy na gorco soneczna,
DD.

©onnenftillftanb, m. (ber) stanie soca, zasta-
nowienie si soca.

©ennenftrahl, m. (ber) promie soneczny, pro-
mie soca.

©onnenftra&e, f. (bie) ekliptyka, droga soneczna,
rocznokrg, L. unb B.

©onnenfl;ftem, n. (ba6) ukad soneczny, wiat
soneczny.

©onnentembel, m. (ber) witynia soca.
©onnenthau, m. (ber) ronik, L.,

f. ©ibeon.

©onnenuhr, f. (bie) sonecznik? kompas; zegar
soneczny.

Sonnenuntergang, m. (ber) zachód soca.
©onnenroagen, m. (ber) wóz soneczny unb poe=

tifd) rydwan soneczny.
©onnenroarme, f. (bie) ciepo soneczne.
©onnentoeifer,—jeiger, m. (ber) skazówka u so-

necznika, cf. index — —

.

©onnenhunbe, f. [bie] przesilenie si dnia z no-
c, nawrót soca, .

©onnenroirbel, m. f. tfcferfalat; 2) —, f.
©djnabel«

fraut. ©elber —
f.

dhonbrille, gelbe. Äleiner - f.

©raumantel.

©onnenjirfel, m. (ber) koo soneczne.
©onnett, n. (ba6) ein rleineö ®ebid)t, baS auS 14

Seilen ober 4 ©trogen befielt, roobon bie beiben er»

ften 4, bie beiben anbevn 3 feilen haben (Äliugge*

bicht) sonet, g. u.

©omie berbrannt ogorzay, opalony (od soca).
©onnicht, ad, fonneiueich soneczny, B., cf. na

soce wystawiony, cf. *sloczysty, beffer: fon°

nig ogrzany, owiecony od soca, jasny.

©onntag, m. (ber) niedziela, dzie niedzielny.

Der erfte gaftenfonntag wstpna niedziela, L.

©onntägig, ad. niedzielny, fonntäglich coniedzie-

lny; adv. co niedziela.

©onntag6anbacht, f. (bie) naboestwo niedzie-

lne.

©onntagSarbeit, f. (bie) praca niedzielna.

©onntagóbuchftab, m. (ber) litera niedzielna.

©onntaggfeier, f. (bie) wicenie niedzieli,

wito niedzielne, obchód niedzieli.

©onntagggebet, n. |ba8| modlitwa niedzielna.

©onntag&finb, n. (ba8) niedzielak, g. a, ducho-
widz, g. a, w czepku si rodzi, (a) ; dzieci
w niedziele urodzone, ©lutiEfinb

©prid)fö. w czepku si urodzi, stryczkiem zgi-

nie.

©onntagSfteib , n. (ba§) suknia ober szata nie-

dzielna, suknia witeczna, — od wiat, — od-
witna.

©onor(ifd)), adj. dwiczny, a. e; 3. S3, sowa
dwiczne, (a); glos dzwonicy, (a); piewny,
a, e braucht ^>err Waecki bon S. Potocki roenn

er eine Siebe hielt.

©Ollft, fonften, adv. inaczej, zinad; wiecuj, dawniej;
— f. Ober: albo.

Sj. btf cierpliwy, albo nic niepowiem, Krs.
Sat. V.

(Sj. G. Abercrombie — który zind jest ofice-

rem godnym szacunku , (a). <£>aben ©ie nod)

fonft etroaö 5U befehlen masz Pan Dóbr. jeszcze
co wicej do rozkazania? Dein ©ruber ober

fonft jemanb twój brat albo kto inszy. 3d) fyabe

fonft nid)t§ nie mam nic wicej; fonft niemanb
nikt inszy.

©onftig, adj. inszy, inny, dalszy; 2) dawniej-
szy.

©oobbifjet, f.
f. Dreibiftel.

©o oft ile razy, ile kro.
©opha, m . unb n. sola, g. PI. sofów, SP., gatu-
nek kanapy; cf. legatka.

©ophie, f. Zofija.

So^hiechen, gufd)d)en, Zosia, Zoka, Zosienka,
Zosiula.

©ophienfraut, n.
f. SSefemfraut, (Sat. sisymbrium

sophia).

©op hi ft, m., berjenige, roelcher bie gertigfeit befifot

anbere burch Jrugfdjltiffe ju hintergehen, ein Skr»
nuuftgaufler sofista; cf. wykrtarz, matacz, *kra=
somdrek, L.

©Ophifterei, f. (bie) sofisterya, sofism; cf. wy-
krty, wykrtno, wykrtarstwo, matactwo.
dr,, ©ophifterei treiben matactwem narabia.

©Ophiftifd), adj. so/lstyczny, a, e, wykrtny.
©orau, eine ©tabt Zarow.
©orge, f. (bie) staranie, piecza, pieczoowito,
dbao 3. 58. — o dochód publiczny, (a); iko-
pot, troska, frasunek, cf. B. baczno; — fur

etroaS tragen mie koo czego staranie, %. S3,

drzewa, entr. Crr,. Racz dooy swego stara-
nia (tragen ©ie gütigft ©orge) aby ten interes
mona ju raz ukoczy S3r. 6jc. niemiaa baba
kopotu, kupia sobie prosij prosi w kwik,
baba w krzyk; cf. mie troskliwo. ©£. N.
Pan ma troskliwo o to co etc. (a). ©ein
S3rot mit —n effen, biblifdj je chleb boleci,
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Cfalm 127, 2. — n ber Sfahrung, f. FJahrttngefor*

gen kopot o kawaek chleba. Sa6 ift meine —
lo jest moje staranie, ja sam si o to stara
bd, ju ja temu zaradz. — mad)t alt bor ber

3eit, bibl. zb3tnie staranie przed czasem sta-

ro przywodzi , beffer od kopotu czowiek
przed czasem siwieje. Viel — babetl mie wiele
kopotu. Slllc — auf Den jjerrn roerfen wszystkie
tr.»ski Panu Bogu poleci; cf bibl. wszystko
staranie wrzuci na Pana. Vergebliche — próne
staranie, daremny kopot, niepotrzebny kopot.
— mact)en kopotu narobi ober bibl. frasowa
kogo. — läfjt nicht fchlafen, bibl. zbytnie troski

odejmuj sen; cf. zbytnia "piecza odejmuje
sen.

Sorgen, v. n. m. &., stara si, troska si, tro-

szczy, si, obawia si, kopota si, pomyle
o czerni cf. dba o co, myle o czem, pilno-

wa czego; cf trasowa si o co; cf. chodzi
koo czego,

f. Sorge tragen zaj si czem. 3hr
forget fd)led)t für end) le kolo spraw waszych
chodzicie, Nacz 1)4. cf zapobiec, zapobiega,
starowa, opiekiwa si. Gr forgt für bie Sol*

baten roie für feine Äinber onierzami si jak wa-
sneini dziemi opiekuje, SP.; cf. opatrzy, j.

B. krajowi obron, Krsk. Ser §ew forget für

Olle, biblifd) jednakie staranie wiedzie Pan o

wszystkich, it. Hóg ma staranie o Tobie, Dm.;
it. Czuwalski umie chodzi koto siebie, Pust.
§ür Die 3ufimft forgetl opatrywa rzeczy na dal,

Krs. PP. 111.

Sorgen, n. tta6) staranie. 6g. Borgen madit —
borgowanie sprawuje kopotanie, dugi czyni
kopot, niebierz na borg, a niehedzie ci go-
wa bolaa.

Sorgenfrei, adj., forgenloö swobodny, Gr. myl
swobodna; cf. nieslarowny, SP.; wolny odko-
potu, wolny od trosków, bez frasunku.

©orgentilger, —tobter, m. (ber) pogromca trosk

(np. wina) Spr. dobry trunek na Irasunek.

Sorgenvoll, peten kopotu; cf. frasobliwy.

Sorgen ftubl, Im. [ber] krzeso z porczami
Sorgfol, f. (bie) bie ernftliche 3tichtnng be8 @cmü=

theo auf einen ©cgenfranb unö beffen fämmtlidie ein»

jelne Jbcile staranno, pilno, troskliwo, pie-

czoowito, fra-obliwo.
Sorgfältig, adj. pilny, troskliwy, pieczoowity,

staranny, staro wny; ad v. starannie, troskliwie,

SorgloS, adj. niedbay, niestarowny, spokojny,

bezpieczny, bez myli, nie frasobliwy. 6j. lud

Ateski by lekkomylnym, niestarownym, SP.

adv. nietroszczc si, niedbale.

©orglofigfeit, f. (bie) niedbalstwo, cf. li. dobra

myl, bezpieczestwo, bezpieczno.
Sorgfam, ad. troskliwy, starowny.

Sorgfamfeit, f. (bie) troskliwo, starowno.
Sorte, f. ibie) bie Slrt, fofern e6 Singe einer Slrt be*

jeichnet gatunek, g. nku; cf. rodzuj, g. aju, 2trt.

Gj. czyni rónic jednych gatunków srebrnych

pienidzy wzgldem drugich, (a).

Sortiment, n. (baö) ein Sorratb oon SSaaren bers

fchiebtncr Slrt, bod) fo, bafj jebe Slrt orbentlid) bei

einanber befinblich ift sortyment, g. u, wybór, za-

pas dobierany.

©ort Iren, v. a., Singe einer Slrt jufammen hegen

ober thun dobiera; cf. rozgatunkowa, gatun-

kowa, L. (Sj;. gatunkujc wen na kadej
owcy, Sr. Cobolicn 29.

Sortirung, f. (bie) rozgatunkowanie, dobieranie;

Cr. co tylko suy do rozgalunkowania przed-

miotów, suy do ich owiecenia, SP.

Sofjt, f- l bit] (o |f| "fl) fint jebe Jüvülje ju einer

Speife ober über biefelbe, sos, g. u.

Soth nrt. fothanig, adj Ober« ober Sfliebcrb. fold), ber«

gefüllt laki, a, ie, tak.

Soufleur, m. (ber) suller, podpowiadacz, g. a.

Souterain, d. podziemie, PI. a. mdrn. suteryny.

Soubtran, m. ein unumfehränfter $tn, güvfr samo-
wladncy Ober samowadny Pan, samowadca,
monarcha.

©ouberän, adj., fceffer: ummifchränft, 9Nemanbem un»
teiroorfen. samowadny, Ober samowadncy, a.

e, udzielny, eigentl : abgetheilt, abgefunben, apana-
gitt.

Souveränität, f. (bie) samowadno, samowtadz-
two.

Sobiel , o ile, ile.

S om oh l f. roohl, 3. S3, foroohl — al8 oud) tak— jak.
Sbaben f. Spaten, m. rydel.

Spabille, f. spadilia.

Spähen, v. a. unb n. m. fi., fer)en , befonberS aliens

halben umher fehen, in ber Slbflcht etmaö ju entbeefeu, ju

funbfchaftcn, ju fotfeben ledzi wzrokiem, patrze,
przepalrywa, bada, docieka, szpiegowa.

Spähen, n. (baó) przepatrywanie, badanie, docie-
kanie

Sbäljer, m. (ber) szperacz; 2) szpieg.
Spalier, ein ©elänber bon fiatten unb pfählen,
Bäume unb ©eroüchfe baran ju binben unb ju jle«

hen szpaler, g. u, nud) *szpalera, it. Pi. szpale-
ry w ogrodach.

Spalt, m., ober Spalte, f. szpara, rysa, f., PI. y,
rozszczep, g. u, rozup. g. u, rozpadlina, szcze-
lina, rozszczepienie, narznicie, narzynanie,
wrb, eig. Ginfchnitt; rozwalina, cf. 'ciosna, eig.

Schnitt; kresa, przerwa; Ser ©palt einer Reber
rozszczep pióra, nad) bem Stuff, slßarfch. Sic —
auf einer Blattfeite przedzia kolumny, poowina
strony; cf. przedziaka, (u), przegródka.

Spaltbär, ad. szczepki, szczepny, rozszczepny.
Spalte f. Spalt.

Spalteifen, n. (bag) elazo do rozupania.
Spalten, v. a. unb n. szczepa, upa, roszcz

pi. Cutjmeifpalten , 3. B. ben ffopf rozpata
gow na dwoje, (a). Sao «£>o[j mili nicht fpalten

drzewo niechce si upa, — — — szczepa.
Sid) fpalten v. r. popka si, rozupa si, fig.

rozdwoi si, dzieli si; poróni si.
Sie uJenge fpaltele fid) rozerwao si "mnóstwo;
cf. lud si midzy sob poróni, rozdwoi. (Se*

fpaltcne Äläucn racica, rozdwojone kopyta. ®t=
fpalten £olj poszczepane drwa.

©pal tig, adj. Spalten habenb peten szpar, — ry-
sów. 2) — , roaö fid) fpalten läfjt, f. fpaltbar upny,
szczepny.

Spaltleil, m. (ber) klin, g. a.

Spa l tun g, _
I. (bie) bafür ift üblicher baö Spalten roz-

szczepanie, rozupanie. 2) — , blofj fig. eine

SDJifjhelligfeit in äReinungen unb bnburd) berurfadite

Trennung ber gefell(d)aftlid)cn ©emeinfchaft rozdwo-
jenie, rozerwanie, rozterki, PI. ober aud) im
Sing, rozterk, g. u, porónienie, niezgoda, od-
szczeplestwo, schizma, eig. fird)lid)e — . — ber

(flbe rozstpienie si ziemi, padanie si ziemi.

©j. gaffet nid)t — unter cud) fein niech nie bdzie
rozerwania midzy wami.

Spalte, ©pelje, "f. (bie) bie gefpaltenen ftiute ober

Sd)alen bed ©etreibeo, befonbeie ber ©erfte, fo mie

bei bem SDcadien ber ©raupe u. f. ro. abgefonbert

roerben, eine Slrt ber Äleie plewa; cf. otrbki.
©pan, m. (ber) wiór, g. a, wiórek, »g. rka; 'cf.

okrawki, 3. |B. pargaminowe, $£.; drzazga, eig.

Äicn; cf. struyny, PI.

(v*. stalimy si jako mieci tego wiata i jako
omieciny u wszystkich. A co nad mieci i

struyny podlejszego by moe? Dambr. 2Sb\

Spanbett, n. (bafj) óko do rozpinania, rozpite
óko, L.

©panferfel, n. (baö) pro9i"tko, oseeek.
Spange, f (bie) eine Spihc, ein fpWgeö Sing, 'ein

fpiWgeö SScr^eug aber in biefem SSerftanbe beraitet

spiczasta rzecz.

2) — , ein fpitjigeö in einem 9Hnge eina.ffafjte6

üffiert^eug berfd)iebcne ilbcilc ber Äleibungöftucfc <ju-
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fammenjuhalten, roofür aber in anftänbigem @^>recf>=

arten Schnalle gebraucht roirb, sprzeczka, agrafa,

spinka, 3. S. bursztynowa u koszuli;

3) — , beraltet, berfchiebene Slrten be8 ©efdjmeibeS,

roenn fie jierlicb gearbeitet waren, tbenn gleich feine

eigentliche Spange barin befinblid) roar (3. S. Sirrn»

fpangen, Dhrenfpangen, f.
Dbrengehanfe) beraltet auf*

fer in 3ufammenfehungen haftka, zapinka, przy-

pinka dla zapinania, kolce u sukien, klamra,

klamerka, kruczek; cf. ^Sreu^. s^Joltl. spionek,

eig. Stricffiocf.

Spangeler, m.. tflempener, blacharz, g. a.

Spangrün, n., oberbeutfd) fur ba8 bochbeutfche ©run*

fpan gryszpan, g. u, nad) SBj. grynszpan. 2) bie

biefem Äupferrofre ähnliche bläulich grüne garbe farba

zielona gryszpanowata; adj. gryszpanowo zie-

lona'.

Spanien, n. Hiszpania.

Spanier, m. (ber) Hiszpan, Hiszpaczyk, g. a.

Spanierin, f. (bie) Hiszpanka.
Spanifcb, adj. hiszpaski, a, ie; cf. fig. dziwny}

fpanifche fliegen Pi. muchy hiszpaskie, %%i cf.

kamaryda; fpanifche gliegenpflafter wezykatoryum
(Slafenpflaftei), DD.; fpanifcher £opfen lebiodka
kretoska , 3^- (8at. herbae origani cretici),

32-; fpanifche Leiter *kobylenie oskowate, ko-
zy (rosochate), *ostrze, *rosochacz, *ostrzwie,
rogatki. (Sine fpanifche SBanb parawan, g. u.

Spann, cm. Kber) ber borbere erhabene jfjeil be6

menfchlid)en gufjeS, ju beffen beiben Seiten fleh bie

Änöcfoel bepnben, ber Sift, przyszwa, szyja u no-
gi; cf. Obeifufj podbicie; j. S. te boty s na
podbiciu za ciasne, SBntjd).'

Spannaber, f.
f.

Sehne cigacz, sucha ya,
cigno.

Spannbett, n. (ba6) óko rozpite, niby óko,
podorczne, óko rozbieralne, skadane, SBj.

Spannbienft, m. [ber| paszczyzna ze sprzea-
jem, — zaprzena, podwoda.

Spanne, f. (bie) *pid ober pid, g. pidzi, cf.

im alt= unb ^r.=$oln. pidzi, g. i. roeil e8 fid) bon
pi fünf tinterfd)eibet.

gg. eine Spanne fürjer machen o pidzi krócej
zrobi, fig. ci kogo, gow mu zdj. 9)it

ber — meffen pidzi rozmierzy co. (Sine —
lang na pidzi dugi. (Sine — breit na pidzi
szeroki.

Spannen, v. a., einen elaftifchen Äörper entroeber burch

3ufammenbrücTung ober auch Sluebebnung iu ben gatt

fe^en, ba§ er fleh mit ^»eftigfett bemühe ftch in feinen

borigen Stanb ju fetjen pry, napry, wy-
pry, wypry, wypra, napi, Fut. na-

pn, Freq. napina, naciga. Den Sogen fpan»

nen uk napi, gin gefpdnnter Sogen uk napi-
ty; cf. cign uk. g£. przyzwyczajano mo-
dych do cignienia uków, puszczania strza,

rzucania na dal pocisków, Krs. Tom. X. S. 4.

2) — , flg. gnie, uciska, dolega. Slltf bie

goiter fpannen na tortury wzi ober na tortu-

rach rozcign, rozpi. 2>a8 gifen in ben

Scbraubftodf fpannen elazo w rubsztak wpr-
y, wcibi. &en .frahn fpannen odwie kurek
u strzelby, Szk. .j nacign kurka. gj. szed
do mnie z broni z odwiedzionym kurkiem.

Da§ Äleib fpannet mid) ciska mi suknia. Sie

Saiten hod) fpannen za tego naciga struny, te-

go kwint nacign, wiele da, wysoko za-
krawa. <Den Sogen ju hoch fpannen za tgo uk
napina, b. i. flg zbyt wysokie roci preten-
sye.

#
3eug iti ben nahmen — matery jak na

krosienkach rozpi, wypry; fo roeit alä man
mit ber |>anb fpannen fann tak daleko, ile pidzi
obj mona. 3Me Sßferbe an ben äßagen — za-
przdz ober zaoy konie do woza ober pojazdu,
przyprzdz konie do pojazdu. 35ie Sßferbe hinter

ben äßaqen — zaprzdz konie z tyu woza.
2Me äufmerffamfeit auf etroaS — uwag na co

Mrongovius, Deutsch-Poln, Wörterbuch.!. 2. Lief,

zwraca; nata uwag; cf. zmierza do czego,
zamierza na co. SRit jemanbem über ben
SBoqen (gufj) gefpannt fein porónionym by
z kim ober porónienie oDer zniechcenie zacho-
dzi miedzy niemi. r

Spannen, n. (baS) bie Spannung naciganie, wy-
prenie, natenie.

Spannenlang, —breit, —hod), na pid dugi, —
szeroki, — wysoki.

Spanner, m. (ber) klucz, spinado.
Spann fette, f. (bie) hamulec, g. Ica.

Spannfraft, f. (bie) sprysto.
Spannleiter, f. (bie) drabina z podpor Ober dra-

bina z podstawkiem, L.
Spannnagel , ni. (ber) sworze, g. rznia, szpernal.

Spannriemeu, m. (ber) pociegiel, g. gla.

Spannftorf, m. and) ©pannholj rozpika, rozpi-
nado.

Spannung, f. 1) f. Spannen, n. — beS S$a\>\\%

odwód; spust. 2) porónienie, zniechcenie.
3) f. Siroaitung oczekiwanie, zawieszenie.

Sparbüchfe, f. (bie) puszka, (a), karbona, karbon-
ka, skarbonka, skarbniczka, *skarbuszka; puszka
do zbierania pienidzy.

Sparcaffe, f. (bie) kassa oszczdnoci.
Sparen, v. a. oszczdza, ochrania, ciua, %x.»

$oln unb SBarfcb. SBer in ber Sugenb fparr, ber

barbt im Sllter nicht kto za modu oszczdza ober

ciua, ten na staro mie bdzie zapas, nieb-
dzie potrzebowskim ober kto z modu skromnie
y, nie bdzie na staro zna biedy. gr hal

feine Äoften babei gefpart nie aowa kosztów
'przy tem. Die Sufje nicht fparen, bibl. pod czas
grzechów czy pokute, nie zwaczaj pokuty.

Sparen, n. (baó) oszczdzanie.
Sparenbchen, n. (baó) profitka u lichtarza.

Sparer, m. (ber) ciuacz, g. a, SBarfd). ; oszcz-
dny Ober oszczdzajcy.

Spargel, m. szparag, g". u. SSMlber — f. Äorallenfraut.

Spargelbeet, n. ibau) grzda szparagowa.
Spargelb, n. (i>a&) ciuanina, grosz oszczdzo-
ny ober zapas oszczdzony; grosz uciuany.

Spargelflee.m. f. SSurgunbifch 4?eu.

Spar herb, m, (ber) ognisko oszczdnie przyrz-
dzone.

Sparf, m.
f.

Slderfparf.

Spar f alf, in., aus ©bp8 gebrannter Äalf gipsowa
ziemia, niby gipsowe wapno.

Sparfüdje, f. (bie) kuchnia oszczdna.
Spärlich, adj. oszczdny, skromny, skpy; g. S.
skpe wiato, PK. 406.

Sparofen, m. iber) piec ogrzewny, L.; piec o-
szczdny.

Sparpfennig, m. (ber) ciuanina, grosz oszcz-
dzony, — uciuany, dla zapasu, — na potrzeb
sehowany.

Spane, t', f. SWernelfengraS.

Sparren, m. (ber) krokiew, g. kwi, auch roohl

krokwa, kozie.

gr. einen — ju biel I)aben pitej mu krokiewki
nie dostaje ober pitej mu klepki brakuje W
gowie, SBarfd)-; cf. szus mie w gowie.

Sparrenfopf, m. (ber) szyja u krokwi.
Sparrfaben, m [ber| wilcza stopa zwyczajna,

KI.; karbieniec pospolity, Jundz.; szanta wodna,
Hgn. (Sat. lycopus europaeus).

©parrlatte, f. (bie) ata dachowa.
Sparrmerf, n. ba8) wszystkie krokwie, krokwio-

skad, g. u.

Sparlam, adj. oszczdny; skromny, cf. skpy,
eig. fnapp, geijig, f. fpärlicb. gj. skpe wiato,
PK. 406.

Sparfamfeit, f. (bie) oszczdno.
Spartaner, m. iber» Spartaczyk.
Spartanerin, f. (bie) Spartanka.

Spartanifd), spartaski; po spartasku.

©paft, m. (ber) art, g. u. g*. id) habe toufenb —
45
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mit ihm gehabt tysico pociech z nim zayem.
SDctó ift fein — to nie art ober to nie przele-

wki. — treiben arciki stroi: mit 3emanben fel=

nen — haben artowa sobie z kogo.
©pä&chen, n. (bao) zanik, g. a.

Spaijcn, v. n. ill. I). artowa, Prs. —tuj.
©pafjbaft, adj. artobliwy, a. e.

Spajjbuftigfeit. f. (Die) artobliwo.
©pafjmacben, n. (Da?) strojenie arcików, bnfo-

nada, g. y-

©pafjmacher, m. (ber) ber SpatjDogel bufon, g. a,

mieszek, L.; ef. sztuczka, alte Slut.; artowni
(a); figlarz, g. a, trefni.

Spät, adj. póny, nierychly.
_ ©paUObft póny

owoc; cl. * zimosiradki ,
* zimorzay; adv.

póno. Gr. fpät om Soje dobrze w dzie, Na-
rusz.: fpät tuiD früh Daran fein póno i rano sie

biedzi, beffev od rana do pónej nocy musz
si biedzi, (fr wollte t pituliren, allein mau itttfc»

roörtete ihm, baj eö fchon jii fpät fei chcia kapitu-
lowa, ale mu odpowiedziano, e ju niery-
chlo, (a). (fg dla spónionej pory czasu prze»
miar pszenicy do dnia nastpnego odoonym
zosta, RS. 1S:V2.

3u fpót fommen zapóni, opóni si. 3" fpote

.Cmlfe za póna pomoc, kiedy po w nieczasie,

dopiero koniowi owsa, kiedy idzie do psa, ju
zajc za góra, lyszka po obiedzie. 68 ift fd)0ll

)U fpät ju za póno ober ju po charapie. (£8

roirD fpät ju póno, wieczór nadchodzi, zmie-
rzcha si. £ic fpateften Siadifommen najpóniej-
sze potomki. 8M6 in Die fpite Stacht póno w
noc, dugo w noc. -Die Uhv geht zu —, zegar
spónia si.

Spätapfel, ni. (bert jabko zimowe.
©patcl, m (beri szpatela, szpatelka, kopy, f.,

knpystka, Ii.; opateczkn (do smarowania ma-
.i).

©paten, m. (ber) ryde, g. dla.

©patenftiel, m (ber) rydlisko.

Späterhin, póniej.
Spateftenó, najpóniej.
©pcitflacho, m. (Dcr> slowie, g. wnia, L.
©putt), m. [ber eine Ärnnfheit ber SßferDe tinb Oehfen,

ochwat, jj u, kostka martwa, L. : wlogacizna;

2) —, eine ©tcinart, szpat, g. u.

©patfjerbft, m. (ber) póna jesie.
©pätheit, f. (bic) póno.
Spatlinoe, f. f. SerglinDe.

Spätling, m. (ber) póniak, póniaczek, niery-
chlak, 'pónik. g. a, L ; cf. pónitko.

Spdtobft, n., fpateci Dbft, £>f»'bftobft, póny owoc,
póno w jesieni dojrzewajcy owoc.

Spätregen, m. iber) deszcz póny.
©piltfoinmer, m. (ber) koniec lata, póne lato.

Spätftenö, adv. najdalej, najpóniej, (a). Gg.

najdalej za miesic, (a); najdalej jutro ci od
dam, L. (Jr t>crfp"rid)t Ihn fpätefrenö auf ben SRitt«

rood) abzufertigen obiecuje go odprawi najdalej

we rod.
©pak, m.,' in ber bertraulid)cn Spred)art, Dberb. für

Sperling, wróbel, g. bla, szpaczek, in Äleliu

rcuijen.

©parieren, v. n. m. h. przechadza sie, przej
si, spacerowa; fpajiereil geben pój na prze-
chadzk, — na spacer. — reiten wyjecha na
spacer konno.

©pajirrfahrt, f. |bie| przejazdka, SBarfd)., aud)

przejadka.
Spaziergang, in. (ber) bao Spazierengehen prze-
chadzka, promenada, spacer; cf. rekreacya. Gj.

skarbonka na wydatki malekich w czasie le-

tnim spacerów, Pust. 2) — , ber Ort ido man
fpajieren gebt przechodnik, g. a. przechodnia,
promenada, przechadzka, f. lllce.

Spaziergänger, m. (ber) przechadzajcy si, spa-

cerujcy, spacerownik.

|
©pajier reife, f. (bie) spacerowa podró.

I
Spazierritt, m. (ber) przejadka konna.
©pazierfchlitten, m. (Der) spacerowe sanki.
©pazicrftocf, m. [beri laska.

©pecerei,
f. Spezerei.

©pecht, m., Säoumhacfer dzicio, g. a, szpak, fig.

ber Staar.

Special = JMreftion, f. (bie) dyrekeya szczegó-
owa, 9iS.

©peciell, szczegóowy; adv. szczegóowo.
Specieb, f. Pi. zcrfrhnittene iinb trorfen mit einonber

oermifdite Äräuter zioa mieszane, 3$.; im Singut.
bie Slrten roorin Die Regeln" ber ganjen JHechenfunft

bertheilt finD dziaanie, speryes,' f. «arfd). iDie

Oier — cztery dziaania arytmetyczne, (a). 2)
—

, 3= pot pourri; cf. $$oln 3^- purpury, 3) —
grobe Oklbfortcn cakowity, gruby lub twardy
gaiunek pienidzy, 3.©.: berSpcciiróthaler talarbity.

Specification, f. (bici specyfikacya, spis rzeczy,
wyliczanie — , wyszczególnienie rzeczy.

Specificiren, v. a. specyfikowa, wyszczególni
kad rzecz.

Specif if d), ad. gatunkowy; 3. SB. ciko ga-
tunkowa.

©pect, m. sonina, *szpek, g. u. cf. (uszcz. Der
— be© ffiallfifdjeo (tusio wieloryba. ©prid)m.

er roirb aufboren — auf Äohlen ju braten po do-
brych nastpi ze czasy.

Sperfbauch, m. (ber) tustoch, g. a, otylec, g. Ica,

Don SSeibeni tustoeba.
©pect fett, bardzo tusty; tusty jak sado.
©pecfgefd)roulft, f. (biet guz ojowy.
©pecfgriefe, f. (bie) skwarka, *skrzeczka, 6effer

skwarerzka, SO83., szperka, eig ein flcinc6 Stutf=

d)en troefener — . Specfgriefcn skwareoakij 65.
rzuci mu w groch kawaek szperki, SSarfd).

SpetfhalÖ, m. (ber) szyja nazbyt tusta, — wo-
lowata; eine Aranfeit bei Äinbern krup, g. u, za-
palenie (bonorodne) krtani, (i?at. angina mem-
branacea seu polyposa, ^raiij. croupi katal.

©perfl)änbler, m. (beri soninarz, g a.

Specfig, adj. soninowaty, a. e, tusty.
SpecffSfer, m. szczkomol, g. a, (8at. dermestes)

»tuff koejad; cl. ? soni nka, L.
Specif ud) en, in. gatunek ciasta, ciastko sonino-
wa(e ober b. *soninne, soninokuch?

©pedlilie, f. f. ©eieblatt, cf. gdua ziemna mniej-
sz, L.; jerychoska róa, L.

©peefmabe, f. (bie) mól soninowy, f. -rourm.
Specf melb, f. f. ©ergbingelfraut.

Specffd)»t>artc, f. (biel skórka od soniny, 'kirda.

Specffcblvein, n. (bab) wieprz karmny, tuczny.
©peeffeite, f. (Die) poe (soniny) g. pocia.

©prichro. portka kaszy, portka mki, wieche
sa.ia, poe soniny, do na rok leguminy.

Speefftein, m. (Der) soninik, L.
Specfmurm, m. (ber) stoninka (öat. dermestes

tardarius).

Spectafel, n. (bao) *szpektakl, dziwowisko; ha-
as, lozruch, **szaszor. — mad)en pieka narobi,
haasowa.

Spcculant, m. (ber) spekulant, g. a.

Speculation, f.(bie) spekulacya, przemys, g. u;

fpeculatioe $)l)ilofopl)ic filozofia waciwa, Pick.
— spekulacyjna.

Spcculircn, v. n. m. 1) spekulowa.
©pebiren, v. a. expedyowac, wyprawi, posa,
odprawi.

©pebiteur/ m. (ber) expedycyonaryusz, (a); cf.

B. spedytor, expedytor.
©pebition, f. (bie) spedycya, przesyka, przesy-
anie towarów.

©peer, ni. (ber) peraltet für: Spiefj, wócznia, o-

szczep, kopija, dzida, grot, eig. bie Spike eineb

©piejjee ober Pfeile».

©peerbiftel, f. f. AroUfrout, lanzettblättrigeß.

Spccrcnftid)/ in.
f.

.&cil aller Schaben.
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©peerljahnenfufj, m. f. Srennfraut (Sat. rannncu-
lus flammula);

gvo&er _
f. «g>nl)nenfu9. grower.

©peerfraut, n. f. Srennfraut (Sot. ranunculus flam-

mula). ©rofjeo - f. ..giahnenfufj, yroßer. S3!aue8

— |" Salbrian, griechifcber.

©peibetfen, n. tba8) bic ©peifdjale, spluwaczka, (a);

spluwareczka, 3Bj.

©p eiche, f. (bie) sprycha, sprych, g. u, *pica u

kola.

Speichel, m. (ber) lina, PI. liny, plwociny; —
auswerfen plu, plwa, wyplwa, spluwa, Prs.
pluje, — fcblingen przekn lin, linki poy-
ka.

©pcicbefntr, f. (bie) kuracya przez linienie, sa-

liwacya, sposób kuracyi linicej.
©beichelbrüfe, f. (bie) gruczoek linny ober gu-
zik *liniasty bcffer linny.

©peid)elflufj, m. (ber) linienie si, linotokDD.,
ptynienie mimowolne liny.

©peicbclfraut, n. f. 4>>unb8nelfen.

©peidjelletfer, m. (ber) pody pochlebca, lizus,

g. ia; cf. *ofertowniczek.
Speicheln, v. n. lini sie. 2) spluwa.
©peichenjapfen, m. (ber)"czop u sprychy.
©pcicb'er, m. (ber) szpichlerz, g. a. aucr) spicbrz,

lamus, t. j. szpicbrz przy domu, a nie przy
stodoach, budynek dla sprztów gospodarskich,
ywnoci i spiarni, dla soniny, kaszy, mki;
teraz nie buduj; cf. magazyn.

©peid)ern, v. a. zoy w szpichlerzu (zboe)
skada, szpichlerzowa.

©peien, v. irr. a. u. n. m. h. Imperf. id) — , er

fpie, Conj. bag id) — , er fpiee, Imper. fpeie, Part.
praet. fiefpieen, plu, plwa, plun, *blu.

2) zwraca przez usta, womitowa, wyrzu-
ca. ?nS Slngeftd)t fpeien plu, plwa komu w
twarz, geuer — ogniem bucha, miota, wyrzu-
ca ogie , wyziewa — . Söltlt fpeien krwi
chracha, belfer krwi plu, SBj.

©peien, n. (ba8) plucie, spluwanie, plwanie,
*blucie.

©peier, n. (ba8) eine Stabt Spira, L.
©peileifen, n. (ba6) piluza, L. szpiluga, K©.
Speiler, m. iber) ein fpi^ig sugeftfjnittencr ©torf, et*

\va& baran aufsufpiefjen ober bamit auSeinanberau*

fpeiren, befonbere bet ben g-leifchern unb in beu Äü=
d)cn szpilka drewniana, pikulec, g. spikulca.

©peilern, v. a., przyszpilkowa , szpilk dre-
wnian ober kokiem przyczepi.

Speilfletf, m. (ber) szpelflik, g. a, L.
*©peiljahn, m. (ber) ? ober '©pielsahn, ? osczerca,
przedrwiwacz.

©peinapf, m. (ber) ©beiberfen, n. (ba8) miednica
na plwociny, cf. spluwaczka, (a); cf. wazonka
do plucia, 8^©.; spluwareczka, SBarfd). — roenn

©anb barinnen ift piasecznica, Soll)l;n.

6g. 20 spluwaczek drewnianych, (a).

©beife, f. (bie) pokarm, g. u, potrawa (ba8 ©es
riebt) jedzenie, strawa.

Sr, dobra woda w stawie po dobrej strawie,

SBarfd). Slllerlei — róne potrawy, rozmaity po-
karm, allein pokarm ift aud) für bie SJogel ber grafj,

aud) SHutrermild), 9al)rung überhaupt} fid) über —n
ein ©eroiffen machen sumiennym by w jedzeniu,
biblifd) sdzi kogo dla pokarmu. (fjc. uderz si
w piersi, a jedz kiebas, SBarfd). Unberbattlichc— niestrawny pokarm, niestrawne jedzenie.

©peifebier, n . (ba8) podpiwek, g. wku, piwo
szlacheckie.

©peifeftfd), m. (ber) drobne rybki, które w sa-
dzawki kad na pokarm dla wikszych.

©peifegaft, m."(ber) stoownik.
©peifej)au8, n. (ba8) dom jadalny, SBarfd).; trak-

tiernia ober traktyernia, garkuchnia.
©peifefammer, f. (bit) spiarnia, *so, g. u, ob.

solek, eig. komora chopska, L.

©peifefeller, m. (ber) spiarnia w piwnicy.
©peifeforb, m. (ber) kosz z jedzeniem.
©peifemarft, m. (ber) rynek zwiktuaaml, jatki,

g. jatek, rynek zielony.

®p eifern et ft er, m. (ber) (bib(.) für Mdjenmeifter kuch-
mistrz, g. a; cf. bi6l. przeoony .wesela,
sprawca wesela.

©peifen, v. a. nnb n. m. h., karmi, ywi, sto-
owa, je dawa, trzyma traktierni, trzy-
ma dom jadalny.

2) — , oie v. n. m. b.,effetl, je, Präs. jem, Prät. jad
jada. 3" Mittage — obiadowa. 3" Slbtnb —
wieczerza. Sie ©tabt mit SBaffer fyeifen wod
zasila. ©raten — je pieczenia ober je piel
czyste.

©peifeol, n. (baö) oliwa do potraw.
©pcifcopfer, m. (ber) ofiara sucha, ofiara nie-

dna, niedna ofiara.

©beifereft, m. (bei) resztka jedzenia, —jada, nie-
dojadki pi.

©peiferobrc, t. |bie] kana pokarmowy.
©Ceifeftlal, m. (ber) sala jadalna, pokój jadalny,

jadalnia, wieczernik, g. a, refektarz (in ben
Äloftern) t. j. stoowa izba u zakonników i u
inszych w pospolitoci yjcych, Cnap. Th.;
babon foli SKempter herfomtnen.

"

©peifefaft, m. (ber) sok pokarmowy, chyl (w
odku).

©peifefcbranf, m. (ber) szafka z wiktuaami.
©peifeftube, l', (bie) ©bcifejimmer n. [ba8] f, ©pei=

fefaal pokój jadalny, izba jadalna.

©peiferoein, m. (ber) wino stoowe, aud) wino
kuchenne.

©peiferoirth, m. (ber) traktyer, garkuchmistrz,
g. a, garkuchniarz, g. a.

©peifejimmer, n. iiai) pokój jadalny.

©peifejettcl, m. (ber) spis potraw, karta.

©peifung, f. (bie) karmienie, 3'wienie, stoo-
wanie.

©pellen, v. a. f. ©palten.

©pels, m. (ber) ©belt orkisz,
f. 2MnFel, (Sat. Tri-

ticum Spelta, L.) orkisz, nad) Äl. pszenica
orkisz.

©pel je, f, (bie) bie burd) ba8 SDrefcben gehaltenen

fpifcigen hülfen, ber ©ctreibefrüd)te, roelche einen Sheil

ber «fbrett auSmadien, dbo, pliwa, pliwka,
wsy. 2) — , in ber SSotanif klapka fßat. \alvu-
la). S3liitneuberf|>eläe = Sat. gluma, Sßoln. plewa.

©penbe, f. (bie) eine öffentliche SluStheilung, befon»

bet8 beS SllmofetlS rozdawanie, uyczanie, wy-
dzielanie, szczodry wydzia, szafunek, g. nkn,
2) — ©abe dar, datek. gj. szczodrym wy-
dziaem aski swoje mierzy, Krs.

©ben ben, v. a , ausgeben, ausfeilen szafowa czem,
wydziela, uycza, rozdawa, wydawa, sy-
pa.

@penbhau8, n. (ba8) (in Sandig eine roohlthatlge S(n*

ftalt) dom dobroczynnoci» dorn rozdawczy, —
wydawczy.

©penbiren, v. a. freigebig mitteilen hojnie rozda-
wa, wydziela, hojnie szafowa.

©benöung, % (bie) ba8 ©benben n. wydzielanie,
uyczanie, rozdawanie, szafunek, g. nku.

©penjer, m. (ber) szpaner, (a), szpencerek.
©perber, m. (ber) (Sat nisus, L.); krogulec, g.

Ica. ©prid)h). u krogulca such tpy, skoro gar-
dziel jest napeniony, Godebski.

©berberbaum, m. (Sat. sorbus domestica, L.);

jarzb, g. bu, L.» jarzbina. SBilber— f. 35i0f=

felbeere 2).

©perbertraut, n.
f. Sibernefl, große, rotbe, u. f. to.

(Sat- sanguisorba otficinalis, L.j krwicig -
kowy, Ki.

©per gel, m. f. SldferfparF.

©perling, m. (ber) wróbel, g. bla, wróblik, g. a,

Dem in. (Sat. fringilla domestica, Linnee ober

passer, Klein).

45*
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<£t>ridf>nj. bcffer ein — In ber £anb ale cine Sattbe

auf Dem Dache lepsze jedno chwaabogu, ni
dwoje dalihóg; cf. lepszy rydz, jak nic; pe-
wniejsza kiebasa w rynce, nili szynka u

rzenik a.

©perlingb», in *3ff- a<lj. wróbli, a. e.

Sperling öfo pf, m., (ber) wróbla gówka.
Sperling&neft, n. (bab) wróbla gniazdo.

Spcrrbatltn, m. (ber) wrota, PI. g. wrót, szlaban,

g. u, rogatki, Pi., zapieradlo, L. — am Sßagetl

rozwora, L.

©perrbäume, Äuieftücfc bunty, L.» szagi okrtowe.
©perre, f. (bie) Hemmung hamowanie, tamowanie,
zamkniecie, zagrodzenie, zabronienie, *szperu-
nek, L. hamunek. Die glu^fperre zaway rzek.
ij)ie ©etreibcfpene zakaz wyprowadzenia zboa.

Sperren, v. a. roeit unb mit .fteftigfeit offnen, au6=

einanber thtin, bon einanber entfernen, alfi : bie güfje

Don einanber — , rozkraczy nogi, bie 3 c i'fU —
i

otworzy, rozkleszczy, rozeprze, rozpiera,
rozstawi; cf. Stuff, unb $|$r. = $. roztoperczy,
rozdziawi; 3. SÖ. ged , cf. auffperren rozem-
kn, rozmyka.

2) -, mit einem Siegel ober af)niid)cm Dinge bcr=

fd)lie9cn, ben freien 3"9^»g. Durchgang, Stuógang,

Serocgung hinbem, l)eminen, zaprze, zawrze, za-

tarasowa, zamyka, zamkn, Fut. zapr, zä-

un-, zamkn, hamowa, tamowa, wstrzyma,
przeci, zagrodzi.

3) fich fpeiren, fid) Ijeftig roiberfet?en, roobl junad-ft

mit Slnftämmung ber ^anbe unb Siifje, iiberhaup fid)

Wibcrfctjen, opiera, si, oprze si, Fut. opr
si, sprzeciwi si, przeciwia si. Daher fig.

fid) Weigern ociga si, wzbrania si, wzdry-
ga si, odejmowa si. gr. Die Jhore fperren

bramy zamkn. Die SSeiue auöeinanber fperren

nogi rozkraczy, rozkada, rozoy. Dab fcHab

fperren wstrzynra kota za pomoc zapory, ha-

mowa wóz drg .midzy sprychy przeoyw-
szy. Die ©tabt fperren, b. i. ben 3«s unb ^ubgang
hinbevn wchód lub wychód z miasm zaprze,
przeci drogi do miasta. 6in gefperrteö ^>anb=

roert rzemioso na pewne miejsce ograniczone,

JRuff ; ben 4janbcl fperren handel zastanowi, —
tamowa.

©perrgelb, n. (boö) wpusine: oplata przy bra-

mie za wpuszczenie po zamkniciu.
©perrljafen, m. (ber) hakzapieralny, haczyk, za-

haczydto okna.
©perrholj. n. iba§) bei ben glrifdiern baöjenige 4?olj,

roomit bie Hinterbeine cineö geid)lad)tcten Óchfen auö=

cinanbergcfpeirt werben , unb woran berfeibe in bie

«Jjöhe gemunben wirb, szpilka; cf. B. szpila po-
przeczna, zaporka, L.; 'rozspona, L., cf. kr-
puler, jr. = ^oln., cf. dranki, ober Sing, dianka,
Cr.-.^oln.

©perrfette, f. (bie) hamulec, g. lea, eig. acuch
do przegrodzenia czego.

©perrleifte, f. ibie) eine Seifte, b. i. ein gernbeö ^>olj

einen .Körper bamit auöeinanber 311 fperren. an ben

Btüftwagen babjenige ^»olj, mit weld)em bie 2Bagen=

kitem in gleicher kBciie bon einanber gebalten mer»

ben rozwora.
©peirmaul, n. (bab) hapa, rozdziawiona gba.
©perrab, n. (bab) kóko hamujce?, — zaporcze.
©perniegel, m. (ber) zapieradlo, zawieradlo,
drg hamujcy, rygiel.

Sperrung, f. (bie) zamkniecie, zagrodzenie fiehe

©perre.

©peirmeit, adj. na rozcie.
Spen»a)n, m. (ber) zb zaporczy (u kóka).
©pefen, PI. koszta, ekspensa, *szpezy.
Spcpcn, f. fpeicn.

Sprier I Ing, m. f. Drofjelbecre 2).

Speere i, f., Wrrofirj unb ©eroijen ähnliche ^iro-

burfte beb ^flanjcnreldieb, korzenie, 3£ » cl. wonne
rzeczy, nad) 2. ÜJIofc 2), (i u. 30, 23; cf. dro-

gie maci ober drogie olejki, cigentl. föftliche ©al«
ben unb Dele W03U ©pejerelen gebraud)t werben.

©pejereihanbel, m. (ber) handel korzenny, f. ©e=
mürjhaubej.

©peaiell, fpejififd), f, fpeciell je.

©phäre, f. (bie) eine Äugel, theilb einen leurbtenben

4?immelöförper mit ben ju if)in gehörigen Planeten,
theilö auch isai* ganje Söeltgebaube 311 beliehnen, bafj

aub lauter Auteln jufammengefehte Snftrument, fid)

bab Sßcltgebäube baran poi aufteilen; 2) -, fig ein

Äreib sfera, sf'erka, (f. Sahn unb bie Seifpiele bon
koowroty auö P. Kchn. 394), cf. gwiadziste
okrgi, Krs. 193, Wojna Choc. 4 ©cf Sj. jak
myl duch znikn, a w nagym obrocie po nad
gwiadziste okrgi si wzbija, Krsk. Die
©phäre beb ©enfeno powierzchnia mylenia. 6j.
wszystko do swojej powierzchni mylenia zni-a i przyciga pragnie, (a) 183»; cf. uoe-
nie cyrkuów wystawujce obroty planet i kr-
gi, okrgi, kula, obrb ober obrby Ober gra-
nica.

©phärifd) sferyczny, kulisty.

©ptjaróib, n. tbab) sferoida.

©piauter,_ m. ein fflietallgemifrh bon 3inn u"b SWcf-

fing, szpiauter, cynk, g. u, 3$
©picaiarb, m spikanarda; Geltifdjer — kos Cel-

tycki, kozek spika Celtycka, L.
©piefen, v. a. szpikowa, szpilkowa, zakóci fig.

feinen Söeutel — worek swój napcha, napeni,
na swoje stron co przygarn, pamita o
swoim worku.

©pltfganö, f. (bie) pógsek, Pi. —ski, 32., pó-
gsek.

Spicfnabel, f. (bie) szpikulec, g. lca.

©pidfpecf, m. sonina (pokrajana) do szpikowa-
nia.

©pi cf Wurzel, f. (bie) (bot.) kozek ogrodowy,
rzyin»ki. Trój.

Spiegel, m. (ber) zwierciado, lustro, eig. ein gro-

&er, 3. S3, ^feilerfpiegeu ber — Deö ©offerb, — beb

äJkereö zwierciado wody, — morza oDer zwier-
ciadlano — — , szklarnie wody, Urn. 90 Sin
heller — zwierciado jasne. Sinen - poliren po-
lerowa oöer wyciera zwierciado. 3m — fein

angefleht befchauen, bibl. przypatrywa si obliczu
narodzenia swego we zwierciedle; cf. prze-
glda si w zwierciedle.

Der ©üiegel cineö ©chiffeb. Dab ^intertljeil ty
okrtu.

©piegelchen, n. (bab) zwierciadelko, lusterko.

©piegelfabrif, f. (bie) lab-yka zwierciade.
©piegelfethten, n., ©piegeiferhterei , f. 0. i. eine

^oublung bie nur jum fed)ein yefchieht, mamienie,
mamidlo, obuda; cf. udawanie, otumanienie,
malowany ogie, baamuctwo, cf. f.

blauer

Dunft.

©piegelfeehter, m. (ber) obudnik, g. a, mami-
ciel.

©piegelfifd), m. (ber) paszczek, L.

SpicgcifUidK, f. (bie) paszczyzna zwierciada;
powierzchnia zwierciadlana t. j. rowniuteka,
byszczca.

©piegelfólie, f. (bie) cyna patkowa, L.; cf. B.

folia u zwierciade).
©piegelglab, 11. (bab) szko tallowe, szko zwier-

ciadlane.

Spiegelglatt, —bell, —flar, gadki, jasny, czysty
jak zwierciado.

Si)iegell)afen, m. (ber) hak do „ zawieszenia
zwierciada.

Spiegelfarpfcn, m. (ber) karp' byszczcy, wy-
rosy; król karpiów.

Spiegclmacher, m. (ber) zwierciedlnik, g. a. fa-

brykant zwierciade.
Spiegeln, v. n. in. I), szklni si, cf. odbija 0-

braz. {. uciszona woda odbija dokadnie o-
braz, (a). #
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21 fid) fpiegeln przeg'adac si w zwierciedle,

PK. 167. odbija si, fid) an etrbaS fpiegeln przy-

kad, wzór bra ober^wzi z czego, kaja sie

czem, .
Spiegelpfeiler, in. (ber) sup do zwierciada.

@p iegclrafjmcn, m. (ber) rama zwierciadlana,

©i-
©piegelfaal, m. [ber] sala zwierciadlana, t. j.

lustrami wyozdobiona.
Spiegelfcheibe, f. (bie) tafla zwierciadlana.

©piegelthür, f- (bie) drzwi zwiercijdlane.

©piegelttfch, m. (ber) stolik ze zwierciadem
ober pod lustro.

©piegelroanb, f. (bie) ciana zwierciadami po-
kryta.

Spi ef er, m. (ben^Ueberbeutfch für: ein Stagel, gwód,
g. dzia, wiek, g. a.

©piel, n. (bacO gra, Charten tmb ©efellfcbaftgf. iele

muflfalifcher ortrag) cf. igrzysko, igraszka,

zabawa, zabawka.
Die olbtnpifrhen Spiele igrzyska olimpijskie. Gin

©piel be& ©chidffalö igraszka losu.

Daö Äarten|\iel gra w karty, tin ©piel harten

talia kart. ©prid)tt). kto grywa w karty, mie-

wa eb obdarty, SBarfd). 3"m böfen ©piel eine

gute SSRiene machen z przykrych, sposobów, kto
musi, korzysta, Krsk. Slufö — feiert postawi
na gr; fig. hazardowa, gra o co, ryzykowa.
auf bem ©piele freien fig. in ©efahr fein by na-

raonym, wystawionym na niebezpieczestwo;
cf. idzie o co.

©eroonnen ©piel haben mie wygrana, 6r tft mit

im ©piel on naley do gry, on do lego wpywa
Ober i on w tym jest.

3n weiterer Sebeutung: 2) —bie regelmäßige S3eroe=

gung im ©cgenfatje ber 9tuhe — poruszenie, ruch.

©pieiart, f. (bie) sposób gry, — grania; 2) —

,

rasa niby odrodek, (bono sensu); róny gatu-

nek, gatunek odmienny, odmiana.

©pielball, m. (ber) pika do grania; fig. — beS

3ufall§ igraszka losu.

Spielbrett, n. (baS) warcabnica,
f.

Dambrett, t.j.

deska do gry.

Spielchen, n., ein — machen zoy partyjk do
gry; pogra sobie.

©piele, v. a. unb n. m. h. gra, igra, grywa
bawi sie. Crj. ein Snftrument fpielen gra na
instrumencie. 9)lit SMrfeln fpielen w kostki

gra. .Sorten fpielen w karty gra. Äegel ft-iejen

w krgle gra. SRit ben gingern fpielen przebie-

ra palcami. Sali fpielen w pik gra Q?r

fpielt mit bem gangbatt rzuca (ciska) nim iak pi-

k; cf. co chce z niego robi i koza i barana,

oppos. : niedalby sobie przewodzi, Poj. Um
(Selb fpieleu o pienidze gra. ^)och, niebrig fcie=

len o wiele, o mao gra. Sn§ ©rüne fpielen

wpada w zielone; cf. kaczorowy kolor; wy-
dawa tysic odmiennoci,

fl
S3, w modroczer-

wony paszcz si ustroia, który wydawa ty-

sic odmiennoci. PK. 422.

3um 3ettbertrelb fpielen Jdla rozrywki gra. Se=

manbem etroaS in bie ^>anb fpielen wsun ober

wcibi komu co w rk 9Ttit feinem Äinbe fpie*

len bawi si z dzieciciem. Den .gjerrn — pa-

noszy si, udawa wielkiego Pana, gra rol
wielkiego Pana, czyni si wielkim Panem.
SRit etroaö fpielen fig. mißachten igraszk sobie z
czego czyni, artowa sobie z czego. 3eman=
ben einen Streich fpielen figla komu spata, za-
artowa z kogo.

2) — i einer bem befiimmten 3roedfe entfprechenben

Bewegung fein porusza si, by w ruchu. £a=
her fpielen laffen poruszy, nada ruch (przezna
czony). Die SHienen fpieleu laffen poruszy min
t. j. zapali, wysadzi ja w powietrze. Die
Fontane puci wodotrysk.

Stielen, n. lba@] gra, granie, bawienie si.

Spricfjh). myszy, myszy która syszy, która
syszy, która gucha, niech nie sucha, SBorfd).

Spielenb, giajcy, bawicy si; bon gaiben mie-
nicy si kolor.

Spieler, m. [ber] gracz, kartownik, g. a, szuler,

kostera, fin erfahrener — jubilant, L.

I Spielerei, f. (bie) igraszka.

! Spielermäßig, adj. gracki, adv. gracko; Cer,.

i
gracko si z nim obszed bebeutet er hat ihn auf

eine feine 2(rt überbortheilt, ohne bajj er eö merft;

i
szulerski.

Spielgenoß, — gefetl, -gefährte, m.(ber) towa-
rzysz gry.

©pielgefetj. n. (baS) ustawa gry.

Spielgefellfchaft, f. (bie) kompania do gry.

Spielhauö, n. (baä) szulernia, dom gry. Qrj. ten

ii. przewodzi tylko w szulemiach i w domach
nierzdnic (a).

Spielfarte/ f. (bie) karta do gry, 3~-i cf. karta
do grania, SBarfcb

Spielfegel, m. (btr) krgiel do grania.

©pielleute, Pi. muzykanci, bom Sing, muzy-
kant, g. a, gracze ober collectibe: kapela.

Spielluft, f (bie) chtka do grania.

Spielmann, m. (ber) gracz, muzykant, g. a.

Spielmarfe, f. [bie| liczbon, marka do gry.

Spielpupte, f (bie) lalka.

Spielraum, m. (ber) pole, wolne pole, przestrze,
f., rozkurczenie, L.; cf. mipjsce wolne ber 9taum

äroifchen ber Äugel unb ben SBdnben beS Feuerrohrs,

Aut. Off.
Spielregel, f. (bie) prawido gry.

(Spiel fart) e, f. (bie) cacko; bawideko, zabawki,
PI.

SPtelfchulb, f. Ciii) dug z gry.

Spielfucht, f. (bie) passya ob. namitno do gry,

szulerstwo.
Spieltag, m. (ber) dzie gry, — zabawy, — re-

kreacyi.

Spiel Hf eh, m. (ber) stolik do gry.

Spieluhr, f. (bie) zegar grajcy, — z kuran-
tami.

Spielroerf, u. (ba8) zabawa, igraszka: cf. cacko,

bawideko. 2) werk grajcy.,
Spielrouth, f. (bie) szalona pasya do gry.

Spieljeug, n [ba§J zabawki, cacka, PI.; cf. ba-
wideko, cacko.

Spieljimmer, n. (baä) pokój do gry w którym
graj.

Spiere, f. (bie spir, g. u. L.

cier ft aube, f. (bie) parzydo, KI. (Sat. spiraea)

f. (frbeichel.

Spiefj, m. (ber) spis, g. u, spisa, f., dzida, pika,

oszczep, wócznia, grot. Der — in ber ÄÜdje
roen, g. na.
©ptefje, PI. mode rogi jelenie bez rosochów;
bei ben Buchbrutfern, ein fehlerhafter Slbbvucf eines

gegoffenen Spatii, b. roen, spis, drastka, S3öbm.

b. bon drzazga, gleichfam ein Splitter. (Sin Spiefj

Serchet! prcik ober kijek natknity skowronka-
mi, roenek peen skowronków. SBore ber

SBeifen finb Stieße sowa mdrych podobne ocie-
niom i godziom zbitym.

Spiefjampfer, m. f. Sdiafamrfer.

©pießboef, m.
f. ©tießhirfd) piczak, g. a.

Spießbürger, m. (ber) mieszczuch, g. a. *filister,

g. sira.

©pieß bürgeret, f. (bie) mieszczuchostwo, para-
fijasiwo.

©rieß bürgerlich, mieszczuchowski, parafijanski.

Spießen, v. a. przekó, przebi, gj. auf einen

^Sfahl fließen na pal whi; przebi kogo czem
koczatem; np. - dzid; cf. przebo.

Srteßer, m. f. Spießhirfch.

Spießgefell, m. (ber) eig. ein mit einem ©pieße 6e*

roaffneter Solbat, pikinier, kopijnik, g. a; 2) —

,

jefct jeber SJlitgefell ober Äamerab, befonberö ein
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Jbcilnehmer , ©rhülfe in einer böfen ©adhe, kom-
pan , kamrat , wspólnik w zlej sprawie , spi-

ekowy.
©piefjglao, n. (bae) ©piefjglanj , antymon, g. u,

35. (Sat. antimonium), spisglas, L.

©piefjgraö, n. I
<egge, langäbrige.

©piefjl)irfcb:

, m. (ber) piczak. Vol.; cf. jele
Ietn3 ober roczny, — roczniak, L.

©piefjig, adj. spiczasty, koczaty, dzidowaty; 2)

— , biemeilen für fehlerhaft, bürre. jerbrechlid), uomny,
suchy, kruchy.

©piejjrufhe, f. (bie) wi, f., witka, rózga, suchy
las; cf. L. *praszcz; Gr. ©picjjruthen laufen

przez rózgi biega; cf. smaganie.

Spie&ruthcn laufen laffen puci przez suchy
las; ci'. L. — puci iia praszczta, L.

©picfjragcr , 111. (ber) pikinier, kopijnik (©piejj»

rnedit).

©pif ant, f. 8tippenfarn.

©pillbaum, m. f. ^>af)tien(lötcr>eu.

©pille, f., ober ©billing, m. lubaszka finb bie Hel»

nen, fchlecbten, ungcfunben ©pillen, äSarfch.; cf.

liwka niebieskawa; cf. tarnoliwka ober ko-
byocha, Vol.; lubaszka óta, i ft bie gefunbere

$lrt, SBarfch., bie Gierpflaumen.

©pille,' f., tieberb. für ©pinbel, wrzeciono; 2) —

,

eine SBelle, SBalje; auf ben ©rhiffen eine beroegliche

SBelle, bie Slnfer bamit aufjuroinben, wal, walec,

koowrót, winda okrtowa, osobliwie dokierszta-

ku albo liny kotwicznej.

©pilling, m. f. ©pille, kobyocha, grofje, unb
tarnoliwka, fleilie, Solhljn.; cf. lubaka oDer lu-

baszka, L.

*©pillmage, m. (ber) beraltet, ein Serroanbter bon

roeiblicber ©cite, (b. ©pille f. ©pinbel) im ©egen»

faije bon Schroertmage; krewny po wrzecionie,

po kdzieli , po eskiej linii.

©pinat, m. szpinak; roilDer — f. ©orfgmifefufj.

©pinb, n. ober bie ©pinbe, in einigen ©egenben ein

®d)ratlf, szafa, kredens, szafka, Sßj.

©piiibel, f. f. ©bille; 2) — , ein langer bfmner, ent»

roeber an einem ober an beiben Guben jugefpiljter

Äörper, befonbevS ein fold)e6 SBerf^eug juni ©binnen,

wrzeciono ; cf. krulka , äJoll)., kreek ober

kraolek u przlicy', eig. ber Sdofenftoa* ober bie

SBicfeipuppe am Ueberrooden.

3) -, eine um ihre 2Cdife berocglidje Söelle, ingfcU

d)cn eine Slcbfe, um roeldje fid) ein anbereS Ding in

einer fchraubenfßrmigen üinie bemeget, wrzeciono,

koowrót, wa, waek, walec.

4) — , an einer SScnbeltreppe bie fenfredhte ©aule,

um roelche bie ganje Steppe hinauf geht, supiec, na

którym schody okrge wisz. Die — in ber

Uhr wychwyt, Sittl).; waeczek zegarowy, który

acuszek w nakrcaniu opasuje, Tr.; wrze-
cionko.

©plnbelbaum, m. (ber) ob. 3n>idf)ot3, trzmiel,
f.

^ahnenflötchen, nad) Al. montwa trzmiel.

©pinbelfórmig, adj. wrzecionowaty, krcony,
2at. fusiformis , j. S3, korze wrzecionowa-
ty, U o t.

©pinnanftalt, f. (bie) przdzalnia; (take jako
dom poprawy).

©pinnbar, adj. przdny.
©blnne, f. (bie) pajk, g. a.

©binnen, = adj, pajczy.
©pinnefeinb unb ©pinnenfeinb, adj. miertelny
—, nieprzebagany nieprzyjaciel, bardzo nie-

nawidzcy. Gl ift ihm — w yszce wodyby go
utopi, ostrzy na niego noe

Spinnen, v. irr. a., I nip erf. id) — , er fpann, Conj.

bafj id) — , er fbünitc, Imper. f))imje, Part. prt. gc=

fbonnen, prz, Praes. przd, Praet. przd, er

fpann ober er hat gcfpoiiiicn.
"

G$. eö iuirb nichte fo

(lein gefponnen
, e& (ommt bod) cnblid) an bie ©011--

nen, czBB i najskrytsze rzeczy wyjawi. Go

roirb feine Seibe babei gefponnen nie doprzdziesz
si przy tern jedwabiu t, j. niemasz przy tem
zysku, nie okroi si co z tego, przy tym
chleba nie bedzies jad

, przy tej strawie nie
utyjesz. Jabadf — tytu skrca.

©pinnengeroebe, n. (baó) pajczyna, siatka pa-
jcza, L. SSoller — pajczysty, a, e.

©pinnenfraut, n. f. ©raelilie. 2) f. SafobSfrau.
©pinner, m. (ber) przdnik, g. a, Ca); cf. prz-
dzcy ober przdzarz; przdek, Tchn. ; cf. B.
przedziarz?, eigentlid) roohl bon einem ®arn=
bänbler.

©pinnerei, f. (bie) przdzenie; przdza Cba8 ge=

fponnene ©arn); 2) — , umiejtno przdzenia,
przdzarstwo; 3) — , eine ©pinnanftalt, przdza-
mia, cf. neuere (a) przdzalnia, 3. S3, bie 83aum=
mollcnfpilincrci przdzalnia baweny, (a).

©pinnerin, ;f. (bie) przdka; Wargocki im
Justin braud.it przdka; Gr. przdziarka Kioto
pasmo ycia nawija na jedwab' i zoto!, Krs.
Sal. III. 122; cf. kdzietniczka, L.; et. prz-
dziarka, aud) 2) ©ärnhänblerin.

©p imune be, f.(bie) f. @—geroebe.

©pinnhaus, n. (bab) przdziarnia, dom po-
prawy.

©pinnmühle, f. (bie) ober bie ©pinnmafd)ine , ma-
china przdzalna, (a) 1825; przlnica, (a);

maszyna do przdzenia; cf. mynek do
przdzenia.

©pintirab, n. (baS) koowrotek, kóko do przdze-
nia, 91©.

©pinnroefen, m. (ber) bie um einen Gblinber ge=

munbene SRaterie, mcldie ju gäben gefponnen roirb,

kdziel, g. i ; cf. L. przlica.
©pinnftubc, f. (bie) izba" od przdzenia, prze-

dzarnia.

©pinnroocfen, m. (ber) f. ©-rorfen.
©pintlfiren, v. n. m. 1)., uadjbenfen, nachgrübeln,

szpera, wymyla.
©pion, m. (ber) szpieg, g. a.

©pioniren, v. n m. 1). szpiegowa. DaS ©pioni=
ren szpiegostwo.

©piralfeber, f. (Die) wos, g. a, spryna krco-
na, wykowata, b. — limaczkowata.

©pirbirigflfee, m. (ber) in »preufjen bei Scifolaifen,

niadwy, PI. ober niardwy.
©pirittlóS, adj. wyskokowy, a, e, 3^0 peen

spirytusu, atld) spirytusowy.
©pirituö, m. (ber) wyskok, 3$.; Pi. wyskoki,
32-; cf. spirytus, g. u, okowita.

*Spirfel, f. (bie) skrzeczka; cf. Äafd). skurzeczka,
beffer skwarka ober skwareczka.

©pital, n. f. ^loepital, szpital, g. a. unb nad)

L. g. u.

©pit}, adj. spiczasty, koczaty, koczysty; j. S3,

nos, (a); ein fpiuer slßintcl ostrokt, g. a.

©pitj, m. (ber) eine Sltt ^unbe, szpic, g. a; cf. B.

muc ober mucyk, ale to gatunek wcale inszy,
podobno mieszaniec. Prawdziwy picek po-
winien mie czarne oczy, czarny nosek i

krótkie uszka jak kotek i ostrzyony jak le-

wek, SBarfch.; cf. kundys.
©pitjahorn, 111. j. Slborn, fpiltfgcr.

©pi§ampfev, m. f Slmpfer, fpiljblättriger.

©biluir.l, f. (bie) oskard; cf. dziobas; cf.

przysiek, eigentl. eine ^>oI)la£t.

©pitjbtlbe, m. (ber) lilut, g. a, hultaj
, g, aja,

szelma, otr, g. a, zodziej
, g. eja, eigentlid)

ein Dieb.

©pitjbübcrei, f. (bie) zodziejstwo, filuterya,

szelmowska sztuka, otrostwo.
©piijbübin, f. (bie) zodziejka.
©piljbübifd), adj. szelmowski, filuterny.

©plljf, f- (bie) piea, koniec, g. koca, kocza-
to; cf. broda, wierzch, g. u; fig.: — bie erftc

©telle czoo. 2) koronka, forboty. Die — eineo
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UhrseigerS nosek indeksu, (aa), cf. bie grefjfpirje

bet Den Snfeften glaszczka, PI. i, Sat. palpi. 3)ie

— einer ©pritye cewka u sikawki, L.

SÖrabanfcr ©pitjcn Brabanckie koronki. 9fiir

©pttjen banbeln koronkami handlowa. 3Me ©piije

beb SJleffevö koniec noa. Sie — cmi ©torf ko-
niec kija. ©id) cm bie — freuen postawi sie ob.

stan na czele. Sematbem bie — bieten czoo
stawi j|. S3. — Polakom, Poj., cf. wstpnie —
— , Poj., pokaza si komu grono, czoo wy-
stawi ober postawi komu , stawi si miao
nieprzyjacielowi , oprze si nieprzyjacielowi,

"abstach komu sawi, stawi mu si, odkaa
mu si, L.; cf. szczyt, 3. S3, powróci na szczyt
wadzy, (a). Sin ber ©bifje be6 peered [terpen sta
na czele wojska. 33ie — beg ©allerg gowa.
Sr,, galar zawiesiwszy si gow na tyme
prdzie, doc. 2)ie ©pitie" einer Snfel broda
wyspy, (a).

©pii^en, v. a. zaostrzy, zakoczy. Gj. fid)

roorauf fpijen ostrzy zby na co, cbtk sobie

na co ostrzy, nadziej sobie do czego roci,
czeka na co, *strzpi si na co i beffer ksa
si na co. 33a9 SDtaul fpit>en pyszczek wyszcze-
rzy. Die Dhren fpitjen uszu nadstawi. 33ie

geber — zaci, zakoczy pióro ober zao-
strzy pióro.

©pifjcnarbeit, f. (bie) koronkowa robota.

©pitjenbefal}, m. iber) obszewka z koronek.
©pitjenfabrif , f. (bie) fabrj^ka koronek.
©pitjenfyanbler , m. (ber) koronkami handlu-
jcy.

„
©pUjenflopplerin, f. (bie) kneplerka.
©piijfinbig, adj., sHänfe unb Äunftgriffe gti erbenfen

gefd)irft, wykrtny, wybiegy, przebiegy, o-
broiny, sztuczny, subtelny, wykwintny; cf.

frantowski; cf. dzieli wosek ua dwoje; cf.

*przecherny. eig. fing fein roollenb, bon przechera
ber Scaferoeii). Sine fpi^finbige Slntroort, b. i. eine

liftig au&gebad)fe Slntroort, odpowied chytra ober

z przeksem ober przycinkiem; fpi^finbige SBorte

wykwintne sowa; eine fpitjfinbige grage pytanie
rogate, Pmbr.

©pitjfinbigfeit, f. (bie) subtelno, wykwinty,
PI. wykrty, Pi., wykrtarstwo.

©pifeglafi, n. (baS) kieliszek, g. szka.

©vi^ljade, ©piljhaue, f. motyka, kilof.

©pifc&ahn, m. (ber) wik, g. a, L.

©pitjbflmmer , m. (ber) motek spiczasty.

©bit) ig, adj. koczaty, ostry, piezasty. (Sine

fpi^ige äRÜtye szydowata czapka, P. Jan. 2) —

,

einen berfedften SBerroeiä ober Sßorrourf entl)attenb/

berftfcft höhnifd) , uszczypliwy, a, e , urallwy.
Sr. fpitjige SBorte uszczypliwe sowa} cf. ostro-

niówny; ein [giftiger gel6 skaa ostra.

©pi^flee, m.
f.

ergtlee.

©piCtlette, f. f. Settierläufe.

Spiijfopf, m. (ber) spiczasta gowa, spiczasty
eb; 2) fig. chytrek, wik, frant, g. a.

©pikmaug, f (bie) eine 2frt SRcmfe mit einer langen

fpi^igen ©dmaujc , in einigen ©egenben roegen ir>reS

jlfd)enbni Sauteö 3'f*niauö
, 3e\\tl, suse, g. sta,

mysz ostropysk, L.; it. kretomysz, f., Sat. sorex
araneus, nad) Dobrowski. Instituliones in lin-

Kuam Slavicam, 242.

©pifename, ra. [ber] przezwisko uszczypli-
we, T r.

©pihnafe, f. (bie) nos koczaty,
©pitjnufj, f. f. 3efuitermu^e.

©piijpfaCl, m. Cbcr) spiczasty pal, roen,
g. zna.

©toifcnit&e, t', f. ©biefjruthe.

©pi^fóule, f. [bie] ostrosup, g. a, obelisk, py-
ramida.

©Mm eg er id), m. f. günfabernfraut.
©pitjrointelig, adj. ostroktny, a, e.

©biijröort, a. (ba$) wyraz uszczypliwy.

@btfcjur)n, m. «£>unbö3al)n, psi zb, kie, g. ka.
©pleifje, f. (bie) drzazga, trzaska, >viór, g. a,

aud) roof)I g. u. 2) — , obcierki sukna, Stuff.

©pleifjen, v. irr. a. imb n., Imperf. id) — , er

fpliefj, Conj. ba& id) — , er fpliefjc, Part. prt. ge»

fpliffen, fpalten, szczepa, szczepac si; cf. reifjen,

trennen.

NB. oergleirbe ba§ 9tteberfächfifd)e ©pliten bafjer iu

SDan^ig ©plitfjol}, szczepane drewka.
Spleifjig, adj , roa8 fidMeirbt fpalten Iifjt, szczepki,
upny, a, e, aud) upki, SSj.

©plint, m. (ber) tier rceichere Sfjeil bc§ §olje8 jroi=

fd)en ber Sftinbr unb bem Äerne, biel, g. u. aud) i,

oblon, g. u, SJoihfin. bon bona, auä Sr. wnb Gon=
tracten, fcfjlt im L ; yko, Sat liber, Bot.; cf.

Siltb. obto, f. g. i, eig. ber Sbeil be§ ©piinteS, ber

ben Äeru be§ ^oljes [ober Samneö unmittelbar be=

becft. Sr. kora, a pod kora biel, a po bieli

obto, Czarn ysz.
2) — , ©plitter, jarte ©pane, trzaski, wiórki.

©plitter, m. (ber) dbo ober drzazga, trzaska,
drzaszczka , drobny szcztek czego. Sin —
bom Änocfjen ostry kawaek koci. Sj. einen —
auöjiehen drzazg ober drzaszczk wycign,
wyj dbo.

©plitterbolj , n. (bas) szczepane drewka; wió-
ry, pi.

©plitterig, adj. drzazgowaty, drzadzisty , u-
pny, eig. fpaltbar, zdrzuzgotany, eig. erfdjmettert,

kolczj'sty.

Splittern, v. a. unb n. m. h., szczepa, upa, eig.

fpalten, al9 v. n. szczepa si, upa si na mae
drzaszczki, potrzaska sie, obróci si w drobne
szcztki, *podrzazga si, SDBarffh.; drobnic si,
dliii si.

©plitternarfenb ober fplitternacft, goluteki, nagu-
teki, naguchny, goy jak bizon (bicz),

goy jak Turecki wity, goy jak go matka
porodzia.

©plitterrichtcn, v. a. posdza, L., nicowa^ bra-
mowa, szacowa, L.; cf. yowa, SSolh.i cf.

L. wzorki wybiera, drobno krytykowa, L.
©plitterri^ter, m (ber) posdziciel, L,, cenzor

niemiosierny, obmówca, oszczerca.

©plittbolj f. ©d)ritf)olä.
#

©pohn, m. f. ©pafjn, wiór, trzaska, drzazga.
©ponfalien unb l)efad)en sprawy oblubiecze i

maeskie, ©D.
©ponton, n.(ba§) ber Saujeiiftab, pika o szerokim

grocie oficera, Tr.j aud) szponton, g. u.

©por f. ©pore.

©por er, m. [ber] ostrogarz, g. a; fabrykant
ostróg.

©pom, m. (ber) ostroga.
_
J)em $>ferbe bie ©por^

tren geben konia ostrogami spi. gig. — Slntrieb

bodziec. (Ej. *bojce dawszy w bok koniowi PK..

©pomen, v. a. ostrogami bó, ostrogami spina,
zwar konia ostrogami, Or I. 21; cf. L. zwie-
ra konia ostrogami, bó, spina, cf. konia
zaj po bokach ostrogami , da ostrogi, 5. S3.

koniowi. (Er, geftiefelt unb gefpornt w botach i

ostrogach ober obuty i przy ostrogach, SBarfd).

©Pornriemen, m. (ber) rzemyk u ostrogi.

©pornftatig, adj., eon $ferben , tuenn fle nid)t bon
ber ©telle roollen, fobalb fie bie ©poren füllen, ko
który si nieruszy z miejsca, kiedy go ostro-

gami zepnie, niezmiejscowy, narowisiy.

©pornftreidig, adv. w lot, 5. S3, biee, P.

Kchn. 167; cf. wskok, na obces, pdem, z ko-
pyta, L ; z bicza, z rkawa, jakby strzeli.

©pornträger, ra. (ber) skórka na bocie na u-
trzymanie ostrogi.

©porteln, PI. szportle, SBarfd).; postronne do-
chody sdowe, naleno sdowa, pamitne ?;

cf. sikorki, obrywki, obwencya, bie leijtem Slu8*

brütfe flnb mob,l fcberjroeife.

©bort l ta je, f. (bie) taksa sdowa, taksa spor-
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Spott, m., pomiech, pomiewisko, miechowisko,
szyderstwo, urganie, igrzysko, najgrawanie,
drwiny, oszczerstwo.

6r. — bieten auf eine SBaare podanie ceny nie

podobne, bezcen, bezcenek; cf.marne pienidze.
— mit einem treiben naigrawa, namiewa sie z
kogo , czyni igrzysko z kogo , urga si z
kogo — ber üeutc pomiewisko ludzkie. t!(i9

mid) niefit ein — ber Starren roerben na pomiech
gupiemu nie dawaj mi. ©einen — haben za
miech sobie co mie. 3d) bin jum — morben
staem si pomiewiskiem.

Spöttelei, f. (bie) art uszczypliwy, przymówki,
Tr.j drwinki, mieszki, arciki.

Spötteln, v. n. m. h. drwinkowa, drwinki
stroi.

Spotten, v. n. m. I). , uajgrawa si z czego, 3.

58. najgrawa si z witoci, a tem wicej
szkodzi, e brzydki jad wyrazem cukrowanym
sodzi, fom Wgierski fpriefit fo Dmch. 91); cf.

drwi — , kpi z kogo, namiewa si z kogo,

szydzi z kogo, natrzsa si, urga komu;
cf. höhnen; cf. urga si z kogo, SSarfd).; y-
owa kogo uszczypliwemi sowy, SBolhhn.

©Ott läfjt fid) nid)t fpotten Bóg si nie. da z siebie

namiewa.
Spotten, n. (beto) namiewanie si, etc.

Spötter / m. (ber) namiew ca, szyderca, oszczerca;

65. fidj su ben Spöttern gefellen siada w radzie

namiewców.
Spötterei, f. (bie) szyderstwo.
Spottgebicht, n. f. Spottfchrift , satyra; poema
wyszydzajce.

Spottgeift, m. (ber) szyderca; 2) duch szy-
derczy.

Spottgelb, 11. (baö) marne pienidze, male pie-

nidze, psie pienidze, bezcen, cena mama.
Spöttifd), adj szyderskie, a, ie; cf. z przek-
sem; fpöttifcheö äßefen szydno; (Sr. caa fizo-

gnomia jego (Kagliostra) wyraaa miao,
bezczelno, szydno i obud, (a), öom 80cen=

fefien szyderczy.
Spottfaufö za bezcen, za marne pienidze.

Spottlieb, n. (btó) pie wyszydzajca, —
szyderska.

Spottname, m. (ber) przydomek mieszuy-arto-
bliwy, SBorfct).; jk.^oln. przezwisko.

Spottpreiö, m. (ber) marna cena, bezcen.

Spottrcbe, f. (bie) szyderska mowa.
Spottfd)rift, f (bie) satyra, pismo szyderskie, u-

szczypliwe, namiewajce, kpice.
Spottbogel, m. (ber) drwinkarz, podrzeniacz,

figlarz, wyezczerca, szyderca.

Spottroeifc, adv. przez szyderstwo, (a).

Spottroofilfeil, ad. za marne pienidze, bardzo
tanio, zbyt tanio, za bezcen, (Sr. przedano dya-

inent regent za bezcen, (a), adj. niezmiernie
tani, ia, ie.

Sprach ähnlich Feit, f. (bie) analogia, podobie-
stwo mowy.

Sprache, f. (bie)
1 jzyk, mowa; glos, elg. bie

bie Stimme. (Sj;. póczowieka bez jzyka, alt.

Slut. Die — beb ^»erjenö wymowa serca , (a).

Gtroaö jur —Abringen czyni odezw o co, wnie
co, wniosek uczyni; cf. przymówi si do
czego. Die — niefit berftehen jzyka nie zrozu-
mie. (Sine frembe — cudzy, obcy jzyk. (Sine

eigene — wasny jzyk. (Sine unbefannte —
nieznajoma mowa. SJcit ber — nidjt herauft roolleu

sowa w jedwab', w bawen obwija; nie
owiadczy si janie ober prosto, w brew.
(Sine fiibnc — fiirjren odwanie ob. miao mówi,
t. j. minemi sowy si odezwa. 3Kcr)rc Spra*
rhen fprechen mówi kilku jzykami.

<Sj. SerDunbcrungöroürblg iff ber $3au ber ftabifdjen

Sprache, mobon bte polnifchc eine SToctjtcr i(l. SBaö

man barin biófier erforfdit fiat, geigt, bajj bie Silbner
biefer Sprache unb baö SSolf felbft Diel ©eifl gehabt

fiaben muffen. SBie Diele Slbleitungöfilben mären nod)

SU benutzen , bie neuere poln. Scfiriftfteller unbenuijt

gelaffen fiaben. Vielleicht werben bie sRuffen biefe

Äcfiälje beffer beiluden. Skad mowy Sawiaskiej
jest podziwienia godny , której mowa Polska
jest córk. Co w niej dotychczas wybadano
dowodzi, i ksztaciciele tej mowy i sam na-
ród Sowiaski posiadali wielki dowcip. Ile
tam jest rozgazionych form i zakocze za-
niedbanych od pisarzów nowszych. Moe
Hossyanie lepiej z tych skarbów korzysta
bd).

SpradKigenheit, f. (bie) idiotyzm, g. u, waci-wo —, wasno mowy.
Sprachfefiler, m. (ber) omyka ober bd w mó-

wieniu, bd gramatyczny.
Sprachfenfter, Sprad)gitter, n. (ba6) krata e-

lazna u kolokutarza w klasztorze panieskim.
Spracfiforfcher, m. (ber) badacz jzyków, jeyka,

filolog, g. a.

Spra chgebraud), m. (ber) zwyczaj mówienia,
sposób —

.

Spracfigefe^, n. (baö) prawido jzyka, prawido
gramatyczne.

Spracfigeroanbt pynnie wysowiajcy si.
Sprarbgitter, n. [bab] f. Spracfifeufter.

Sprachfenntnijj, f. (bie) f. Sprachfunbe.
Sprad) tenner, m. (ber) lingwista, g. y, znawca
mowy.

Spracfifunbe, f. (bie) znajomo jzyków.
Sprachfunbig, adj. wiadom jzyka ober j-
zyków, biegy w jzykach.

Spracfilefirc, l'. ( bie) nauka mowy, gramatyka
Sprachlehrer, m. (ber) gramatyk g. a, nauczyciel
jzyka et. metr.

Spracfiloö, adj. bez mowy, niemy, pozbawiony
mowy.

Sprachlofigfei, f. (bie) niemota, brak mowy,
niemów no, bezjzyczno.

Sprad)tneifter, m. (ber) metr (jzyka jakiego),
nauczyciel jzyka, mistrz jzyka.

Sprad)tnenger, m. (ber) miszacz jzyków, ma-
karonista.

Sprachmengerei, f. (bie) mieszanina jzyków,
wtrcanie makaronizmów.

Spracfiorgan, n. (baö) organ mowny, Mro-
zili ski; niby mówidlo.

Spracfiregel, f. (bie) prawido gramatyczne, re-
gua gramatyczna. '

Sprachreichthum, ni. (ber) bogactwo ober obfito
jzyka.

Sprad)reiniger, m. |ber] czyciciel jzyka; t. j.

pracujcy nad oczyszczeniem jzyka z ob-
czyzny.

Sprachrichtig, ad. poprawny, stosowny do pra-
wide mowy.

Sprachrohr, n. (baö) tuba gosowa, SBj.; trba
gosowa, II.: cf. trba stentorejska, rura przez
któr gadaj; niby glosonona trba; niby
gosidlo mowy, mówidlo; cf. trbka dla mówie-
nia do guchych, Osiski. It. trba do roz-
niesienia gosu w dalsze odlegoci, Osis-
ki. It. trbka gos wzmacniajca; cf. (Sr.

trba morska znak do rozmowy dai>, Nieme.
Sprachfchat}, m. (ber) skarb jzykowy, — mowy

jakiej.

Sprad)fd)rtitjer, m. (Der) omyka, bd grama-
tyczny, kaleczenie wyrazów ober — mowy.

Sprachunterricht, m. (ber) lekcye jzyków ob.

jzyka
Spracfiberberbcr, m. (ber) kaziciel mowy, ter

co psuje ober kaleczy mow.
Spracfimerf jeug, n. [bab) narzdzie gosowe! oo.

organ mowy.
Spradjroibrig przeciwny prawidom jzyka.
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©brachröiffenfcbaft, f. (bit) filologia, umiejtno
jzyków.

©prad)3immer, n. (boS) izba do rozmowy, par-

la tory um, B.; lokutarz, cf. rozmównica, rozma-
wialnia, Troj.

©prechart, f. (bie) sposób mówienia, — tfoma-

czpnia sie, wyraenie.
©brechen, v. irr. a., Prs. id) tyrecbe, bu tyridjft, er

{bricht, Imperf. id) — , er tyrad), Conj oaf? id) —

,

er tyracbe, Imper. tyrid), Part. prt. getyrocben, mó-
wi, gada, rzec, gr,. bie barüber tyrecbenben Dri=

ginai=Documente tyczce si tego , odnone do

lego dokumenta?; cf. zabra gosi id) tyrad)

mówiem; er fjat getyrocben mówi: tyrid) mów,
powiedz, gr. Semanbenober mit Semanbem tyre*

eben mówi ober rozmawia z kim. %m Seman=
ben tyred)en mówi za kim , przyczyni si za
kim. Diefee tyrid)t ferjr für if»n anegdota ta

bardzo przemawia za charakterem Lorda N.
— , U). ginen frei, rein tyrechen uzna kogo za
niewinnego , usprawiedliwi ober osadzi kogo
za czystego. ©ich nicht tyrechen laffen, nicht ju

tyrechen fein nieda z sob mówi, nieby
przystpnym, niechcie si widzie z nikim.

Semanben heilig tyredjen za witego kogo uzna,
kanonizowa, uroczycie witym ogosi. Stecht

tyrechen rozsdzi sprawy, wymierza sprawie-
dliwo, liebet bon Semanben tyrechen le o
kim mówi, obmawia kogo, zorzeczy, obga-
dywa kogo, obszczeka = anbellen.

5Kid)t gut 311 tyrechen fein nieby w dobrym hu-
morze, auf 3emb niesprzyja komu. grft etroae

tyrechen ple co komu na myl przyjdzie , mó-
wi ni to ni owo, mówi lada co , ple troje

niewidy obPr co lina do gby przyniesie, ko-
biaki opaki ple ob. kobiaki, koszaki ple.
Den (Segen tyrechen da bogosawiestwo. ©id)

mübe tyred)en nagada si, zmczy si mówie-
niem. SBenijj tyrechen maosowne zachowa-
nie si, Nieme.

©brechen, „. ( Dng) mówienie.
©preebenb mówic; cf. przemawiajcy? Cr. rzecz
wszystkim wiadom w przemawiajcym wysta-
wi obrazie, (in einem tyrecbenben Silbe), F.

Wyk.
©bred)er, m. (ber) mówca, majcy gos.
©prechstmmer , n. (bas) f. ©bracbjimmer.

©pree', f. (bie) ein glufj, Sprowa, äBenbifd).

©pref)e, f. (bie) ber Staar, szpak, g. a

•©breiten, v. a., breiten, rozszerzy. Den SDtifr—

gnój ober nawóz roztrzsa. 2)09 Saftu aufö

SSett — przecierado ober pacht na óko roz-
postrze, — rozpociera.

©preitroefäen, m.
f. ^ofeberoeijen.

©preise, f. (bie) poprzeczne drewienko, podpora,
poprzeczny zastrza w budowaniu, szperunek
budowniczy.

Spreijen, v. a., mit .fceftigfeit unb weit aueeinanber

bebnen , rozewrze , rozwiera , rozkraczy,
rozcign, rozeprze, rozpiera.

2) —
,
flammen, fluten, podeprze, podpiera.

3) fieb tyreijen, ficb_ mit |>eftigfeit roiberfetjen , 0-

prze si, opiera si. gj. fid) mit etroas tyreU

jen, fld) bmften, szerzy si z czein, pe-
rzy si.

©bro.ijboiä , n. (ba§) rozpierado ; bet ben äßebern
rozpionka ober rozpika, L.

©brengel, m. (ber) ein in feinen ©renjen etnge=

fd)loffener Raum, ein Säejirf, ein ©ebiet, powiat, g.
u, okolica. Der Äirchtyrengel parafija, dyecezya.

2) — , ber ©brengroebel, kropido.
©brengen, v . a. einen Äorper in fleinen Jheilen ber=

breiten, rozrzuca, pryska, kropi, pokrapia,
nakrapia

, polewa
,
potrzsa. SBaffer über

etroag tyrengen pokropi ober popryska co woda.
©alj uber

t

ba8 gleifch tyrengen na miso soli

potrzsn, beffer posypa soli ober nasoli, posoli.

2) —.heftig {bringen, 'reiften ober bred)en machen,

rozsadzi.
Sin ©cblofj — zamek gwatem otworzy tak

i pknie, fine Jbür -«- wysadzi drzwi, wy-
stawi — 5 wyama, wybici g$. piekielne bra-

my wypar i wystawi, PK. ginen Stein — roz-

sadzi kamie. Die fdcmt tyrengen znie bank,

wygra cay bank , SBarfcb. gin ©chiff in bie

Suft tyrengen okrt wysadzi na powietrze, ©e»

tytenget, adj rozsadzony, wysadzony.
II) v. n. m. f. — ,

tyringen, rje*ttg laufen machen,

skoezj, popdzi, pdzi, pdem puci. Durch

bie ©affen tyrengen pdzi ober pdem biee ober

lecie przez ulice.
" Wi einem Sßferbe tyrengen

na koniu pdzi, koniem pdzi, przypa na
koniu, gjlit bem SJJferbe über einen ©raben tyrengen

na koniu przez rów przesadzi, SBj., przesko-
czy, sun przez rów koniem.

©brengfanne, f. (bie) konewka ogrodowa, SBarfcfj.i

polewaczka, B.; nalewka.
Sprengfeffel, m. [ber] kropielnica, SBarfcb.; cf.

*kropidlnica, *kanfas w kociele, Tr.

©breugfugel, f. (bie) bomba roztrzaskajca, Tr.
kula do wysadzania w powietrze.

©brengpinfel, m. (ber) kiciec ober pdzel do
nakrapiania

@pr engroaffer, n. (ba§) woda do kropienia» in

ber Äird)e woda wiecona, woda oczyszczenia, SBj.

©brengroebel, m. (ber) kropido.
©brengroerf, n. (bao) podpierado kratkowe

(dachu).

©brenfel, m. (ber) ein äufammengeboqenee unb mit

einer Schnur unb mit einem echneUböljCben berfebe*

ne§ Stcio, SSogel bainit ju fangen, potrzask , g. u,

pomyk ober pomek, g. a.

©brenfeln, v. a., mit garben betyrengen, na-
krapia.

©brenflig, adj., getyrenfelt, nakrapiany, a, e.

centkowany.
©prett, f. (bie) plewa, plewy. gj. mia zawsze
peno pienidzy jak plew. ©te — babin fahren

jako plewa przemin. Der ©mb berroeht bie —
wiatr rozpdza (rozprasza) plewy; et. jak wiatr
dbem miota, tak dumnych pokona, K r s.

1 Sb- 210. Spreuig, boller - plewisty. Der
©breuboben, m. plewnik, g a.

©brid)roort, n. (bas) przysowie, przypowie;
cf. przypowiastka; baber fagt man im — dla te-

go mówi w przysowiu Ober w przypowieci,
gin — fein by przysowiem.

©brichroßrtlid)/ adj. przysowny, przysowiowy,
przypowiestny; gj. ton przypowiestny i figu-

ryczny, SP.; tyricbroörtlicbe Rebenearten mówienia
sposoby W przysowiach, przypowiastkowe
mowy ober gadki, co poszo w przysowie.

©briegel, m. [ber] eine bünne, frummgebogene
©d)iene etroaS barüber ju beefen, ubek, obak, ka-
bk, obrcze nad gowami kolebki dziecinnej,

aby zasona niespadaa.
©briegeln, v. a. kabkowa, obrczami opatrzy,
deszczukami wybi; cf. dra, Stuff.

©briefjet, m. f. ©broffe, szczebel, g. bia.

©priefjen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich — , er tyrofj,

Conj. baC ich — , er tyroffe, Part. prt getyroffen,

nad) unb nad) hercorfommen, wyrasta, wydoby-
wa si, wschodzi, auch wystrzela, ©3.; cf.

wytryska, jj. S. bon Wofen, ffiarfd). gj. oracz
ju wicej nie wróci na sprawione role, a si
zielona trawka z pod skiby wykol, (a); cf.

ziemia wypuszcza, wydaje z siebie rodzi. fig.

wynika.
©briet n. (ba§) eine an einem @nbe mit einer ©abel

berfebene ober in ©eftalt einer ©abel geroaebfene ober

gefbaltene ©tange, tycz rosochata, rosocha, dre-

wno z rosoch; 2) am Seiterroagen, ein ftarfeo an
einem gnbe in ©eftalt einer ©abel getyalteneS ^»olj

am ^itUerivagen, tt)elche8 benfelben mit bem SSovbers
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rtagen berbinbet, im ^>od)bciifd;eii: bieSdjere, sznice,
Pi rozwora u wozu.

Spring, m. |ber] öie Quelle, zdrój, «. oju.

Springbrunnen, m. (ber) fontana, wodo»kok, wo-
dotrysk; cf. tryskajce zdroje. SP. 1 $h. pg.'ill.

Springen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) — , er fprang,

Conj. bafj i* ~, er fpränge, Part. prt. gefpumgen,
unb wo tt of)nc olle ©ejeljuttg bco Orteb fleht, in.

1). jerbved)Cn, pkn, pka, rozpada si, rwa
si. Gj. bie Sjaut ift

"
aufgcfprungcn popryskata

j

si, popkaa si skóra. Der Änopf fpringt bom
•rtleibe guzik odpad, odskoczy!.

2) —, fid) fchnell bcibegen , skoczy, skaka;
hasa. cf. wytryska. Daö SBaffer fpriligt aud
bfm geilen woda wytryskuje ze skaty. Ginc

Win ipringen laffen , "o. i. fie ahjtinben, min wy-
sadzi, podpali, zapali, einen Dufaten fpringen

laffen, b. i. auögebcn, dukata odaowa, wyda,
rzuci. G$. Ju tu dukacik Ober Holenderczyk
musi pkn, SBarfci). 3n bit Singen Ipringen bi
ober uderzy w oczy. Die gonione — laffen

puci foman Die Säöefe fpringen auf bie Schafe
barany skacz na owce. Daö ©lad fpringt

szklanka trzasa, fcltencr pka , beim leljtci co ift

bon grofjen Dingen , j. !Si. brzuch mu pk od
miechu. SSoin ffiagcn fpringen skoczy z woza.
linier baö Siolf — wpa midzy lud. lieber bie

tflinge — laffen, b. i. nieberl)auen, zrba, w pie
wyci. SSor 3orn , bor Slcrger auö ber £)aut —
Wollen z gniewu ledwie si nie rozpkn j cf.

nur mit einem anbern ^ehenbegriff od strachu mao
co ze skóry niewyskoczy; fpringen bor greube
podskakiwa od radoci, skoczy z radoci.

Springen, n. (baö) pknienie, stuczenie si?
2) — , skoczenie, skakanie. G$. fpringenbeö

SBaffer woda wytryskujca, zdrojowa woda.
(Springer, ro. [berj skoczek, g. czka; im £chad)=

fpicle jezdny, konik, 9Sj rycerz w szachach.

Springerin, f. (bie) przeskoczka.
Springfeber, f. (bie) spryna; resory, pi. Gj.

kareta, a nie na ressorach, Krsk.
Springflut!), f. (bie) bystry wylew morza.
Springglaö, n. (baö) za szklana, (kruszy si

koniec uamawszy) aud) Izownica, 3Sj.

Spring ba hn, m. f. ^eufchrccfe.

Springhafe, m. (ber) nielot.

Springhengfr, m. f. ©efcbäler stadnik (ogier).

Springinöfelb , m. |oer] wiercipieta, wietrzuik.

Springfófler, m. [ber] spryk, *L.

Springtorner, PI
f.

Gataputie.

Springraut, n. f. Saifamine , ruilbe; 2) f. Ga»

taputie.

Springfreffe, f. rzeucha górna skoczek. Ki.;
rzeucha niecierpek, Jndz. (Sat. cardainine

impatiens).

Springluftig, skoczny, lubicy skaka.
Springquelle, f. (bie) ródo tryskajce.
©pringfiange, f. (bie) drg do skakania.

Springfamen traut, n. f. SBalfamine tuilbe.

Springroaffer, n. (bab) woda zdrojowa.

Springseil, f. (bie) czas parzenia sie byda
i koni.

Spring, m.
f. Slaufufi, rarog.

Sprikbchfe , f (bie) sikawka dziecinna.

Sprite', f. (bie) sikwka, szpryca; serga, l)D.

figenttd) b|e Ätbftierfprike,

Spriken, v. a. unb n. pryska, sika, strzyka,
sprycowa; wytryskiwa, bryzga; bie gebcr

fi- riHt pióro pryska.
Sprilunhauö, n. [baöl wozownia na sikawki,
sprycownia.

Spritjenleute, pi. ludzie przy sikawkach usu-
gujcy.

Sprifccn meift er, m. (ber) spryemajster , dozorca
sikawek.

Spriftenröl)id)cn, n. (bab) j. S3, bei ber Ältjflicr-

fpritjc, kanka, L. DD. rur« u sikawki.

SpriCIod), n. (baö) otwór pryskawki ober pryska-
wkowy, Jar. unb ©olbfufj.

*Sprocf, adj. fprööc, jerbrcdjlich, kruchy.
Sprocfbolj, n. treskiina, Äafd). kruszewina nad)

bem 3f"9"i9 beö Äafchuben Manski : cf. 2) po-
mniejsze gazie, susz.

©protfroeibe, f. f. JBiterroeibe.

Spröbe, adj. rauf) unb trorfen, nicht gefchmeibig,
chropawy, szorstki, ostry, surowy, city,
sztywny. Die #aut ift fpröbe skóra cita," o-
stra, sztywna. Der rauhe SBinb mad)t bie Jippen— wargi od wiatru ostre, cite, popkane,
popryskane, cf. twardy.

2) — , leicht brerijenb, omny, stlukliwy, kruchy,
hartowny, 'sprny.

3) — , ungefällig, faltfinnig, dziki, uparty.

G$. czczenia upartej panny s mi obojtne,
Trb. Zoiijówka. — thun droy si, zdra-
ga si.

Spröbe, f. (bie) dzika, uparta Panna, po-
weigliwa.

Spróbigfeit, f. (bie) chropawo, szorstko, o-
stro, sztywno, cf. twardo.

2) — , krucho, lomno, silukliwo; harto-
wno, sptno, eigentP Glafticitiit. 3) —, dzi-
ko, droenie si, upór; cf. pocho.

Smoffe, f. (bie) an *
©eioädjfcn, odrol, pd, g. u,

latorol, wyrostek, wypustek, odnoga, wilk.
Gg. wszystkie gatunki drzew liciowych wypu-
szczaj odrole z pnia, a niektóre z korzenia,
Sy Iwan.

"2) — , Sieden in ber Seiter , szczebel , g. bia.

3) —-, in ben genfterrähmen, oprawa ober osada
drewniana szyb okiennych , szczeble szyb o-
kiennych, listewki drewniane. Cr,, dzi opra-
wiaj tafle w oknach , nie w oów', ale w li-

stewki drewniane i szpary wylewaj kitem.
S prof fen, v. n. m. f. wyrasta, puszcza, wydo-
bywa si , wytryska , wypuszcza pdy, —
prty, Sylwan.

Sprójjling, m. (ber) latorol, szczep, odrol, prt,
— treiben odrole, prty wypuszcza. 2) — , po-
tomek, plemi, pokolenie, plemiennik.

Sprud), m. [ber| wyrok, dekret; przypowie,
senteneya, wiersz. Gr,. roenn bie Sadje jum —
fommt i;dy sprawa do sdzenia w Sdzie —
przypadnie, Bt©.; cf. przywoana bdzie, 9??.

Sprüche ano ber SJibel miejsca z Pisma w.,
beffer wyroki z pisma \v. SBeife Sprüche mdre
rymy, Orl 43, b. 3o-uberfonnel. Ginen Spruch
tl)Utl (za)wyrokowa.

Spruchbud) , n. (baö) ksika wyroków, *sen-
teneyonarz, B.

Sprüd)elchen, Sprüd)leiu, n. (baS) przyp<
wiastka, gadka.

Sprud)reid), adj. naukodajny; pouczyteluy, 9tu

b. wyroczysty, peen myli piknych, do
bry< h zasad, B.; cf. treciwy.

Spruchreif, gotowy do skadania wyroku (np,

sprawa, w której wyrok zapa moe.
Sprüd)t»ort, n. (baö) przysowie, przypowie,

f f. S-ridjmort.

Sprubeln, v. n. m. b. wytryskiwa; ciec, j. SJ.

bie fprubelnbe Quelle w ciekcym zdroju , PK.
298; cf. bluszcze, L.; kipie, (aud) fig. mit etro.— czm. Stuff.; ciurcze, ciurka, szcze-
rka, L.

Sptubelnber lüiis sypicy si niemal mimo
wiedzy dowcip.

Sprubeiropf, ro. (ber) f. SJraufefopf.

Spruljcn, v. a. unb n., einen flüfflgen ober aufl Hei'

neu Jhcilen beftehenben Äötper mit einer ^eftigfeit

um fiel) her bei breiten ,unb auf folche Slrt berbreitet

rüClbcn, bryzga, rzucaj wystrzeliwa drobnmi
czstkami. Gj. bie SBolfen fpiiitjcn »Regen drobny
deszcz pada. my. ^uiifcn fpruhen iskry rzuca
unb neulraliter: iskry padaj», cf. parsk

n-

!ID.
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iskry — przerwa milczenie, Poj b. planen,

fnifrern.

Sprung, m. [ber] skok, g. u, pd, g. u, sus, g.

u unb susy, Pi., hasanie, Sinen rrung mad)en
da susa, f ©afc. 2) ber Sprung, fig. ber fcbnelle

Uebergang bon einem ©egenftanbe auf ben anbei n

ot)iie 9lütffid)t auf bie bajroifdjen liegenbe SSerbinbung,

przeskok, przerwa. 3n bollern Sprunge w skok,
pdem. Slut bem Sprunge fein ober fteben by pogoto-
wiu, zacieka sie, wanie zabiera sie do czego.
3)lit einem — za jednym skokiem, ginem auf bie

Sprünge fyflfen dopomódz do czego, naprowadzi
kogo na co. Äeine grojje Sprunge machen tonnen,

b. i. nichts roidjtigee aue SRangel ber .©ülfemittel

unternehmen tonnen nie módz dokaza wiele; nie
moe sobie wiele pozwala. 2fua bem Sprunge
fommen — wyj z taktu, wyskoczy z drogi.

2) Das ©la Ijat einen — szklanka ma rys,
rozpadlin, szczelin.

©prüngerifch, adj. jum Sprunge eingerichtet, sko-
czny, a, e, j. S3, piosnka skoczna.

©prungfertig gotowy do skoku.
Sprungriemen, m. (ber) fasulec, g. lea, rzemie
kiórym konia zuchwaego fasuj i gow rzu-
ca oduczaj, przypiwszy koniec jeden do po-
prgu, a drugi do gby, Tr.

Sprüijern,
f. Faulbaum 1).

Spucfen, v. n. m. b. fpeicn, piwa, plu. 2) —

,

f. fpufen.

Sputffaften, m. (ber) spluwaczka (a), L.; splu-
wareczka, SBarfcf).

©puben, fid), v. rec. beffer: fputen, pieszy si,
kwapi si.

Spuf, m. (ber) ber Sann, bae ©eräufd), haas,
wrzask, g. u.

2) — , befcbroerlid)e ^inberniffe, ambaras, g. u,

trudno.
3) — , ein ©efpenf, pokusa, strach, straszydo,

upiór; cf. przeszkoda. Sr,. Bajki o przeszko-
dach, o duszach etc. DD.

Sputen, v. n. m. b. pokutowa, straszy, prze-
szkadza, *wankowa, feiten. ©J. a prawda to,

e tu co pokutowao w zamku od kilku dni
i jeszcze pokutuje, a si ludzie niechc w no-
cy we wsi pokaza, Skarbek. Sr. niebo-
szczyk m jej po mierci chodzi, t. j. straszy,
przeszkadza. Sr. w domu pewnym tak mocno
straszyo (eS fpufte), i go waciciel opuci
musiat, nakoniec odkryto stracha i wzito
sprawców tej psoty do aresztu (a). S8 fpuft

in feinem Äopfe, e« iffc mit feinem SSerftanbe nicht

richtig przewraca mu si webie, cierpi pomie-
szanie zmysów, pstro mu w gowie, aud) bom
SSinbbeutcl, kolce, tarkoce mu webie jak w
mynie.

Spufgefchicbtc, f. (bie) bajka o strachach.

Spule, f. (bie) an ben Spinnräbern eine hohle SRóhre

beu gefponnenen gaben aufzunehmen, szpula, szpulka,

Stuff. 2) — , ber geberfiel, dutka, *szypka, szy-
puka, *pipa, cz pióra piaszego dta, pieniek
pióra} 3) — , bie SBeberfpule cewka.

Spulen, v. a. na cewki zwija, szpulowa, na
wija.

Spülen, v. a. póka, wypóka, potaka, wy-
my. 2) — , ale y. n. m. b\ fdjctlen, oWewa, py-n chebocc si o co, np. o wodzie kiedy
lie brzegi} podmywa.

Spülen, n. (bo) pókanie, potakanie.
Spülfajj, b. (ba) miednica do pókania szklanek.
©pulförmig cewkowaty.
©pul ig ober Spülicht, n. (baö) ba3 Spülmaffer, po-

myje, PI. g. pomyjów.
Spulrab, n. (bas) koowrotek do szpulowania,

szpulrst, $r.=Sßoln.

Spülmanne, f. (bie) naczynie do pomywania.
Spülmaffer, n. (bae) woda do pomywania; f. aucri

Spulid)t.

Spulrourm, m. (ber) glista (Cat. ascaris).

Spunb, m. (ber) szpunt, g. u, cf. zatyczka, wtul-
ka, babka; 2) —, ber meitbere Jbeil bee ^)0lje8

unter ber äMinbe, biel, f , ohton, g. u ober oblo,
f., Sittb.; cf. rdze, eig. ber Äern, bas SKarf, ber

«Uebbig.

Spunb bohier, m. (ber) wider szpuntowy ober

wider do wiercenia szpuntów.
Spünben, v. a., beu Spunb 3umad)en 1> (za)szpun-
towa. 35a8 S3ier — szpuntowa piwo} cf. in

Souteillcn korkowa, eig. berpfropfen, sufcblagen.

SDc)! in gäfjer — nik w beczki ubija.

2) —, retter bermittelft einer cm bem 8tanbebe=
finblichen guge ober Stutf) cm unb in einanber fügen

unb bermittelft foldjer gefpünbeten S3vetter überleben
Ober befleibeu, futrowa, oboy, okry zbija-
nemi lub w siebie wpuszczonemi deskami.

Spunbgelb, n. (ba«) szpuntowe, g. ego, B.; czo-
powe, g. ego, äßarfd).

Spunbhffen, PI. f. Dberhefen.

Spunbhobel, m. (ber) hebel do fugowania desek.
©pUHbig(ee .&0I3) bielowate drzewo.
Spunblod), n. (baö) dziura szpuntowa, *wrona u

beczki, szpunt.
©punbbfabt, m. (ber) szpuntpal, g. a.

©punbfäge, f. Cbie) pia do wyrzynania szpon-
lów, t. j. otworów.

Spunbsapfen, m. (ber) czop, szpont.

Spur, f. (bie) ein Ginfchnitt, Siubrucf, befonbere —
bon bem ©ange einee Ringes in bem SBoben, lad,
trop, szlak, g. u, poszlaka, L.; ba$ ©eleife eines

SBagens, kolej, g. ei.

2) — , fig. ein SRerfmal, lad, poszlak ober po-
laka. Sr,, bez poszlaki zarazy, SPp. Gj. uczy-
ni odezw do uczonych Polaków (so. Thorla-
cyus) czyli znajduj si jakie polaki lub
wzmianki w dziejach naszych o runach i brak-
teatach Polskich (a), Aut. Sr. ktoby o skra-
dzionej tabakierce powzi jaki poszlak (a)}
et. znak, g. u, pitno, szczt, szcztek, eigentl.

Ueberbleibfel. Sr/ ee ift nicht eine - babon nie-
masz tego ani ladu. <Der — nachgehen i za
ladem, i w tropy, szlakowa.
Sinem auf bie — fommen wyledzi, wpa na

lad, znale lad. Äeine — fjnben adnego la-
du nie znle.

Spuren, v. a. ledzi, tropi, szlakowa, docho-
dzi; dostrzedz, czu co. Si. man fpürt feinen

Sdjaben am Scibe, bibt. adnego obraenia nie
znale na ciele ober beffei nie mona adnego
uszkodzenia Ober szwanku na ciele dostizedz.
äßaö heft bu an mir gefpürt, bibl. cóe znalaz
we mnie, cóe na mnie zmiarkowa, wytropi,
zwachat.

©puren, n. lba&) ledzenie, szlakowanie.
Spürer, Spürhunb, m.(ber) wye, g. a, äßarfd).

©pürfraft, f. (bie) wch.
Spurre

f. Slcferneifcngrae.

Spurftein, m. (ber) kamie na którym s wy-
ciski lub pitna dawnych zwierzcych lub ro-
linnych cia,

f. Slbbnicf.

©puten, fid), uwija si, popiesza si.1

Spülten, v. n. m. 1)., fpeien, plun, piwa.
Spüren, n. (bab) plunienie, plwanie.
St! interj. ftill, postój, cyt! cicho.

©taar, m. (ber) szpak (Sat. sturnus, L.) 2) -, im
Sluge, bielmo, katarakta. <Der graue — bielmo
szare, katarakta. 2)er fd)rcar3e — czarna le-
pota. SDen — frechen zdj katarakt, przekó
Ober przern katarakt, Dz. z dr.", f. fted)en.

3)er — beim ieh zacig, zawlok.
Staarblinb, adj. bielmooki, a, ie, ober bielmo na

oczach majcy.
Staat, m. (ber) glanjenbe unb foftbare «gmlfemittel für

bas 2Ceu§ere be§ gcfeüfcbafllichen SebenS, befonbere
prächtige Äleibung, strój, g. stroju, gala, okaza-
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lost., wspaniao, parada, pompa, szumno,
przepych, sziai, $reufj.*^0ln.

2) — , ein Skid), ein Sanb, cine Rcpublif, pa-
stwo, kraj; stan, g. u, rzeczpospolita, g. rze-
czypospolitej; cf. Hzd, Hzdownicza wadza,
Kr s. pp. 44U; cf. najwysza wadza krajowa,
©O ; cf. skarb, eig. Der Sd)at3. 25ie Creu'fjifchen

Staatfn Pruskie kraje, — pastwo. 2)ie Per*

einigten Staaten Pon Simerira zjednoczone stany
Amerykaskie. einen großen Staat fuhren ober

machen strojnie si nosi, stroi si przepy-
sznie, ober — — na przepych, pyszno y; cf.y po pasku, na wielkiej stopie, SEBj. Staat
auf etmaö machen 'strzpi sie na co, czai si
na co, spuszcza si na co. (Einen Staat im
Staate bilöen stan w stanie formowa, SP. (o
ydach mówic).

Staatenbund m. (ber) zwizek pastw.
Staatenciefchichte, f. (bie) historya pastw.
Staatenfunbe, f. (bie) statysiyka.
StaatSam, n. (baS) urzd publiczny.
Staatsangelegenheit, f. (bie) interes pastwa,

sprawa stanu.

StaatSauSgabe, f. (bie) wydatek krajowy.
Staatsbeamte, m. [bet] urzdnik pastwa —

publiczny.

©taat&beborbe', f- (bie) wadza krajowa, rzd.
Staatö bing er, m. [ber] obywatel pastwa, —

kraju.

StaalSbame, f. (bie) dama stanu, sztatsdama,

ffluff ; dama honorowa przy dworze; 2) —

,

fdxnm. lalka, strojnisia.

StaatSbegen, ro. [ber | szpada od parady.
StaaSbienft, m. (ber) suba krajowa, rzdowa,
urzdowanie publiczne.

Staa'tSeinfünfte, pi. dochody pastwa.
Staatsgefangener, m. ein, niewolnik stanu, SP.,

wizie stanu, Pi. winiowie stanu, (a), —
— gefdngnifj, n. tbaS) wiezienie polityczne.

Staatögefcbäft, n. (ba6) zatrudnienie rzdowe.
StaatSgefeft, n.

|
baft ] ustawa pastwa.

StaatSfaffe, f. (bie) kasa rzdowa, skarb.

Staate fleib, n. (bad) suknia galowa, suknia
honorowa, t zack i, ubiór galowy, mbrn.

Staatbriughcit , f. [bie] polit; ka.

StaatSfunfl, f. (bie) sztuka rzdzenia.
Staatsmann, _ m. (ber) polityk, g. a, statysta,

czowiek biegy w sprawach publicznych,

Rzdzca stanu.

StaatSminifter, m. (ber) minister stanu.

Staatsoberhaupt, n. [baö] naczelnik pastwa.
StaatSpapierc, pi. papiery rzdowe, asygnaty.

Staatsrat!), m. (ber) rada etanu; 2) radca stanu,

radzca ohywatelski, lefiteres eig. ©tabtiatt).

Staatsrecht, n. (baS) prawo polityczne, — sta-

nu; prawo pospolite.

6r. ile prawo pospolite pozwala, stwierdza
— konfirinujeniy etc. bas tßripilegium, fo weit es

baS — erlaubt, doc.
StaatSreltgion, f. (bie) religia pastwa.
Saatsruber, n. (bas) styr rzdów. DaS — er»

greifen obj rzdy pastwa,
Staatftfadie,, f. ibie) bie Staatsangelegenheit, interes

pastwa, sprawa rzeczypospolilej.

StaatSfchulb, f. (bie) dug narodowy, — kra-

jowy.
StaatSfcbulbfcbcin, m. (ber) asygnata na dug

krajowy.
StaatSfefretair, m. (ber) sekretarz stanu.

Staa tSfiegel, n. (baS) piecz pastwa.
Staa&ummóljung, f. (bie) rewolucya, niby

rozwalenie formy rzdu
, gwatowne przeina-

czenie , przeistoczenie — —

.

Staat&bevbrechen , n. (baS) wystpek stanu,

Kr s. IX. 205. zbrodnia stanu.

Staats berbred)er, m. [ber| zbrodniarz poli-

tyczny, — stanu.

StaatSberfaffung, f.f(bie) forma rzdu, konsty-
tucja pastwa.

StaatSPerWaltung, f. (bie) rzdzenie rzeczypo-
spolilej, - pastwa: cf. zawiadywanie krajem.

StaatSrcagen , m. (ber) powóz od parady
galowy.

Staatöwirtbfdjaft, f. (bie) ekonomija krajowa
albo polityczna, gospodarstwo krajowe.

Staatonnffcnfcbaft, f. (bie) polityka, umiejtno
polityczna.

Stnb, m. (ber) ber Stocf, laska, kij, g. kija,

prt, g. u; 2) — , sztaha, drg; j 83. elazny;
3) — , eine ftafjbaube, klepka, bednarka; 4) —

,

bie höbern Dfftjiere eines leeres, sztab, g. u, sztab
wojska. (5$. feinen — weiter fetjen, b. f). Weiter

gel)en dalej i, dalej wdrowa. ©en — Über

einen brechen zama nad kim lask, fig. skaza
kogo na mier, potpi kogo.

Stäbchen, n. ibao) laseczka, sztabik
, g. a,

drek.
Stabcifen, n. (baS) elazo w sztabach, — szta-
bowe, — sztabikowe, Tchn.

St iibeln, v. a, mit Stäben berferjen , tyczy,
tyczkami podpiera.

Stabbolj, n. (baS) klepka, g. i. 2) drzewo na
klepki zdatne.

Stabboljlnaare, f. (bie) klepka towarna , doc.
Misk, 1816.

Staböarjt, m (ber) lekarz sztabowy.
StabSoffijier, m. [ber] oficer sztabu ober oficer

sztabowy; cf. Sztabs officer, Szk. .
Stabsquartier, n. (baS) kwatera sztabu.

StabWurj, t. Boe drzewko (Sat. abrotanum\
SBilbe — f. ©efemfraut (Sar. artemisia campestris).

Stachel, m. |bcr] ein £)ing welches fticht, ein fpife>

gcS aSerfjeug unb ein fpifeiger Jbeil eines ÄßrperS,

,v 83. ber 33iene do; kolec, bodziec, ocie,
grot; cf. zaka; — an ©ewäcbfen bodak ober
hodak, bodzieniec, L.; kolka ober PI. kolki.

Spricht». Sr ifl mir ein — im Sluge jest mi cie-

rniem na oczy ober jest mi zakniem ober jest
mi sol w oku. SSibcr ben — letfcn wierzga
przeciw ocieniowi. 2)en — Wetjen groty zao-
strza, Nieme. — beö JobeS bodziec mierci.

Stachelbauch, m. (ber) czworozb, g. cbu, pla-

skosz, cf. kolcobrzuch, nach Jar., (Sat. tetrodon
mola eig. AlumPfifd), f. 83lumenbad), unb — hisp-
dus Äugelfifd)».

Stachelbeere, f. (bie) agrest kosmatka,
f. (Shrift

beere, paarige -
f. Gbrifrbeere, haarige.

Stachel beerftraud), n. (baS) krzak agrestowy.
Stadielfifcb, m. (ber) jeówka, Kl.; cf. ryboje,

Jar.
StachclgraS, n. f. 83ufcbgra6.

Stachelig, adj., Stadnin babenb , mit Stacheln btx-

feben, fig. beifjenb, ciernisty, (Sat. aculeatus, Bot.;

kolczysty, kolcy, dowaty, fig uszczypliwy,
dosadny; ftachelige SBorte uszczypliwe sowa.

Stachel traut, n. f. ßauftechel.

Stad>etn, v. a. mit einem Stachel ftechen , dem
uku, zakó, ubo

; fig. bó, napdzi.
Stad)elnufj, f. f. Sefuitcrmufte.

Stad)elrebe, f. (bie) mowa uszczypliwa.
Stachelrieb f. 3liebgra8, jaefigeö.

Stad)elfd)rift, f. (Die) satyra.

Stacbelfdiroamm, m. |ber| kolczak, L.

Stad)elfd)Wein, Stacbeltbier, n. (bas) jeowiec,
(Sat. bystrix), nad) Jar. jeozwierz.

Stacheten^oun, m. (ber) ober Stacfctenjaun, o-

parkanienie w sztachety, (a), p. parkan ze
sztakiet Ob. w sztachety.

Startet, n. (baS) eine {Reifte *ßalifaben, ipoburd) ein

offener {Raum bor bem Suflmige bewahret wirb, eine

äSerjäunung oon aufrcri)t ftel)ciibcn Satten, 'sztakie-
la, be ffer sztacheta, (a).

Stabt, f. (bie) miasto, im 8tuff. gorod aud) grad,

im äBenb. gard, baber Stargarb eine alte — bebeu^
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let. <?£. in ber — w miecie. 25ie 2(lftabt stare

miasto. EUeuftabt nowe miasto , cf. nowogo-
rod, nowogrod. Die fefte Stabt miasto o-

bronne, warowne. Die umliegeiiben <tabte oko-

liczne miasta.

Stabt* (w zoonych): miejski.

fetabtberoohner, m. (ber) f. ©labtet.

Stabtamti, n. (bab) miejski urzd.
Stabtbud), n. {tat) ksiga miejska.

©täbtd)cn, n. (tat) miasteczko; cf. miecina
febr fleineS unb unbebeutenbeg — Gj. Cyceron
zrodzony w miecinie woskiej otrzyma kon-
sulat, SP.

Stubtcommanbant, m. (ber) komendant miasta.

Stabtb"iener, m. (ber) miejski suga, pachoek
miejski.

©tabteorbnung, f. [bie) urzdzenie miast; usta-

wa o urzdzeniu i przywilejach miast.

©täbter, m. (ber) mieszczanin, g. a.

©taDter in, f. (bie) mieszczanka, mieszczka.
©täbteoerein, ni. (ber) zwizek miast.

©tabtgänfefttfj, m. f. ©affenmelbe.
_

©tabtgemeinbe, f. tbie) gmina miejska.

©tabtgerechtlgfeit, f. f. Stabtrecbt.

©tabtgertcbt, n. (ba6) sad miejski.

Stabtgericbtorath, m. (ber) Had/.ca trybunatu
miejskiego

Stabtgefbräcf), n. (ba§) to, o czem wszyscy
w miecie gadaj i przedmiot powszchnej
rozmowy w miecie.

©tabtgraben, m. (ber) rów miejski, fossa

miejska.
©tabtbauS, n. (ba8) ba§ SRalbbanS, ratusz, g. a.

Stöbtifch, ad. miejski, miastowy, a, e; G£. na-
trtne miastowe odwiedziny, (a).

Stabtfämmerer, m. [ber] podskarbi miejski ober
— skarbnik ?.

©tabtfämmerei, f. (bie) kamlarya miejska, ka-
sy.erstwo miejskie.

©taottinb, n. (tat) dzieci miej*kie.

Stabtfnecht, m. Lbcr] pachoek miejski, f. «öäfcher.

©taDttünbig, adj. po calem miecie gony, w
calem miecie znajomy

©taot leben, n. (bat) ycie w miecie, — mia-
stowe

©tabhn abraten, n. (ba§) banie brukowe,
(a) 31.

©tabtmauer, f. (bie) mur miejski.

Stabtmilij, f. (bie) milicya miejska.

Staotueuigfeit, f. (bie) nowina miasta, — po
miecie goszona.

©tabtobligation, f. (bie) obligacya miejska, as-

sygna<a na dug miasta.

©lab tobrigf ei t, f. (bie) zwierzchno miejska.

©tobtpbl)Hfu8» «>• >ben fi^yk miejski.

Stabtratb, m. { bet] rartzea miejski, konsyliarz
miejski i 2) — , ber SDcagiftrat, magistrat, g. u,

radu miejska.

Stabtrecbt, n. (ba8) prawo miejskie.

©tabtrichter, m. (ber) sdzia miejski.

Stnbtfcbreiber, m. (ber) pisarz miejski.

©tabtf chul e, f. (bie) szkoa miejska.

Stabtfolbat, m. (ber) onierz miejski.

© ta b 1 1 h e i l , _
m. ( ber ) bat ©tabtbiertel , cz

miasta, dzielnica miasta.

©tabttf) ot, n. (tat) brama miejska.
©tabtoerorbnete, m. (ber) deputowany miasta
(zasiadajcy w radzie municypalnej).

©tab tooflt, m. (ber) wójt miejski.

©tabtoogtei, f. (bie) wójtostwo miejskie. 2)
areszt, koza.

©tabtmage, f. (bie) waga miejska, aud) — ra-
tuszna.

©tabtroall, m. (ber) way miasta.
Stabtiüüppen, n. (bag) berb miasta.

Staffel, f. (bie) bie Sbroffen einer Setter, bie ©tufen
einer Xxtype ober ähnlichen Dinges , ber ©rab , bie

Stufe, szczebel, g. bla, stopie, g pnia, pitro,

L. 2) — , ein böljerneö febief ftebeiibeo ©efteü, bef.

bei ben fötalem, auch ©raffelet szteluga, pulpit.

©taffette, f. ibie) ein gefchroinb reitenber sßoftillion,

roelcber bon einem ^oftamte auf jemanbee erlaugen
abgefebieft toirb, sztafeta, umylny posaniec.

©taffiien, v. a., mit bem nöti)igen 3"bebör berfefjen,

auöbulp, befejen; j. S3, ein Äleib, einen ^ut.garni-
rowa, ugurnirowa, opatrzy, stafirowa, bra-

mowa, wystroi; 'wypucowa, nad) SBarfch.

©taffirer, m. (ber) stahrownik, g. a.

Sta ffi rung, f. (bie) statuowanie, garnirowanie,
przystrojenie.

Stag, m. ober Stagg, f., einJau, ben SDtaftbaum bom
feft ju galten sztak, g. u, obsztak.

Stagnol, n. (tyrich Stanjol) gu biinnen Slattern ge=

fcblageneä 3i«'i, cyna patkowa
, f. SJlattjinn,

staniol.

Stagfegel, n'. (ba8) agiel sztakowy.
Slalji, in. (ber) stal, g. i; cf. buat, g. u, L.; fig.

miecz. Jener— stalka.

©tahlarb ei t, f. (bie) stalowa robota, wyrobki
ze stali.

Stahlbab, n. [ba6| kapie! elazna (w wodzie
czstki elaza mieszczcej w sobie).

Stählen, v. a., Dorftählen, nastali, nadstali, sta
naduy, — nadstawi. ffg. harten, stali,

hartowa , kamienic , eig. in Stein berroanbeln.

Den SJcuth ftärjien umys hartowa, umys, u-
twierdzi.

Stdl)lern, adj. stalowy, stalny stalowny,
stalisty.

Stabifabrif, f. (bie) fabryka stali.

Stal)lfeber, f (bie) spryna ze stali, — sta-

lowa. 2) pióro stalowe.

@taf)lhammer, m. (ber) stalownia (a)?, hamernia
do kowania stali.

Stahlharte, t. (bie) twardo stali.

Staljlfnopf, m. (ber) guzik stalowy.
Stal) I ft ich, m. (ber) staloryt, rycina na stali

odbita.

Sta blf raut, n. f. Gifenhart, gemeiner.

Stablroaffer, n. (bao) woda elazna, SBarfd).;

*stalista woda aud) woda stalowana , woda ko-
walska,

f 2ofd)ir>affer.

©taljr, m. (ber) ein Sangbogel, gem. bie Sbre&e,
szpak, g. a

© t at)t , m., ber Sdjafbocf, baran, g. a, tryk.

Stäbren, v. n. m. h., — laffen, przypuci barana
do owcy.

Stall,, m. [ber] stajnia, obora, chlew, g. a, eigentf.

im «öochpoln ber ©chroeinftall, im $r.=<poln. ift eS

aber aud) ber SSietjftall unb stajnia ift blofj ber

Sßferbeftall bei ben $r. $olen. Gj. im Stall ftehen

na stajni stoje, — sta.
©tallbaum, m. (ber) przewora, pobocze, L.
©tallbienft, m. (ber) suba wojenna.
Stallen, v. a. unb n. m. h., harnen, mokrzy, mo-
czy, szcza.

2) - , in ben Stall ftefien, na stajni po-
stawi;
—

, fig. fid) bertrogen, zgadza si. Gj. güchfe
flatten nicht mit Sßölfen lisy i wilki niezgadzaj
si z sob.

©tailfutterung , f. (bie) pasienie na stajni.

Stallgelb, n. (ba6) stajenne, g* ego.

©talltnecht, m. (ber) stajenny, g. ego, SBarfd).;

cf. *koniuch; cf. masztalerz, eig. Steitfnecbt; cf.

L. staje nnik.

Stallfraut, n. f. ^»auhedjel.

©tallmagb, f. (bie) stajenniczka, L.
©tdllmeifter, m. (ber) koniuszy, g. ego, cf. sta-

jenny, ©O.
Stallung, f. (bie) tat tarnen, mokrzenie; 2) —

ber Stall, stajnia.

©talluböhnen, ein Stäbtdjen, Stoupiany, Pi.

Stamm, m. (ber) eine© Raumes, odziemek, odzio-
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rock , B.5 pie, g. pnia. 2) — , ein ©efd)led)t,

pokolenie, ród eig. Stbfunft, plemi, rodzaj,

szczep, o;, u: gniazdo, eig. SReft in ebler 23cbeu=

rung: cf. kolebka eig. SSiege. Spiid)ro. Der Äp=

fei fallt nicM mcit Dom —jabko nie daleko od
jaboni pada; cf. jaka ma taka i na, SSarfd).

— eineö SBortÖ pierwiastek, ródosów. 3) —

,

eine Stenge Siebeö einer Slit, fo fern biefclbe auf cine

bauerbafte Slrt Der 3flhl «nD ©fite nad) erhalten roirb,

inwentarz, k a.

Stamm altern, PI. pierwsi rodzice, przodkowie,
Sßarfch.; cf. pierwsze plemi, SBarfd).

Stammbaum, m. iber) jenealogia, drzewo kre-
wnoci , rodzicielstwo, jonealogiczne drzewo,
(al; aud) drzewo jenealogiczne, Teatr.

Stammbuch, n. ibn8) imionnik, g. a, cf beffer

imiennik, ä&j., ianj album, sztambuch, B.

Stammbucbftabc, m. (bei) gtoska pierwotna, li-

tera pierwotna.
St am in chen, n. (ba8) pieni ek, pniak , szczep,

pionka, eig. ein 5Bilbling.

Statu meifen, n. {bab) dióto.

Stammeln, v. a. unb n. m. I), jka si, zajka
si, bekota, zacina si w mowie, *niomota.

fig. niemiao (zajkliwie co mówi).
Stammeln, n. (bab) zajkanie si, jkanie

si.
Stammelllb jkajcy si, zajkliwy, a, e.

Stammen, v. n. iii. f. bon einem Dinge herfommen,

pochodzi.
Stämmen, v. a. feiten fallen, f. abftämmen, ci,
spuci drzewo, zrba. — , einen gefällten Saum
mit ber Sljt ber Quere nach bon einanber tbeilen

knowa drzewo; — , mit bem ©tämmeifen bearbei»

teil, f. aueftämmen, dótowa, dlótein wyrobi.
9t -, feft flüljen, feft fetyen , krzepko postawi,

przyprze, przypiera, uprze, Stuff Sj. fid)

mit ben giijjen anftämmen oprze ober opiera si
nogami. Den (Sllbogcn auf ben Jifa) flammen
oprze si okciem Ober wesprze si okciem
na stó. "Cr flammte bie Sinne in bie Seite njl
si ober wzi si, Ober podpi si pod boki.

Stämme bid) "nicht "511 biel, fträube, róiberfelje bid)

nicht JU febr nieopieraj si za bardzo, niewzbra-
niaj si zbytecznie; 3) — , bämmen, ftaueben, j.

S3, bai SSaffcr, tamowa, zatamowa wod.
Stämmen, n. {bad) opieranie etc.

Stammenbe, n. (bab) odziemek, ocinek, L.

Stammer, m [berj podpora, podpórka, fluff.

Stammerbe, m. 'ber) dziedzic rodowy, dziedzic

rodzinny, familijny.

©tammgaft, m. (ber) go codzienny.

Stammgelb, n. (baö)bae capital, »icizna, ka-
pital, g. u.

2i -, im gorftmcfen: eine Grfenntlid)feit , roeldx

bie gorftbebienten für bie Slurocifung im ©anjen ber=

faufter Stämme ober S3äume betommen, pnio-

wszczyznai pniowe, g. ego.

Stammgut, n. [baój dziedzina, dziedziczny ma-
jtek, familijny — , ordynacya; cf. dowierno-
rctwo , leljtcree foli aber Sebngut bei&cn unb nidjt

fideikomis, f. Slllobial.

Sta mml) a ft, ftämmig, pieniowaty, 9ÖJ., pniaczysty,

mocny, krzepki, krpy, gruby.
Stammhalter, m. Ibcrj plemiennik, g. a.

Slammbaub, n. tbaöi gniazdo, dom rodu ober —
pokolenia, — familii.

StatnmholJ, n. (bab) same odziemki drzewa ober

odziemkowe drzewo; 2) — f. Dberholj , las

wielkony, rose drzewo.
Stämmig, ndj. einen Stamm habenb ,

pniaczysty,

odziemkowaty ober pienny, befonbetö in 3ufa"l*

men'ctjungcn . j. S3. !)od)ftümmig ,
wysokopienny,

Syiwiin; unb donony, U o bus z.

Äurjftämmlg niskopienny.

2) — f. ftammhaft, bid", fteif unb flarr, zsiady,

osadny, zwizy, krzepki, krepy, mocny, gruby,

pniaczysty. ge. Piast by wzrostu zsiadego;
cf. ko nóg równych i osadnych , P. Ja«, ze
Swisloczy.

Stammtanb, n. (bat) kraj rodowy, (od które-
go inny pochodzi).

Stamnileben, n. (ba8) lenno rodowa, — fa-
milijna.

Stammleifte, f. (bie) lunia.
Stammler, m. (ber) jkot, g. a, jakala.
S t a m m l i n i e , f . ( bie ) linia 'ober dzielnica

rodu.

S tamm od) ó, m. (ber) ber Sulle, byk, g. a, buhaj,
bujak, stadnik, g. a.

Stamm reg i ft er, n. (ba6) baö ©efd)led)tóregifrer, je-
nealogia, rodowód, g u, rodosów, g. u ?.

Stammrolle, f. (bie) rodowód? äifitit. 9S , spis
rodowy (osobl. zobowizanych do suby woj-
skowej).

Stammfchroeiii, n. (baS) kiernoz, g. a, chujec,
babon bas piattbeutfehe Äujel.

Stammfpradje, .frauptfpracbe, f. (bie) pierwotny
jzyk, pierwiastkowa mowa.

Stammfl)lbe, f. (bie) syllaba pierwiastkowa.
Stammtafel, f. (bie) tablica jenealogiczna.
Stamm ba ter, m. (ber) powszechny ojeiec, Krs.Do w. S. 13S, alte Cbition; pierwszy Ojciec,
pierworodziec ober pierworodzca, (a); plemien-
nik, L.; rodonaczelnik, patriarcha, antenat,
szczep nad) Bohusz, (£$• wywód historyczny
Sarmatów jako zaszczepców i pierworodaców
narodów Sowiaskich, (a).

Stammbermächtnifj, n. [ba] fideikomis; cf.? do-
wiernorectwo ?,

Stamnummanbte, m. (ber) wspólplemiennik,
11 o c z.

Stammbolf, n. (baö) lud pierwotny.
Stammmappen, n. ibaö) herb familijny, — ro-
dowy.

Stammwort, u. (bad) zrzódosów, g. u, wyraz
pierwotny, rodosów, eigen«. baö ©efd)led)t8regi=

fter; cf. pierwiastek, stówo pierwotne.
Stämpet, m. (ber)

f. Stempel, stepel.

Stampfe, f. (bie) ein äBerfjeug jum* Stampfen, baba,
stpor, g. a.

2) — bie $orm, in ber etroaö geftampft rotrb,

stpa, stpka.
3) — , bie Bearbeitung burd) baö Stampfen, Hu-

czenie (stporem).
Stampfen, v. a., burd) Stampfen bearbeiten, jerfo«

fjen, tuc, utuc, Praes. tuk, Praet. tuk. <?J.
mit bem gufje — tupa, tpa nog

Stampfen, n. (bas) tuczenie. Daö Stampfen
mit bem gufj tupanie, tpanie.

Stampfer, m. |bcrj eine jerfon, roeldje fampff,
tukc/., g. a.

2) — , ein SBerfaeug jum Stampfen, tukado,
tuczek, g. czka, stpor, g. a.

Stampfmüble, f. (bie) myn stepowy, 'tucznia,
*ilukarnia, *stpornia, myn stporowy; cf. fo-

lusz, eig. bie SBalfmühle, cf. deptak, g. a, PI. i,

(a) mo bie »pferbe treten, 3Bj.

Staub, m. Iber] bau Stehen, stanie, 'stojenie,

stan, g. u, *stojestwo. 2) — , bie Slrt unb SSeife

Wie man flehet, stan, pozycya, pooenie, dola,

sytuacya; bergleid)C: 3ufi fl nb, Sage, Umftanb; ber«

gleiche Mang, stan, stopie, g. pnia, kondycya,
ranga, godno, dostojestwo, profesya. (Sr ift

in gutem Stanbe, dóbr adnych nie ma, a porz-
dek ma dobry, Khmlc.

3) — , ber befummle Ort, luo man ftel)t, stano-
wisko, miejsce, plac, staneya. 6j. feinen Stanb
auf bem (Shore l)aben, mie miejsce swoje na
chórze. 2)er — beb Ärämcrö auf bem Ölarfte

miejsce ober plac na rynku, gdzie kramarz
stoi. Der bßd)fte — beb SBafferö najwyszy stan
wody.

Die Stanbe cinco »leidjo stany Pastwa.
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©tanb halten sta w kroku, dotrzyma miejsca,
— placu, nieucieka, stawi pole, trwa do-

trwa w czem. Ciii Scilla im baulichen Staube

erbalten dom w porzdnym, naleytym sianie

utrzymywa. Sch babe r>ier feinen guten Stanb
niedobrze tu stoj, niewygodno mi lu, moje
pooenie, moja sytuacya nie dobra, zte miejsce

mam. 6in febroerer ©tanb trudne —, cikie o-

kolicznoci, trudno, twardy sk, ciki ka-
waek, w cikim razie, — przypadku jestem.

3u ©tanbe bringen do skmku przywie, —
przyprowadzi, uskuteczni co, dokaza czego,

sprosta jakiej rzeczy, zrobi co; cf. sklei,

skojarzy, Semanben aufjer — fetjen , etroaS 5U

tl)tin przeszkodzi komu w czem, e niepotrafi

czego dokaza, wyzu ober pozbawi kogo spo-
sobu (monoci) czynienia czego.
3u —e fommen do skutku przyj, dopie,

doj do skul ku. (Jg. traktat ten niedoszed,
(a), einen Älrchenftanb halten stójk kocielna
mie lub trz3Tma, t. j. kaza sloje zkarbonka-
mi przed kocioem dl» zbierania jamuny. %m—e fein by w stanie, Sn ben — feigen postawi
w stanie , GO. w dobry stan przyprowadzi,
przyprowadzi do stanu, Aut., w dobrym sta-

nie postawi. — halten do*ta, dotrzyma placu.

DaS ©chlof ift in ben febonften — gefefct przypro-
wadzony jest zamek do stanu najokazalszej
piknoci, (a). 3n ben — feljen, etro. ju tbun po-
stawi w monoci zrobienia czego. (£$. to po-
stawi Rzd w monoci uorganizowaniä etc,
fa); to postawio nieprzyjaciela w stanie ci-
gania naszej floty, (a); Igr. komissya rzdowa
wojny niedostatek funduszu pokry w mono-
ci si znalaza (a). £er ©tanb ber llnfchulb
stfin niewinnoci. Der — ber (Srniebrigung stan
unienia. SSon bobem — e wysokiego rodu, u-
rodzenia, — stanu ober wyszego stanu. Sn
ben — ber heiligen (Ehe treten w stan wity
maeski wsiapi. 25er lebige — eines Sötanneö

bezestwo. j)er lebige — eineS SSeibeS ywot
bezmeski. — bezmny. SSon geringem — e ni-
szego stanu, — urodzenia, pospolitego — , u-
bogiego stanu, miernego urodzenia.

©tanbart, f. tbiei f. ^ifamfnabenfraut.

©tanoarte, f. (bie) eine bei ber SReiterei üblid>e ffetne

gabne, sztandar, g. u; cf. proporczyk bon
proporzec.

Stanbbilb, n. (ba6) bie ©ilbfdule, posag, g. a.

©tänbrben, n. (bas) eine fuije OTufif, roelcbe man
bor finem .fraufe ober genfter ftehenb , bringt , mu-
zyka przed domem lub oknem, serenada, mu-
zyka podokienna z powinszowaniem.

Stanber, ra. (ber) ein aufrecht ftehenbeS Stücf §3au=

holj in einem ©ebäuöe, eine ©äule, sztandar, (a);

slup, g. a, supiec, g. pca, podstawek, podsta-
wnik, L.4 filar, g. a. 2i — , ein ©efäjj, ein 2)ing,

roorin man etroaS ftehen bat, stgiew, g. gwi.
2)er — ? beö 3"-ggainS chomolec, L.

Stänberftocf, m. (ben ul, g. a.

StanbeSebre, f. [bie| honor stanu.

©taubeSerböbung, f. (bie) postpienie w sta-
nie; dostpienie wyszej rangi.

Stanbegebtihr, f. (bie) godno stanu, dosto-
jestwo

©tanbeegemajj f. franbcsmafjig.

StanbeSherr, m. (ber) ber Freiherr, Baron,
g. a.

StanbeSherrfchaft, f. [bie] Baronija, Baro-
nostwo.

StanbeSmifjig, adj. stosowny do stanu, przyzwoi-
ty, przystojny, eig. Ollftónbig. 2)—, adv. podug
godnoci, podug stanu.

©tanbeSperfon, f. (bie) osoba znakomita, —
znaczna, dystyngwowana.

Stanbeoerfaffung, f. (bie) forma rzdu na sta-
j

nach oparta; urzdzenie zgromadze narodowych,

Stänbetierfamm'lung, f. (bie) zgromadzenie sta-

nów, Sejm.
©tanbgelb, n. (baö) targowe, *stanowe, g. ego,

miejscowe, g. ego.

©tanbbaft, odj. stay, stateczny, krzemienny,

flg. eigentlich mie ein geuerftein fo feft. — adv. stale,

statecznie.

©tanbboftigfcit, f. (bie) stao, stateczno.
©tänbifd), ad. do stanów nalecy, staiio-

wski ; eine ftdnbifche SSerfaffung forma rzdu
stanowska.

Stcnbort, Stanbplaij, m. (ber) stanowisko.
©taubpunft, m. (ben stanowisko, pozycya
©tanbquartier, n. (baS) stanowisko, kwatera,

lea, PI. lee.
©tanbrecbt, n. (baö) hjenn man einen in groben

Serbred)en begriffenen Solbaten na* furjer Unterfu*

chung fogleid) auf ber ©telle üerurtheilt ,
(Cat. judi-

cium slut.'iriuin), sztandreclit, gorce prawo, L.;

wojenny sd na miejscu, Ruff. — halten woj-
• skowy sd na miejscu wykona, odprawi,
zoy.

©tanbrebe, f. (bie) mowa przy pogrzebie, —
pogrzebowa, mowa pogrzebna; cf parentacya,
gos miany przy pogrzebie; exoita; Trój.

©tanbfchaft, f. (bie) bie Cigenfchaft, t>a eine $erfon

ein £anbftanb ift; bie 2anb= ober 9teicb6ftanbe jufam«

men genommen, stanowstwo.
©tange, f. [bie| sztaba, prt, g. u, stenga, Stuff,

unb^r^oln.: drg, g. a, erd, f., tycz, f.j

stroisz, laska, wdzido;
©olb* uub Silberftangen sztaby zote i srebrne,

(a); eine ©tange am hjjferbejaum drek elazny
u uzdeczki.

35ie — beim .frirfch, bie beiben langen Steile eine©

^)iifd)get»eibe§ , dwie dugie odnogi lub rosochy
rogów jelenich.

3)ie jragerftange, 3obevftange powerek, g. rka,
I.. Sr,, einem bie ©lange halten uj? si za kim,
stron czyj trzyma. Sie ©tange am Spief
drzewce u wóczni. (Eine — Satf laska, laseczka
laku; cf. 3^- labka w patyczkach. (Sine —
(Sifen sztaba elaza. £Me — beim Sabacf tabaki
i tytunie w rollach, sziangach, katotach etc.
(a), (fr. kruki na dugich i mocnych erdziach
osadzi potrzeba, P. Jan. Sei ber — bleiben

trzyma sic jednego toru ,* zosta przy jednej
rzeczy , nieoddala si od celu ,

— gównego
zamiaru.

©tfingel, m. (ber) pieniek, g. ka, odyga, kc&e,
badyl, g. a, L.; prt zió, L. 2) — , ber ©tiel am
Dbfte szypuka, ogonek owocowy.

© langem, v. a., mit Stangen berfeben, 3. S3.

^)0p'en, tyczy, np. chmieli tyczkowa.
©tangtneifen, n. <baS) elazo w sztabach, —
sztabowe, — sztabikowe.

©tange nfeber, f. (bie) sprzeyna spustowa,
SRilit.

Stangengebifj, n. (baS) uzda z drkami.
©tangenleinroanb, f. (bie) eine ärt gemobelter

Seinroanb mit übergefchlagenen gäben , nicht fo biebt

ale ber 3 lü 'U'd). cyn kowate pótno; cf. kostko-
wate, wzorzyste, floryzowane, Tr.

©tangenpferb, n. (baö) biejenigen Sßferbe, toeldje

gleich cor bem SBagen an ber Deichfel gefpannt »er=
ben, ko dyszlowy.

Stangenjaum, m. (ber) mnnszluk, g. u, 89uff. ;

krygówka, uzda z wdzidem; cf. krygowe
wdzido, eig. Srechjaum.

StaniSlauS, m. Stanisaw, g. a.

Stanf, m. f. ©eftanf, smród, g. u, swd, g. swdu,
eig. Äoblenaunft. (Sr,. — für J)ant miasto wonnych
rzeczy smród; cf. za moje yto jeszcze mnie
pobito.

Stdnfer, m. (ber) smrodziciel, paskudnik, 0-

brzydnik, mierdziuch, g. a; 2) — , eine Sßeifon

roeld)e aus SSorföi^ alles burcbfucht, czowiek
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wcibski, szperaa, szperlueb; 3) —, ein 3«n =

fer, klótnik, zwadca, •warchol', g. a, podszczu-
wacz.

Stänferei, f. [trie] paskudztwo, smród; 2)-, ein

3-Tlf, zwada, zwada, kótnia, *gomon, lialas,

*szaszor, eig. ber 8ärm, alt* unb $r.^$oln. 3) pod-
szczuwanie, zoliwe plotkarstwo

Stänfern, v. n. tn. h. kurzy, paskudzi, mier-
dzi, smrodzi, *suli. Gj. eiu Bud) burd)ftän=

fern ksiki; wartowa ober szpera w ksice.
2) kótnie podegiwa, zwady szuka.

(Stanniol f. Stagnol staniol.

Stanje, f. (Die) stanca, B.; fehlt in ber ©ebeutung
oon Ser6$eilc im Slbelung; wiersz, rzdek, beffer

strofa, zwrotka, 4P j.

©tapel, m. (beri ein ^aufe; eine Unterlage, ein ©e=
iüft lüorauf etmaö rillet stos, g. u, skad, g. u,

kupka; ein *iarj mo Schirre gebaut roerben okr-
towisko, warsztat, binduga ein Ort mo bie Sßolen

ihre ©efä9e bauen. ©tapel aló gefeijliche 9lieberlage

bon SSaaren skad towarów. Gin - ^olj stos

drzewa. (Sin - Jhalcr kupka talarków. Gin

(Schiff Don — laffen okrt spuci z warsztatu, (a).

Stapelbar, adj. bem ©tapelredjte untermorfen prawu
skadowemu podlegy.

©tapelgerechtigfeit, f. (bie) prawo skadu, (a).

Stapeln, v. a. skada, ukada.
Sta pel ort, m. (ber) ber ©tapeiplatj miejsce ska-
dowe, L.; cf. binduga.

Stapelred)t, n. (baö) prawo skadu, (a) ob. —
skadowe.

Star, m. (ber) f. Staar.

Stargarb, ein Stäbchen Starograd, g. u, bebeutet

eig. tfltftabt auö bem 3Benbifd)en.

Starf, adj. mocny, tgi, krzepki mit ©efunbfieit ;

silny.

2) — , adv. mocno, krzepko, tgo. (Sr. floiT

In ber franjofifchen Sprache mocny w jzyku
Francuzkim, (a); ftarf madien rozmocni; ftart

roerben zmocni si; ftarf an ber 3ahl liczny, a.

e. I)er ftärffte ber befte kto mocniejszy, ten lep-

szy, Aut. Mom us aj cf. kto *duszy z dzie
bierze drugiemu ciasto. 3)ie ftorfe ,£>anb ©ot.'eö

wszechmocna rka Boska. Sin frarfer Sßinb tgi
wiatr, potny wiatr, wiatr wielki, ~ gwato-
wny, straszny, eig. fdneetlid). Gin ftarfeö ©eroit=

ter grzmot wielki, straszna burza, ©eftern roar

ein ftarfeö ©emitter wczoraj byt okrutny grzmot,

okrutnie grzmiao, cf. gruby — in äkjug auf

ben Umfang: ein ftarfer Sanb gruby tom.

Sie ©efeUfrijaft mar fel>r ftarf kompania bya wie-

lka, liczna Sie Slimee ift 100,000 501 ann ftarf ar-

mija liczy lOO.O'.IO ludzi ob. skada si z —

.

Stärfblau, n. (bao> krochmalik.

Starte, m. (ber) mocny, g. ego.

Starte ober ©tärfe, f. (bie) nieberbeutfd) für baö

fflleißnifche : gärfe, jaowica.

Starte, f. (biet bie ©lacht moc, g. y, sia, krzep-

ko, lgo, f.

Stärfc, = Xucfe, ^{©. Sänge unb Starte beö S3al=

fen dugo i grubo obet miszo belków.

2) — , Äraftmehl, krochmal, g u, cf. reydo,
r. = ^Sotn. , aud) mitunter in SSarfchau üblid) cf.

mczka.
«mnerf. fflenn man baö £eutfche: Joggen ge«

quetfd)t auofprid)t [o cntftcht barauS tao 8uff. unb

alt^oln. ro, re, unb oon ro bau adj. rany,
baö verbum rey fiärfen, babon reydo.
Gj. feine — in ben .ftänben haben nie mie siy
w rku.

©tärfemittel, n. (baö) rodek wzmacniajcy, le-

karstwo na zmocnienie.

Starten, v. a. wzmocni, posili, utwierdzi,

zmacnia, umocni
Den ffllagcn fiärfen posili odek, — wzmocni,
pokrzepi odek i Gj. nic bardziej nie utwier-

dza odka, Nieme.

Gg. £ieSBäfd)e fiärfen krochmali bielizn, rey
bielizn, SJJr.^oln.

©tärfenb wzmacniajcy, umacniajcy, posilny,
posilajcy.

©tarfleibig, adj. *ciaowity, a. e; mocnej kon-
stytucyl, dobrej tuszy.

©tärfmehl, u (ba3) mka z krochmalu, — z re-
ydo.

©tcirfmiitbig, adj. mny, *zmeyy, mocnego
umysu.

Startling, f. [biel wzmocnienie, posiek, zasiek,
posilenie, pokrzepienie. 2) krochmalenie, Pr-
enie.

©tärfuiigöinittel, n. (ia&) f. ©tärfemittel.

Staro ft, m. (ber) ein bornehmer Beamter, roelcher ein

ÄÖnialicheö Schjoft mit bem baju gehörigen oft an*

fehnlicheu ©ebiete oerroaltet, bie ©erechtigfeit in bem=

felbeu t)anbl)abet u. f. f. unb ungefähr ta& ift, roaö

ehebem bie ©rafen in eutfchlanb maren, Starosta.

3(n inert. Sn bem alten Sd)lad)tgefange ber Co»
len: Bogarodzica mirb ber ^»crrfcher ber -£>6lle Sta-
rosta piekielny genannt.

Staroftei, f. (bie) Starostwo.

©taroftin, f. | bie] Starocina.
£>er Sohn beö Staroften Starocic, g. a.

©te Sochter beö Staroften Starocianka.
Starr, adj. unbiegfam, fehrfteif, stay, zdrtwia-
y, zgrabiay , skociay, stwardzialy, stwar-
dniay; 2) — , fig. bon unbiegfamer @emüthö=
art krnbrny, uparty, zacity, uporny,
uporczywy Gj. bie ftarre ober erftante .franb tr-
twa, drtwa rka, (a); farr anfehen bystro
patrze , wytrzeszczy oczy na co. Wlepi
oczy w co; cf. zrzenica wryta, DD.; cf.

oczy koem stany, supem stany, SBarfcf).;

cf. *dulcze, $r.=$JJolll.

Starrblinb, adj. cakiem lepy; ebler zupenie
ciemny.

Starre, f. (bie) f. Starrheit.

Starren, v. n. in. h., ftarr fein ober roerben dr-
twie, martwie, zgrabie, skocie, sztywnie.
Gj. bie 4JäJibe ftarren mir martwiej mi rce, eig.

fie crfterbcn. Slllein bor groft ftarren zgrabiay,
skociay rce.
©anj crftarret zdrtwiay, a, e.

©tatrhelt, f. (bie) zdrtwiao, stwardnia-
o, f.

©tarrfopf, m. (ber) uparta gowa, uparty Jeb, u-
porny czowiek, nieprzeparty —

.

©tarrfßpfig, uparty, krnbrny.
©tarrframpf, m. (ber) letarg, SBj., zachwyt, za-

ch wat, *8zubet?
©tarrfinn, m. (^er) upór, g. u. uparto.
©tarrfucht, f. [bie] odrtwienie zupene, zdrtwia-
o.

Stót, adj. unbcmeglid) feft_; anbaltenb, beharrltd), be<=

ftänbig, mocny, krzepki, niewzruszony, usta-

wiczny, stateczny, cigy.
©tätig, adj. bon einem jjferbe, roelcheö nicht bon ber

©telle ä" bringen ift, ba eö gehen foUte, niezmiej-

scowy, narowny, J. SS. ko, zacity, narowi-
sty, ustay ko eig. ein abgetriebenes Cferb; cf.

(Sj. ko rozpiera sie na miejscu, Orl. 31.

2) — , ununterbrochen fortbauernb, anhaltenb, be«

ftänbig, cigy, stay,
f. ftät; eine — c proportion

ciga proporeya.

©tätigfett, f. (bie) narów, narowisto, zacito.
2) stateczno, stao.

©tatif, f.tbie») ©leid)gemid)teiel)re statyka.

«Station , f. (bie) ber ^oftmech el stacya ober stójka,

(a). 2) — , eine anfehnild)c SJebienung, ©telle urzd,
g. edu, posada.

©tatift, m. (ber) berjenigc meldjer beö ©taatßred)tö,

ber ©taatölüiffenfd)aft ftinblg ift statysta, polityk,

g. a. 2) —, auf bem Shcatcr bie)enigen tnelche bie

Wolle ftummer Hcrfoncn fpiclcn etatyst», »kior

grajcy rol niemej osoby.
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©tatiftir, f. (lit) bie SSiffenfchaft bon ber natürlichen

unb politifchen Skrfaffung eines Staates statystyka.

©tatiftifer, m
f. ©tatift statystyk, g. a.

©tatiftifd), statystyczny.
©tafio, n., ein ©eftell morauf man etroaS ftefft, pod-

nóe, podstawa, staluga, (a).

©tatt, f. (bie) bie Stätte, bie Stefie, ber Ort, piatj,

miejsce.

2) — , Präp. regiert ben gen. zamiast, w miej-

scu, miasto czego.

«Statt haben b. i. beleidigt roerben miejsce mie, cf.

zachodzi, odby sie. Gj. przeciwko dokumen-
tom niezaskaronym (zawczasu), wiadectwa
miejsca niemaja, RS. Crr. Soffen ie meine Sitte

Statt finben niech proba moja znajdzie miejsce

ober skutek, przychyl si do mojej proby, ze-
zwól na moja prob, sko si do mojej pro-
by, wysuchaj moj prob. 2ln unferei «Statt

na miejscu naszem, za nas, zamiast nas, miasto
nas. 3« Statten fommen, b. i. rooäu [beförberlid)

fein przyda si do czego, zda si na co, cf.

nadarzy si komu; dogodna rzecz.

Die sßräclnfton pnbet Statt prekluzya miejsce
znajduje, HS.
gr

;
miabym prac (eö ift bie Sfebe bon biefem

SBÓrterbuch) WWc Pana Dóbr. na wygodzie, Le-
lowski. Die Slrbeit gebet gut bon ©fatten robota
idzie sporo; cf. udaje si dobrze, idzie pomyl-
nie.

SSon Statten geben, b
;

i. feinen guten Fortgang ha*

ben dobrze si powie, — uda si, szczci
si, poszczci si, dobrze si powodzi, *pu-
y, pomylnie wypa, sporym by.
lin Statt beS äRanneS w miejscu ma, zamiast
ma, miasto ma.

©tätte, f. (bie) miejsce.

©tättegeib, n. f. Stanbgelb.

Statten, v. a. m. h. = fielen matten, feflen, ift

veraltet unb mir in 3"K»nmeiif^ung.<m üblich, j. S3,

abftatten, beftatten, auSftatten, geftatten, erftatten.

©tatt baft, adj. maS eingeräumt ober bereinigt »er»

ben fann, dopuszczonym ober pozwolonym by
mogcc3T

,
przypustny, dopustny, godziwy, do-

puszczalny; cf. B. to co ma miejsce, przypu-
szczalny; 2) — f. 9ted)t8beftänbig, gültig prawo-
mocny, wany.

©tatthaftigfeit, f. (bie) godziwo, suszno,
prawno.

Statthalter, m. (ber) übertäubt eine jebe Cßerfon,

roelcbe einer anbern Statt ober Stelle bertritt; cf.

Sat lociservator unb SCratij. Lieutenant, biefe S5e=

beutung ift nur in einigen gälten gebräuchlich zast-
pca; 2) — , am fib lid) ft en: berjenige, roelcher be8

Sanbeöherrn ober ber -ftöchfren Dbrigfeit Stelle in

einem Sanbe ober in einer Sßrobinj "bertritt namie-
stnik, wielkorzdca, ehemalS Starosta, guberna-
tor; cf. Sztadhuder (in .fjollanb).

©tatthalterei, f. (bie) baS ©ebiet, bie SBobnung, ber

$)atlaft eines Statthalters powiat
,

pomieszkanie
namiestnika, gubernija.

©tatthalterfchaft, f. (bie) feine SEBiivbe. fein ©ebiet,

wielkorzdztwo, namiestnictwo, gubernija.

©tattlid), adj. prächtig, foftbar, okazay, postawny,
udatny, wspaniay, znaczny, przepyszny. 2)

— , Uortrepd), borjuglich wyborny, przdny; 3)
— , einen guten ©djein habenb, fcheinbar, pozorny.

Stattlichfeit', f. (bie) okazao, znaczno, cf.

postawno.
©tatüe, f. (bie) bie SMlbfäule posg, g. a, statua.

©tatuiren, v. a. przypuszcza co; cf. utrzymy-
wa, gin SSeifpief — da przykad cisej spra-
wiedliwoci.

©tatur, f (bie) bie SeibeSgrofje, EeibeSlänge. SBuchS
wzrost, g. u, statura, posta, cf. uroda befonberS

bom fchónen Sffiuchfe.

(Sin Sftenfch bon guter Statur, — bon gutem SSuchfe

Mrongovius, Deutsch -Poln. Wörterbuch, 2,Lief.

urodziwy czowiek, postawny. SSon [feiner —
maego wzrostu.

©tatut, n. (baS) statut, g. u, ustawa.

Staub, m. (ber) proch, py, kurzawa, kurz, g. u.

Siemanbem — in bie Sluaen [treuen, b. i. ihm etroaS

galfcheS borbilben, urn if>n 311 hintergehen, piasku
nasypa komu w oczy, zamydli oczy, otuma-
ni kogo, omami kogo. gj fleh aus bem ©taube
mad)en pergn, SBarfd). ;

pierzcha, uciec, ze-
mkn, da drapaka; cf. nogapan, w nogi. (Sc.

wymkn si, a si kurzyo za nim. Sm
©taube liegen w prochu lee. §lu8 bem Staube
erheben wydwign kogo z prochu, wycign
kogo z i>iedy. Sem— e gleich geachtet fein po-
dobnym by prochowi.
Dünner Staub, proszek drobny. Den — abtoi»

fchen ociera z kurzu, wykurza, kurz omia-
ta, kurz otrze, okurza. Staub fähret auf
wznosi si kurzawa. Den Staub bon ben gu§ert

abfdjfitteln otrzsn kurz z nóg swoich.

SfaubaftermooS, n., StaubgemächS bisior, g. u. L.
Staubarlig pyowaty.
©taubbebeeft kurzem okryty, zakurzony.
©taubbehalttiifj, n. f. Staubbeutel.

©taubbefen, m.; [ber] baba do obmiatania kurzu;
cf. Staupbefen.

Gin fleiner ^anbftanbbefen mioteka do zmiatania
kurzu, äßarfch.

Staubbeutel, m. (ber) baS ©taubbehalfnifj gówka
pykowa, KI., (Sat. anthera).

Staubblüthe, f. (bie) kwiat pykowy.
©taubbürfte, f. (bie) szczotka od kurzu.
Stäubeben, n (baS) pyek, proszek, g. szku.
©tauben, v. n. m. h., ©taub bon fid) geben kurzy
si, kurz ober py wj'dawac.

Stäuben, v. a. Staub erregen, als ©taub ftreuen,

einen in ©taub berroanbelten Körper ftreuen pyl
wzrusza, kurzy, nakurzy

; przesiewa,
pruszy, pyli; '2) — , bom staube reinigen, wy-
kurzy, z kurzu oczyci.

©tauber, in. (ber) mioteka, baba ober szczotka,
do zmiatania kurzewy w pokojach, Tr. ; *kur-
zydlo, beffer okurzado; 2) — , pies legawy kró-
liki i zajce popdzajcy, Tr. ober wye.

©tauberbe, f (bie) próchnica, (a); pruchnica,
Sylwan.

©taubem, v. a. tinb n. m. I;., bom ©taube befreien

wykurza;
2) - , auf* unb forttreiben wezgna , spdzi,

wjTstraszy;
3) — , begierig fuchen szpera, przetrzsa.

©taubfaben, m. (ber) nitka pykowa, Ki.; pr-
cik, g. a; prcik nasienny, Tr. (ot. filamen-
tum unb stamen?); rooflige ©taubfaben puch.

©taubgefäfj, n. (baS) naczynie pykowe.
©taub ig, adj. <Btaub entbaltenb zakurzony, peen

kurzu, — pyu, pykowaty, kurzem zaszy,
kurzawy peny, zapylony.

©taubfolbe, f. (Sat. anthera), cf. $oln. puszeczki
Bot.

©taubmantel, m. (ber) paszcz od kurzu.
Staubmehl, n. (baS) omleciny, PI.; stochmal, g.

u, py mczny *kurzyna, L.

Staubregen', m. (ber) deszczek drobny. — mit

9Binb zadymek (ddysty), menie.
©taubfanb, m. [ber] py; drobny, miaki piasek,

kurz.
©taubfchmamm, m. (ber) bedka kulkowa, KI.,

Sat lycoperdon purchatka, kurzawka.
©taubmeg, m. (ber) supek —, supik owocowy

<?at. pistiilum); bie Stabe, bie Deffnung beS Stern*

pels, beS StaubmegeS ber Sflanjen znami (stigma)

jest sam wierzchoek supka, w nim otwór jest

bardzo szczupy, przez który si peek dostaje

do supka, Ii.
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©taubiuolfe, f. (bie) tuman kurzu, g. u; eificfen*

be —en tumany duszcego kurzu (a).

©tauchen, v. a ubija, upakowa; szturcha.

Daö SBaffer ftauchen wstrzymywa , hamowa
wod. Den £anf, glad)8 — konopie, len na ku-

pki skada, na store stawia.
©tüubchetl, n. iba6) krzewina, krzaczek.

Staube, f. (bie) ein ©cmäcnß, melcheß ni()t in einem

©ramme in bie .pöhe meidft, fonbern mit mehreren

Seifern au8 ber SBurgel auffcbiefjt ,
überhaupt ein

Strauch. SJufch, Stocf, befonberß aber ein dJemächfe

mit mehreren holgigen ©tämmcii, welche im £erbfte

nid)t abfterben kierz, g. krza, krzew, g. u, krzak,

g. a.

©tauben, fid) v. rec. krzewi si.
@taubengemäd)6, n. (baß) krzewina, krzewista

rolina.
©tau ber ich, m. f. ftifdjmelbe.

©taubig, adj. krzewisty, podkrzewny == Sat.

suffruticosus, Bot. — merben krzewi si.

©tauen, v. a. m. I)., f. [tauchen, baö äßaffer [tauchen,

f. abbämmen, wod tamowa. Die äBaaren in ein

©cblff flauen towary upakowa na okrcie.

©taunen, v. n. m. f>., bor Bermnnberung gleichfam

ftumm, unbemeglid) baflel)cn, ben l>od)ften ©rab ber

Skrmunberung begcid)ticnb, zdumiewa sie.

©tauneneiregenb zdumiewajcy, zadziwiajcy.
©taupbefen, m. (ber) mioteka, chosta, pomioto,
smaganie u *kaku, beffer u prgierza. — geben

smaga.
©taube, f. (bie) rózga, bicz, chosta.

©tauben, v. a. chosta, smaga, rózgami bi.

©taupenfd)lag, m. (ber) chosta, wysmaganie,
sieczenie rózgami.

©ebenfraut, n. brzanka, g. i, L.; cf. chabrek
czerwono brunatny (Sal. phleum).

©ted)apfel, ni, bielu, g. u. bielu dzidziera-
wa (Sat. datura, datura stramonium) f. Dornapfel

cf. ffluff. durinan; cf. ostropierz, Äafrhubifd) in

©lohnt).

©techbahn, f. [bie] ber lange ebene Bläh, mo man
mit Saiden gur Cuft nad) einein aufgefegten 3ie'e

ftid)t miejsce lub szranki, gdzie na ostre goni
lub dzidami do mety mierz.

©ted) bom, m. f. £>irfd)born.

©techeiche, f. f. Jfjulft.

©ted)eifen, n. (baö) elazko do wyrzynania o-

ptatków, Tchn.
©techen, v. irr. a. m. h., Prs. ich fted)e, bu ftid)ft,

er [licht, Imperf. id) — , er [tad), Conj. bafj id) —

,

er ftäd)e, Imper. [tid), Part. Prt. geftod)en, bon fpig*

gigen fingen, ober mit einem fpitiige» äßerfgeuge in

einen Äörper bringen unb benfelben oerrotinben kó,
przebi, bó, koln, uszczkn, ksa, (bon

Snfeften, ©chiangen) cig. beifjcn; cf. pchn, eigentl.

ftofjen; cf. szczypn, cig. fncipen.

(Sr,, ein ©chroein ftcdjen, b. i. tobten, ^wini za-
kó.

2) — , burd) fredjen bearbeiten rysowa, rzebo-
wa, sztychowa, ry, wyry.

3) — , im Äartcnftoiele zabi, Tr.j zabi wy-
sz kart, äßarfd). uub nid)t zbi ?, L.

4) — , fid) fted)cn uku si, zaku si.
(Sj. 9Jad) jemanben ftcdjen chcie pchn jkogo,
mierzy do kogo, zaclec si do kogo chcc
go ugodzi ober przebi, wymierzy sztych na
kogo. Stach bem SKinge ftcdicn na ostre goni,
do piercienia goni, PK. 123; cf. (a) do kóka
godzi ober — trafia, do punktu mierzy,
äßarfdi. Sn ber fteifc fted)cn, bibl. potrze pit.
Gr fam angeftochen, b i. mit mciten ©dritten ober
langen Seinen einhergegangen kroczy, *kraczal
»i, szerokiemi i sporemi krokami nadchodzi;
cf. posuwistemi kroki pyn po klasztorze,
Krsk.; cf. *przywkroi si.
.fcerborfterhen b. i. bor anbern Dingen merriid) em=

bfunben merben przebija si na wierzch, wy-
datnym by, uderzy w oczy, przerazi.
(finen tobt [ted)en przebi kogo. URit ber Sabel

ftcdicn ukó ober zakó ig.
Den ©taar fted)eu przekó ober przern kata-

rakt, Dz. zdr. 5 zemkn szpilk bonk we-
wntrz z oka lepot sprawujc, Tr. ; zdj
komu bielmo z oka, przekó bielmo ober kata-

rakt. Daö ift roeöer gehauen nod) gefiod)en (f. ob.

genauen) ani solone ani pieprzone, ter bzdere;

ni w kijki ni w drewka, ani be ani me, plecie

troje niewidy, to niema ani adu ani skadu.
Der ÄiiKl ftid)t tyn, b. i. er ift fehr mutbh)illig,_ ober

ber «gmfer flicht ihn chleb ma rogi, nie wie co

ma czyni od rozpusty ober swawoli — , rozpu-

sta go bodzie, nie ma "miru ober *skrontwy,
*rupi goj cf. Sat lasci vitas; cf. bryka. (&e.

ten ko bardzo bryka, trzeba mu uj obro-

ku; cf. ma chleb rogi, a ndza nogi.

atafen ftedjen darnin skopywa, B.; beffer darni-

n rzn, ffläarfd).
"

©l)iben [tedjen, b. i. fiel) gu

dngftlid) mit Sluffuchung beß aBortberftanbeß befd)afli=

gen; eine auö ben Sefcfcbulen entlehnte Wi. wo bie

Äinber bie ©l;lben mit fpitjigen ©riffeln äeigen só-
wka wybiera, bardzo by skrupulatnym.

Bctfchaft fted)cn piecztk sztychowa, auch rzn;
j. 33. kazaem sobie wyrn piecztk; cf. ry-

tów a.
Sr,, fte merben [eben meld)cn fie geftod)en haben ujrz
kogo przebodli. Die ©onne [tid)t soce piecze,
— dogrzewa, soce pali. U8 ftid)t mid) ill ber

Seite, kole inie w boku. Die OTilg [tid)t mich

czuje klocie w* ledzionie. Sn bie Slugen ftedjen

w oczy bi, uderzy, kó.
Sn bie ©ee ftedjen wyj pod agle, 'popyn
na otwarte morze. Die ©d)lange fticht w ksa.
Sie ftid)t mit ber 3"nge mie mit bem Sd)iii)ert ona
tak jzykiem tnie, jak mieczem. Dornen fted)en

ciernie kole.

©ted) en, n. (ba6) kócie, bodzenie, rycie; — in

ber ©cite kócie w boku; cf. kolki.

©tedjer, m. (ber) eine Cßerfon meldje [tid)t kolc3',

niby *kolaez, *kolnik; cf. sztycharz, g. a. 'i)

— , ein äßerfgeug gum ©tedjen narzdzie do kó-
cia, kolec, bodziec, niby *kolidlo.

©ted)fliege, f. (bie) mucha kolcu, L.
©tedjlaub, n., Stechpalme, f. f. ".frulfr.

©ted)ling, m. (ber) ein {(einer gifch 'jwica, ko-
luszka, cf.

:
Bl>Boln. knty, nad) Pohse; flehe So»

fd)in, Belagerung Dangigö 457, f. ©tichlinge,

©tedjpfricmen, m. f. SÖefemfraut ,
(Sat. spartium

scopraium).
©tecl))üinbe, f. (bie) kolcowój, I,.

©teef brief, m. (ber) list goczy.
©teefen, m. (bei) kij, g. kija, laska, prcik, prt,

g. a, palcat. '2l~m — gcljen o kiju chodzi.
©teefen, v. n. m. I)., (irr. Imperf. [raf, Part. Prt,

geftodjen, »geftoefen) an einem Orte auf eine fefte mi«

bewegliche Sli't befinblid) fein tkwi e, siedzie, <?£.

in ©diulbcn fteefen (kwie po uszy w dugach,
zaduonym by; ftccfcn bleibeil uwizn, za-
bm, zosta si. 3n ber ^iiebigt ftccfcn bleiben

zamilkn w kazaniu, — usta, stan, zaci
si, zakrztusi si.
Sm Äothe fteefen bleiben w bocie uwizn, u-
grzzn, zabrn. ©tcdfcn laffen zostawi, o-

puci, porzuci. Den ©d)luffel [teefen laffen zo-
stawi klucz. 3d) mili ba8 uicht_ fteefen laffen ja

mu tego niedaruj, nie zostawi ja tego tak
Ober bez pomsty, nie zapomn ja tego kawaka.
3m Srrtfjum ftccfcn zostawa w bdzie.

II. — , aid v. a.
%

reg. ein Ding in ba6 anbere

tl)iin zatkn, utkwi, wetkn; woy, wci-
bi, wrazi, wsadzi, wepchn, wpycha ; cf.

opina na gowie, B. Sn bie ^ianb ftccfcn wra-
zi w rk; g. S3, jaki Jegomo wrazi mi
rk pewny papier, Kom. Sdy u Wójta;
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wrazi komu w ap. 6$. jak mu tam co
wcibi w ap, zaraz zacz szczeka inacz j,

Aut. ©elb in etmaä fiecfen oy pienidze na
co, fi(J. Woy pienidze w co.

©ich in Äoften ftecfen wie ober zabrn wwiel
kie koszta, cf'. koszta, wydatki robi, czyni,
B-i fid) in ©cbulben ftecfen w dugi wpa, w
dugi zabrn, zaduy si.
©ich hinter einen ftecfeii zasania si kim, szuka
czyjej obrony, protekcyi, uj kogo sobie za
patrona, protektora, wszrubowa si w czyj.
Jaske. 6j. Den traten an Ben ©piefj ferfen pie-

czenia na roen zatkn. ®en Degen in bie

©cbeibe ftecftn szpad chowa do pochew ober —
w pochwy ober do pochwy woy. ©id) iii

frembe #änbel ftecfen miesza si ober wdawa
si w cudze sprawy, wtrca si, wcibia si.
(?£ kiedy si kto wtrca do gry nienalecy,
tedy mówi: gdzie dwóch graj, to trzeciemu
w pysk daj. Die £anb in ben Sufen ftecfen wo-y rk w zanadrze, cf. za pazuch, letjtereS

ift jroar fehr gebräuchlid), jebod) ifl erfteree ebler.

Ginen unter bie 33anf ober in ben ©acf ftecfen, b. I).

il)in überlegen fein w worek kogo wetkn, t. j.

gór mie nad kim, przewyszy kogo; cf. pod
aw wepchn; cf. w portki ober do kiesze-
ni schowa kogo, SBarfrb.

Die Äopfe jufammen ftecfen, b. h. heimlich mit ein-

nnber reben, szepta z sob po cichu, konszach-
ty z sob utrzymywa.
Die ©lange roorein ftecfen wetkn drek ober

tyczk w co.

Semanbem etroag ftecfen, fe. b. ihm insgeheim Stach*

rid)t baoon geben da komu zna o czem po kry-
jomu, szepn komu do ucha. Den Stage! in bie

SBanb ftecfen god w cian wetkn ober

wbi.
Sn SBranb ftecfen zapali podpali. S" -öoffart

ftecfen, bibl. pychy si trzyma. Sm Äotb ftecfen

tkwie w bocie ober ulgn w biocie, äßo haft

bu ben ganjen Sag geftecft? gdziee tkwia przez
cay dzie? 68 roeifj niemaub roo er ftccft nikt

niewie, gdzie on tkwi. Semanbem ein 3' e ' ftecfen

wytkn komu kres, — cel, granice przepisa
komu. 3" 1" 3<el ftecfen postawi co jako cel,

KV. gin .fjaube ftecfen opi czepiec.

Den 9iing an ben tofler ftecfen woy obrczk
ober piercionek na palec; cf. wetkn na pa-

lec. Deine Pfeile ftecfen in mir strzay twoje u-

tknly we mnie.
Der Sitthauer fterft ihm im Statten zakrawa Li-
twinem ober — z litewska, äSarfch.

©teefen, n. (ba8) tkwienie, hamowanie, tamowa-
nie, zawieszenie, zahaczenie. 6jt. zahaczenie
negocyacyi, (a); tkwienie, siedzenie i 3n8 —
geratben niedokoczonym by, B.: cf. i opo-
rem, Aut. beffer ©toefen, ro. f.

©tecfenbünbel, n. (ba8) pek ob. wizka rózg
(prtów).

©tctfenfüfjig, adj laskonogi.

©tecfenfnecbt, m. (ber) gem. ber ©täbfe, przystaw
profosa ober stopka, cf. smagacz.

©iecfenpferb, n. |ba8] konik drewniany, bawi-
deko; drewniany ko z kijem, cacko; cf. *da-

da (m.) fig. ulubiona rzecz.

©tecfflufj, m. (ber) f. ©ticfflufj duszcy Aus, SB3.

*uduszliwy flus, Stuff.

©tecfhuften, m. (ber) *uduszliwy kaszel, beffer

duszcy kaszel,

©tetfnabel, f. (bie} szpilka; cf. 'miedzianka,
$r.=sj$oln. (Sine ©teefnabe im_ gtiber .£>eu furben

szpilki w furze siana szuka.
©tecfpfuhle, stroisz, g. a, cf. ? g. u, L.

©teefreig, n. (bag) szczep, zraz, latorol w zie-

mie wsadzona.
©tecfrflbe, f. (bie) koinik, J>. f. Delfamen.

©te ffen, m. Stefan, Szczepan, g. a. dim. Stefu,
Stefcio.

«Steg, m. (ber) eine fcbmale Särücfe für gufjgänger
kadka, mostek, awa ober awka przez wod;
— auf ber SSioline * kobyka, beffer podstawek?
Der — bei ien Sttchbrurfein wszystkie listewki
i kanlki co do formy drukarskiej nale.

©tegereif, m. ftalt Steigbügel strzemi, g. enia,

PI. miona.
6toaS au6 bem ©tegereif thun, b. i. auf ber ©telle,

ohne lange SBorbcreitung na prdce, z miejsca,
bez zastanowienia si, bez przygotowania, jak
z bicza, dopadkiem, dorywczo, natychmiast (at.
ex abrupto).

2tu6 bem ©tegereif bidjten na prdce wiersz u-
tworzy, improwizowa.

©tegereif bid)ter, m. (ber) improwizator, g. a.

©teben, v. irr. 11. m. I)., Prs. id) ftehe stoj, Im-
perf. id) — , er ftanb, Conj. bafj id) — , erftänbe,

Imper. ftehe, Part. Pre. geftanben sta, Imperf.
sta f.

stoja, mie nod) bie Siuffcn unb Sßr. = *j$olen

fprecheii, altpoln. unb SSBarfcb. stoje; cf. by.
6r,. obozem sta, na poczcie sta, na stray
sta; cf. by umieszczonym.
(Sr,, bie Uhr fteht zegarek stoi. Unter einem fte=

ben pod wadz czyj by. 3d) roeifj nicht roie

fle jetst mit einanber ftehen niewiem, jak teraz z
sob stoj , SBarfrh. 6$. jake teraz z twoja
on stoisz ? äßaifd) ; it. jake teraz u was
stoi? ©8 fteht biele8 im SBege wiele temu na
przeszkodzie stoi, Maciejowski. Sprawa
Turków stoi bardzo le, (a) e8 fteht fchlecht.

Sm Söianifeft fteht e§ nadjbrüdlid) w manifecie
wyranie stoi, (a); w tym licie stao napisa-

no, Corn. Nep. Paus. 3, 40 it. w ksidze N. nie-
stoj te sowa? Nieme.
©o l Jiige bie 6rbe ftehet póki ziemia trwa, auch

sta bdzie, äßarfd) 3Die tfugen ftehen boli Shra«
uen w oczach mu zy stoj. 65 ftanb ju erroars

ten naleao si spodziewa, (a).

68 fleht 5U bermtltben wypada mniema, (a). 68
fteht noch babin to jeszcze niepewna. SRarf) bem
Sebcn ftetjcn godzi na czyje ycie, nastawa
na czyje ycie, szuka duszy czyjej ober czy-
ha, czuwa na zdrowie ob. ycie czyje.

DaS SJcffer ftehet un8 an ber Seble, b. i. mir befin*

ben uns in bem Stugenblicfe ber größten ©efahr no
nam nad gardem stoi, t. j. jestemy w naj-
wiekszem niebezpieczestwie.
Die Sruppen ftehen ju feiner DiSpofition wojska
do jejjo rozrzdzenia stoj, (a). SBie er ftanb

unb ging, b. i. roie er geroohnlid) gefeibet roar jak
stoja i chodzi, t. j. jakie mia suknie na so-
bie. Da8 Keich rnirb ftef)en ostoi si królestwo.
©ebatter ftetjen w kmotry sta, beffer w kumy
sta, Sou. Siiet ju ftehen fommen, 3. ©. ustano-
wienie Rzeczy pospolitej drogo nas kosztuje,

(a); cf przyjdzie to nam drogo, SBarfch. Unfere

greiheit ift un8 theuer ju ftehen gefommen droga
nam nasza wolno stana , beffer przysza.
3urücf flehen muffen, b. i. jururt gefetjt roerben mu-
sie ustpi. Da8 fteljt bei ©Ott to odwoli Bo-
skiej zaley, Pan Bóg to wie naljepiej. ©a8
9teid) ©otteó ftehet nicht in SBorten nie w mowie
zaley królestwo Boe, beffer Boskie.

(58 fte()et gut mit un8 dobra nasza (Sc. sprawa),

and) dobrze z nami stoi. (?8 ftehet Übet le stoi.

68 ftehet nicht bei mir nie odemnie to zaley, nie

jest to moja rzecz. SBie ftehet e8? jak si masz?
jake to z tem? jak stoi interes, jak si ma
rzecz. Der SOtetifd) fteht _ficb gut czowiek ten

jest w dobrj'm pooeniu, (a); — dobrze si
ma, dobrze stoi, äBarfd). ©tehen bleiben zasta-

nowi si, stan, usta, stawa, oprze sie

auch stawa.
Sticht jurn S3eften ftehen nie dobrze szy rzeczy,

Orlean, 50.

46*
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6g. Po mierci ojca przed si wziem zwie-
dzi cudze krajei ch ta — — tak daleko

mnie uniosa, eni si a w Egipcie opar,

Monitor. Cj. Nauczy onierza nale3', ae-
hy bez stawania za kadem poruszeniem wci
cale tempo wykona, S z k. . Sßo finb Sie fte=

ben fleblieben? gdziee Pan stan? cf. bom 2e=

fen gdzie Pan przesta. 6r. JHibei blieb mon
ftehen na tem rzecz stana. SSir roollen babci

flehen bleiben przj- tern zosianiemj-. ©leibet hier

fteljen nnb fehet — stacie tu, prosz, a oba-

czcie, wiele ich byo, Dambrowski 21-1.

66 ftef)t ber Slofabe nid)t8 im SBege niestoi nic

na przeszkodzie, (a). 3um Stehen bringen zasta-

nowi, zatrzyma; Echenis ryba morska okrt
w biegu zastanowi moe, Dambr, (38. Skinge

bod) bie Uhr 311m flehen zastanów zegar, zatrzy-

maj zegar. Stehen laffen zostawi, niedotkn
si czego, nieporuszy czego, opuci, da po-

kój czemu, einen flehen laffen unb babon gehen

zostawi kogo i pój precz.

6r. zostawi mnie jak dudka i poszed we dia-

by, Söarfd). ©otteS Math bleibet flehen rada

Paska ta si ostoi. <Da6 Gapital ftehet auf bem

.fraufe kapita stoi na tym gruncie, domie ober

kapita lokowany na tej possessyi. £)a6 (Selb

flehet fichev pienidze bezpiecznie lokowane, pie-

nidze zabezpieczone, stoj bezpiecznie.

Sluf bem Sprunge, auf bem fünfte ftehen, b. i. im

Segriff fein zabiera si do czego, by na pun-
kcie. 68 ftehet eine Strafe barauf kara na to

czeka, stoi ober jest wyznaczona. 68 flehet bei

mir odemnie zawiso, zaley. 68 ftehet nierjt in

meiner ©eiualt to nie jest w mojej mocy, nie

odemnie to zaley. @ut, übet ftehen dobrze, le
by cf. pomylnie i, bon ber Sleibung — do
twarzy suy, dobrze lee, siedzie na ciele.

66 ftehet fd)led)t um ihn le jest koo niego, le
z nim stoi Ober kiepsko z nim, nie najlepiej z
nim.
33a ©etreibe ftehet fd)on zboe piknie stoi. 68
ftehet feft to pewna, jest rzecz niezawodn. 66
ftehet bahiu to niepewna, to jeszcze od czego
zawiso, jeszcze ta rzecz w zawieszeniu. Df»
fen ftehen otworem sta, *stoje. %m einen ftehen

sta za co, odpowiada za co, rczy za kogo.
&or bem Oliffe ftehen stan za szkod, nagra-
dza. 6,r,. odpowiem za szkod, stoj za szko-
d. 3d) ftche 311 üDienften gotów jestem do usug»
aud) stoj na usugi Paskie, SBcirfd).; aud) stoj
do usug." Die .frame ftehen mir 311 ©erge wosy
mi wstaj na gowie; wosy mi wstaj do góry
ober je si do góry.

3m lmte ftehen w urzdzie by, sta.
.frier ftehen bie Ddjfen am SÖcrge, b. h. mir tonnen
roegen eineö .frinberniffefl nicht weiter stany woy
pod gór, to jest: niemoemy dalej, tu sk, tu
hak. Sm 9krbad)t ftehen w podejrzeniu by, —
sta. 66 ftehet 8eib unb Seben barauf szyja ober

gowa za to odpowiada, kara mierci na to

postanowiona. Unter bem SJjantoffel ftehen pod
pantoflem sta. @8 fteht bir frei wolno ci. Der
<£ut fteht gut 311m ©efid)te przedziwnie kapelusz
do twarzy suy, SBarfd).

Stehen, n. (ba8) 'stojenie, stanie. 6j. lekarstwa
przez stojenie zmienionemi zostay, DI).

Stehenb stojcy; ftehcnbc6 ©etreibe stojce zboe;
ftehenbeö ffiaffer stojca woda; ftchenben gufjee
bez wytchnienia, natychmiast; cf. co ywo, w
te tropy, piorunem. Stehcnbc Sd)rift stojce li-

tery, stereotyp, stawiczka, L. Stehenbc8 .freer

hufce trwale, Kra. p. p. 429. stae wojsko.
Stehlen, v. irr. a. m. 1)., Prs. id) ftehle, bu fticblft,

er ftiehlt, Imperf. id) — , cr ftahl, Conj. bafj id), —
er flöhle, Part. Prt. geftohlcn, Imperf. er ftal)l krad,
Part, geftohlcn kradziony) kra, Praes. kradn,

Praet. krad, ukra, skrada. 6r ftiehit roie ein

Stabe kradnie jak kruk Sid) au6 bem .fraiife fteh:

len wykra si z domu; Imper. ftiehl nicht nie-
kradnij.

Stehlen, n. (ba6) kradnie nie, *kradzenie. Trój.
Stehler, m. t ber) zodziej, g. eja, feiten *kradziocu,

g, a, cf. Stuff, wór (Sat. tur.) <Der fehler ift fo

gut tpie ber Stehler jak to zodziej co kradnie,
lak i ten, co przechowywa ober przechowujcy
kradzione rzeczy nie lepszy nad samego zo-
dzieja.

Steif, adj., unbiegfam sztywny, krzepki, nie zgi-
najcy si, twardy, tgi, stay, skociay,
zdrtwiay, zmartwiay. 2)—, fig. ftarr, ftanbhaft
niewzruszony, stay, stateczny, nieodmienny.
3) — , gesroungen niezgrabny, "uwalowaty, wy-
muszony. 6in fteife6 yferb ko sztywny. Steif
über (auf) etma6 halten uprze si, uwzi si
na co, usadzi si na co, mnie si zastawia
o co, R. V. Steif roerben zesztywnie, ste,
drtwie, drewnie, martwie, skocie, zgra-
bie. 6in ftcifeS 6ombliment sztywny, niezgra-
bny kompliment. <Die güfje roerben mir fteif nogi
mi martwiej ober zesztywniay mi.

Steif unb feft glauben mocno i pewno wierzy i

fteif an ©Ott hangen mocno si Boga trzyma;
fteifcS SBefen niezgrabno, sztywno, wymu-
szenie, wymuszono. Steife Seinroanb pótno kle-
jone, SBarfd).

Steife, f. (bie) krzepko , tgo, twardo,
sztywno.

Steifen, v. a. sty, sztywnym zrobi, *krze-
pi, pokrzepia, umacnia, utwierdza. 6jr. ben

.frut fteifen kapelusz krzepi, Tr. wygumowa.
aSufrhe fteifen ukrochmali (bielizn).

2) — . ftiitjen, podpiera, podeprze. 6j. fld)

auf etmae fteifen spuszcza si na co, opiera
si, zasadzi si na czm, polega na czm.

Steifheit, f. (bie)"— ber ©lieber stao czon-
ków, ud. ton Sobten, aud) sztywno czonków,
SBaifd). — bc6 SJenehmenS wymuszono, nie-
zgrabno.

Steig, m. (bei) cieszka, droynka; 6j. t dro-
3'nk moesz i przez zagony. $luf einem —
gehen chodzi cieszka, — dróka.

Steigbügel, m. [ber] strzemi, g. mienia, PI, strze-
miona, g. mion, cf. stpidlo, Wasielewsk i.

Steigbtigelriemen, m. (ber) pulisko.
Steige, f. [biej eine Veiter ober Jrebpe drabina, scho-

dy, Pt.

2) — , cine %a])l bon jtvatijig dwudziestka,
dwudziestówka, aud) dwudziestek, dwadziecio-
r°, S- rga-

f. Stiege.

Steigen, v irr.n. m. f., Imperf.id) — , erftieg, Conj.
bafjid) -, erfticge, Part. prt. geftiegen, Imper. fteigest-
pa, wstpowa, wazi, le, azi. 6j. in bie

«frohe
_
fteigen wstpowa, dy do góry, wzno-

si si. 6*. w dzieciach denie krwi najmoc-
niejsze bywa do góry, Dzie, z dr.; cf. wyso-
ko posun si. 6$. dowód wysoko posuni-
tej cywilizacyi, Ptck. Sluf bctl Jhurm fteigen
wie na wie.
25a8 Sültit fteigt ihm in ben Äopf krew uderzya
mu do gowy, (a). £>a6 ©circuit fteigt in ben
Äopf trunek. do gowy bije, ob. idzie. 6$. któ-
rym zwyka krew do gowy popd czyni,
DD. vju ehren fteigen wyj na wysze stopnie
honoru; wykierowa si na stopie honoru,
wypromowowa si na wysoki stopie honoru.
6r fann nicht Jreppcü fteigen niemoe po schodach
chodzi, chodzenie po schodach z cikoci
mu przychodzi.
Die Moll) ift aufe hö'd)fre geftiegen ndza dosza
do najwyszego stopnia, (a). SJuf ben 89erg ftci«

gen wstpi na gór, wie, wchodzi na gór.
BJon bem Serge hcrabftcigcn zstpowa z góry,
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S5$3, zni z góry. Sluf bo§ $ferb fleigen wsia-
da, wsie na konia, dosie konia, öom Sßferbe— zsie z konia, zle —

.

3n ben SBagen — , au8 bem SBagen — wsiada
do powozu, wysiada z powozu.
Da8 Steigen beö 3öaffer8 wezbranie ober przy-

branie wody, podnoszenie si wody.
Die greife fleigen targi ida do góry. 2)a8 SteU

gen unb gatlen ber greife podnoszenie sie i upa-
danie ceny and) targów.

(Sr fam angefiiegen przylaz, *przywakroi sie.

Der gälte fteigt in bie Cuft sokó wzbija sie

do góry na powietrzu; cf. szed wzgór,
ledwie okiem docigy czowieczym, Orl. 40.

Xie Sftafete fteigt raca do góry si wzniosa ober

idzie do góry.
Steig enb, Avstcpujacy, do góry idcy, wznoszcy
si do góry dym, Dz. z dr.

Steiger, m. (ber) wstpca, wstpnik, sztejgier;
przeoony nad górnikami.

Steigerab, n. [ba8l in bem ©er)it>erfe ber Ubren ein

©bevrab bon 30 ßäbmen, tt>elche8 bon bem S3ogenra=

be umgetrieben roirb unb in beffen 3af)iie bie Zappen
beö Gnglifrhen pateno eingreifen , kóko minutowe
Ober sekundowej bied. wychwyt, g. u; tamul-
czyk. Trój.

Steigern, v. a. stopniowa; bom greife: fleigen

lliadjen
,
podwysza cen, (wzgór) podnosi

cen, wicej podawa, wyej postpowa w
cenie, droy cen, niby stopniowa cen.
_9Jcit gefteigerter Ungebulb ze wzmagajca si,

niecierpliwocig , cf. powikszy, — a, pod-
wysza.

Steigerung, f. (bie) podniesienie, podwyszanie
(ceny) ,cf. podroenie 2)— .stopniowanie Cw gram.)

Steigriemen, m. [ber] pulisko, rzemie u
strzemion.

Steil, adj. jfje, przykry, spadzisty; cf. ostrospa-
dzisty, stromy, a, e. Sj. nad stromym brze-
giem jeziora, Nieme. 3. z Tczyna; cf. pocho-
dzisty, B. urwisty, przepacisty, eig. boller Slb*

grünbe; fteil 311 gefjen przykro chodzi.
Steilheit, f. (bie) przykro, spadzisto, po-
chodzisto.

Stein, m. (ber) kamie, g. nia; cf. gaz; fleineS

©eftein szczerk, L. Gin Stein be6 Slnftofje6 ka-
mie urazu, obraenia (i opoka otrcenia,

3ef. 8, 14). 2)er — ber 3Beifen kamie filozo-

ficzny.

©tein auflefen zbiera kamienie. 9ti<ht einen

©tein auf bem anbern laffen nie zostawi kamie-
nia na kamieniu. 2)en — abheben podnie ka-
mie. 2)en — abroiljen odwali kamie.

dr giefjt roie auf einen fjeifjen — , b. i. er f)at

ftarten Surft, leje jak na gorcy kamie, t.j. ma
wielkie pragnienie.
— unb S3ein fd)lr>ören, etroaä mit biele Sibfchmü*

ren betfjeuern na dusze si zaklina, — przysi-
ga , na zdrowe czonki przysiga , t. j. pod
wielka przysiga twierdzi. (£8 mochte fid) mol)l

tilt — erbarmen kamie by sie uali. Spricht».

ein - follte fid) roobj erbarmen, cf. ledwie nie ka-
mie ma wicej wdzicznoci [temu gruntowi
na którym urós, Aut.

(Sin gehauener — cios ober ciosowy kamie
Ober ciosany kamie.

2tnmerf. Unter ciosowy kamie berftebt mail
aud) ben ©anbftein al8 fhnonhm mit piaskowy ka-
mie, SBarfd).

Ser Stein im Dbft pestka. Sn — berroanbelt

Werben skamienie ober w kamie si obróci
ober by obróconym, przemieni si w kamie.
3Jlit bem — behaftet kamie cierpicy, na kamie
chorujcy. er — im Spielbrett warcab, g. a,

bierka. (Sinen — in ben SBeg legen kamie w
drog pooy, t. j. zawad.

Steinabler, m. (ber) omignat, orze, L., f. ©olb*
abler, fehlt im Jarocki, nad) SSlumenbad): faleo
chiysaelos.

Steinalt, adj. zgrzybiay, bardzo stary, stary
jak dab.

Steinart, f. (bie) gatunek kamieni.
©teinartig, adj. kamieniasty.
©t.'einbeere, f.

f. Sarbeere. 2) f. Sninitfchfen.

Steinbeißer, m. f. Äernbeifjer.

©teinbefrhroening, — »efd)hjevbe, f. (bie) cho-
roba na kamie.

©teinbibernell, f.
f.

SMbernell.

©teinblattern, PI. gatunek faszywej ospy z
twardawa materya.

Steinblume, f. f. Seberblume, roeifje; 2) f. Sung»
linge blume.

©tejnbocf, m. (ber) kozioroec, g. ca; cf. L.
wielkoróg, dzika koza.

Steinbofjrer, m. (ber) wider do przewiercenia
kamienia, kamieniowidr, g. a; cf. perlik, eig.

ein foleber jammer.
St.einbred), 111. omikamie (Sat. saxifraga) cie-

miyk, L. ©ülben —
f. ©olbleberfraut. 2) — f.

Gifenrourjel. SRömifdjer —
f. ©olbbeilcben. ÄörnU

ger, meißer —
f.

Äeilfraut Stoiber — f (Srbeichel

1); fcfHüarjer — bagniówka, KI., (Sar. empetruia
nigrum).

Steinbrecher, m. (ber) kamieniarz; cf. kamienio-
om, g. a., Ruff.j kamiennik, co amie albo wy-
cina w górach kamienie.

©teinbrombeere, f. (bie)
f.

Srunitfchfen.

©teinbrud), m. (ber) kopalnia kamieni, omy ka-
mienne; wydobywanie kamieni, Bhsz.; cf.

miny kamienia z kad brano marmury, Lach-
Szy rma.

Stein briiefe, f. (bie) bruk, g. u.

Steinbutte, f. (bie) f. £>agbuct)e, grab, g. u, gra-
bina, eig. ba8 .&0I3.

Steinbüchen grabowy.
Steinbütte unb Steinbutte, f. (bie) fazyan.

morski, fagt JLadowski; paszcz morski aud)

wróbel morski?; cf. SRuff. mala kambata, (Sar.

pleuronectes maximus) gatunek fladrów; póryba
in ber Ufraine.

Steinbutter, f. (bie) aun óty i kruchy.
©teinchen, n. (ba8) kamyk, kamyczek, g.

czka.
©teinbamtn, m. (ber) tama kamienna.

Stein broffel, f. (bie) (Sat. nad) KI. turdus saxa-
tilis) kamie ni czek, Ki.

©teinbrud, m. (ber) kamieniodruk, g. u; druk
na kamieniu, litografia, Ca).

©teinbrucfer, m. (ber) litograf, g. a, 3Bj.

©teinbrurfei ei, f. (bie) litografia.

©teinbrufe, f. (bie) ber Steinrofe, ber Sßferbe nosa-
cizna koska,

©tein i che, f. (bie) f. (Siehe, gemeine; cf. wizo-
od, L. ; cf. korkodb.

Steinem, adj. kamienny, z kamienia. Ginfteiner«

ne§ <g>ei'3 serce kamienne.
Steineule/ f. (bie) sowa kamienna, Muff., —

skalana, Trój.
Steinfarrn, ra. f. didjenfübfelfarrn.

©teinfel8, m. (ber) opoka, skaa, gaz.

©teinflad)8, m. (ber) amiant, g. u, kamie ni-
by z nitek zoony, które na pótno wyrobi
mona, nieskazitelne od ognia i owszem prze-

czyszczajce si, len górny albo ziemny, KI.,

f. SergflachS.

Steinfledjte , f. (bie) porost kamienny, KI. (2af.

lichen saxatilis).

Steinfreffer, m. (ber) kamieniojad, kamienio-
erca.

<3teinfud)8, m. (ber) lis biay.
Steinfrudjt, f. (bie) owoc pestkowy.
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©teinfünffingerfraut, n. f.
gmgevfvaut, filber*

blättriges.

(Steinfutter, n. (baö) beim .fcnhn beö ©emebreö, j.

83. §3lei ober 2eber, podkadka, Off.

©teingrube,_ f. (tie) kamienna góra, gdzie ka-

mienie lamia.

©teingünfcl, m. f. S3ergqiinfel.

(Steingut, n. (ba6) naczynia sztuczno-kanuenne

(sztejngut) (a); cf. naczynia kamionkowe, (a);

farfury, L.; fajans, g. u.

Sßeifjeö — kamie biay, Tek. gliglifd)CÖ —
angielskie naczynia kamienne, Tch.

Steinhart, adj., twardy jak kamie.
(Steinharte, f. (bie) twardo kamienna.

Steinbauer, m. (ber) ber ©teinmefe, kamieniarz;

cf. kamiennik.
Steinhaufen, m. (ber) kupa kamieni, kamienica,

S$r.=$0ln. ober gromada kamieni.

©teinhirfe, f. (bie) wróble proso zwyczajne,

KI. tSat. lithospermum officinale) f. SRarien*

thronen. . .

Steinicht, adj , einem Steine ähnlich, kamiemo-
waty, kamieniasty.

Da fleinichte Arabien skalista Arabia.

Steinig, adj., bicie (Steine enthaltene, peen kamie-

ni, kamienisty. _ «,

2) — , au5 Steinen beftehenb, kamienny.

Steinigen, v. a. kamionowa, ukamionowa; ka-

mieniowa.
(Steinigung, f. Cbie) kamionowanie.

©teintalt, m. (ber) kamienne wapno, z kamieni

palone wapno.
©teinfitt, m. (ber) kit dla spojenia kamieni,

kamieuiokit, g. u.

©teinflee, m. (ber) koniczyna nostrzyk zwy-
czajny, Ki., Hgn.; cf. 32- kwiat nozdrzyko-
wy (2ot. flores meliloti, 31.) koniczyna melilot

biay, Jndz.; przytuli, Otylia óta, Hgn.;
nozdrzyk; cf. komonica, L. (i*at. trifolium meli-

lotus officinalis); bolnifcher — koniczyna no-

strzyk polski, Ki. Hgn.; koniczyna melilot

óty, Jndz. (2ot. trifolium melilotus polonica).

SBcifeer -
f. fflielilot, meifjcr.

©teinflibbe, f. (bie) skata.

©teinfluft, f. (bie) skala, opoka, cig. rozpadlina

skalna, dziura skalna.

©teintol)le, f. (bie) wgiel kamienny, L., w-
giel ziemny.

©teinfohlcngrube, f. (bie) kopalnia wgli ka-
miennych.

©teinf ohlciltheer , m. (ber) smol z wgla zie-

mnego.
©teinfranfe, m. |bcr] chorujcy na kamie.

©teintraut, n. pyleniec, L. f. ©dnlbbefcmfrattt.

©tein treffe, f. f. gjatirenfcnf, nnftftieligcr.

©teintunbe, f. (bie) litologia, znawstwo ka-
mieni.

©tcinliube, f. f. Siaflilme.

©teinmarber, m., kuna skalna, cf. nad) Jar.:
kuna o Inie allen 3u fa i3>

cf- kamienna kunica,

iH uff. tomak bei Trój. bal). — feile, ba6 «ßelflmerf

tomaki pi.

©tein in arf, n. (baö) tuk kamienny. Trój. t.j. glina

w warstwach kamiennych znajdujca si.

©teinmaffc, f. [bie] masa kamienna, — ka-
mienista,

©teininehl, n. [baS] mka kamienna t. j. kamie
na proch stuczony.

©tciniiicifjci, m. (ber) dlóto kamieniarskie.
©tcinmcrj, m. J bet J kamieniarz, ci', kamiennik.
©tciiunun^e, f. f. Jtafeenmünjie, gemeine,
©teinncire, I.

f. ftclbnclrc, (Shit, dianthus carthu-
sianorum).

©lei nob ft, n. owoc pestkowy, ober owoc z
pestk,

©teillöl, n. f. Sicrgol, skalny olej; cf. B. skalolej.

©einbapbe, f. (bie) kamienna tektura czyli ma-
sa, Tch.

©tctnbflaiiäe, f. (bie) rolina skamieniaa, B.

2) f. perlen.

©teinbflaftcr, n. (baö) bruk, g. u, cf. to ka-
mienne. @£. 2 Könige 16, 17.

Steinplatte , f. (bie) tafla kamienna; pyta
—

, »tuff.

©teinbolci), ©teinquenbel, m.
f. Sldtertybmian.

©.teinraute, f.
f.

©caucnaute.

©teinregen, m. [ber] deszcz kamienny,
©tein i cid), adj. kamienisty, obfitujcy w kamie-

nie; 2) — , nadzwyczajnie bogaty, milionowy
bogacz.

©telnreid), n. (bag) królestwo rzeczy kopalnych,
L.; królestwo kamienne.

©teinrifce, f. (bie) rozpadlina skalna, dziura
skalna. Sn bie ©teinritoen friechen wie w
rozpadliny skalne.

©teinrotj, m. (ber) f.©teinbrufe.

©teinfäge, i', [bie] pia do rznicia kamieni.
©teinfalj, n. (bab) sól kamionka, Sffiarfd).; cf. sól

kopalna, .; sól kopana, sól kruszcowa. — foli

and) sól szybikowa heijjen. It. sól lodowa,
Contr. 1829.

©teinf a men, m. f.
SDtbrienthränen.

Steinfarg, m. . (ber) trumna kamienna.
©teinfd)leifcr, m. (ber) szlifierz kamieni.
©teinfchmerjen, PI., kamie (choroba), boleci

kamienne. (Sr leibet on — na kamie cierpi.

©teinfcbnalle, f. (bie) sprzczka z kamieniami,
— wysadzana kamieniami.

©teinf chneben, n. (tab) rznicie kamieni, rycie

na kamieniach.
©teinf chneibefunft, f. (bie) kamieniorzehia-

rstwo, Tch.
©teinfdjneiber, m. (ber) rzebiarz kamieni ober

rytownik —

.

©teinfchnitt, m. (ber) operacya na kamie,
wyrnicie ober wyrzynanie kamienia.

©tcinfd)raube, f. |bie] szruba szczypczyko-
wa , Off.

©teinfdjrift, l', (bie) napis na kamieniu wyryty;
napis nagrobkowy. 2) styl napisowy.

©tein fete er, m. (bei) brukarz.
©teinftüdf, n. (bab) dziao do wystrzau kul ka-
miennych.

©tcintafcl, f. (bie) tablica kamienna, äßarfd).;

aud) il>ot)l marmurowa.
©teinroall, m. (ber) wal kamienny, — muro-
wany.

©teinmeg, ra. (ber) gociniec bity, droga bita,

droga brukowana.
©te in roelbe, f.

f.
Mevmeibc.

©teinmein, m. wino Wircburskie, etein-

wein , B.

©t einmieten, Pi. f. Sdifdjoteu

©tcinmurf, m. (ber) rzut kamienia ober rzut ka-

mieniem. Sluf einen — na cinienie kamieniem;
na rzut kamienia.

©teifj, m. cf. niebr. Slrfd), dupa, zadek, poladek,
kuper, rzycz, f. SÖÜi'jCl.

©teifjbeln, n. (baö) ko kuprowa
f. ©chmanj«

bcin.

©telfjbogel, m. (bei) kusak, Sat. eryptura , flehe

J a rocki.
©tcllbottlg, m. (ber) stgiew, Tch.
©tcllbid)ein, n.

f.
Hendez. vous.

©telle, f. (bie) miejsce; posada, f. SInfiellung.

Gr. dosta posad Fizyka, (a). Cztery posady
chirurgów cyrkuowych wakuj, (a) 31. Crlne

— befeteen osadzi miejsce kim, zapeni próne
miejsce, (a). ?Jßir fiiib bcibe nld)t auf tinferer red)»

ten ©telle, cf. glect, obamy pono nie w swe
rzeczy wdali si, Poj.

9iid)t bon ber ©telle gc[)cn nie ruszy si z

miejsca.
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Sn bie «Stelle geben w miejsce jakie co da.
Stuf ber — natychmiast, na miejscu. Sine Ie=>

big — próne miejsce, wakujce miejsce.

SSenn icf> an beiner — toäre gdybym by na
miejscu twojem; gdybym by tob. 2(tlf jeman=

be6 — flhen na ezyjem miejscu siedzie. Gin
—

_
in ber Eiligen ©cbrift miejsce w pimie

witym.
©teilen, v. a. stawi, stawia, postawie; in Drb*

nung — ustawi, uszykowa, (a). Die Slrmce

ftellen ustawi wojsko, (a), cf. mieci.
Wielki Mistrz obrzdowy uszykowa na o-

koo tronu Ksita , wielkich Dygnitarzy,
Kardynaów, Ministrów etc. (a)

25ie Uf)r ftellen zegarek zregulowa, (a); na-

stawi; Crj. nastawiwszy podany sobie zega-
rek,* SP.;

§£. przed picioma minutami zegarek mój
podug ciennego zregulowalem, (a).

ej. ftetle e8 auf meine Rechnung laut §9erid)t na-

pisz na mój rachunek podug oznajmienia,

äßecbfel. Unter bie Slugen — stawi co komu
przed oczy. 3emanben 510- Rebe ftellen da
od kogo sprawienia si, — odpowiedzi.

Sine Sadje babin ftellen ober fie babin geftellt fein

laffen, b. i. fie unentfchieben laffen, pomin co,

puci mimo siebie rzecz jaka. 3fcnianben auf

bie sjjrobe ftellen próbowa kogo, dowiadcza
go, na prób wystawi. SBarum ftelleft bu bid)

al6 ein giember? bibl. czemu si pokazujesz

jako przychodzie? cf. — jako nie swój;
ftelle bid) jur SBehre, bibl. nagotuj si do bitwy,

staw mu pole, bro si; cf. staw si obronnie,

poka si obronnie, er,, feine Hoffnung auf (Sott

ftellen nadziej mie ober pokada w Bogu.
ginem ein S3ein ftellen nog podstawi komu.
eg in 3emanbe8 Sklieben, e8 einem frei ftellen

zostawi do woli czyjej. Kaution ftellen kaucy
stawi, rczy. einen aufrieben ftellen uspokoi
ober zaspokoi kogo.

(Sinem nad) bem Seben ftellen na ycie czyje na-

stawa , godzi, eine galie ftellen apk za-

stawi. 25er Änabe, jber über bie «Schnitter ge=

ftelle't roar suga który by przystawem nad

ecami, Sftutl) 2, 5.

ein £au8 jum SSerfauf ftellen ober auSftellen dom
na sprzeda publiczna wystawi, R<S.

©io) ftellen, f. einftelten, fid) einftnben, stan,
stawi si. ©id) fecf ftellen zuchwale si sta-

wi, odkazywa si, junaczy si, f. trotjen; (Id)

fremb ftellen stawi si —, czyni si obcym,
cudzym, uiechcie zna kogo i fid) ftellen alö _et=

loa stawia si, udawa, pokazywa po sobie;

j. S8. staw si Pan wesoo. ©id) ftellen, alö ob

man (cbliefe udawa picego. Sid) ftellen, alg ob

man K. — pokazywa po sobie , jakoby —

,

zmyla, udawa — , czyni si. 6j. uczyni
si, jak gdybym mu chcia odda wizyt. Sid)

arf bie ©pitje ftellen postawi si na czele (a) ob.

stan na czele, SBarfd).

Sid) front ftellen chorym si czyni , chorego

udawa.
Stellenmeife, adv. miejscami.

Stellbotjcfjen, n. (bo) zapadka, Tr.
, podpiera-

deko.
Stellmacher, rn. (ber) ber SBagner, stelmach, g. a,

SBarfch.i *stalmach, (lepiejby byo powiedzie;
wozownik|);cf. koleuik, Ca),

©tellrab, n. (bap) kóko do uregulowania zegarka;
niby. kotko kierownicze u zegarka.

©tellfcbeibe, f. (bie) tarcza awansu i retardu w
zegarku, B.; blacik kierowniczy u zegarka.

©tellung, f. (bie) stawienie, postawienie, usta-
wienie} 2) uregulowanie ober prostowanie, 3. S3,

zegarka; szyk, postawa, pooenie. eine fefte— stanowisko przez natur i sztuk warowne,
(a); cf. mocne stanowisko, 3. S3, zaj ,

(a). Sr. postanowi utrzyma si koniecznie
na tern stanowisku, (a) Skrznck.; cf. po-
sterunek.

©tellbertreter, m.(ber) zastpca.
©telioertretung, f. (bie) zastpstwo; j. S3.

Assessor w zastpstwie Sdziego, ©©.
©tellroerf, n. (ba8) stalwarki, pi. L. staniwo (be8

9Sebeftul)l§).

©telljeiger, m. (ber) indeks, skazówka.
©telje, f. (bie) Stangen jum ©eben, szczudo, dr-
ek do chodzenia, soszka do chodzenia.

2) — , ein höljerner %i\ß, ©lelsfuft, szczudo,
drewniana noga kaleki niedonego. Sluf

Stehen geben na szczudach, «drkach chodzi,
fig. górno mówi iz afektacya).

©temmen, v. a.
f. ftämmen, oprze, opiera.

©temp et, m. (ber) f. Stömbel, ein mit einem 3"d)en
berfeheneg Sffierfaettg biefeS 3eichen auf einen onbern
Äorper abjubrucfen unb uneig. biefeö abgebruette

3eid)en fclbft, *sztpei, beffer stpel, g. pla.

2) — , bie üfiörferfeule, tuk, tuczek.
3) — , eine Stampfe in ben Stampfmühlen , sia-

por, g. a.

3) — , bei ben SJlumen: ber Staubroeg, (Cat. pi-
stillura) supek owocowy.

Stempelbogen, m. (ber) papier ober arkusz
stemplowany, — herbowy.

©tempeleifen, n. (ba8) cecha, g. y, L.
©tempelfrei wolny odstpla.
©tempelgelb, n. (bo) stplowe, g. ego.
Stempeln, v. a. stplowa, nastplowa.
©tempelbapier, n. (bab) papier steplowany ober

stplowy. Ohne — bez uycia stempla (a).

©tempelfchneiber, m. (ber) stplarz, co stpel
na pienidze wyrzyna, *stplorytownik.

©tempeltar,e, f. (bie) taksa stemplowa.
©tenbel, m. grüner, f. gtagmurj, grüne.

©tenbeimuij, f. f. Änabeufiatit;'2) —, trzylistnik
wóczcy si, KI.; trzylistnik wiciowy, Jndz.
(Sat. satyrium repens). 3 rt fige — Krystowa
do, raczki (Sat. palma Christi) L.

©tengel, m. (ber) pieniek, odyga pie? 2) —

,

ber Stiel am Dbft szypuka , ogonek owocowy,
f. ©tangel.

©taubiger ©tengel odyga podkrzewna ober
pie podkrzewny (Sat. caulis suffruticosus),
Hot. ©traucbaitigcr — pie krzewny (Cat. caulis
fruticosus), Bot. S3aumartiger — pie drzewny
(Sat. caulis arborens), Bot. Did)ter — pie g-
sty (Sat. — solidus. SocTeier, leerer — pie
rzadki (Sdt. — inanis. <£>obler — pie dty (Sat.

— fistulosus). 8lufred)ter — pie stojcy (Sat.— erectus. ©reifer — pie tgi (Sat. rigidus.

©d)Iaffer — pie saby (Sat. caulis laxus. ©djie*

fer — pie nakrzywiony (Sat. — obliqtius.

©eftrecfter — pie cielcy si (Sot. — pro-
cumbens). Äriechenber — pie czogajcy si
(Sat. — repens). ©efnieter — pie krty (Sat.

flexuosus. Älimmenber — pie wspinajcy si
(Sat. — scandens. SBinbenber — pie wijcy
si (Sat. volubilis). Stunber — pie okrgy
(Sat. — teres, .jpalbrunber — pie póokrgy
(Sat. — semiteres). SBierfeittger — pie czwo-
rograniasty (Sat. — teiragonus. SSielfeitiger —
pie wielograniasty (Sat. — polygonus. 3roets

febneibiger — pie obosieczny (Sot. — anceps).

Scafter ©tengel odyga goa (Sat. caulis nudus).

Sälattlofer — odyga bezlistna (Sat. — aphyllus.

SJeblatterter — odyga iistna (Sat. — foliatus.

Unbehaarter — odyga gadka (Sat. — glaber.

©efurcftter — odyga brudzista (Cat. — sulca-

tus). ©djarfer — odyga chropowata (Sat. —
scaber). 3ottiger — odyga kosmata (Sot. vil-

losus. SBolliger — odyga wenista CSflt.
—

lanatus.

Sangf)aariger — odyga szorstka (Sot. —
hirsutus)*
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paariger — odyga wlosista (fiat. — pilosus).

«ftaefriger — odyga szczotkowata (Sat. — hispi-

dus. ©fachlicher — odyga ciernista (fiat. — a-

culeatus). Sreiltienber — odyga parzca (fiat.

— urens. ©eglieberter — odyga kolankowata
(fiat, articulable) Bot. .Knotiger — odyga we-
lista (fiat. — caulis nodosus). Einfacher ©tfu»

gel odyga pojedyncza (Cat. caulis simplex). &a=

beiförmiger — odyga widlasta (lat. — dichoto-

inus. ausgebreiteter — odyga rosochata (fiat. —
divaricatus. heftiger — odyga gazista (fiat.—

ramosus. öeflügeiter — odyga skrzydlasta (fiat.

caulis alatus. 3erPreuie ©tengel odygi, gazie
rozrzucone (fiat. caules sparsi) Bot. Dichte —
odygi gste (fiat. caules confetti.

Duirlförmige — odygi w okrg rosnce (Cat.

— verticillati). aufrechte — odygi styrczce
(fiat. — erecti.

3ufaminengejogene — odygi stulone (Cat. —
coaretati).

ausgebreitete — odygi rozwarte (fiat. — di-

vergentes).

SluSgefpannte — odygi rozoyste (fiat. — di-

varicati.

Stiebergebogene — odygi zgite ( fiat. —
• deflexi).

Scieberhangenbc — odygi odgite (fiat. — re-

flexi), Bot.
Stengelblatt, n. (baS) licie odygowe (fiat.

folium caulinum) Bot.
Stenograph, m. (ber) f. Schnellfchreibcr skoro pis.

©ten je l, m. Stach, Sta, Stasiek.

Stephan, m. Szczepan, Stefan, g. a.

©tephanSfraut, n. f. ^erenfraitt, grojjeS. Äleineö
—

f.
^ejentraut, fleineS.

Stepfe, m f. SßrofoS, stopka.

Steppe, f- (bie) step, g. u, step piaszczysty; cf.

puszcza.

©tebbnif v. a. cerowa, stepnowa, L. pikowa,
przeszywa.

©tebbenfucbö, m. (ber) korsak, L.

©teppnabel, f. (bie) igieka do cerowania —
sztepnowania.

©tepbnabt, f. (bie) sztepnówka.
©terbebett, n. (baS) óko miertelne, oe

miertelne, miertelna pociel.

©terbecaffe, f. (bie) kassa pogrzebowa.
©terbefall, m. (ber) zdarzenie mierci, DD.; cf.

przypadek mierci.
©terbegelb, n. (t>a$') pienidze na pogrzeb.

©terbeglo|u*e, f. (bie) grobowy dzwon, (a) Bozm.
©terbel)emb, n. tbaö) gzo, *zglo, koszula

miertelna.
Sterbejahr, n. (ba8) rok mierci.
Sterbefleib, n. tbaö) ober ber ©terbefiittel

, gzo
ober *zgto , bie ißr. - ^olen fprerjen: dgo ober

go; bielleicht = ©egel, ©egelleimoanb; biellcid)t

czeche im Sinbe, beffer suknia miertelna.
©ter belieb, n. (bab) pie pogrzebowa.
Sterbelifte, f. (bie) lista umarych, rejestr u-
marych.

©ter ben, v. irr. n. m. f, Prs. id) ftcrbe, bu ftirbf,

er ftirbt, lmperf. id) — , er frarb, Conj. bafj id) —

,

er ftiirbe, Imper. ftlrb, Part. prt. geftorben, u-
mrze, Praet. umar, Fut. umr, Freq. umieram,
umiera, zej z tego wiata, dokona ywo-
ta, FW., zosta- bez ycia, z ciaem si rozsta
rozsta si z yciem, dug miertelnoci A\y-
placi, uici si mierci z dugu, mierci dug
zapaci, zgasn, przesta» y, przenie si
do wiecznoci, wzitym by do chway Boej,
ycie zakoczy, (a); cf, PK. uj go sen
twardy nieprzespany, it. z ciaa wyszed, L;
na pokój z ciaa poszed, L.

lin , einer Äranfheit fterben uinrz na jak cho-
rob. SJor ©ram — ze zmartwienia. Seine

greu ift ihm geftorben ona go odumara. Sm
Sterben liegen kona.

Sj. er ftarb _
ben Job ber ©erechten umar

mierci sprawiedliwych, (a). 3m"4jcrm fterben

w Panu umiera. a
äßir tragen baS Sterben JMu an unferm fieibe

zawsze umartwienie Jezusowe na ciele no-
sieroy.

Sterben, n. (baS) *umrzenie, umarcie, umie-
ranie.

Sterbenbe, ra. (ber) umierajcy, konajcy.
Sterbeftunbe f. JobeSftunbe.

SterbenSfranf, miertelnie chory, na mier
chorujcy.

Sterbetag, ni. (ber) dzie mierci, dzie zejcia
z tego wiata.

SterbbauS, n. (baS) dom aobny, dom po-
grzebowy.

Sterblich, adj. miertelny, a, e.

Sterblid)e, m. (ber) miertelnik, g. a, mie-
rtelny.

Sterblid)feit, f. (bie) miertelno.
Sterbling, m. (ber) zdecha ob. pada owca.
Stereometrie, f. (bie) stereoraetrya; gem. solido-

meirya.
Stereo tl)p(ifch) stereotypowy.
Steril, unfruchtbar niepodny.
Sterlet,m. [ber] eine 2£tt Störe (fiat. acipenser ru-

thenus) czeczuga, pistuga, L.
Sterling, 3. S3, ein $>funb — funt sterling (okoo

40 z. p.)

Stern, m. (ber) gwiazda. Der 2Cugcnftevn zrzeni-
ca; krysztaek, L.

f. Slugapfel jabko oka, DD,
ift 511 unterfdjeiben bon teczka oka , toelcheS oben

bei Augapfel irrig berluechfelt ift. Der — auf ber

Stirn eines ShiereS, f. Släffe.

2) — , strzaka, kwiatek, gj. SJJotj - ! daj go
katu, dalipan. lieber bie Sterne erheben nad
gwiazdy wywysza kogo ober pod niebiosa
wynosi, äBj., lieber nad oboki, pod same niebo
kogo wywysza. Die — e leuchten gwiazdy
wiec, iskrz si, eig.

f. funfeln. 6$. Ju
wschodzio zorze wieczorne, w krotce po b-
kicie nieba miliony gwiazd drcym blaskiem
miga zaczy, Nieme. Die Stenie Werben bom
Fimmel fallen gwiazdy niebieskie bd paday
ober beffer gwiazdy z nieba spada bd.

Sternanbeter 1

, m. (ber) czciciel gwiazd.
Sternaniefj, m. (ber) any Indyjski gwiadzisty,

L.j cf. 3J- any gwiazdkowy ober badyan, g.
u, aSarfd).

Steinbilb, n. (baS) konstellacya, gwiazdozbiór,
wielogwiazd, g. u, zwizanie gwiazd, L.

©tern biü md) en, n. f. SDJeicrblumen.

Sternblume, f. [Cat. aster| jaster, g. stru. Sal«
jige — (fiat. aster tripolium) jaster soczysty,
J ndz.

Sternchen, n. (baS) gwiazdka, gwiazdeczka.
(Sj. có dostae na gwiazdk, eigentlich: ftjaS

f)aft bu jtim heiligen (Shrift befommen?
Sternbeuter, m. (ber) astrolog, g, a, tumacz
gwiazd, gwiazdarz, gwiazdowidz, gwiazdo-
wieszczbiarz

, gwiazdomistrz
,

gwiazdowie-
szczarz.

©ternbeutereij, f. (bie) astiologia, gwiazdowle-
szczba, gwiazdarstwo , wróba ober wróenie
•a gwiazd, (©ternbeutung).

Sternenfleib, n. (baö) szata gwiazdami natknio-
na. (Jj. w tym mu si w szacie gwiazdami
natknionj kochana jego przez sen ukazaa,
PK. 301.

Sternenheer, n. (baS) tumy ob. roje gwiazd.
Sternenlid)t, n. (bas) wiato gwiazd.
Sternförmig w ksztacie gwiazdy.
Stcrill)cll, adj. gwiadzisty, widny od gwiazd;
jasny jak gwiazda.
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Sternhimmel, m. (ber) firmament, niebo gwiazdo-
we, niebo *gwiazdeczne, niebo gwiazd, L.

Strrnfegel, m. (ber) bie aSorftellung bc8 halben

Sternhimmelg mit allen baran befinblicben Sternen in

ber ©eftalt eineg bohlen niebrigen Äegelö, (Sat. co-

niglobium) sfera niebieska , wyobraenie nie-

bieskiego sklepienia z gwiazdami czyli — fir-

mamentu; cf. ? ostrokrg gwiazdozbiorów, B.

St.ernfraut, n., Sternblume, f. jaster gawda,
(Sat. aster amellus) Jndz. KI.; cf. gwiazdeczki;
cf. iskierki, ziele dyraieniczne, L.j cf. gwiazde-
czki; cf. iskierki, ziele dymieniczne, L.; cf.

gwiazdownica ober gwiazdnica, L.

2) — f. grühlinggroafTerftern; 3) — f. «tont,

rauber. Äleineö, blaueg —
f. Sltferfberarbie.

Sternfucter, m (ber) gwiazdowidz, vulgo
f.

Srernfeher. cf. L. palrzyciel na gwiazdy.
Sterntunbe, f. (bie) astronomia, gwiazdopi-

sarstwo, gwiazdarstwo, nauka 'gwiazdeczna,
nauka gwiazdarska.

©ternfunbige, m- (ber) astronom, g. a, gwiazdo-
pis, g. a, *gwiazdziarz, Ii.

©ternleberfraut, n. f ^erjengfreube.

Sternmiere, f. (Sal. stellaria) gwiazdownica.
©ropiumige — f. Slugentroftgrag. ©ragartige —

f.

Slcfcrnelfen.

©ternputoe,_ f. (bie) bie Sternfcbnubbe, gwiazdo-
skra Ober iskra gwiazdowa, gwiazda spadajca

F- B. ; cf. L. wyiskrzenie si gwiazd.
Sternfdulenftein, m. (ber) gwiazdowiec, L.
Sternfrhanje, f. (bie) gwiadzisty zaszac ober

okop, L ; cf. gwiazdok, L.

©ternfcfjnubbe, f. (bie) gwiazda spadajca.
©ternfeher, m. (ber) gwiazdowidz, g. a, astrolog,

gwiazdomistrz, gwiazdowieszczek; gwiazdarz.
Sternufjr, f. (bie) zegar gwiazdeczny.
Sternroarte, f. (bie) obserwatoryum, gwiazda-

rnia, gwiazdopatrznia, nad) Stasic; gwiazdou-
wania, Pamitnik; cf. beffer gwiazdostra,
f., SP.

©ternjetrben, n. (bag) f. ©ternbilb, znak gwia-
zdarski.

Sterj, m. (ber) bie Sterje, ber Scfjtuanj , ogon, g.

a, kuper, g. pra, B.; bergleiche baö Sßoln. ster,

styr, J. S3, ster wiatrakowy, drg którym go
obracaj i kieruj.

©tet, ftetig, f. flat, flätig.

Stetö, adv. zawsze, *zawdy, ustawicznie, za-
wszedy, ^Jr.=$oln. aud) zawdy, 3Bj.

Stettin, eine Stabt, Szczecin, p. a.

Stettiner, adj. szczeciski.
Steuer, n. (bag) am Sd)iff, ftatt: bag Steuerruber,

wioso, styr, g. u, ster.

Steuer, f. (bie) bie Slbgabe, pobór, g. u, podatek, g.

tku, da,g.i.czynsz, kontrybucya; sk lad, skadka,
eig. eine Äollefte, Seifteuer. 3ul" ©teuer ber 5Sahr=

Ijeit na potwierdzenie prawdy, na obron
prawdy, dla sprawdzenia, dia prawdy. — ein=

nehmen wybiera podatki.

Steueramt,» n. (bag) urzd poborowy, — po-
bórczy.

©teueranfchlag, m. (ber) ukad poborowy; cf.

rozkad —

.

Steuerbar, adj. poborny, a, e, podlegy opacie
podatku.

©teuerbeamte, m. (ber) urzdnik poborowy.
©teuerbtrection, f. (bie) dyrekeya pobórcza, —

skarbowa.
Steuercaffe, f. (bie) kasa poborowa.
Steuerbort, n. (bag) strona okrtu od steru, stro-

na prawa.
Steuereinnehmer, m. (ber) poborca.
Steuerfrei wolny od poboru ober podatku.
©teuer mann, m. (ber) sternik, g. a.; Äafd).

Szopnik.
©teuermanngfunft, f. [bie] sztuka sternicza,
Stemictwo, .

Steuern, v. a. unb n. m. h\, mehren, abroebren, ©in*

bait thun, zabrania, zahamowa, pohamowa,
umierzy, uciszy, okróci, skróci. 2) —

,

bon ©djiffen, ihren Sauf beftimmen, sterowa, kie-

rowa, zwraca, rzdzi (okrtem); 2) roobjtl

fteuern popyn w jakim kierunku , dy w
jak slron.

4) — , einen Skitrag thun, skada si na co.'

4) —, Steuer entrichten, podatki paci.
SSorbeifteuern sztacbowa, L. Dem Uebel fteuern

zapobiega zemu. Dem Unfug fteuern bezpra-
wiom zapobiedz, cf. zabiega. Doc. 171(3.

Dem Äriege fteuern umierza wojn.
Dem 3oni fteuern powcign gniew Da8

Schiff fteuern sterowa okrt.
Steuerpflichtig, adj. opacie ca ober poboru
podpadajcy, a, e.

©teuerbflichtigfeit, f. (bie) obowizek pacenia
podatku.

©teuerrath, m. (ber) konsyliarz poborowy,
Radzca poborczy.

Steuerruber), n. (bag) ster, g. u; drygawka, beim

glofjóolj; cf. pojazda?, eig. ein Sauber.

Steuerfache, f. (bie) sprawa podatkowa.

Steuerfchein, m. (ber) kwit poborowy; 2) bilet

kassy poborowej, kwit kassy poborczej.

Steuerberroaltung, f. (bie) zarzd poborowny.

Steuerroefen, n. (bag) podatki pi., podatkowo.
©teben, m., im Schiffbaue jroei ftarfc aufiedjtftehenbe

Sauhölser an ben beiben gnben beg Äieleg, tram, g.
u, sztewen, Stuff, bieli, sztaba, rogal?

©tebermarf Styrya.
Steijermarter, m. (ber) Styryjczyk. —in, f. (bie)

Styryjka.

Ste«ermartifch, adj. Styryjski.
Stibifcen, \. a. unb n. m. h. fam. skra, zmy-
ka, zemkn.

Stirb, m. (ber) f. Stechen, in ben berfchiebenen 83e*

beutungen, sztych, g. u, pchniecie, pchnity raz
kócie, przebicie; '$r.4ßoln. dufnicie, utopie-
nie miecza ober noa ober bagnetu; cf. ugryzie-
nie, ukszenie, eig. SMjj. ®j. er berfetjte ihm £iebe
unb ©ticfje Rynald podaje razy cite i sztycho-
we, PK. 121. (fr. Machina do kopania zabiera
za kadym sztychem wszerz 8 stóp ziemi (a)
182ij. Gr. zosta raniony kul w nog i pchni-
ciem w bok, (a)

f. Seitenftid); — sztychem od
bagnetu (a).

cf. dziobnienie, eig." garten: cf. im Stäben cieg,
g. u; cf. rycie ober rycina, mit bent ©rabftichelj

cf. dobitka; cf. przytyk.
Der — im Äartenfbiele bitka , lewa , bierka.

2Cuf ben letjten — do ostatniej, chwili, do osta-
tniego momentu, na ostatni godzin. SSon einer

fchledjten Slrbeit^ fagen bie SBarfdjauef sobotnym
sztychem na niedzielny targ robiono.

Stich halten dotrzyma placu, sta w kroku:
L.; cf. wytrwa w czem , osta si. Der SBein
bat einen Stieb,, roenn er fäuerlich fcbmetft wino ma
szczawik. emauben ober etroaS im Stiche laffen

opuci ober porzuci kogo, co —

.

Sin ©tieb Srbe
, fo biel alg man auf einmal mit

bem ©rabfebeite augftiebt sztych ziemi, L. Dag ift

toie ein Stich ing ^>erj to jest, jak gdyby go
pchn kto w serce, rana do serca idca. SSon
einem Stiche ferben za jednym sztychem, pchni-
ciem, za jedn ran umrze.

Stidjart, f. (bie) siekiera docista, dziobas
, g.

a, przysiek; cf. cielica ?.

Sticbbalten, m. (ber) poednia. Tr.; podpora.
Sticbblatt, n. tbag) awka od szpady, j. ©.Rko-
je i awka od szpady i przystrój teje z me-
talu posrebrzanego, (a); *fordyment, P., ober

furdyment, L.; blacha u szpady, L. i kaptur u
rkojeci od szpady , Kozowski; far-

tuszek ?}
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2) baö Stichblatt, fig zasona, obrona, tarcza;
cel, osoba, do której wymierzaj przycinki.

©tichelei, f. (bie) przytyk, and) PI. —i, przeks,
g. u, przeksywanie, przegryzka, przycinki,
ugryzki, przymówkij 'sznupka; uf. docinki, cf.

uszczypliwo, Krs. PP 202. G£. std tak
czste docinki jego (Wgierskiego) przeciw
Muzie Naruszewicza i innym kióiych hojno
Króla wspieraa, Brodziski. G. przycinki
zobopolne przyoyy sie znacznie do rozj-
trzenia dwóch narodów, (a) cf. przycinki
wymierzy do kogo.

©tidjelhärig, adj. dereszowaty (ko).
©tirheln, v. a, baö Sterat. imb ©eminulioum bon

frechen , uneigentlich auf jemanben ftidielu , b. i. ihm
auf cine oerbeefte unb beifjenbe Slrt tabeln, przyci,
przycina, przytyka, szczypa, zaci kogo,
przymawia komu, sztychn, *dufn, ugry,
przygry komu i cf. "nagarza sip z kogo.

©tirhelnb, adj. uszczypliwy, adv. z przeksem,
przycinajc.

©ticijelrebe, f. (bie) baö Stichclmort, uszczypliwe
sowa, przycinki, ugrj'zki, przy mówki, uszczypkij
cf. przegryzka.

©tiebling, m. (ber) jwica, L.j cf. Ross. ko-
luszka Ober koluczka (Sat. gnsterosteus acu-
lea(us), cf. Jar. ciernik, $r.4ßolll. kty nad) L.
P ohse.

Stichofen, ni. (ber) szmelcarski piec.

Stidjfäge, f. (bie) eine Säge mit einem ©fiele

roie eine geile , runbe unb anbere Södjer in bie 33ret*

ter ciiijufchneiben, sztychowa pia.

©tid)tag, m. (ber) termin, dzie do ostateczne-
go zaatwienia interesów (kupieckich) nazna-
czony.

Stichwort, n. (baö) f. Stidielrcbe, 2) wyraz su-
cy na znak aktorowi kiedy ma mówi ;

3) sowo waciwe komu, przysowie.
© tichmuiibei, f. (bie) rana od pchnicia.
©Ud) mur j, f. f. Dreibiftel.

©ticfbeere, f. f. Ghriftbccic.

Sticfen, v. a. haftowa, wyszywa; — mit ©olb
haftowa zotem. Gr. gcfticfte Slrbcit robota
haftarska ober — przetykana, haiiarstwo.

Sticfer, m. (ber) haftarz, g. a.

Sticferei, f. [bie] haft, haftowanie, li.; ci', prze-
tykana rohota, L. pi. hafty.

Sticferin, f. (bie) haftarka, narciarka.

©tief erfeibe, f. (bie) powloczka, L. = krcone
Tureckie jedwabie do haftowania.

©ticTflufj, m. (ber) uduszliwy lus, ffluff.; cf. apo-
pleksja, parali, eig ©d)lag, Sd)lagflufj.

©ticfgaó, n. (baö) gaz azoticjue, powietrze du-
szce Ober gaz saletrorodny.

Sticfhuften, m. (ber) uduszliwy kaszel, — zadu-
szajcy.

©ticfluft, f. (bie) saletroród, SBü-, zaduch, g.

u, L ; powietrze duszce, — uduszliwe, atld)

azot, Sffie.

©ticfrahmeil , m. (ber) krosienka do hafto-
wania.

©tieffeibe f. ©tiefet feibc.

©ticfftoff, m. (ber) *ganik, g. a, L., (granj.

azote), azot, saletroród, 9Sj.

©ttdrourjel, f. f. ©idjtriibc.

©tidjcugf, n. (baö) haftowanie jako sprzt i ro-

bola haltarska).

©tie ben, v. irr. n. m. f, Imnerf. id) — , er

ftob, Conj. bafj id) — , er ftóbc, Part. prt.

geftoben, pierzchn , pierzcha ,
perga, drapn.

2) — , v. a. rozprószy, rozpdzi (auó»

einanber -).

©tiefältern, PI. niewani rodzice, ojczym i

macocha ober nieprawe rodzice, pórodzice'
©tiefbruber, m. (ber) nierodzony brat, SBarfd).,

brot przyrodni, pulbrat, äßarfd). Ullb »Pr.-.^ollt. ;

feiten bral przyrodzony, bral z, drugiego loa.

Stiefel, m. (ber) bót, g. a; *skorznia, sßr.= unb
altpoln. Gr. er fäuft einen guten — roeg , cf. roie

ein Sd)uf)fncd)t, gafjbinber, Sfirftenbinber, gba u
niego jak cholewa, L.

©tiefelblod, m. [ber] prawido do botów.
©tiefelbrett, n. (baöi rednia wsuwanka do bo-

tów, cf. rodkowa cz prawida.
©tiefclettc, f., unb ©tiefelettcn, PI. lycianki, na-

golenice bez przykopycia, sztyblety.

©tiefelhafen , m. LberJ kruczek do wcigania
botów.

©tiefelholj, n. (baö) f. ©t— blocf

©tiefelftappc, ©ticfelfttilpe, f. (bie) sztylpa.

©ticfelfned)t, ni. ber) chopiec do botów, SBarfd).;

ber äikrfchauer fennt meber pachoek nod) parobek
do botów; cf, zzuwado ober zzuwak ; cf.

wyzuwadlo.
Sticfellcber , n. (baö) skóra na boty.

Stiefeln, v. a. ©tiefet anlegen, obuwa, obu;
wdziewa bóly.

©tiefelfcbaftj, m. (ber) cholewa, g. y.
Stiefeltern, PI. niewlaui rodzice, nieprawe ro-

dzice, *pórodzice, L.; ojczym i macocha,
Stiefelfdjmierc, f. (bie) smarowido na boty

czerniao;
Stiefelmid)fc, f. (bie) szuwaks, g. u, äßarfch.

©tiefgefdjmifter, n. (baö) rodzestwo przyrodne,
rodzestwo przyczone.

©lieffinb, n. (baö) pasierb, g. a, pasierbica, PI.

pasierby aud) zwiedzione ober Dielmehr przy-
czone dziecko; — przyrodnie.

Stiefmutter, f. (bie) macocha. Gj. roie eine —
hnnbeln po macoszemu postpi, macoszy, raa-

cochowa.
Stiefmütterd)en, n., in ber Sotanif: bratki, nad)

l)z won ko wsk i brat z siostr i cf. potrójny
lialek (Sat- viola tricolor, flos trinitatis), L ; f.

Dreifaltigfclobltimc witej Trójcy ziele , in ben

Sßofener Sipothefeu. 2) macoszka.
Stiefmütterlid) macoszy; juk macocha, fig.

skpo.
Sticffchroefter, f. (bie) nierodzona siostra, siostra

przyrodnia.
©ticffohn, m. (ber) pasierb, g. a.

Stieftochter, f. (bie) pasierbica.

©tiefoater, m. (ber) ojczym, g. a.

Stiefbätcriid) ojczymski , ojczymowski, oj-

czymowy.
Stiege, . (bie) tine Seiter ober Hreppc,

f.
Steige,

drabina, schody.
Stieglitj, m (ber) szczygie1

, g. ga (Sat. frin-

gilla carduelis, L.)

©bridjm. dostat szczyga na nos b. h. if)tn ift

bie Stufe »or Kälte roth geworben.

Stiel, m. (ber) Derjenige ociläugertc Sheil eineö

SPerf^eugeö , bei rocldjeiii man baffelbc angreift ; in

Dielen gällen für J&elm. #eft, ®'lff, trzonek, g.

nka, Don trzon, rczka.
©er — am SJcif— an ber Sljt, toporzysko.

2) — , ber lange bünne Jhcil einer grud)t, rooran

fie hängt, aud) Hon fold)eu Jheilcu ber ©latter unb

SSlumen ; oft aud) für Stengel , ogonek , g. nka,
szypuka; odyga.

Stieleiche, f.
f.

Gid)e, gefticlte.

Stielen, v a. mit einem «Stiele berfcl)cn, trzonek
przyprawi, toporzysko wprawi, trzonkiem o-

patrzy, otrzonkowu.
©tier. adj. f. flair , j. Si. einen fticreu SJlicf habenb,

szklarnie oczy mie, "brlokowaty, wryte oczy,
cl. wytrzeszczone oczy, PK. 453. Gr.. ale tobie

si co jzyk plcze 1 oczy masz szklanne

fcigte ein '^»err ju feinem augetrunfencn Diener;

skarbek.
Stier, m. [berj byk, g. a, buhaj, g. aja, stadnik,

bujak, g. a.

Stieren, v. n. m. h. skaka na krow o byku,
kiedy eie etanowi z krowa.
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2) — , bon ben Äüben, gania si, biega si,
grza si, latowa si, Sßr.^Soln., bydli si, L.

3) dziko patrze, wytrzeszcze oczy. •

Stiergefecht, n. [baft] heca, bitwy byków, (a),

widowisko walki byków, (a) 29.

Stier falb|, n. .(baft) byczek.

©tift, m. [ber] ein Heiner Scagel oftne Äobf, befon*

ber8 ein fleiner gugefpiijter Äörber jum S^nen,
©dvreiben; auaj ber ©tumbf, j. S3, eines abgebrodje=

nen 3<>bne6, sztyft, g. u, sztyfcik, g. a, przetycz-

ka, koeczek; öom abgebrochenen 3al)n pieniek, g.

j'ika, SBj. Der S3leiftift oówek, g. wka. — bom
©chnürfenfel zakowka, okowek.

©tift, n. (ba8) in ber S3ibel ein Sännbnifj, przymie-
rze; 2) — , ein bermittelft eines ausgefegten ÄabitalS

auf eroige Seiten jutn gotteSbienftlichen ©ebraudie be=

ftimmtee ©ebäube, mit allen baju gehörigen ^ßerfonen,

Slnftalten^unb ©ütcrn, *fundunek, g. nku; sztyft,

g. u, SBörjmifcb unb im $reufj-$olnifchen ; fundacya
Cni by fundusz), fo roirb eS in 91©. gebraucht, 3.

SB. owiadczyem funduszowi Edukacyjnemu
czyli raczej Instytutowi Konradowskiomu, 9t@.

cf. zakad, g. u, *sztyftunek, instytut; gjeth.

b\ 7, heifjt im Cßoln., SBöbm. unb SBenbifchen S3ibeln

dzieo, unb Sun 08 7, 13 witnica, witynia;
cf. zawód , ffluff., ift im sPoln. jtueibcurig , cf.

nadanie.

gin Slrmenftift, Ärnnfenftift dom dla ubogich, —
chorych, szpital, g. a, lazaret, g. u. Sin Äano=
nitatftift, kanonia, gin Domftift, Äafhebralfrift

katedra.
— , ein S3i6tl)um, Biskupstwo; cf. Slbtei o-

pactwo, kapitua? konwent, cf. klasztor, g. u
Ober g. a; cf. kollegium, kollegiala, eigentlich ein

Äollegiatftift.

©tiften, v. a. fundowa; zaoy, zakada, za-
prowadzi, 3. S3. Instytut, (a); (Sj. Uneinigfeit

ftiften sia niezgodny, Poj.; cf. stanowi, wy-
stawi, sprawi, zrobi, broi.

gr. fid) «i" Slnbenfen ftiften pamitk uczyni,
zrobi, aud) looljl sztyftowa, ffiarfd). (Sin 9iegi=

mcnt ftiften pólk, (u)tworzy wystawi; cf. sztyfto-
wa. SSiel S3ofc8 ftiften wiele zego narobi, —
nabroi. <5j. w 10 wieku zaoonym zostao
Pastwo Polskie, L. im ©r.; cf. Stuff, osnowao
si. ©tlteg — wiele dobrego zrzdzi.

©tifter, m. (ber) fundator, zaoyciel, stroiciel

kaba, (a); zakadacz uniwersytetu, L. im Gr.;

ct. fundownik, g. a. Gj. Kraków, gdzie wite
popioy witych fundowników dawnej Mo-
narchii naszej, Woronicz; cf. ustanowca no-
wych prawide, (a), cf. stanowiciel, twórca, au-
tor; r. twórca tego zakadu (t. j. domu wy-
chowania podrzutków) (aj; zaoyciel Hzplty,
(a); stanowiciel religii, Narusz.

©tifterin, f. (bie) fundatorka.

©tiftifch, fifilidj, adj. do fundacyi — nalecy;
cf. B. kapitulny, biskupi, ia, ie, SEarfct).

©tiftSbrief, m. (ber) dokument fundacyi.

©tiftSfrau, f. (bie) ba& ©tiftfiaulein, bie ©tift@=

bamc, kanoniczka.
@tift8bau8, n. (ba6) (ba8 ©tiftSgebaube) dom
funduszowy, L.

©tiftgherr, m. (ber) kanonik, g. a.

©tiftebütte, f. (bie) przybytek Paski, B.; cf.

przybytek wiadectwa ober przybytek zgro-
madzenia, namiot zgromadzenia, kuczka.

©tiftgfirche, f. (bie) kollegiata, katedra; cf.

koció katedralny, koció kollegialny; 3. S3.

Sw. Jana w Warszawie.
©HftSmifjig, adj. godny do przyjcia w funda-

cyi szlacheckiej.

©tiftSbfrünbe, f. (bie) kanonikat, g. u, B.; ka-
nonctwo.

©tiftSbrebiger, m. (ber) kaznodzieja kolle-
fiiaty.

©tiftafdjuJe, f. (bie) szkoa biskupia.

©tiftßftanb, m. (ber) zgromadzenie ober scha-
dzka starszych fundacyi jakiej.

©tiftStag, m. (ber) dzie kapituy.
Stiftung, f. (bie) fundacya, erekcya, ustano-
wienie; 3. S3, pamitka ustanowienia Aka-
demii, (ah äRilbe Stiftungen fundacye pobo-
ne, ©O.

Stiftungbrief , m. (ber) nadanie fundatora;

beffer: zapis fundacyjny.
©tiftuugSfeft, n fba6j obchód zaoenia t. j. na
pamitk ustanowienia czego.

Stil f. Sttil, m. styl, g. u.

Stilett, n. (bas) sztylet, pugina, g. u.

©till, adj. cichy, spokojny; cf. adv. cyt!
cicho !

Da8 ftille äReer morze ciche, morze spokojne;
cf. ocean spokojny. Der ftille §reitag wielki
pitek. Stilleo SBaffer cicha woda, stojca
woda.
Sm ©tilletl cichaczem, milczkiem, pokryjomu,

ukradkiem, w kcie, ©anj im Stillen, ohne ©e*
rällfd) w cichoci bez goci, w komorze w po-
korze, gj. ftille SBaffer finb tief ober baben tiefe

©rünbe ciche wody brzegi rw, cicha woda
brzegi rwie, — podbiera ober lie. ©tide fyalten

cicho trzyma, — mir erro. stan, uspokoi si,
zatrzyma si, nierusza si. ©Ott ftille halten

zda si na Pana Boga.
©ci [till milcz, cicho, bd cicho, ucisz si;

g£. ucisz si (trbaczu wojenny) wiat jest w
zgodzie, (a). ©till roerben uciszy si. ©tide
füjroeigen milcze, umilkn. Stille fitjen cicho
siedzie, spokojnie siedzie. Stille flehen zasta-
nawia si na miejscu, stan, sta spokojnie.
Die äHühlen fteben ftill myny stoj ober — nie-
czynne, (a). Der ^anbel fte()l ftill handel stoi w
nieczynnoci, (a); interesa handlowa byy w
zawieszeniu, (a). DaS SKeer ftehet ftille morze
stoi cicho, — uspokoio si.

£ier fleht mein Sieiftaub ftille , b. h. ba8 ift mir
Utlbegreiflid) tu si mój rozum zastanawia, to mi
s niepojte rzeczy, tu mój rozum durnieje.

©title, f. (bie) cisza, cf. zacisza; uda si w
zacisze wiejskie, (a). gr. tak zamiowa
wiejsk zacisze, e e t c. S. Ptc; cicho,
spokojno, uciszenie. Die Suftftille cisza ober
uciszenie si powietrza. Die SRecre&ftille u-
ciszenie morskie. Cr,, korzysta z momentu u-
ciszenia, (a). (Sä iuarb eine grofje ©title byo
w-ielki milczenie; cf. Sobtenftille guche milcze-
nie; cf. gbokie grobów milczenie, (a) 3n
ber ©tille cichaczem, pocichu.

©tillen, v. a. jum ©tillfchroeigen biingen, feiten, u-
ciszy, uspokoi, ukoi; cf. utuli. 2) — , =
eine S3eroegung aufboren macheu, umierzy, hamo-
wa, zastanowi. gr,. ba .£>ei3 ftillen uspokoi
serce. gin Äillb ftillen karmi dzieci. Den
Dürft ftillen pragnienie ugasi; cf. — uspokoi.
Den junger füllen umierzy gód ober uspo-
koi -. Den ©chjnerj ftillen al ukoi, umie-
rzy boleci, DD. gr. ukoiwszy zwolna al,
Kraj. gj. ben Stufruhr ftillen bunt umierzy,
rokosz ugaska, Narusz. Die ä©eele ftillen

uspokoi dusz. Da8 S3lut ftillen zatamowa
krew.

©tilfd)h)eigeu, n. (bag) milczenie. SJtit — über*

geben przej co milczeniem, (a); zostawi co
w zamilczeniu, niewspomina czego Ober — —
na co ober zostawa w milczeniu, (a); cf. 9JS.
milczeniem pokry, (a).

Stillfdjroeigenb milczcy, domniemany. Gr. do-
mniemane przyjcie spadku, ßhsz. gin fhÜ*
fdjroeigenbe SSeroitligung niejawne zezwolenie, Tr.
adv. milczkiem, nic nie mówic.

©tillftanb, m. (ber) zawieszenie czego, przerwa,
przestanek; cf. spoczynek, fryszt, limita, tamu-
nek, zastanowienie si.
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Der SBaffenftittftanb zawieszenie broni, armi-
stycyum, rozejm, g. u. ©tillftanb machen za-
trzyma si, zastanowi si.

©tillftebenb cichy, nieruszajcj sie, stojcy.
Stillung, f. (Die) uciszenie, zaspokojenie; za-

trzymanie, zatamowanie, umierzenie. Die —
beö Stafcnblutctlö krwi z nosa zatrzymanie ober— zatamowanie ob. zastanowienie.

Stimmberechtigt majcy prawo gosowania.
Stimmchen, n. {i>M) gosek, g. ska, kre-

seczka.
Stimme, f. (bie) glos, g. u. 2) — , bie burd)

SSorte ober Reichen auogebiiicfte 9)ceinung in ber Se*
rotl)fd)lagung mehrerer, item: baö Stimmrecht, kre-
ska, wotum, zdanie, (iine ftarfe Stimme mocny
gfos; cf. wielki glos; cf. Bernardyski — . (Sine

Mögliche — glos aosny. Die — erbeben podnie
glos. Die — ftoeft glos mi zamar, (aa). ©ie
9)tenfd)cnftimme glos czowieczy, — ludzki. Die
febroache — glos slaby, (Sine fjelle — etos do-
bitny, — donony, — czysty. (Sine feine —
cienki gtos. ©ine grobe — gruby glos. Die
Silberftimme srebrzysty gtos, (aj. Die jctrte —
delikatny, wdziczny, subtelny, mity, miluchny
glos* cf. przyjemny, czuty glos.

(Sr,, bie Stimmen fctmmeln zbiera glosy, —
kreski, zbiera na glosy, (a).

Stimmen, v n. m. h., übereinfommen, zgadza si;
äßomit ftimmen , flbereinftimmen zgadza si z.

czem.
9ßle ftimmet 6r)riftu6 unb Selial co za zgoda
Chtystusa z Belialem? co za pokój midzy
Chrystusem a Belialem, Krs.
2) — , feine äJteinung bon fich geben

,_
glosowa,

kreskowa. (Sg. glosowa na zniesienie usta-

wy, (a)

3d) ftimmte für bie Defloration gosowaem za de-

klaracya, (a).

3) — , v. a., einem 3nftrumente bie berljältnifjmä*

jjlge £öhe ober Jiefe beb Joneö geben, stroi. 3e=

manben ftimmen, ihm angeben, roie er urtheilen unb
hanbeln fofl, namówi kogo, sposobi, na-

koni.
Sein jQC\f, jur greube ftimmen stroi twarz we-

sooci, Kraj. im Leszek biay.
Die emiither ftimmen umysy nakania,

Dm 51.

Sin 3nftrument ftimmen nastroi instrument.

©eftimmt fein jti etro by usposobionym do
czego, — w humorze; — für eth). by skonnym,
przychyla si do czego.

Stimmen meh'rheif, f. (bie) wikszo gosów.
Stimmenprotofoll, n. (i>a&) senteneyonarz, g.

a, proloku danych kresek ober — gosów.
Stimmfähig majcy prawo do gosowania.
Stimgabel, f. (bie) strojnik.

Stimmhammer, m. (ber) strojnik, L.; motek do
strojenia.

©timmred)t, n. (bab) prawo gosowania.
Stimmrihe, f. (bie) gonia, gosowa szpara.

Stimmung , f. (bie) strojenie, nastrojenie (instru-

mentu muzycznego); stan umysu, humor, po-
oenie umysu, usposobienie, cf. wzruszenie,
Krsk. cig. b. ©efinnung. 6j. gdy chcemy sadzi
o wewntrznych kadego wzruszeniach lepiej

jest omyli 6l w usprawiedliwieniu, ni pot-
pia moe niewinnych, Krsk. (Sj. widzieli

stan rzeczy i usposobienie umysów, Orz. b.

cf. b tok, j. Ö. czucia; (Sr,, róny tok czucia,

róny rzd, wiek nadaje, Dni. 51.

ftrohc ©emüthoftiinmting machen ober annehmen
wesoy umys przysposobi , DD . dobry
humor.

Stinten, v. irr. n. in I)., Jmperf. id) — , er ftanf,

Conj. bafj id) — , . er ftänfe, Part. prt. geftun*

ten, mierdzie, trci czni, cuchn, czuchna,
Vol.

Sr,, nad) etroaS ftinfen trci czem; eö ftiuft ihm
aub bem SOcunbe cuchnie mu z gby; ba6 niebrige

mierdzi mu z ust jak u psa z pod ogona; cf.

batj hóflid)e sycha mu z ust.

Stinfenb madjen mierdzcym uczyni; ftinfenb

roerben zamiardn. Der Jobte ftintet czu ober
sycha trupa, SBarfd). ; ciao zmarego cuchnie.
(Sigen Sob ftinfcf wasna chwaa mierdzi.
Spridjm. baS ift erftunfen unb erlogen to mierdzi
kamstwem. SSor Faulheit — niezmiernie by
leniwym.

Stinfenb mierdzcy, smrodliwy.
Stinffliege, f. (bie) mierdziomuch, L.
Stinfföfer, m. (ber) mierdziel, L.

Stint treffe, f.
f.

Sefemfraut 1) 2at. lepidium ru-
derale) pieprzj-ca psia.

Stinfmelbe, f. f. SSocfömelbe.

©tinfneffel, f. (bie) czyciec leny, Kl. Hgn.;
ywiczka lena, Jdd. Hg.; pokrzywa mierdz-
ca, Hgn. (8at. staehys sylvatica).

Stint romei), m. f. 4junb8famille.

Stintrah, m„ Stinfthier.

Stint, m. stynka, owiesek, mrzewka, L.; somy
PI., Staszyc w ziemiorodztwie.

Stipenbiat, m ., (ber) stypendysta, L. in b. Sftebe

IS2S; bursista, bursak, stypendyaryusz, g. a.

Stipenbium], n. (baß) stypendyum, wyznaczony
dochód bursisty, Tr.

Stirn, f. (bie) czolo, im Loa na czole; j. S3,

guz na czole, Krs. unb feiten im altpoln. na
czele, njelcheei lehtere jroar noch üblid) ift, allein nur

in ber fig. öebeutung: an ber Spihe, fronte,

Jete; usina, $k.4ßoln. (Sine breite Stirn szerokie
czolo. (Sine glatte — gadkie czoo. Die —
rillljclti zmarszczy czoo, marsa postawi, cf.

zmarzczyt brwi, spojrza ukosem, (aa) = Stirne

runjeln. Die gerunzelte - zmarszczone czoo.
(Sine unoerfebömte — haben wytarte czoo mie i

strawny odek, Pust.; cf. bezczelnym by.
33on grofjer — wielkiego czoa, czolowaty, ezo-
listy. (Se ftel)t nid)t an ber — gefchrieben nikomu
to nie stoi na czole napisane, — wyraone, ni-

komu lego niemona wyczyta z czoa.
Die Stirn bieten czoo stawi , miao stawi

si czemu.
Stirnaber, f. (bie) ya czoowa.
Stirnbanb, n. (bab) przepaska na czole, na-

czolnik.

Stirnbein, n. (ba6) ko czoowa.
Stimbinbe, l', (bie) czolko, g. a, L.
Stirnblatt, n.(bafi) naczolnik, naczoek.
Stirnhaar, n. (bab) czub na czole (u koni).

Stirnhöhle, f. (bie) zatoka czoowa.
©tirnricmen, m. (ber) czóko, rzemie czelny

(u konia).

Stirnrab, n. (ba6) koo palczaste to jest z palca-

mi na czele, Tr.

Stobbe, f. (bie) pniak, karcz, g. u; cf. karpa,

L., cf. prd.
Stöber, ni.

f.
Stauber.

Stöbern, v. a. f. ftöubern; e8 ftöbert pruszy,
pruszy nieg, jest zawierucha, B. 2) tropi,
poszy.

St öd) en 6 frant, n. ober Stöchenöblume , f. kocanki
Arabskie, lawenda szyszkowa, L.

©tochern, v. a. kó, duba, gmera, szturcha.
Stodf, m. (ber) ein Stab, Änüttel, JJnigel, kij, g. ja

(cf. granj. queue) laska, drek. 2) — , ber ein»

jclnc Stamm cineb ©emäd)fcö bon einigen Stauben,

pie, g. pnia, pniak, g. a, prt, g. u, macica,

odziemek; j. !ö. ber SBclnftocf winna macica;
ber »lofenftoct krzak róowy.

3) — , ein furfleö biefeb Stücf ober Ding, ein

Stumpf, trzonek ober Älolj, pie, ktoda, kloc, f.

Stobbe. Der SienrnftocT ul, g. a. Der ^utftod
lorma na kapelusze. Der ^errücfenftoct podstaw-
ka do peruki. Gin ^cuflort stóg siana. <3in —
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ber Sucfibrurfer, f. Surfibrurferjtorf winieta, niby
wygniotka drukarska, wytoczydo.

3) — ober ©totfroerf, ba9 ©efdjoß eines ©ebin»

be6 pitro.

Der — für ©efangene koda. Der SRof)iftocf

trzcina. Der ©tocf eineö SJaumeS pie.
(Sr,, bie güfje in ben — legen dyby na nogi -wo-

y, w kod nogi zamkn, wsadzi; cf. B.

do gsiora wsadzi; allein gsior ift ein ©e'ng=
nifj roo be« Snculpaten Äopf eingefleinmt roirb, e8 ift

flnnoerroanbt mit kuna.

Stm ©tocf gel)en o kiju chodzi. Der — roirb roaS

ju tfitin friegen bdzie kij w robocie; bdzie kij

mia robole, cf. trzepanka.

©torfbanb, n. (bab) kutas u laski, wstka u
trzciny.

©torfblinb, adj. zupenie lepy, wcale lepy.
©tötfcfien, n. (ba6) kijeczek, laseczka, prcik, g.

a; cf. patyczka.
(Sr nastrugal (Pan Jan) patyczków, rozda po
jednym kademu dzieciciu.

Storfbeutfcfi, guche niemcy, L.; hoff, zupenie
niemiec, wierutny, cay, zabity niemiec.

©tocfbumm, adjj. glupiuteki, dure, gupi jak
sado Ober pojtny jak sado, Bhmlc: cf. Volb.
gupi jak Pana Jezusa ko ~ osio.

©torfen, v. n. m. fi., ftefien bleiben, aufboren fiefi ju

belnegen, gerinnen, berberbt roerben zastanowi si,
zatrzymywa si, niei, nierusza si, cf. za-
pcha si, zatka si, zahaczy si. ©£. przez
policyj prostowa kr>de zahaczenie si w ru-

chu krajowej machiny, (a).

3im Sieben ftorfen, inne fialten zajkiwa si; cf,

zacina si, uci sowa; (Sr, tu uci sowa
Tankred PK. 358. cf. gos mi zamar, (aa).

Der ^anbel ftoeft handel stoi -w nieczynnoci,
jest w zawieszeniu, zahamowany; cf. (Sr. na
targu zboowym nie byo wcale ruchu, (a).

— bon ftaffigen Äorpern skrzepn si,' zsi
si, stan;
(Sj. ba8 S3!ut ftoeft krew si zsiada, zgstniaa
Ober zastanowia si.
— bon trodfenen Äörbern, b. i. bon fdjiblirfier fteucfi»

tigfeit ocrberbt roerben unb glerfen befommen spar-
cie, Sßr.^Poln. ; zbótwie, psu si, przelee
si. Die Seinroanb ftorft pótno zaleae, zlea-
e, zepsute od wilgoci, zbótwiae. <Sö ftorft an

einem Drte, b. i. eö macfit ftorfen "buczeje, Söj.,

wilgo tu psuje, wilgo tu psujca wszystko
przejmuje.

§ll§ v. a. Da8 Juch ftorfen sukno zwija i rozwi-
ja, nawalkowa, rozwakowa. Den SBein fto-

rfen, oberb. fur: pfafilen, ftängeln, fiabeln wino ty-

czy, beffer tyczkowa.
©iefi ftorfen , bon ben Sßflanjen, b. i. mefirere

©tingel ober palnie tragen krzewi si, rozkrze-
wi si, rozkrzewi si o rolinach.

©torfen, n. (ba§) zastanowienie si etc.
f. verb.

©torfenb oporny; cf. B. zatrzymujcy si, niei-

dcy, nieptyncy;
(Sr. oporny dochodów krajowych wpyw, (a).

©törfen, f. in ben ©torf legen; (Sr... mit ©chmaefi fto=

rfen, 3Bei&fi
;
©alom. 2, 19, (b. fi. pelnigeu mczy)

potwarz i mkami wybada.
©torffeber, f. (bie) pierwsze twarde pióro w

skrzydle gsim.
©torffibel, f. (bie) oktawka, skrzypki mae, Tr.
©torffinfter, adj. cieraniuteki , ciemniuchny,
ciemno jak w miechu.

©torffifd), m. (ber) sztokfisz, g. u; ©priefiro. bumm
roie ein — gupi jak — sado. ©priefiro. wy-
schy ober chudy jak sztokfisz.

©tocffifcfifang, m. (ber) polów sztokfiszów.
©torfflerf, m. (ber) plama od zbóiwienia, 9Bj.;
plama w zaleaym suknie, szwdra, Trój.

©torfgerfte, f. f. SMrengerfte.

©torffiauS, n. (baö) wiea, prochownia, in SBarfcr).

wizienie, koza, taras.

©totffiolm, n. eine ©tabt Sztokolm, g. u.

©torffiolj, n. [ba6] drzewo pniakowe.
©torfig, zleay, zbótwiay; cf. sparciay (o
rzodkwi) 2) wilgotny np. pokój.

©torfifch, adj., ati8 Dummheit, Sobfieit ober gigen»

finn niefit fprecbenb unb antroortenb, mudfifcfi zacity
inilczek, krnbrny, ponurek, ponurkowaty, u-

part}', milczeli nieznony.
©torf fn obf, m. Cber) gaka u laski.

©torf (at erne, f. (bie) latarnia z rczk na dole,

li.; cf. latarnia na kiju.

©torfmeifter, m. iber) dozorca wizienia, tara-

sowy, g. ego.

©torfnarr, m. (ber) gupi jak czop, Vol.; wie-
rutny bazen.

©torfpfeife, f. [bie] flejtuza.

©torfpole, m (ber) wierutny Polak, zabity— ; t.

j. w swojej narodowoci zupenie si zamyka-
j?cy.

©tocfpodlifch, samo polski, cf. nastojaszczy

Staff.

©totfpruge!
,

pi. kije, baty, bicie kijem.

©torfrofe, f. (bie) topolówka róowa, KI.; lazo-
wa róa, PA. tSat. alcea rosea).

©totffcbillin.g, m. (ber) chosta, kijowanie, trze-

panka.
©torffcfiiage, Pi. bicie kijem, kije, PI.; kijowa-

nie, jtcanjig — dwadziecia kijów.
©totffcfinupfen, m. (ber) katar zastarzay, sapka,

Dz. Dzrk., suchy katar.

©torffteif, adj. sztywny jak (kij) róg.

©tocfftill, adj. cichuteki.
©tocf taub, adj. guchuteki.
©totftriger, m. jber] laskownik, askonoca, L.
©tocf u fir, ©tuijufir, f. (bie) zegarek stoowy.
©torfung, f.

f.
©torfen tama, zapchanie; cf. usta-

nie, zatrzymanie si, stagnacya, j. Ü8. stagna-
cya w sztuce, poezyi, filozofii, (a);

(?£. handel w Kiachta nie doznawa adnej ta-

my, cf powszechne zatamowanie handlu, (a).

Storfroacfie, f. (bie) warta (przy kozie, przy
wizieniu), stra wizienna.

©torfroerf, n. (ba§) pitro.
©torfjafin, m. (ber) zb trzonowy ostatni.

©tof, m. (ber) sztof oberstof, g. a, sjk.=<poin. ; pót-
garcówka, SSolfi,

Slnmerf. Garniec ober gamec al8 SJtaafj bon
©etränfen ftefit im SSerfialtnifJ feiner ©rofje etroan

mit bem Snfialt einer SJtefce unb entfitit ungefafir

bicr Sßoln. falben (auf sßotn. kwarty). Sebocfi ent=

hält kwarta ein fialbeö ©lag mefir, SBarfcfi.

©toff, m. (ber) jebe äftaterie, aus welcher etroaS roirb

ober roerben foil; uneig. Uifache, Slnlafj, ©elegenfieit

pierwiastek, g. tku; materya, osnowa, eig. ba8

©cfiergain wgtek, g. tku, eigentl. ber (Smfcfilag bei

ben äßebern; (Sr. kiedy wtku urwao si w
gowie, Dm. 67.; cf. podmiot, eine roortiiehe lieber»

feijung be6 gransöfifefien sujet, roelefieS einfl D a n t.

uumnfjgeblid) borfefilug, roiemofil felbft bamit unju«

frieben, ein gefcfiirfteree unb eblereS aufpfuefien an=

rietfi; ywio, _g. u, eig. Urftoff, (Slement; 6c. Sin*

ftecfungöfroff pierwiastki uczestnictwo zarazy
majce, DD.; ©toff jU etroaS geben da powód do
czego, by przedmiotem wydanie jednej sceny
mogloly poda dostateczn osnow do licznych
uwag, (a); cf. wtek do wytrawnijszego dziea
(to) poda moe, Dant.; biografia czyli opisy-
wanie ywotów dostarcza podmiot czyli ma-
te ry obfit do rozmysu chccym ledzi a
pilnoci pojedynczego czowieka w yciu do-
mowym, urzdowym etc. Dant. It. podmiot,
materya czyli argument pracy pimiennej,
Dant. (Sr,, wypada koniecznie — (pami) bu-
dzi, doskonali, rozwija, by rozumowi poda-
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wala potrzebny ywio, Silibe lin Programm.
2) — , ni. (bei) ein feibener geluirftev 3eug mit

bleifarbigen 83lumen, bawat, g. u, Techn.; ma-
lerya jedwabna, tkana.

Stoffen, ad. blawatny-, jedwabny", niateryalny.

Stofflid), materyalny, treci dotyczcy.
Stöhnen, v. n. m. I), stka, jcze.
Stöhnen, n. (ba6) jk, g. u, jczenie, stkanie.
Stoifer, ni. (ber) stoik, g. a.

Stoki 6 mu o, m. (ber) stoicyzm.

Stoifd), ad. stoicki, sioiczny.

Stole, I. (Die) bie geweihte $riefteibinbe stola, slufa.

Stolgebühren, PI. prawa stuy, L. ; naleno
stuy, opaty kocielne.

Sto de, f. (bie) ein bei feiner ÜMcfe fnrjcö 35mg, su-
pek, noga, nóka; 2) — , eine Slit Sacfmcrf
strucla.

Stollen, m., ober Stolle, f., im Sergbauc biejenigen

innern ©ruben ober ©erglpcifSgcbäubc, roelcher nad)

einer horijontalen Suite fortlaufen stota, sztota ob.

stolnia, L.; podkopy czyli sztolnie, (a): hiegnia

Ob. bienia, L.
2) - , am Sett, noga u óka, supki.

3) bie Stollen auf ben £ufeifen ber_$ferbe, oce
ob. bródka na podkowach, L., et', szpica u podko-
wy koskiej.

Stollenfchacht, m. (ber) okno, L., szyba ober

szacht w stolni.

Stollenroagen, m. (ber) taczki w stolni; wóz do
ciarów na niskich kotach.

Stolleniu affer, n. |ba6] woda w stolni.

Stolpe, n, eine Stabt in $omerellen Stupsko. 35er

aßtnbifcfje Sianie ift Stotp linb bebcutet eine Sanie,

f. 83lumenbad), ber bort bon S3afaltfiuleii, NB. Säd)f.

Stolpe.

Stolpertg, utykajcy, potkliwy, —er SBeg droga
grudzista, nierówna.

Stolpern, v. n. m. f. potkn si, potoczy si,
usterkn si, utyka.

Stolpern, n. ( baö ) potknienie, potknicie sie,

usterk, g. u.

Stolpernb utykajcy, 3Sj., potkliwy, L.

Stolj, m. (ber) pycha, *buta, duma, hardo, wy-
nioso; — bat), morauf man ftolj fein fann chlu-

ba, zaszczyt. (5j. ludzie — wspominani u po-

tomnych jako zaszczyt swojego wieku, Fe-
liski.) Cesarzowa jest chlub narodu (a).

Slimtitl) tinb — flnb ©efchluifter buczno, a w pi-
ty zimno, L.

Stolj, adj. pyszny, 'butny, dumny, hardy, wy-
niosy, chlubny.

Sr. nauczyciel z umiejtnoci swojej wielce

by chlubny, Nieme. Stolj fein pyszni si (auf

etmaö z czego, chlubi si z czego). Crj. Äonoii

rourbe ftolj Konon w pych si podniós, A;ut.

Stolje iffiorte reben harde sowa mówi.
Stolzer «£) e i n r i d) f.Sorfganfefufj mczyniec strza-
kowy ober gsia stopa mczyniec, KI. Jndz.

Stoljieren, v. n. tn. f). panoszy si, kokoszy
si, pysznie chodzi, perzy si.

Stoljfraut, n. konienka. Bot.

Stopfen, v. a. pcha, napcha , zapycha, za-

pebn, napycha, wypycha, wypcha, natka.
35en a)lunb ftopfen zatka komu usta ober gb.
2) —

,
flirten, alö Strümpfe ftopfen cyrowa po-

czochy; 8ztepowa bcrtuirft ber 5Barfd)aucr, aber

im i<.reufj. = $oltl. ift eö iüblid). Die (Saufe ftopfen

gsi karmi, tuczy, atld) pa ober karmi (gat-

kami, j. S3, indyka, kapona, U).
Sid) bollftopfcn opcha si, napcha si, obje
si czem ober czego, obfaci si, ^r.»$oIn. jSid)

eine pfeife abaf ftopfen naoy sobie fajk tytu-

niu. 35cn 35urd)fall ftopfen zatamowa ober wstrzy-
m» rozwolnienie.

Sine ftopfcnbe Spcife zatykajcy pokarm, zatwar-
dzajcy —

.

Daft flopfenbc (Sio lody opierajce si.

Stopfer, m. (ber) natykacz, znpychacz. '

Stopfnabel, f. (bie) iga do cerowania.
Stopfnaht, t. (bie) cyra; cerowany szew, (a).

Stopfnubel, f. (bie) gaka ob. klusek do pasze-
nia gsi.

Stopftnig, f. (bie) ba6 Stopfen cf. äkrftopfung za-
pchanie, zatykanie, zator udziatany od skupio-
nej kry zrzdzit wylew Wisty, (a). SDic — be9

GifcÖ zator, zatkanie si kry, L.; zapakowa-
nie koryta lodem, L.J kra zapara si o wysp,
(a). Die — bee difeß hliibert bie Sd)ifffahrt lody
opierajce si przeszkadzaj egludze.

Stopfroad)8, n. pierzga, L., Tchn.j wosk którym
pszczoy susz zatykaj.

Stopfmeifl, m. (ber) pakuy do zatykania.
Stopfjtt, f. SJtferflee.

Stoppel, f. (bie) rysko, cier, f.; ciernie,
ciernisko, ber Stoppelacfer),

Stoppe l ci, f. cf. (Compilation pismokradztwo,
zbieranie z rónych autorów, cf. zszywanina.

Stoppelbutter, f. ibie) maso ryskowe.
Sitoppclfelb, n.

f. Stoppel.

Stoppelgan 6, f. (bie) ge ryskowa, — spasa
na ciernisku, g ze ryska.

Stoppelgraö, . [bäö] trawa ze cierniska.
Stoppeln, v. a. zbiera kosy, zbiera; 2) —

,

compiliren zbiera z ksig.
Stoppelrübe, f. (bie) rzepa ze cierniska, póna

rzepa.

Stoppler, m. [ber] zbieracz kosów; 2]— zbie-
racz rónych atanin ober uomków.

S;töppine, f. (bie) ber 3ünbftricr, bie Sunte lont al-

bo knot puszkarski, and) stupina, SBj.

Stöpfel, m. [ber] czopek, g. pka, zatyczka, ko-
rek, zatykadto.

Stop 61 od), n. f. 35urd)tiMd)6.

Stör, m. (ber) jesiotr, g. a. (Sat. acipenser stu-

rio, L.)

Stövfang, m. (ber) polów jesiotrów, jaz na jesio-
ny.

Stor ar, m., ber SJame eines ©ummiharjee, roeld)e6

man bon bem Storojbaum erhalt storax, styrar,
äöj., styrak, Tclm., beffer slyrax, £ßj.

Stord), in. (ber) bocian, g. a. (Sat. ardea ciconia,
L.) (Sj; kto jedzie? Pan bocian; ma nos jako
kos) ma rce jak obrcze; ma nogi jak bato-
gi; kto jedzie? Pan bocian, (bon einem 80jahri=

gen 35atijiger gehört), ein — junger — bocianie,

g. cia, PI. bocianila, g. nit.
Storchbein, n. [ bat J noga bociania.

Stord) btume, f. f. ttprilblume.

Stord)hal8, m. (ber) bociania szyja. 2) bociano-
wata szyja, Krs. PP. 05.

Stord)neft, n. (ba6) gniazdo bocianie.

Stor chfdjnabel , m. (ber) eig. dziób bociani. 2)
bot nosek, KI.; bodziszek, Jndz. (Sat. gera-
nium); cf. bocianie noski, órawie noski, py-
chawiec; cf. L. wilcze igty. fflelner —

f, SlcTer*

fdjnabel. SSlutrother — f. S3ergfd)iiabelfratit. flauer
— nosek onowy, KI.; bodziszek leny, Jndz.
(Sat. geranium sylvaticum). 2) — f ®ottc8giiab

2) (Sat. geranium pratense). 9tunbblnttriger -
f.

Sd)tiabe(fratit. " SMcbrigcr , fleinfter — bodziszek
may, Jndz. (Sat. geranium pusillum). Still»

fenber —
f. SBlulfraut (Sat. geranium robertia-

num).
2) — , ein SBerfjctig meld)c8 au6 jmci Parallelo-

grammen befieljt unb einen ffiifj ju bergrö&ern unb
ju bertlcincrn bleuet, instrument skadajcy si z
dwóch równolegloboków sucy do powiksza-
nia lub zmniejszania rysunków, bociani nos,
pantograf, 3Bj.

Stören, v. a. unb n. ni. 1). przeszkadza, miesza,
pomiesza, psowa, 3. S3, einen im ©cbft floren

psowa komu modlitw, Dmbr.; cf. turbowa,
naruszy, przeszkodzi, zniszczy, cf. psowa)
3. S3, szczoie domowe zniszczy, (a); of. kfó-
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mur uderzy, — bi. 3u " ^Jutbcr flößen na pro-

ci, 3. 58. spokojno, Skrodzki; cf. obrazi.
(Sj. aden szmer nieobraa uroczystej cichoci
nocy, (a) in rozmaitoci ; cf. spokój publiczny
zostaj naruszony, (a). SemanfceS Slnbadjt floren

przeszkadza komu w jego naboestwie, ba;

amutnie przerywa je, cf. baamuci. Der
griebe fann geflört meiben pokój moe by za-
chwiany, (a). Gt. spokojno i wesoo publi-

czna niedoznaa najmniejszej skazy, (a); it. za-

burza, (a); cf. podkopywa, j. S3. — szczcie,
cf. untergraben, (a); cf. floren zamiesza, zawie-
ruszy, (a) Gr. spokojno publiczna wichrzy.
Ob. zawieruszy Ca), — zaburzy (a).

©törer, m. (ber) przeszkodnik, *przekazca, L.
— ber 9tube burzyciel ipokoju Ca), wzruszyciel
spokojnoci, Krsk.; cf. przeszkodzicie!, SBj.

wychrzyciel.
©torungl, f. Cbie) przeszkoda, naruszenie, prze-

rwa, pomieszanie; zachód, trudno.
©törrig, adj. barinatfig, roibetfbenftig krnbrny, u-

porny, zacity, uparty.
©törvigteit, f. [bie] upór, g. u.

©töirogen, m. [ber] ikra jesiotra nasolona, ka-
wiar ober kawior, g. u. .

©toß, m. [ber] stos, g. u, pchnicie, popchnicie,
szturchaniec cf. starcie}

Gr. na pierwszym starciu o kopi ulomif, Orl.

46; cf. szturcb, uderzenie} Gr. galar przez u-
derzenie o kamie nadwerony zupenie wo-
da zalanym si okaza, 9125. 1829; cf. duf Don
dufn, spr.=$ßoln.; szturchaniec, raz, raz szty-
chowy, kuak, kopnienie, tryks, tryksanie, trce-
nie, nadwerenie, naruszenie; am fürjeften fönnte

man fag^n pych, popych ober pchnia fo roie nod)

ber SRuffe fein udar fur baS J)0ln. uderzenie braucht;

allein man hat im sjjolnifdjen fefjr biete ©tammmur*
jeln beralten laffeu, bie nod) in ben berroanbten SDlunb*

arten leben uno aufgefrifcht merben follten.

Der — mit bem $uß kopnienie. Ser — mit ber

gauft kuak. Gr. odebra dotkliwe kuaki od
tych boksorów, (a).

Der — ano 4?erj uraza serca. Der — be8 SBiiu

beS pd, ruch, zamach wiatru, poryw wiatru,

Stuff. ; impet ober targanie wiatru, raptowne
powstanie wiatru.

Sm S3illarbf})iei fagt man auch stos} sztos j. S3.

on niema dobrego stosu, pewnego stosu} cf. ze
stosu wyprowadzi, straci stos, SBarfd). ©id)

auf ben ©toß fcblagen na sztychy i.
Ginen — berfetjen, j. S3, taxa ciemiliwa cios

przynoszca kupcom i rkodzielnikom(a); za-
da cios, naruszy.

2) Sin — ^)olj stos drzewa, cf. ein ©tofj Sic*

ten plik; Gr. wyniós z gabinetu plik ogromny
memoryaów etc, SPp.

©tofj art, f. (bie) ein langes baralleleS Gifen mit einer

©chneibe bie SSBinfel bcr 3abfen »rrit einem Stofje

gleid) ju machen dugie równolege elazo z
ostrzem do zrównania któw czopowych.

©tofjbled), n. (baö) blacha odporna, na której

stpe spoczywa w ou beim ©emehj-
©tofjbegen, m. (ber) szpada na sztych.

©tößel, m. (ber) tuczek, g. czka, stpor, g. a}

cf. Sobmifa) tukado.
©tofj en, v. irr. a. unb n., Prs. ich flofje, bu ftößefr,

er floßt, Imperf. id) — , er ftiefj, Conj. bafj id) —

,

er flöße, Imper. ftofje, [Part. Prt. geftofjen pchn,
popchn, trci, uderzy, dufn, ^Sr.=S}5oln. ;

tuc, ugodzi, j. S3, szpad midzy ebra, Ca);
kopn, eig. bon hinten auSfcblagen; wierzgn,
eig. bon hinten. auSfcblagen bó, Praes. bod» cf.

tryksa, tryka, mit ben hörnern ftofjen; ficb roorau

flößen otrci si o co} cf. wyci, 3. 33. nog}
cf. bi o co, uderzy o co; cf.' odbija si, pa
na co.

G*. mit bem Äopf an bie SJlauev flogen gow o

szek utuc. Sluf einen ftofjen spotka si z kim.
Die gregatten ftiefjen ju unferer glotte Fregaty ze-

tkny si z nasz flot, (a), lieber ben Raufen
ftofjen obali, wywróci, powali kogo.

2) —, b. (). mit einem feigen SBerfjeuge fo fie*

d)en, bafj er ju S5oben lallt, przebi kogo. G5.

mit bem Degen nad) 3emanben flößen zamierzy
sie ober godzi na kogo szpad; ben Degen in

bie üBruft — szpad piersi przeszy komu.
Gj bom Conbe ftoßeu odbija od ldu. Die Haber
bom SBogen ftofjen pozrzuca koa od woza. Der
Dchfe ftöfjt mit ben Römern wó bodzie rogami.
Der Habicht ftofjt auf Gnten, Saubrn jastrzb' u-
derzy na kaczki, gobie. Sltit bem gtlfj an ei=

nen ©tein ftofjen obrazi nog o kamie ober u-
derzy nog o kamie; cf. wyci, rzn nog
o kamie.
©id) roorau ftofjen uderzy si o co, szturchn
si, fig. zgorszy si z czego ober obrazi si
czem.
ßtir ©tobt hinaus ftofjen wypchn z miasta. Sluf

jemanben ftofjen, auf etroaS ftofjen spotka si z
kim, napotka kogo, natrafi na co, wpa na
co. Slu8 ber (Semeine ftofjen ze zboru wyczy,
wypchn, wyforowa. Slbam rourbe au6 bem
^arabiefe geftofjen Adam byt z raju wypchnity}
Gr. fora Adamie fora z tak rozkosznego dwora,
eine jlneibeutige Slnfpielung auf ben ©turj eines ehe»

maligen Magnaten.
Da6 ©d)iff ftieß auf ben ©ruitb okrt 'osiad na
mielinie, okrt trafi na grunt. GtttiaS im SJcor*

fer flofjen (u)ttue co w modzierzu. 8Som Sbro*
ne ftofjen zepchn z tronu, spcha z tronu, str-
ci z tronu, auch zrzuci, SBj. ©id) an einem
SBoite ftofjen obraa si o sowo.
Sin ein Sanb ftofjen, b. h. berühren, an etroaö gre»
jen, styka si z czem, lee przy jakim kraju.
Gj. granica cignie si i przybija a do eic.

Ginen bor ben Äobf ftofjen urazi kogo, ubo
kogo, w brew komu co powiedzie, niby palk
w eb da, smutn powieci kogo dobi ober
zrani, strapi, zasmuci, popsu komu fanta-
zy. 3n finer Partei ftofjen przysta na czyj
stron, przyczy si do czyjej partyi, —
strony.

Sßon fid) flößen odepchn, odpycha, odrzuca,
wypchn od siebie; inS .frorn ftofjen w róg za-
trbi.

©toßeu, n. (baS) pchanie, pchnicie, szturchnie-
nie, szturchanie, uderzenie, raz; tuczenie.

(Stößer, m. (ber) «uczcy, tryksacz; 2) —, tu-
czek} 3) — ,

ptak drapieny z góry bijcy n. p.,
kania.

©toßgebet, n. (baS) modlitwa strzelista, akt
strzelisty; ej. postrzay nabone do nieba po-
sya.

©toßhobel, m. (ber) stosygiel, g. gla.

©tößig, adj. bodcy, trykliwy, L.; bodliwy, Stuff,

ein ftößiger Dd)S bodcy wó.
©toßflinge, f. (bie) gownia sztychowa, klinga
na sztych.

©toßfeuf3er, m. (ber) westchnienie strzeliste, u-
cite ober przerywane wzdychania, L.

©toßbogel, m. (ber) ptak drapieny, w locie po-
rywajcy, z góry bijcy, 5. S3, kania.

©toßtveife, szturchajc; sztychem: 2) z prze-
rwami, z chwilow gwatownoci.

©loiterer, m. Cber) jkata, jkot, bekot, g. a.

©totterig, zajkliwy, adv. zajkliwie.
©lottem, v. n. m. I), jka si, zajka si, za-
cina si, "mornota, bekota.

©tracfS, adv. fogleidj natychmiast, zaraz, prdko.
Den ©efeljen fchnur — 5uroiber w brew ustawom.

©trafami, n. CbaS) urzd karny, — strofujcy —
gromicy, karzcy} cf. S3ohm. pokutny urzd.

©trafbar, adj. kary godny, — godzien, podpa-
dajcy karze, ulegy —, naganny, winny;, wi-
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nien , wystpny, cf. winowajczy, a. e. Gf.

krótkie z ulubionym twoim rozstanie w wino-
wajezej pogra ci rozpaczy ftiir$t bid) ih flrüf«

bore Skrjtoeiflung Nieme. Gg. bolaem nieraz
widzc jego winne sprawy, Treb. 53.

©trafbarfeit, f. (bie) wina, wystpno, przestp-
stwo, wykroczenie, 0. karalno, zasuenie na
Kar; cf. pokutno, ©Ohm.; warto pokuty,
— kary.

©trnfe, f (bie) kara, ka, f.; strof. g. u, poku-
ta cig. SBufje; cf. grzywny, g. grzywien, eine

Sttcirf, eig. ©elbfhafe. 35ie alten SJkeu&en nannten

bie Strafe sundis cf. SRuiT. sud = $oln sd ba6

©erid)t unb t>a8 Stuff, sudba bebetitet baö ©chitffal,

Uefret, ©erhängnifj im Sett, ©träfe, »ergi. J. S. Va-
ter fiber bie <£prad)e ber alten ^reufjcn, SSraun-

frhweig, 1821.

Gj. bei — pod kar (czego), Gj. ruo Feine ©träfe

iff, ba i ft and) feine Sdjeu gdzie niemasz kani,
tam te niemasz bojani, posuszestwa, rzdu
etc, Dmbr.
JDie — am Scibe kara na ciele, kara cielesna.
— am ©elbe kara pienina, grzywna. — am
geben kara mierci. 3>'l — fatten podpa karze.

©trafen, v. a. kara, Präs. karz, strofowa,
karci, gromi; Gr. Ginen am Sehen ftrafen uka-
ra na gardle, kara mierci. Ginen am Seibe

ftrafen kara na ciele, — cielenie. Ginen Sögen

ftrafen , befdjulbigen bafj er luge zadawa komu
kamstwo. ©eftraft werben by karanym, po-
nie kar, dosta — , otrzyma — , odnie
kar. Sen Sruber mit SBortcn ftrafen strofowa
brata sowami, ob. karci -.

Straff, f. framtn napity, natony, sprny, tgi,
mocno wyprony.

Straffällig podpadajcy karze, podlegy karze,
kary godzien, winowny, Scuff.

Straffäiligfeit, f. (bie) zasuenie na kar, \vi-

nowno, Stuff.

Straffheit, f. (bie) tgo, sprno, nata-
nie.

©trafgelb, n. (ba8) kara pienina; et. grzywny,
strof.

©tra fgeredjtigfeit, f. (bie) sprawiedliwo ka-
rzca.

©trafgerid)t, n. |ba6| Sd karzcy, — karny, kary
i sdy.

©trafgefeti, n. (ba6) prawo karne, ustawa karna.

©trafgefctjbiid)/ n. (ba6) kodeks kamy; zbiór

ustaw karnych.

©tr afgeroalt, f. (bie) wadza karania.

©träflid), ftrafbar, kary godzien, karze podpada-
jcy, wystpny. — fein winnym by kary, 2)

naganny.
©träflid)feit, f. (bie) wina, wystpno, 2) na-

ganno.
©träfling, m. (ber) proebownik, wizie, g. nia
wizie prochowni, kajdaniarz, delinkwent.

©trafloB, niewinny kary, bezkarny.

©traflofigfeit, f. (bie) bezkarno, niewinno.
© trafprebigt, f. (bie) kazanie strofujce, — ka-

ralne, — gromice, perora, äßarfd). Ginem eine

— galten skarci kogo, wytrze mu kapitu,
natrze mu uszj-

, powiedzie komu paternoster,

nauczy mores.
©trafrecht, n. (bao) prawo karania.

©trafrebc, t. [biel mowa karzca.
©trafruthe, f. (bie) bef. fig. rózga karzca.
©trafurtheil, wyrok kary; — na kar sa-

ri zcj\
©t rafroürbig, ad. kary godzien.

Strahl, m. (ber) promie, g. nia (bergleidje ba8

poln. strzaa ein sPfeii) ona, eig. ber SBieberfthein

eines entfernten feuere am £>orijonte, txrmanbt mit

bem beutfrhen Sohe.

Gr,. au8 bem Dambr. 493: czowiek w nie-

szczciu on jasn cnót rozmaitych z siebie

podaje; ©trahlen fd)icfjen rzuca ob. puszcza
promienie.
Such ber Silii} Wirb oft ©traf)l genannt byskawica
(2Mit3flrahl)._ 3>ie golbenenen Strafjlen ber ©onne
zote promienie soca,- zote sznury soca, L.
©ebrocrjcne fiichtftrahlen zaamane promienie wiata
Skj-odzki. Gin fleincr ©trahl promyk. — ber

Hoffnung promyk nadziei.

Strahlen, v. n. in. h. promienie si, promienie
rzuca, — wypuszcza; wieci, janie, by-
szcze, bysn, wyiskrzy si, skinie si. Gj.

eby aby jeden promyk nadziei bysn. Ró-
ana jutrzenko! o jak licznie z twej twarzy
bije promie czysty etc Naruszewicz.

Strahlenantliti, n. (boi) twarz janiejca, roz-
promieniona.

Strahlenbrechung, f. (bie) amanie si promieni,
refrakeya.

©trahlenb. promienisty, promienie rzucajcy,
byszczcy.

©trahlcnglanj, m. (ber) blask promienisty.
©trahlenfrone, f. (bie) glorya, korona promie-

nista, promienie, wieniec okoo gowy. @r.
Matka Boa odziana socem siedzi wedle cie-

bie; ex róaniec.
Strahlenb fliefjeti strumieniem ober cewkami py-
n.

©trahlenroerfen, n. (ba8) rzucanie promieni,
wyiskrzenie si.

©trohlid)t, adj. ftral)lenäl)nlid) promieniowaty, pro-
mienisty.

©traf) lig, ad. au8 ©trahlen befteljenb, ©trafen l)a*

benb promieniowy, promienisty, promienie ma-

J9 cy- .

©trähne, f (bie) eine beftimmte Slnjahl gäben bon

befpoimeiiem darn, motek, ciennik, g. a, pasmo.
©trähne ©raht bunt drótu.

©tra mm, ad. cf. ftraff natony, sprny, nad-
ty, napity, tgi, mocny; cf. trzyma 3 Stuff.

stromy.
©trampeln, v. a. unb n. m. &., bie £>änbe unb giifje

oft jum treten bewegen przebiera nogami, tra-

towa nogami, tupa, tpa.
Strumpfen, v. a. unb n. in. 1;., mit güfjen tupa

nogami, tpa nogami.
S tramp fen, n. (ba8) tupanie tpanie.
©tranb, m. (ber) bag äfteerufer," Seeufer, im f)6hern

Styl baß ©eflabe, bie äufjerfte Seite ber Äüfte, b. i.

beö an ber See liegenben SanbfhichS, jebeB Seeufer

e6 mag flad) ober tief fein, au8 bem ©labifdjen stra-

na ober strona bie Seite, brzeg, g. u, pobrzee,
nadbrzee, pomorze. £>er Sturm Warf auf ben

©tranb nawatno wbijaa odzie na piaski,

Dmoch. 5S.

©tranbampfer, m. (ber) f. SReerampfer.

©tranbbcwohner, m. (ber) mieszkaniec pobrze-
ny, nadmorzanin, pomorzanin, bober ber 9tame

^ommern.
©tranbbinfen, Pi.

f. ©eebinfen 2).

Stranben, v. n. m f., by rzuconym na brzeg
morski, wpa ober wjecha okrtem na brzeg

morski, Utkano okrtem przy brzegu morskim
nad brzegiem morskim, by przypdzonym do
brzegu morskiego I osie ober uwizn na
brodowinie, utkn na dnie, strandowa, niby
stronowa, t. j. na stron ldu morskiego u-

derzy lub by uderzonym, wtrconym, albo

strona okrtu o brzeg ldu trci, ugodzi.
SI nm cif. Sibelung fclbft geben» an ba8 ©labifd;e

sirana, im "'Polu. strona,

©tranberbfen, f.
©eeerbfcn

Stranbfifd), m. (ber) ryba nadbrzena. Trój.
StranbgraS, n. f. ©reljact, grofjer.

Stranbgut, n. |ba8] towary na brzeg morski
wyrzucone, "wyrzucizna morska.

©tranbläufer, m., ein ©ogel kulig nach Wasie-
lewski, pardwa, bekas mniejszy.
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©tranbpfeifer, Regenpfeifer, m., ein SSogcI, (S*at.

charadrius hiaticula) ddownik, g. a.

(Sir anbringe, f. f. Saiblinge.

Stranbrecht, n. (ba6) prawo morskie, prawo pa-

na gruntowego na wyrzucizn morsk.
©tranbreiter, m. (ber) stranik nadmorski

(konny).

©tranbung, f. < bie ) utkniecie otrtu przy brze-

gu morskim, wpadnicie ober wpadnienie okr-
tu na brzeg morski, rozbicie si na mielinie.

Strang, ni. (ber) ein Strict ober Strang jtitn ^k-
fyert, postronek, g. nka, powróz, g. a. fee.« menn
alle Stränge reißen, b. i. im höchften _9otr)faU, w
najgorszym przypadku ober — razie, w osta-

tniej biedzie. 2) stryczek t. j. szubienicy.

Stranguliren, v. a. udusi, zadusi, strangulo-

wa, 7,agardli, zagardowa, gardo zacign
zadziergn.

Strapaze, f. (bie) fatyga, trudy, utrudzenie, znój.

©trapajieren, v. a. trudzi, utrudzi, znuy,
zmorzy, zmocowa, fatygowa, zmordowa,
spracowa.

©traßburg, eine ©tabt in Preußen Brodnica; 2)—,
in granfreid) Sztrasburg.

©traße, f. (bie) ein SBeg, ulica, droga, gociniec,
g. lica, trakt, g. u.

2» -, eine Oteerenge cienina morska. ®ie
große Sanbftraße

_
wielki trakt. Sine gebahnte

Straße bity gociniec, utorowana droga. ©id)

auf jene — roenben obróci si ow drog.
Sin ber Strafe podle drogi. Seine — jiehen je-

cha drog swoj.
3Me ©trafen finb bamit angefüllt peJno tego po
drogach, ulice s tym napenione.:

Strafenbau, m. (ber) zakadanie ulic.

Straßenbeleuchtung, f. (bie) owiecanie ulic.

Straßenbettler, m. (ber) uliczny ebrak, wó-
czga.

©trajjenljure, f. [bie] pikieta, uliczna kurwa,
nocny ptaszek, äßarfch.

©traßenjunge, f. ©affenjunge ulicznik.

Strafenlaterne, f. [bie] latarnia uliczna (do o-

wiecania ulic).

©traßenmelbe, f.
f. ©affenmelbe.

Straßenraub, m. (ber) rozbój, g. oju; (Sr,. — be«

gehen rozbija (po drogach).

©traßenräuber, m. [ber| rozbójnik, g. a.

©traf enräuberei, f. (bie) rozbój, g. oju, rozbi-

janie.

©traßenräuberifd) , adj. rozbójniczy, a. e, po
rozbójniczemu.

Straßenreinigung, f. (bie) czyszczenie ulic;

zamiatanie ulic.

©trata gem, n. (bag) f. Äriegglift.

Strategie, f. (bie) Ärifggfunft sztuka wojenna.
Strategifd), strategiczny.

Sträuben, fid), v. r. jey sie, najey si, do

góry powstawa, do góry ober wgór si pod-

nosi, fig. opiera si, ociga si, wzdryga
si, niechcie, cf. zdziera si.
ßr,. PK. 526, Kynald si zdziera i pospolit
z podym gminem drog f. L.; cf. fid) roeigern.

Sr hätte fid) gegen bie Rechnung fträubeu follen bro-

ni si przeciw rachunkowi.
(Sr,, ber jjpahn firäubt feine ^ebern, roenn er fie fen!'

recht in bie ^)5he richtet indyk napuszy si, na-d si, zajdyczy si, eig. bofe, furricj toerben.

©ich roiber alle 3"d)t unb Drbnung ftiäuben opie-
ra sie przeciw porzdkowi i karnoci, sprze-
ciwia si .

Sichmit |)änben unb ftüßen fträuben rkami i no-
gami si broni ober bi Ober odpycha od sie-

bie, opiera si. ©aroiber firäubt fid) bie 8Ser<=

nunft to si przeciwi ober sprzeciwia (JEj.) r0"

zumowi.
©träubig, adj. bon paaren unb gebern unorbtntlid)

Mrongovius, Deutsch -Poln, Wörterbuch. 1, 2. Lief.

emporfteljenb , najeony , napuszony ,
* naszer-

szay.
Straud), m. (ber) eine berroorren geroachfene Staube,
krzak, g. a, krzew, g. u. chróst, g. ii, kierz,

g. krza; §£. wszystkie krzewy pierwszego
rzdu, Sylwan.

©trauchahorn, m f. Slhom, feiner.

Strauchartig, krzewny = (Sat. fructicosus) Bot.
©traudjbieb, m. (ber) eig. ein Straßenräuber dra-

pichróst, g. a, L.; rozbójnik; cf. St. wóczga,
eigentlich ein Herumtreiber 5 cf. wasajcy si zo-
dziej.

Straucheln, v. n. m. h. potkn si, potyka si,
utyka si, zachwia si, usterkn si, le
stpi, upa, szwankowa, omyli si, plta
si, L. Sr. ber SNenfch ftraud)elt oft czowiek
czsto szwankuje, potyka si. * 3d) hätte fd)ier

geftraudjelt bibl. nogi moje mao si byy nie
potkny.

©traucheln, n. (bag) potknienie si, zachwianie
si, usterk, g. u, obraza.

Straurbelnb usterkliwy, szwankujcy.
Strauchholj, Strauchroerf, n. (bag) 'chróst, g. u,

Chrócina, zarolina, czygid, f. Sßr.=$>oin.

Strauß, m. (ber) ein SSogel, (Sat. struthio came-
lus, L.) stru, g. sia.

2) — , ein Süfchel jufammengebunbene Stamen
bukiet, g. u, *równianka , wonianka, eig. ein

9tied)fläfd)d)en *ruchelka, $r.=^oln.; cf. wianek,
eig. ein ßianj.

3) —, Äambf, Streit, Strauß muß mohl einft bie

Sebeutung t>on -Cmaifchobf ge|abt fjaben, obgleich

Slbelung nichts babon ermähnt; benn bie Sebenöarten
bon kaufen beuten bavauf fo roie im sjjoln. czub, g.
a. dp. einen — haben za czuby si bra, zapaski
mie, zapasy chodzi z kim, aurf) w zapasy —
SJcit einem einen r halten walk mie kim, pa-
sowa si z kim, za eb wydoi gruszek na-
trz; cf. zapanika mie na siebie.

Straußbeere, f. f. Sergfraugbeere.

Sträußchen, n. (ba§) bukiecik, g. a, *równian-
ka, wonianka, "ruchelka, Sßr.ssBota. 2) — fig. czu-
bek, sprzeczka.

©traußfarrn, m. (ber) dugosz strusie pióro, KI.

(Sat. osmunda struthiopteris).

©traußfeber, f. (bie) pióro strusie. 2) — f. ©trauß*
farm.

©traußgrag, n. mietelnica, cf. f. .fcunbgfchmele.
" 3Bud)ernbc8 — mietelnica aca, Ki.) — odn«-
gowa, Jndz. (Sat. agrostis stolonifera). äßei*

ßeg — mietelnica biaa, Ki. Jndz. (Sat. agro-
stis alba).

©traußmeife, f. (bie) sikora czubata.
Strebe, f. (bie) eine fchräg frehenbe Stüfce podpora,

podstawa, podstawek, bunt, zastrza, eig. ©tre»
bebfeiler zastrzaa, f. in ben Sergmerfen; 2) -, bie

^anblung beg Strebeng opór, g. u, opieranie si.
©trebebalfen, m. (ber) tram, siestrzan, sprys, L.
©trebebanb, n. (bag) in ber ßimmermannöfunft, b.

h. lange fchräg liegenbe Sauberer, weiche in einem
^»änge'merfe gegen ben Stänber ftreben, um ungleich

bag Siegen be8 Salteng, toorauf fich beibe befinoen,

ju berhinbern, bie Streben, wizanie ciesielskie

na krzy, Tr.; podpora krzyowa.
Strebegeift, ra. (ber) umys pncy si do wy-
szych rzeczy. 1

©trebefraft, f. (bie) sia denia, sia prca.
Streben, v. n. m. 1)., roonch ftreben, sili si, prze
si, dy do czego, pi si, usiowa, napie-

ra si czego, stara si usilnie, kwapi si,
ubiega si o co, chrapa si, *kasa si, L.

§£. na co wikszego ksa si pocz, Kor-
nel. Sta) höbern fingen ftreben "pi si do wy-
sokich rzeczy. 6j. daj kurowi grzd, to on
jeszcze wyej poglda, SBarfd). Sia) berbotenen

Dingen ftreben zasiga tego co zakazano, kusi
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sie o rzeczy zakazane. Siad) eiteln Singen five»

ben kusi si o marne rzeczy, wiatr goni. Gj.

chciwie si na honorj- i urzdj7 wspina,

Dm. 75. cf. pry si.

«Streben, n. (ba6) denie, Szan. Da8 bereinte —
jeduodno, (a).

"
Gr. ta jednodno wszy-

stkich usiowa prawdziwym jest tylko mocy
narodów sekretem, (a).

Strebepfeiler, m. (ber) zastrza, g. n ober zastrza-

la, L.; sprys, L.; skarpa, Krs., cf. eskarpa,

©trebfamfeit, f. (bie) skrztnoc, pochopnoc,
v. dno.

Strccfbar, f. befjnbar rozcigajcy si pod motem
(kruszec).

©treddjen, n. {bab) maty przecig (drogi), kawa-
eczek.

Strecfe, f. (bie) przecig, g. u (drogi, miejsca);

cf. kawa drogi, przestrze, sztuka. Gj. w
przecigu mil dwóch znalazem na trakcie trzy

miasta, Krs. pp. 365.

©rofje Stredet) t»on gelbern ic. bystre potoki we-
zbrane z gwatownego- wód cieku wymulity

wielkie sztuki gruntów zasiewnych, [aj. (Sine

Strecfe Sanbe przecig ziemi, Krsk.; cf. wy-
dzia gruntu, Krsk.
Die — be6 Sobene rozcigo gruntu, Bhsz.
— im Sergroerfe zdunia, L.

Strecfe n, v. a. heftig ober fefjr in bie Sänge au6beh=

nen Avyciagac, rozciga. Gj. fid) in ia& ©raö

ftreefen rozcign si na trawie. Gin >f)ferb ift

geftrecft roenn" eö eine fdjönc Sänge hat ko rozci-

gy, nie krótki w sobie, lecz poduny ober

dugi w sobie. Die £anb ftreefen wycign
rk. Me bier bon ftd) — rozcign si jak

diugi, lee jak zabity. Gr. grad kul sypali —
ale za kadym razem trzech nogi zadaro auf

jeben Sdjufj ftrettten ihrer Brei bie ©cine, ©id) nad)

ber Decfe ftretfen mierzy si swoj pidzi, o-

bywa si jak bj' moe.
2tnmevf. obywa si f.

obchodzi si äichen

einige SBarfdjauer nod) bor. Sfmdjro. miar kocie,

idzie o cl. Gg. bie gliigel ftrecten rozcign
skrzyda. Dag ©eroefjr ftrecten nro zoy, bro
rzuci, eig megroerten. Die Sieine firerfen wyci-
gn nogi; cf. wystoperczy nogi, ift niebrig, cf.

rozkraczy nogi, eig. aueeinanberflperren zadrze
nogi 3u ©oben ftreefen powali kogo (o zie-

mi), ©id) — (in bie Sänge) cign si.

Strecfen, n. (ba«) wyciganie, rozciganie.

Stretfofen, m. (ber) kaszuba, L., t. j. piec roz-

prawujcy.
©trectroerf, n. (ba6) machina zowica si strek-

werk, Tcb. machina do paszczenia tafli kru-

szcowych; walcownia. Trój.

©treid), m. (ber) eine mit einem 3uge berbunbenc

Scroegung, befonberö ein Schlag, »£» i e

b

,
chost, g.

u, mieg ober mignienie, linienie, j. 93. w
pysk, uderzenie, rnz, cios, cicie, cigi, cho-
sta, smaganie, plagi, zamach, bicie, 'i) — , eine

liftige ober aud) nur mutwillige £anblung psota,

psikus, figiel, kawaek, sztuczka; et. pustota.

Gj- by przywodzc wszelkich pustot modzie-
y szkolnej, (a). Semanben einen ©treid) fhiclen

figla komu wypata, psot wyrzdzi. Der

Gonftitutiou einen — berfehen zada cios konstys

tucyi, Orz. h. «n biefem Jage folltc (in ^ari
jur 3cit ber Mcbolulion) ein grofjer ©reirh gcfbielt

luerben w tym dniu mia jaki wielki cios tu

by uskutecznionym. Gin garftiger — brzydki
postpek. Muf einen — za jednem ciciem, za

jednym zamachem, za jednym razem. MU cl

©treidle leiben wielce by karanym.
©treid)blume, f. f. Jfjunbbauge.

Streichbrett, n. 0>ab) odkladnica (u pfuga),

awka.

Streiche, f. (bie) grzebie elazny do wydra-
pania sukna.

Streicheifen, n. (ba6) skrobak, g. a.

©treid) ein, v. a. gaska, Praes. gaskam ober

gaszcz, pogaska, muska.
Den Schnurrbart ftreidjeln pogadzi wsy, poln.

Mazepa.
Streichen, v. irr a. unb n. m. h., Tmperf. id) —

,

er ftrid), Conj. bat) id) — , er ftriche, Part. Prt. ge=

ftl'id)en , gaska, pogaska,, trze; rozciga,
rozciera, cign; macha; cf. B. i, prze-
chodzi, przepywa, trze si; mit garben —
strychowa, malowa, pdzlem pocign, far-

b przecign, SBarfcb.

Gtroaó heraus frreichen = mit aufgeblafenen 93acfen

loben wystrychn co, bardzo wychwala, za-
chwala — , zaleca, ca gb, wymuska co.

Gin >pflafter frreichen smarowa plaster. Ginem
Äinoe ben S3rei in ben 9)tunb ftreidjen palcem wty-
ka ober wkada dzieciciu papk w gb.
Riegel ftreidjen strychowa ceg. Gin Schermefc

fer auf bem ©tein frreichen ostrzy ober gadzi
brzytw na marmurka (gaziku). Die Segel

ftreidjen strychowa ober spuci agle, zwija
— Die flagge ftreichen flag ober bander spu-
ci. Gin ©telle in ber Sd)rift ftreichen wyraz
ober stówo wymaza, przekreli, ©eftridjene

Stoten noty wizane.
Gin geftricheneür Bettftelt óko malowane, RS.; cf.

farb pocignione, aud) przecignione, Aut. (n).

Gin fleineó geftrichenea Jifdjdjen "stolik malowany
maty, RS.; cf. eiu ungeftridjener Jifch stof biay,
RS.; niemalowany — ©eftrichne Ätitfchen unb $oft=

roagen karety pocztowe i dylianse — pokosto-
wane, Aut. now. SDcit ber 8uthe ftreichen ci—,
oci rózg, smaga, chosta. Ginem ben Bart

ftreidjen gaska kogo po brodzie. 3n Bie Sufi

ftreichen macha po powietrzu; siek wiatr darmo
i darmo machaj, Orl. 47. Gilien in6 ©efldjt frei*

d)cn policzkowa kogo. Sluf ben ©affen herum*

ftreichen tuc si po ulicach.

Streidjen = läuftfd) fein grza si; j. S3, bie £ün*
bin ftrejdjt suka si ciek. Die gifchc ftreichen

ryby si tr, ikrz si
Den Sdjeffel" ober bag ©etreibe im ©cheffei ftreidjen

strychowa, sirychulcem miar równa. DaS
©elb jufammen ftreidjen pienidze zgarn, —
zgarnia. Die Sioliue ftreidjen, b. i. mit bem <8o«

gen auf bie ©aiten — gra na skrzypcach,
zabrzmie na skrzypeczkach, cign smyczkiem
po skrzypcach; po wycignitej stronie wodzc
smyczkiem w którejkolwiek jej czci strona
drga bdzie po caej swej dugoci, Osiski
SSutter auf oa8 Brot ftreichen masa na chleb na
smarowa, pomaza masa na chleb ober ol)ll

Sorftjlben smarowa —, -maza —

.

Gö ftreldjt eine fanfte Suf powiewa, przew
miy wiatrek.

Ginen ftreidjen laffcn wiatr wypuci, 'piardn
Die Högcl ftreidjen, fie jiehen ptaki odlatuj ober

przylatuj. Dagegen: ftreidjen apa skowronki
na sieci.

Streichen, n. (ba*) strychowanie, smarowanie,
cignienie.
— ber ferrhen skowrocze pole, L.j apanie, o-
wienie skowronków sieci.

Streidjer, m. (ber) grplarz, g. a. 2) —, stoika

u rzeników do zaostrzenia noa.
Streidjerin, f. (bie) grplarka.
Streidjgarn, ©Ireirfjneh, n. (ba6) powoczek, g.

czka. I,.; powok, g. u, It.; sie na ptaki.

©trcidjl)0l3, n. (ba) strycbulec, g. Ica.

©tr eicht arp fen, >"• <&"') karp' trcy si.
©trcidjfäfe, m. (ber) ser mitki, który mona

na chleb smarowa.
©treidjrraut, n. f. Slcfcrtofriemen.

Sreldjlinic, f. (bie) linia strychujca.

ta-

jne
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Streichpalme, f. f. .£>ohlrüeibe.

©treicbriemen, m. [ Der ] [pasek (do brzytwy),
rzemie —, rzemj'k do nacignienia brzytwy;
cf. pasek do ostrzenia, (a)

©treicbftein, 'probierftein, m. [ber] probierczy ka-
mie.

S tjrei rbb og el, m. f. 3ugbogel ptak wdrowny, —
przelotny, — czasowy.

Streicbroeibe, f. f.
©aummonentoeibe.

©treichjeit, f. (bie) bon gifchen czas tarra, — tar-

cia si, — bon SSogcln czas odlatywania, — od-

lotu ober wdrówki ptaków.
— bon Sbieren czas grzania si, ciekania, bie-

gania si.

©treif, Streifen, m. (ber) ein (anger feljr febmafer

Äörper, 5. S3. ^euq, papier ?c prek —
, pasek,

n p. papieru, materyi jakiej etc.

Gin fchirmler Streifen SanbeS smug, wski kawa-
ek ziemi, klin —

,
przesmyk ziemi;

ferner bebeuttt Streif aud) prga, prka, linia,

kawaek, okrawek, szcztek, frdzelek, yka,
strefa , smuga 3. 23. im -^Olä); cf. byskawic
wstgi, (aa); cf. pasmo, tama, wstga, wst-
ka, lampas!; Gj. marmury tworz wyobrae-
nia y, oboków, plam, wstg, Sylwan.j
pasmo janiejce komety (a); spodnie z lam-
pasami dubeltowemi majcemi odstp strze-

miki, äRilit.

Streifen, ais v. n. m. h- berühren dotkn, doty-
ka, trci, trca, stryebn, drasn, zadra-
sn. 3)ie ^aut mit bem Degen ftreifen drasn
skór szpad, gig. an etroa© — zakrawa na co.

2) "— , ben Drt fcbneU beränbern, bon mehreren
sßerfonen, roenn eS in ber Slbfirbt gefcbieht eine ©e=
genb 31t burd)fud)en, roo eó befonberS bon Soibaten,

$oli3eibeamten je. gebraucht mirb przewija sie,

(po czem, przez co) przebiega, przelecie, o-

ciera si, cign, wypada, wpada G$. llid)t

einmal ftreiften bie Äofafen biö an bie üftauem bon
Äonftantinopel Kozacy nie raz ocierali si o

mury Carogrodu, Aut.; cf. zapuszcza zagony
lupieskie, Nieme.

II. — ais v. a. mit Streifen berfehen (befonberS

im Part. geftreift prkowany, prkowaty), pr-
kowa, prkami opatrzy, strefowa, paski
dawa na czem; geftreift w paski (materya).

2) — , bon Jbieren, benfelben bie faaut über ben

Äopf sieben; burd) eine enge_ Deffnung sieben umab»
juftrei en odziera, obtupi, osmukn, odzier-

gn. S3lätter ftreifen omkn, osmykn, *o-

smorga, odziergn, oczosn.
Streifen, n. (baS) dotknicie, dranicie, prze-

bieganie; prkowanie; odzieranie, osmykanie.
(Sine ftreifenbe äHotte puszczone czaty.

Streifenfarn, m f. atauerraute.

Streiferet, f. (bie) najazdy, pi., przebieganie,

przejazdy, 3. S3, nieprzyjacielskie.

©treiffjaarig, adj. szorstki, szerstki, bon szer,
furjeö Sbierhaar, berroanbt mit bem 2)eutfd)en:

feberen.

Streifig/ adj. prkowaty, prgowaty, SBj.; cf.

ctkowany, eigentl : betüpfelt ober fledig punftirt;

strefiasty, w paski —,
paskowaty.

©treifpartie, f. (bie) czata, g. y, pojazd, g.

u, L.

©treiffeboten, pi. f. uskany groch.

©treiffebufj, m. [ber] postrza, g. u, zadranicie
kul.

Streifroatbe, f. (bie> patrol.

Streifrounbe, f. Cbie) rana postrzaowa, — od
zadranicia kuli.

©treifrourj, f.
f. Slmbfer, fraufer, 2) -

f. Slmbfer,

ftumpfbiattriger.

Streif3Ug, m. (ber) zagony pi. Gg. Witoda za-
gony za Don i Wog, Nieme; rozbiegi,

wtargnienie nieprzyjacielskiej czaty, podjazd;

Gg. zwyko si uywa jazdy na rozbiegi po
kraju nieprzyjacielskim.

Streifjügter, ra. (ber) b najezdnik, g. a.

©treit, m. (ber) ber SluSbnicb ber Uneinigfeit atoifdjen

jroei Parteien, spór, g. u , kótnia, sprzeczka,
zwada, swar, g. u.

2) — , eine Schlägerei, ein ©efecht, treffen, ein

.Kampf, aufteilen für Ärieg, bie S3ebauj)tung roiber=

fpreebenber SaCe, ber SBiberftanb, SBiberfprud), wal-
ka, bitwa, bijatyka, bój, g. boju.

Gg. Streit anfangen chodzi w zaczepki, (a);

kótni zaczyna, zaczepk dawa. Sn ben

©treit jieben na wojn i. GS »ar ein barter —
bya bitwa sroga. 3m — fterjert spór wie z
kim. Slueroenbig Streit, inroenbig gurd)t zewntrz
walki, a wewntrz postrachy, RV. GS erhub

fid) ein Streit wszcz si spór midzy niemi.
Streitart, f. (bie) berdysz, g. a.

Streitbar, adj. bitny, waleczny. Gin ftreitbarer

SRann, bibl. m waleczny, bitny, m duy ift

beraltet.

Streitbarfeit, f. (bie) bitno
©treitbegierbe, f. (bie) dza walki, ochota do

boju; take; ochota do zwady, sprzeczki.

Streiten, v. irr. n. m. h. , Imperf. id) — , er ftritt,

Co»j. ba9 id) — , er ftritte, Part. Praet. geftritten,

= einen geinb ober ©egner j;u überroinben fid) be=

müh.en, burd) förderliche äSemühung, walczy, bo-

jowa, potyka si; broni si, pasowa si.
2) — , burd) SSorte spiera si, wadzi si,

sprzecza si, kóci si. Gr- urn etroaS ftreiten

sprzecza si o co, rozprawia si o co, prze-
komarza si o co; cf. niezgadza si, sprzeci-

wia si. SSiber bie SBahiheit ftreiten na przekór
prawdy mówi, przeciwko prawdzie obstawa,
sprzeciwia si prawdzie. 2)aS ftreitet roiber alle

gefunbe SSemunft to si sprzeciwia zdrowemu
rozsdkowi. £)aS roili id) nicht ftreiten f. beftrei*

ten temu zaprzecza nie bd, nie przecz temu,
nie zaprzeczam tego.

Streitenb, walczcy, bojujcy, sprzeczny. JDie

ftreitenbe Äircbe bojujcy koció, Bielski; jetjt

ift obi', koció wojujcy, 8B3. ©treitenbe Parteien

strony spór wiodce.
Streiter, m. (ber) wojownik, bojownik, g. a.

Streitfrage, f. (bie) pytanie sporne, kwestyja.
Streit bahn, m. (ber) f. Äampfbahn, fig. kótnik,
zawadyjak.

©treithanbel, m. (ber) spór, proceder, sprawa;
prza, altpoln.; przedmiot sporu. ©en — feblid)*

ten zaatwi spraw.
Streitbanbfcbub, m. (ber) rkawica szermierza,
rkawica do pojedynku.

Streitig, adj. sporny, a, e; cf. sprzeczny, w
kwestyi bdcy, w zatargu bdcy, 3. S3, belki

w kwestyi bdce, RS.; zaprzeczonym by mo-
gcy, wtpliwy Ober to co pod kwesty podpa-
da, (a). Streitig machen zaprzecza czemu, na
wtpliwo stawi co, spór wie z kim o co;

Gg. sporn uczyni palm zwycistwa, (a)

1829. Gg. plac boju by wszdzie zaprzeczony,
czsto wzity, znowu utracony, (a). SMefeS

gteebt fann mir feiner ftreitig machen prawa tego
nikt mi przeczy nie moe. 3>eniflnbem ben

Slang ftreitig machen podsiada kogo, SPP. 2,Sh- 38 -

G*. dunik—mie zapiera mi procentu te-
go etc. B Smoliski.

Streitigfeit, f. (bie) wtpliwo, sprzeczno;
2) — , spór, zwada.
Gj. theologifcbe Streitigfeiten zapasy teologiczne
Aut. n o w.
Unnütje Streitigfeiten próne spory, SP.; cf. nie-
poyteczne spory zwyky si rodzi z wyra-
zów le zrozumianych, Dowgird.

©treitfolbe, f. (bie) buzdygan, g. a, L.; maczu-
ga, paka, cf. buawa.

Streitfrage, pi. f. siy wojenne.
47*
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Streitluft, f. (bie) f. Streitfucht ochota ob. chtka
do sprzeczki, cf. Äampfluft.

«Streite unf t, m. (ber) punkt sporny, przedmiot
sporu.

Streitrofj, n. (baß) kou bojowy.
Streitfacbe, f. f. ©trcitbanbel spór, g. u, proceder,

przedmiot sporu, rzecz sporna.

Streitfdnift, f. (bic) rozprawa, dzieo ober pismo
sporne.

Streitfucht, f (bie) sprzecztiwo, sprzeczno,
kótliwo.

Streitfuchtig, adj. sprzeczliwy, sprzeczny, kó-
tliwy.

Streiroaffe, f. (bie) bro zaczepna, — bojowa.
Stieitroagen, m. (ber) wóz — rydwan wojenny,
Aut. (a).

Strenge, adj. hevbe, rauh, harf, befonberg bon ber

Aalte* genau, fehr püuftiid), nid)t nachgebenb, fcharf,

ostry, surowy; nieuyty, cisy, srogi, twardy,
cierpki. G$. ein ftrenqeS Seben führen twarde
wie ycie, Poj. Strenge herrfctjen surowo
panowa.
Gin ftrengeS Itrtheil surowy, ostry wyrok,
dekret.

Die ftrenge 3ud)t cisa karno, surowa kar-

no. Strenge sperren regieren nid)t lange srodzy
Panowie nie dugo si utrzymuj przy rzdach.
Gin ftrengeS Seben ycie ostre, cise} cf. suro-
we — , L. Der ftrengfte Drben najsurowszy za-
kon.

(Strenge, f. (bit) surowo, g. ci, *groza , o-
stro, srogo.
G$. *groza praw jest im niemia, Aut. Die —
be8 SBinterS ostro, tgo zimy. @j:. gospo-
darstwo domowe wyciga czujnoci ustawi-
cznej, bystrego na czelad oka, surowoci bez
okruciestwa, miosierdzia bez zbytku, Krsk.
PP. J09.

Strengflüffig, adj. fchroer fdjineljenb z trudnoci
sie topi dajcy, beffer trudnotopliwy, 3Bj. ober

trudnoiopny.

Strenfel, m. f. ©eifjfujj, (Sat. aegopodium poda-
graria).

Streu, f (bie) podciotka, $Bj., soma do posa-
nia, Aut. (a) i targanka, baróg, eig. SBirrftroh;

soma usana, ,— rozesana; cf. posanka?
SBarfdi.i cf. podcia, m. g. u, (a) (dla byda).

Streu büchfe, f. (bie) piaseczniczka, *sypniczka.

Streuen, v. a. pruszy, sypa, nasypa, rozsy-
pa, potrzsa, rozrzuca, nasia, rozsia. 9Jtit

Blumen ftreuen kwiatami usa, — posypa. SDiit

Sanb ftreuen piaskiem posypa (list), nasypa
piasku na list. Du fammelft roo bu nicht geftreut

zbierasz gdzie nie sia. SBeihrauch ftreuen ka-
dzida pali komu.

Streumehl. n. (baö) mka do posypywania.
Streupulber, n. (ba8) gelbefi — pruchno, 3^-5 (=

(Sat. lycopodinm, 3$-)
Streufanb, m. piasek drobny, piasek miaki,

piasek do posypywania, piasek pisarski.

Streufcinbbüchfe, f. (bie) piaseczniczka.
Streuftroh, n. baróg, g u, targanka.
Strcujucfer, m. (ber) cukier (utuczony) do po-

sypywania.
Strid), m. (ber) ein fdmcller 3»3. befonberfi ber fió=

gel odlot lub przylot ptaków. 2) — , bie 9tid>

tung roclche ein Ding tin 3'el>en nimmt kierunek,
g. nku, cig, g. u, cignienie, pocig, g. u, po-
cignienie, bieg, g. u , j. 33. wiatru , droga,
trakt

3) — , fo oielSógcl ale mit einanber fliegen stado,

i- ©• gsi.
4) — , bie S3eroegung ber fitfnge nach auf ber

Dbevfläd)C eines anbern Äorperö pocignienie (j. S3,

grzebieniem) strych, pocig;
fl.

S3, pdzla, —
pióra, Dm.; dukt* ber — auf bem ^rbbierfteine

próba na gtaziku ober kamieniu probierskim.
@r. Korzec miary zwyczajnej Warszawskiej
pod strych, 8tS.

5) — , bie burd) Streichen mit einem färbenben
Äörper entftanbene Sinie unb überhaupt eine Sinie

ober ein Streifen, strych, g. u, kresa, kreska, li-

nija', prga Dem $ud)e ben Strid) geben glan-
ce dawa, Tch.

6) — , ein fich^ in unbeftimmter Sänge ciftredfcnber

Sheil ber Grbfläd)e|, przecig ziemi, wydzia
gruntu, Krsk,; cf. strefa ziemi; cf. pas, g. a.

Spricht». Ginen Strid) burd) bie 9Jed)nung mad)en
pomiesza komu szyki, przeszkodzi czyim
zamysom, zawie czyje nadzieje; cf. zawód
powzitej nadziei.

Sn einem Striche meg jednym cigiem. (Sin

Sanbftrid) kraina, przecig ziemi. G$. w maym
czstokro przecigu ziemi s istotnie rozmaite
grunta, Krsk. ©egen ben Strich *wsklo; pod
wos, 'zamaszysto, L. SBiber ben — btuften

przeciw wosowi ober wspak czesa. SDht bem
Strid) z barw, z wosem.

Strichlinie, f. (bie) bie furje — skonocig, g.

u, L.
Strict) nabt, f. (bie) strychnat, g. u, L. 5 stroczka,

Stuff.

Stricbpalme, f. f. .fjohiroeibc.

Strichpunft, m. (ber) dwukropek, g. pka, media
nota.

Strichregen, m. (ber) deszcz przechodzcy
miejscowy, B.$ warstami idcy.

Strid)bogel, m. (ber) ptak przelotny.

Strichroeife miejscami; warstami.
Strid) je it, f. [bie] f. Streich jeit.

Strict, m. (ber) powróz, g. a, prowóz, $r.=$oln.j

stryczek, — (jum Rängen). (Sin baftener —
yczak, g. a. ginen — an ben .fjaie roerfen sido
na kogo wrzuci. Da6 roirb Dir ein — to ci

bdzie sidem.
"Sobeoftiicfeubetractltigen mich zachwyciy mi

sida mierci.
Ginem Stricte legen sido zastawi na kogo.

Der ©ottlofe roirb mit Stritten feiner Stinben gebai*

ten w powroziech grzechu swego uwikle si
niezbonik. Jeufelöftricte djable sido ober dja-
belskie — . G|. wpad w djable sida.

Sim Strict führen w ykach wodzi.
Strittbeutel, m. (ber) woreczek damski, (na
poczoch), kieszonka, eig. Jafche, *pompadur.

Stnttthen, n. ( ba6 ) powrózek, sznurek, g.

rka.

S triefen, v. a. na drótach robi, poczoszki ro-
bi, poczoszkow robot robi, dzia, Praes.
dziej, Praet. dzia, ^r.^oln. auch aufteilen

SBaifd).; cf. (a) na «pionkach robi.
G.c kaftan weniany na spionkach robiony,

(a). 9(cIk ftricfni dzia sieci ober siatki. Ginen
S3all ftriden ober beftrkten kratkowa pik. ©e=
ftricftc Slrbeit poczoszkowa robota. Strümpfe
ftriefen poczochy robi.

Stricten, n. (baß) robienie na drótach, dzianie
Stricter;, m. (ber) ten, co na drótach robi; po-

czosznik.
Sricferin, f. (bie) ta, co robi na drótach.

Stricfgarn, n. (baß) przdza do dziania, cf. prz-
dza do poczochowej roboty.

StridFörbchen, n. (ba6) koszyk z poczoch,
— do poczoszkowej roboty.

Strcfleitcr, f. (bie) drabina z powrozów ober —
powroziana; cf L. drabina pleciona; cf. sznu-
rowa drabina, SP.

©t lief na bel, f. (bic) iglica, sponek, drót do ro-

bienia poczoch.
Stridfchcibc, f. (bic) futeralik na dróty.

Stricfftocf, m. (ber) patyczek, berglcichc Strttnabel

(gruby dról).
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Stridfftrumpf, m. (ber) poczocha na drótach

robiona.

©tricfseug, n. (bae) ba§ sum Striaen gehörige

©eräth i j. S3. 3toirn, Stritfnabel unb Stricffcheibe,

*dzianizna, dziana robota, robola poczoszko-
wa, ober blo9 poczocha, 3Bj. eig. sprzt do ro-

bienia poczochy.
Strict, cisy: adv. cile.
Striegel, f. [biej zgrzebo» *cudzido, drapaczka,

*szropa.

Striegeln, v. a., ein Sßferb — "cudzie, zgrzebem
czesa i chdoy. 2) — , einen 3Jcenfchen -, b.

i. höhnifch unb bitter burcf>äiet)en , burchhecheln, auch

plagen, przegryza kogo, wyszczerza si z
kogo, drwi z kogo, na zby kogo wzi, do-

kucza — , dogrzewa komu, nicowa, przeni-

cowa, yowa, 83olht;fi.

Strieme, f. (bie) dga, siniec, siniak, ciga pr-
ga sina, sine basy, äBarfch., (b. pasy); cf. kieba-

sy, eig. Sratroürfte. Striemen fchlagen posini ko-
go, siniaków komu narobi.

Striemig, adj. siny, posiniony , siniaki

majcy.
Striejel, m. unb f. strucla Sutterftriejel malana

strucla.

Strippe, f. (bie) ucho ober uszko u bota, SBarfrb.;

*strypa, pocigiel z obu stron w bocie do
przycigania, Tr.$ 2)strzemi, (u spodni) strze-

mionko, L.; b. stryfla. Sg. Suga w butach
stryflastych, Mickiewicz.

Strittig, adj. f. ftreitig, w zatargu bdcy, np.

majtek, Bhsz., zaprzeczny, w kwestyi bd-
cy, j. S3, belki —, 9tS.

Stroh, n. (ba8) soma. S3unb — snop somy, kul
somy, snopek somiany. 2ecre8 — brefrben

czcz som móci; cf. szyszki do boru wozi,
groch na cian rzuca, z piasku bicz krci.
Übgebrofcheneä — wymocona soma; cf. wytarta
— . Sprichto. ber (Sine ift bon Stroh , ber JCnbre ift

eben fo kocio garkowi przygania , a oba
smol.

Stroharbeit, f. (bie) somiana robota.

Stror)bunb, n. (ba§) Strohfeil, n. (ba8) powró-
so; cf. powiso, powrozlo ze somy krcone,
prowizo, Sßr.^oln.

Strohblume, f. (bie) kwiatek ze somy; 2) Bot.
kwiatotrwa f.

Sßapierblume.

Strobbunb, n. (baS) wizka somy.
Strohbutter, f. (bie) maso zimowe.
Strofjbad), n. (baS) dach somiany, strzecha, po-

szycie dachu som.
Strohbecfe, f. (bie) mata somiana.
Strofjern, ad. somiany, a, e.

Strohfnrb, ad. somianego koloru, paliowy, g. S3,

wino somianego koloru, Aut. (a).

Strohfeuer, n. tia%) ogie ze somy.
Stroijftbel, f (bie) cymbaki somiane, B. j cf. in-

strument muzyczny pody , to jest deszczute-
czki wziuchne na wizanej somie uoone,
na których jak na cymbale paeczkami
graj.

Strohgelb, adj. somianoóty, paljowy, SSj.;

óty jak soma.
Strohhalm, m. (ber) somka, dbo, dziebo
somy, dziebeko somiane.

Strohhut, m. (ber) kapelusz somiany, czapka
somiana ; mycka somiana , somianka , Sj$r«=

Strohhütte, f. (bie) chatka somiana, budka so-
miana) chaupa som pokryta.

Strohjunfer, m. (ber) szlachciura, szlachcina,

szlaehetka, 'L.

Strohfopf, m. (ber) somiana gowa, somiany
eb, ciapa, g. y, ober ciupa, ciapu kapusta, cia-

pu groch, gupiec, g. pca, gowa do pozoty,
gowa dla ksztatu, — durna., pusta.

Stroljförbrhen, n. (ba8) koszyk somiany.
Strorjfranj, m. (ber) wieniec somiany.
Stroi) läge, f. (bie) auf ber Senne, posad, L.; awa,

Sßr.^ßoln.podcepie.

Strohlager, n. (baß) soma podsana, podcioka,
93j.; cf posanie ze somy, legowisko ze somy,
baróg, eig. SBirrftrob.

Strohmann, m. (ber) lalka somiana, straszydo
somiane, niby stojak somiany? Sm Äartenfpiet:

dziadek.
Strohmatte, f. (bie) mata somiana.
Stohmeffer, n. (ba§) kosa do sieczki.

Strohmift, m. (ber) nawóz ze somy} soma
zgnojona.

Strohpapier, n. (bag) papier somiany.
Strof)fatf, m. [ber] siennik, (som wypchany),
wór sfom napchany; cf. DD. sienniczek
sienny, £eufad\ Saubfatf, cf. SSohm. posa-
mka (a).

Strohfrhneiber, m. [ber] sieczkarz, g. a.

Strobjeil, n.
f. Strof)banb.

Strobftuhl, m. (ber) stoek som wyplatany.
Strohteller, m. (ber) prawda stoowa, pod-
kadka somiana; cf. 3$. prawdy i podstawki
somiane.

Strohroifch , m. (ber) wieche, g. chcia, wie-
che somiany.

Strohtoitttoe, f. (bie) wdówka tymczasowa,
somiana wdowa; t. j. ona, fktórej m gdzie

wyjecha.
Strohtoitttoer , m. [ber] wdowiec tymczasowy,
somiany wdowiec; t. j- m którego ona na
niejaki czas gdzie wyjechaa.

Strom, m. (ber) ber Buftanb, ba ein flüffiger Äßrper

ftrömet, berjenige Sheil eincö gluffeS, too t>aü SSaffer

einen fehr ftarfen glujj hat; ein grojjer glufj stru-

mie, g. nia; rzeka wielka; potok, eigentl.

ein ach; nurt, nurt rzeki, pd wody, wylew,
rzeka.

(Sr,, ein Strom bon glänjenben Sluöbrüden poto-

czysty pyn okazaych wyrazów, SP.; wyspa
Sw. Piotra ley po drugiej stronie nurtu Renu,
(a). 35er Strom rifj ir)n mit fid) bystry pd wody
porywa go, (a). Sr. bystry potok nieszczcia (a).

Sluf beiben Seiten be8 Stromes .z obu stron

rzeki, gin Strom bon SßaSquillen unb Sournalerr

wylew paszkwilów i dzienników (a); cf. na-
wa. Ströme bon 23lut potoki krwi; cf. potok
lawy, (a), .gnngeriffen bom Strome ber JRebolution

uniesieni potokiem rewolucyi, (a). SRit bem
Strom ober Stromab na dó , z wod, za wod.
©egen ben Strom na przeciw wodzie, pod
wod. «Kit bollem Strome penym korytem
Strom auf(toärt§) pod wod, pod rzek, pod
gór przeciw wodzie.

(Sr,, trzeba si kpic, plecami ku pdowi wo-
dy obróci, Dz. zdr.

'

Strömen, v. n. m. f> pyn (strumieniem), by-
stro pyn, i, lecie, uchodzi, pluszcze,
PK. 157. 2) v. a. poet, obficie wydawa,
wylewa.

Strömling, m. (ber) (8at. clupea harengus minor)
gatunek maych ledzi.

Stromfchnelle, f. (bie) bystry pd rzeki
f.

Strömung.
Strömung, f. Cbie) ped morski (a); zabystrzenie,

bystrza.

(Sf, Prdu trudno byo rozpozna z powoda
e wielki gb wody i adnej bystrzy na pr-
dzie niezna byo; doc. It. — adnego za-

bystrzenia niezna byo; doc.

Strom toeife strumieniem, strumieniami, po-

tokiem.

Strophe', f. (bie) wrotka, beffer zwrotka, 2Bj.,

strofa, Aut. (a). @j. trzy te wr»tki s za-

koczeniem jednej z ballad, Witwickiego Poj.
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*Ströter, m. (ber) bereiftet für: Strafjenräuber,

Strauchbieb, rozbójnik, drapichróst, g. a, rabu,
zbójca. ,£)ofea 6. 9.

©trogen, v. n. m. I)., bon innerer gülle im Ijodjfte«

©rab aufgetrieben fein, nadtym by, napuszonym,
nabrzmiaym by, najeonym; penym by cze-

go, opywa w co, obfitowa w co, rzsistym
by, by przepenionym. Gj. bor .giorhmuth

ftrotjen pych nadtym by, od si, nada
si, nadyma si; cf. mao nie pknie od
pychy.

St.rofcenb nadymajcy si; ftroijenbe ©efunbheit

zdrowie w najwyszym stopniu, niby wygó-
rowane — . Gj. tu pryska z twarzy zdrowie,

tam znpade oczy, Krsk. Satyr 3.

(Strubel, m. (ber) ber Qrt in einem SBctffer, tr»o

fid) baö Sßaffer mit einem ©eräufdje im Äreife bret>t,

um fid) in einen auf bem ©runbe befinblichen Slb»

grunb §u flürjen, rooburd) fid) ein Strubel oon einem

Ißirbel unterfrbtibet , aber er wirb and) gemeiniglich

mit SBirbel bermed)felt, topiel, f., toni, otcha, f.,

przepa, f., wir, g. u, przerwa, skrt wody,
doc; cf. nurt, g. u. G$. — ujrzy powodzi
gboko wezbrane* z których nurt gsty ode

dna wychodzi, niosc zakrty na wierzch wy-
miatane, PK. 5u9; cf. odmt. cf. bystrzenie.

Gj. gdzie szybkim pdem pytkie biegy odzie
i dra przewonik w odmtach zdradliwych,

Krs. Wojna Chocimska ©. 50 unb anbere Gbi*

tion S. 199
;

©trubelig wirowaty.
Strubeln, v. n. m. 1). , heftig aufwallen ,

klekota,
Stuff.; krci si w wir, — w wirze; cf. beko-
ta, kipie; baS SBaffer ftrubelt, wenn e8 heftig

fiebet woda si bekoce Ober wrze kiedy si
gotuje , cf. übt. wre , auch woda si przewra-
ca, SSj.

©trullen, v. n. m. h. wystrzykiwa, promieniem
strzyka.

©trumpf, m. (ber) eine SJefleibung bergüjje, poczo-
cha, Sßr.=$ßbln. strefla, Äafdwb. nogawica.

2) —, ber ©tarnin, ©trunf, 9tumbf, pie,
pniak, kadub, gb , trzon, karcz, g. u,

karpa , L.

äfiit — unb ©tiel ausrotten w pie wyci, do
szcztu wygubi, — wygadzi.

Strumbfbanb, n. [ba6| podwizka.
Strumbfbrett , n. (baS) forma na poczoch ober

forma poczoszna.
Strumbfbänbler;, m. (ber) handlujcy poczo-
chami kupiec.

©trumbfhofen, pi. spodnie z poczochami, —
z garaaszami.

Strumpfweberei, f. (bie) poczosznictwo; robie-

nie poczoch na warsztacie.

Strumpfftrirfer, m. (ber) poczosznik, g. a, nad)

ber Slnalogie bon rekawicznik
, folglich nicht po-

czoebarz.

StrumpfWirf er, in. (ber) poczochotkacz, po-
czosznik, g. a, Te eh u.

©trumbfWirferftuhl, m. (ber) warsztat poczo-
szniczy, Tcbn.

Shunt, m. (ber) ein filler birfer Stamm an ben

ilflanjen (Sat. stipes), trzon, g. u ober a?, — bei

Äohl, Äohlftrunf gb, g a, ober kaczan in Sittb.;

cf. odyga, eig. ein ©tangrl, *kcze.
Strunt, m. (ber) ber Aotl), Drerf, ajno, brak, pa-

skudztwo.
©trunje, f. (bie) kobiecisko , — ladajakie aj-
daczka, kobieta rozlaza, dziewucha, fldra,

flejtuch, wuka.
©trubfc ober ©trubpc, f. (bie) f. SOiatife, au6 bem

Holn. strup.

Struppig, adj. fehr fträubig , szorstki, najeony,
szczecinowaty, ''naszerszay . Sr. szerstki nie-

dwied, Dm.

Strufe, f. (bie) eine 3frt blatter glufjfófff*. strug
ober struch.

©trüfter, f. (bie) (Sat. lonicera xylosteum), wi-
ciokrzew wisienka, KI.

Stubben, m. [ber] ein nieberb. SBort, baó in ber

Grbe jurudgebliebene Stammenbe eince gefällten

Söaumeö, f. Stobbe, karpa, karcz, g. u, prd ober

pri; 9tuff. prut, baher o. ber glujjPrut babon be=

nannt worben.

Stübd)en, n. (baö) ein fleineS 3»"'"cr, izdebka,
*izbedka, pokoik, g. a.

2) — , miara czterech garnców albo dzbanków,
czterogarncówka.

Stube, f. (bie) izba; pokój
©tubenarreft, m. (ber) areszt domowy.
Stubenburfch, m. (ber) Stubencamernb / kolega

izdebny, wspótowarzysz , wspótmieszkaniec.
©Jubenbetfe, f. (bie) puap, sufit, eig. ©bbebetfe
posowa (aus SJrettern).

©tubengelebrte, m. (ber) izdebny literat, po-
kojowy —

.

©tubengenofj, ro. (ber)
f.

©t-burfche.

©,tubcnj)eijer, m. (ber) palacz, kalefaktor, opa-
lacz pieców.

©tubenhorfer, m. (ber) domator, domak, piecuch,

gniazdosz, g. a.

Stubenfammer,, f. (bie) alkierz, komórka.
©tubenleben, n. |ba&] ycie domackie.
©tubenofeil , m. (ber) piec pokojowy.
©tubenmabeben, n. (ba83 izdebna, pokojowa, po-
kojówka, modsza.

©tubenfchiuffel, m. [ber] klucz od izby —
od pokoju.

©tubenfitjer , m. f. ©tubenhodfer
t

izbosiedzluch,

g. a.

©tubenthur, f. (bie) drzwi od pokoju.

©tubenuhr, f. (bie) zegar pokojowy.
©tubenmärme, f. (bie) ciepo pokojowe.
©tubenjinß', m.(ber) komorne, g. ego, ober najem,

g. najmu.
©tiiber, m. (btr) stywer, g. wra.
©tubörfdj f. ^fauenfbiegel.

©tucaturarbeit, i. (bie) sztukaterya ober sztu-

katerska robota, Techn.
©tüd, n. (baö) sztuka, kawa; cz, rzeczj cf.

wyjtek ; cf. PI. szczeguy, 9iS. ©türf ©elb ober

aud) (Selbes pienidz, gin — bom iriefter Co
na ksztat ksidza, (a). — äBegeö kawa drogi.

2) — , ©efd)üt$ dziao, armata.

81uf feinem ©tücfe befteben Wollen ober fein ©türf

behaupten tnoQeii , ch postawienia na swojem
(z.» daleko nas unosi), Pan. Jan; cf. upiera
si przy swojem zdaniu. (Sin ©türf auö einer

Wcbc czstka ober kawaek z mowy ; cf. uo-
mek. Gtwa8 bon ©lüct ju ©türf erjóhien wyszcze-
gólnia co, wszystkie szczeguy wymienia,
dokadnie opowiada, z rejestru co opowiedzie,
— od sowa do sowa. Gin — au8 wyjtek z
ksig religijnych , SP. Gj. Poczytani s za
mdrych — gdy umiej napisa lub wytuma-
czy kilka wyjtków Alkoranu, (a). Gin —
bom <£>errn niedopanek, PI. nki, Nacz. §rage=

ftiirfe punku pytania, szczeguy pytania. Gin
©äule auö einem ©türf sup z jednego kawaa,
sup z jednej sztuki ober sup cakowity ober

sup "jednosztuczny. Sn blefem — w tej rze-

czy. Sn —e jerfdjlagen potuc na drobne ka-

waki, podruzgola. Sn — c jerhauen w ka-
waki, na sztuki porba. Gin Solbat Würbe in

— e jerhauen onierz zrbnny, (a); pata na

wierci. 3wei — e erwägen dwie rzeczy ober

czci zway. Sn einem — arbeiten cigle pra-

cowa. Gin — ffiieb bydle, g. cia, PI. bydlta,

g. bydlt, aud) jedna sztuka byda. gthtf —
gerfel picioro prosit. 3fbn — Dufaten dzie-

si sztuk dukatów , dziesitek dukatów. (Sin
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— Seinroanb sztuka pótna. I)a6 tear ein —
Srbeit by to kawa roboty, bya to nielada ro-

bota, praca, byo to pracowite dzieo , sztuka
roboty, tiudna, pilna robota. 3d) habe ein —
Arbeit Dor mam jeszcze kawaek roboty przed
sob. .freute roirb ein neue6 — gegeben dzi bdzie
dana nowa sztuka. 2)a§ — tonnte nid)t gegeben

Werben drama niemogo by wystawione dla sa-
boci Kudlicza, (a). 3n biefem — mug id) ibn

loben w tej rzeczy musz go chwali. 3n fei=

nerlei — w adnej rzeczy, w niczem. 3n allen

—en Ave wszystkiem. SSon freien — en dobro-

wolnie, z wasnej woli; cf. z dobrej woli}

Sg. z swej dobrej woli wyszo elazo z rany,

Pk. 326; cf. 7. ochoty; g. SB. miasto illumino-

wano, (a), ©rofje — e auf Semb. galten bardzo
kogo ceni, wielka mie o kim opinij. Sin
— gifch dzwono ryby 5 ein — d)en gifch dzwonko
Ober dzwoneczko ryby. Sin — SBein sztuka
wina. Sin — gelb spaehe roli.

©tüdchen, n. (iiaä) sztuczka, kawaek, kawae-
czek, g. czka; figiel; g, gla, piosnka ober sztu-

czka, aryjka. (cig. Siebchen).

©tüdeln, v. a. dzieli na kawaki, podrobi.

©tiiden, v. a. sztukowa, nadsztukowa.
©ttiderig, ad. kawakoway? ftüderig roerben ska-
wale, g. SB. odchód zgenionej i skawalonej
krwi, DD.

©tüdfafj, n [bas] sztuka; g. S3, z winem, t. j.

wielka beczka na wino.

©tüdgiefjer, m. (ber) zlewarz, ludwisarz, dziao-
lej, Tch. *dziallejnlk, 3B9B.

©tüdgiefjeret, f (bie) dzialolejnia, SSg , ludwi-
sirnia, 'zlewarnia, L. im Gr. 1823.

©tutfyUt, n. {ba&) towar rónego rodzaju, — z
pojedynczych sztuk skadajcy si. 2) spi na
dziaa.

©ttidjunfer, m. (ber) podchory u artylleryi.

©tüdfnecht, m. (ber) wonica od artylleryi,

artylerzy8ta (prosty).

©ttffugel, f. [bie| kula armatna, kula pasowa.
©tüdfugelform, f (bie) lera, przepustnica,

forma do kul dziaowych, T r. ; cf. ©tiidbrett.

©tüdlabung, f. (bie) nabój armatny.

©tiidneffel, f. f. ©tinfneffel, grojje.

<S tütfofen, m. (ber) kaszuba.

©tiidpferb, n. tf>a&) ko pod artylery.

©tiidpforte, f. (bie) strzelnica albo dziura w
burcie okrtowym do dziaa.

©tücfpulbei/ n. <ba§) proch armatny.

©t ücf rig f. ftüderig.

©tüdfch'ufj f. Äanonenfchufj.

©tücffeil, n. (t>a%) lina armatna.

©tüdroeife pojedynczo, czciami, po czci, ka-
wakami, sztukami.

©tütfroerf, n. (ba6) uomkowa rzecz, czstkowa
rzecz, drobnostka, *drobizna, ucinki, szczegu-

y, kruszynka, odrbne kawaki , odrobina; cf.

B. atanina, eig. glidroerf.

Sr, unfer SBiffen ift ©tüdroerf uomkowe s na-

sze wiadomoci , »Sza n. ober bibl. po czci
znamy , znajomo nasza jest rzecz niedo-

skonaa.
© t titfra i f d) er ,

m. (ber) szczotka armatna,
wiszor.

©tidrourget, f. f.
©idjlrube.

©tubel, t', (bie) eine fleine ©äule ober ein erhabener

emporftebenber unb bt'der Zi>e\l; fo bie Ärampe in

ben ©cblöffern, Worin ber Stiege! geht, skobel. 2)

beim 8)liiitair, bie — , beren Sappen bte 9tu9 bebedt,

pokrywka. Sc. aby si walec bez przeszkody
poruszy móg, opiera si tene wewntrznemi
kocami pokrywk zwanemi o szruby, któremi
pokrywka ta jest umocniona do blachy zamko-
wej, a z których jedna trzyma zarazem spust
(kawaek elaza, którym kurek spuszcza si)
spust == bie ©fange, auch studel.

6 tu bent, m. (ber) akademik, g. a, student aka-
demicki.

©tubentenblume, f. (bie) zakua, Sat. nad)@iren.
herba vel scopa studiosorum , auch ©ammtblume.

2) -
f. SeUrifj.

©tubentenjaf)re, PI. kurs nauk, B.j lata akade-
mikowania, lata akademiczne.

©tubentenleben, n. (ba6) ycie studenckie ober

akademickie.
©tubentenmäjjig, adv. po akademicku, po stu-

dencku.

©tttbien, PI. nauki, studia.

©tubiren, v. a. nnb n. m. b. uczy si, odda si
naukom, akadeinikowa, 'studowa, beffer stude-

rowa, Sßr.=$ßoln. unb SBarfd).; cf. kurs nauk
odby, ©O. <Die 91ed)te ftubiren uczy si prawa,
chodzi na prawo ob. na kurs prawne.

Sj. auf etroaö ftubiren myle na co ober —
o czem, nad czem.

1

©tubiren, n. Q>aC>) *studowanie, akademikowa-
nie, sztuderowanie, beffer uczenie si.

©tubitiampe, f. (bie) lampa literacka.

Stubirftubei, f. (bie) izba naukowa, — literacka,

gabinet —
,

pokój do *studowania, uczenia
si —

.

©tubirt uczony, t. j. po wyszych szkoach
wyksztacony, biegy w naukach.

©tufe, f. (bie) stopie, g. pnia, gradus, g. a ober

u, pitro. Sr. stao i jedno postawiy nas
na pierwszym szczeblu narodów, (a). Sluf ©tu=

fen fteigen wstpowa po stopniach. Sr. wypro-
wadzenie od najniszego szczebla bez przesko-
ków do najwyszych, L. im Hr. 2)ie Sreppen«

ftufe schód, pi. schody.

Stufenfolge, f. (bie) stopniowanie, kolej stopnio-
wa, nastpstwo.

©tufengang, m. (ber) stopniowanie, stopniowy
postp.

©tufenjaljr, n. (baö) rok klimakteryczny, — po-
dejrzany, klimakteryk, g. a.

(Stufenleiter, f. (bie; stopniowa kolej.

©tufenrueife stopniami.

Stufjl, m. (ber) krzeso, stoek, g. ka, letzteres

bebeutet einen fcf)lechten bölgernen ©tufd. 2)er Äo=
niglictje — stolica. J)er Pet)i'ftubl katedra. Sitt

©tuhl of)ne Sebne unb Ruden taboret, g. u, L.
33er ©rofjDaterftul)! krzeso z porczami.

©id) auf einen Stuhl fetjen usie na krzeso.
SSom ©tut)! auffteljen powsta z krzesa, ze
stoika. <£)er ©tut)l ber Shre stolica chway ober

chwalebna.
2) — , ber ^acrjtftuhl, stolec, g, lea, (auch =

©tublgang) naczynie potrzebne; cf. Vol. basson,

0. grang. bass in. ©chroeren ©tubl baben stolec

zbyt trudny do pozbycia si mie, DD. Um
©tubl gu befommen dla otrzymania skutku , DD.
3u ©tubie gerjen pój na przechód ober na
stolec.

©tühl.d)en, n. (ba8) krzeseko, stoeczek.

©tuhlfeier, f. (tie) Cßetri ©tuhlfeier wito kate-
dry Piotra witego.

©tublflethter, m. (ber) wyplatajcy krzesa.
Stuhlgang, m. (ber) stolec, g lca$ cf. odchody.

Sin leichter — nader atwe , czste stolca odda-
wanie, DD.; it. oddawane stolce maj uczestni-

ctwo zarazy, odpywy czste, DD.
Sj. ze zbytnie uytego pokarmu robi si w

odku kwasy, które pozna atwo z zepsu-
tych i zielonych odchoaów, P. Jan. Seinen —
baben nie mie stolca.

©tubltappe, f. (bte) pokrowiec na krzeso. (35er

©tublübergug).

©tuhlfiffen, n. (baft) poduszka krzesowa, — na
krzele.

©tuhjfiffen, n. (ba8) poduszka krzesowa, —
na krzele.
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•

©tubjlehne, f- <5>ie) porcz, g. y, — krze-

stowa.
©tuhlmacher, m. (ber) krzeiarz, stolkarz, g. a.

Stuhljopfchen, n. (baö) klinik — , czopek stolco-

wy, supozytoryum, klinik mydlany,

©tuh^njang , m. (ber) ciki stolec, ch do

stolca daremna, wydymanie si , silenie si na

stolcu daremne, zatrzymanie stolca, DD.
©tu hm, n. eine Stabt, Sztum.

©tul be, f. (bie) ein SDerfel, eine Stürze, pokrywka,
przykrywka j. §3 na gaiku etc. 2) — , ein Ulm

gefd)lagenev Sheit eines Dingeö, befonberö an ben

$üten unb Stiefeln, siylpa (a); sztylpa; j. S3, bo-

ty ze sztjipami. Die «öutftülbe kraniec kapelu-

szowy, L., sztylpa u kapelusza, SBcirfd). gjc. w
botach ze sztylpami, Aut. N.

©tu Ib en, v. a. mit einem hohlen Derfel beberfcn,

ftürjcn, nakrywa. 2) -, umfehren, ftürjen, prze-

wróci, wywróci. 3) — , umfchlagen, aufschlagen,

befunberS in ben 3"fammc"fcC UII3en sztylpowa,
zagina, zagina brzeg, zaama, np. ka-
pelusz.

Stülphaubfchuh, m. [ber] rkawica ze sztylpa.

(— zagita, zachylona).

Stülpnafe", f. (bie) nos "perkaty, zadarty.

Stümen, v. n. m. h. kurzy. gj. zawierucha
niegiem zasypuje drogi, SP.

Stumm, adj. niemy. ©tumm roerben oniemie.

Sin ftummer S3ucf)fab niema litera, konsona,

spógoska, bezgona litera. Sie ftumme ©iinbe

niemy grzech, przyrodzenia odmienianie , bibl.

— adv. niemo.

©tummel ober ©tümmel, m. (ber) b. knowie,* ein

furjee abgcfcbnitteneö, abgebrochenes ober übriggeblie*

beneö gnbe, ber Strumpf, ber Shirs, szcztek, u-

lomek, koniec pozostay, koniuszek, kawaek,
resztka, pieniek, g. ka.

Stummeln, v. a.
f.

berfrümmeln , in einen Stfimmcl

oerronnbeln, b. h. ein 3Mng fürjer unb Heiner machen

unb babiird) terunftalten, popsowa, obcina, ze-

szpeci, kaleczy, oszelmowa.
Stummbeit, f. (bie) niemo, niemota, nie-

mówno.
Stü mb er, m. (ber) partacz, g. a.

(Sin armer Stümper charak, Ibiedak, nieborak,

cf. ^r.^oln. paterek 0. potyrak niby cudze k-
ty pocierajcy.

Stümperet, f. (bie) partactwo, partanina.

©tümperhaft, adj. niedony, partacki.

Stümpern, v. n. m. h. partaczy, partolij fid)

burchftümbern przekoata sie.

Stumpf, adj. tpy, *triwy. gin frumpfer S3efen

drapaka, gin "ftumbfer Schroanj kusy ogon, ogon
ucity, kurta, gin ftumbfer äßinfel kat rozwarty.

Stumbf machen przytpi, tpi, stpi. Stumbf
tcerben tpie, otpie gj. otpienie pamici i

pojtnoci, DD. Die 3ól)ne roerben ftumbf zby
cierpn ober otrtwiej; cf. oskomina.

Stumpf, Stumpfen, m. (ber) koniec, g. ca,
uamek, uamany szcztek, cf. prt.

©tum Pflicht, n. (ba<5) ogarek, g. rka.

Stümpfen, v. a. ftumpf machen, przytpi, stpi.
2) — , ber ©pitye berauben, skróci, uci, j. S3,

ogon.
Stumpfheit, f. (bie) tpo.
Stumpfnafe, f. ( bie ) nos krótki , tpy nos,

nos -wklsy, eig. eine eingebrücftc Flafe; nos
•perkaty, — zadary, eig. eine aufgeroorfene 9cnfe.

Stumpffchmänjig kusy, kurta. t. j. z kusym
ogonem.

Stumpffinn, m. (ber) *trtwo, SP.; tpo
rozumu.

Stumpfroinfrlig, adj. rozwartoktny, Tr.
Stünbcihcn, n. (baö) godzinka.
Stunbc, I. (bie) godzina; lekcya, eig. Unterrichte^

ftunbe. Die leiste — ostatnia ober ostateczna
godzina. Hon Stunb an od tej godziny, od

tego czasu, — momentu. DaS böfe ©tfinblein

za godzina; cf. bibl. dzie zy. lieber eine

Stunbe za godzin , po godzinie. Sei müßigen
©ttinben przy wolniejszej godzinie, wolniejsze-
go czasu; cf. godzinka wolna. Um Welche

Stunbe o której godzinie? gin Biertclftunbe

wier godziny, Dz. zdr.5 kwadrans ober kwa-
drans czasu, (a).

gin halbe — pól godziny. Dreibiertel Stunben
trzy kwadranse. Mnberthalb Stunben pótory
godziny. Die Stunbe hat gefchlagen wybita
godzina. Stunben geben dawa lekcye (aud) ?

godziny),

gin Stunbe 9Bege6 pómili.

Stunben, v. a. 3eit unb grift geben, czasu da, f.

frifen.

Stunbengebet, n. (ba8) godzinki kapaskie.
Stunbengelb, n. (tia%) zapata za lekcye; le-

kcyine g. ego.

©tunbenglaö, n. (baö) klepsydra, ciekcy zega-
rek, zegar piaskowy, godzinnik. gg. parki
ciekce na gowie nosz zegarki, (a).

Stun ben la ng, adj. calogodzinny , kilka godzin
trwajcy.

Stunbe'nplon, m. (ber) rozkad godzin (lekcyi).

Stunben rob, n. ( ba§ ) koo godzinne w
zegarze.

Stunbenfchtag, m. (ber) wybicie godziny.
Stunbenroeife, cogodzina, godzinami.
Stunbenjeiger, m. [ber] indeks ober skazówka

godzinna, 9Bj.

©tfinblein, n. (ba8) godzinka.
©tünblid), adj. cogodzinny, a, e; 2) adv. co

godzina; co chwila.
Sturm, m. (ber) szturm, g. u, wicher, nawani-

ca, nawano, burza, fala, eig. ßeeftnrm: auch, bie

SBellen, SBogen? zawierucha; fig. burzliwo.
(fr. zkd powstaj na odzie straszne nawa-

nice, Em. i)7.

Sturm läuten na trwog (na gwat) dzwoni.
— laufen szturm przypuci, szturmowa do —

;

cf. yiiuff. na przystup iti.

gin — erhebet fich nawanica powstaje, wzbu-
rza sie, wszczyna si szturm , powstaj wiatr
gwatowny.
— fchlagen bi na gwat, — na trwog, —

na larm. ginen — hKgen szturm przypuci.
gin ©täbt mit — einnehmen doby miasto sztu-
rmem, wzi . Den — abfchlagen szturm
odeprze, — odbi. Den — ober Aufruhr feiner

Seele ftillcn,_ befchroiehtigen, im gr. Alfiery umie-
rzy burzliwo swojej duszy przez napisa-
nie arcydzie, które imi jego uwieczniy,
Feliski.

©turmbocf, m. (ber) taran, g. a ober u.

Sturmbach, n. (bad) ów' szturmowy, okrywki
z tarcic spojonych, L.J cf. szturmowy dach,

pokrycie puklerzowe , które onierze ciso
stojcy nad sob uczyniwszy do miasta sztur-

mowali; szopa wojenna na koach do doby-
wania miast, któr szturmujcy onierze przed
sob popychywali.

©tür men, nv. a. unb n. m. h- szturmowa, j. S3,

ben Fimmel ftiirmen szturmowa do nieba, (a);

cf. v. imp. burzy si, np. morze. g6 ftfirmt chaja,

im Äafchub., burza." gj. mit ftfinnenber .fronb

szturm przypuciwszy, zbrojn rk, j. S3, do-
bywa. Die äJcauer fiürmen szturm przypuci
do murów, szturmowa mury. Die Stobt ftür*

men miasta dobywa , szturm przypuci do
miasta, szturmowa miasto, gin $bür ober ein

löniin ftiirmen dobywa si do drzwi , do domu
jakiego gwatem dobija sie. Sluf einen loöftür*

men rzuci sic na kogo; pdzi. Die SSilber ftfir»

men obrazy burzy.
Sturmfluth, f. (bie) powód od szturmu.

© tur mg 1 ode, f. (bie) dzwon na gwat, dzwon do



<2tttzmi)<i?ctt - «Stiirjctt. 745 <Si ii rjfarrctt — SttHjoljr.

bicia na trwog, dzwon na larmc, bicie na
jarm. gr. bie Sturmglocte gebt dzwoni na
gwat.

©turmbafen, m. fber] hak u okna, szturmak L.

Sturmhaube, f. (bie) szyszak, g. a, przybica;
kapali n; g$. kapaliny i kolczugi naszych nad-
dziadów, (a) 1 828 j cf. B. misiurka eig. baS

ffiiflr am £elme.
©turmbut, m. gelber, f. @ifcnr>ut gelber. S3lauer —

f. gifenbut, blauer.

©türmifä), adj. burzliwy, gwatowny, wichrza-
8ty5 gj- z powodu zbliajcej si burzliwej
pory roku, (a), dr,, rada burzliwa , Krs, ftür=

mifcbe ©erathung.

Sturmlauf er, m. (ber) szturmujcy, przypu-
szczajcy szturm

Sturmleiter, f. (bie) drabina do szturmowania,
Tr.i drabina szturmowa.

Sturmfd)ritt, m. (ber) D. spory krok kwapiony,
krok przypieszony (idcych do szturmu).

©turmbogel, m (ber) (Sat. procellaria glacialis)

nad) Dóbr. Instit.p.304. gupysa; cf. Jar.: petrel.

Sturmroetter, n. (baS) burza, zawierucha.
Sturmroitlb, m. (ber) wiatr gwatowny, szturm,
wicher, burza, nawano. gj. eS entfteht ein

©turmroinb powstanie wiatr gwatowny.
©turj, m. (ber) ber 3 uftanb ober bie ^anblung, ba
man ftürjet, ein beftiger gall, ungleichen ein plötjlicher

Slnfall, raptowny spadek, upadek, padnienie, po-
walenie sie, ruina, zguba.

2) — , ein Ort, too man ftürjen fann, przepa,
f., urwisko; 3) — , f. Stummel ober Stürjel.

©turjatfer, m. (ber) ugorzysko Trój., t. j. ugór
przeorany po raz pierwszy, — podorany.

©turjbab, n. (baS) kpiel nawalna, Trój. t. j.

woda z góry wylewajca si na kpiel.
©turjbach, m. (ber) potok gwatownie spa-
dajcy.

©tur je!, f. (bie) ein erhobener Derfel, pokrywka,
wieczko.

©ttirjel/ ni. (ber) koniec, g. ca, szcztek, g.
tka, koniuszczek, g. szczka.

Stürzen, v. n. m. f., bogich unb mit grofjer @efahr=
lid)feit faden, pa, upa, powali si, run.
2) —, fld) ftürjenb fortberoegen wpa np. inS

3immer — do pokoju; rzuci si w co. gr. baS
Slut ftürjt auS berSBuribe rzucia "sie ober pucia
si krew z rany.

II) — , al8v. a. bon einem höbern Orte fallen

machen, strci, zrzuca, zepchn, poniy, po-
gry. Sid) — , rzuci si.

2) —, ba8 oberfte ju unterft febren, |)l5^lid) um=
fehren,' przewróci, przewraca, obróci na sztorc,— do góry nogami.

3) — , mit einem hohen Derfel beberfen, nakry
wieczkiem.
Den Slrfer ftürjen radowa , storcowa , spr.=

Sßoln.; cf. w pokraezkl ora. gin S3rachfelb ftür=

jen przeora, przewraca ugór, przewróci, od-
wróci ziemie na ugorze, B

Die fteinbe ftürjen podwróci przeciwniki, bibl.

6r erhöbet unb ftürjet 8eid)e podnosi i zwala
pastwa, (a).

Der geftürjte ©tolj strcona duma. Der ge=

ftürjte ©unfiling faworyt sprztniony, Krs. 3ur
grbe jhirjen potrci kogo ku ziemi, na ziemi
powali. 3nS erberben ftürjen do zguby przy-
wie, gj. nieroztropno pogrya go w ten
opakany stan; doki komu kopa. «Bom Sbrone,
Slmte ftürjen z tronu , z urzdu zrzuci , ze-
pchn, z urzdu zoy.

©turjen brürft man auch umfchreibenb alfo aus ;

gj. cierpienia któremi ich powstanie obarczyo
(a)

,
— bie Setben , in bie fie ber Slufftanb gc=

furjt bat.

Sich in ©efabr ftürjen -wystawia si na nie-

bezpieczestwo , lecie w niebezpieczestwo.
©ich inS SBaffer ftürjen rzuci si w wod.
^erunterftüijen na dó zrzuci. ginen ftürjen o-

bali, zgubi kogo, zniszczy kogo , ruinowa
kogo, do zguby przywie. gine^ Sonne ftürjen

przewróci beczk. 3" S3oben ftürjen uderzy
o ziemi, powali na ziemi. Äeill gall tt)irb

bid) ftürjen, bibl. nie zachwiejesz si, SJiit bem
^ferbe ftürjen upa z koniem. Den Sllajar Shan

ftürjen — wysadzi, (a).

Stürjfarren, m. (ber) kara spustna, kara ober

taczki do spuszczania z tyu, B.

Stute, f. (bie) klacz ober klacz, Cßr.>Poln.; ko-
bya, niebrig.

Stutenfüllen, n. (baS) zrzebie klaczka, kobyka,
rebica.

©iutenmeifter, m [beri dozorca stadowy.
Stuterei, f. (bie) stadnina, stado, stadnica, j. S3.

zaprowadzono w N. stadniny, (a), 'kobylarnia.

©tui, «». tber) ein abgefürjteS 2)ing, kusa rzecz,

kurta.

Stuf ben ©tut3 w razie. gj. ein SSater auf ben
— ojciec na prtce, Teatr.

©tuijctrmel, m. (ber) rkaw krótki.

©ttttjbart, m. (ber) ws, g. a, allein üblidjer ift

wsy, PL; wsik, g. a. gr. Jana trzeciegogdy
Wiede sawi , gos by powszechny midzy
Niemkami, oto bohater który nas zbawi, jake
mu adnie z temi wsami.

Stutjbürhfe, f. (bie)" sztuciee, g. ca, kara-

binek.

Stütje, f. (bie) podpora ; pg. aud) twierdza, eigentl.

33urg. gr. twierdza niewiadomoci.
©ttttjen, v. n. m. b-- roorüber, bei bem unbermutbe»

ten Slublirf eines fremben Dinges plötjlich ftiü ftetjen,

feine ©efrembung über etroaS unerroarteteS burd) ein

blöfclicbeS innehalten in ber SSeroeguug, in ber 3tebe,

im Denfen ju erfennen geben, zastanowi si nad
czeni, zadziwi sie, zdumiewa si nad czem.

2) — , v. n. ni. h. taufchen , mienic si
na co.

II) — , aIS v. a. fürjer machen, obci, uci
kuso, obcina , skróci. Den S3aum fluten obci-

na drzewo, sztucowa.
Stuf} en, n. (baS) zastanowienie si, zadziwienie

si, zdumienie. 2) — , obcicie, obcinanie, sztu-
cowanie; 3), mienianie si.

Sttitjen, v. a wesprze, podpiera; opiera, bf.

fig. fleh — auf etroaS, benit en, j. S3, na tej zasa-
dzie wszystko si opiera, (a); uzasadni; gjc.

dowody na jakich spraw te dostatecznie uza-
sadnion mieli, 9t©.; cf. zasadza si, stawa Ho-
mera zasadza si na powszechnym smaku, SP.

_
©ich auf etmaS "ftütjen , ftch berlaffen , spuszcza

si na co; cf. sadzi si. gj. — bo si na
sobie samo mstwo sadzi , w to sie ubierzmy,
PK. 290.

Stiitjen, n. (baS) podparcie, podpieranie.

©tutjer, m. (ber) elegant, g. a, wygoleniec , g.

ca, L., modni, stawinóka, 3Bp. , fircyk, g. a;

2) -
f. ©tufcbüchfe.

©tuijermäfjig, ftu^erhaft elegancki; po ele-

gancku.
©tutjq;laS, n. (baS) kieliszek niski, rumka,

SBarfd).

Stütjgerüfte, n. (baS) stplowanie w podko-
pach, L.

©tuijig, adj. zadziwiony, zmieszany, zdziwiony,
zdumiay. — machen zduraiayra uczyni. —
roerben zmiesza si.

Stui5fopf, m. tber) ein gifch, (Sar. coryphaena)
nad) Jar. zotolusk, cf. zotoryb, z. a, L.

Stui3nafe, f. (bie) nos zadarty, L.; tpy -,
krótki nos, cf. perkaty nos.

Stut3obr, n. (baS) kuse ucho, obcite ucho; gj.

ko z kusemi uszami.



<Btu%pttüäc— Siiceefft». 746 ©ucccffot— <8ut>tltöd)in.

©tukperüdfc, f. (bie) kusa peruka.

©tüfiptinft, m. (ber) punkt podporczy , (a);
and) punkt podpory ober — oparcia, äßg. ; cf.
zasada.

©tütjro Ijr. n. (bab) karabin, g. a, sztuciec,
g. eca.

©tuftfchroang, m. (ber) kusy ogon; ko kusy ober
anglizowany. kuc.

©tufcuhr, f. (bie) zegarek stoowy, — toaletowy,
zegarek goiowalniany, zegarek cienny, etgentl.

SBanbuhx
©tbl, m. (ber) styl, g. u.

Str)ifiren, v. a. stylizowa, uoy stówa.
Stl;iift, m. (ber) stylista.

Stl)liftjfd) stylistyczny; tyczcy si wyraenia
myli na pimie.

©ua be', f. (bie) bie gertigfeit, cinbere mit fieichtigreit

gil Übcrreöen, wymowa, gadki jzyk, cf. wyga-
dano. 3Sg.

Subalfeirn, m. (ber) Subaltern, g. a, podwadny,
(a) 0)0 ; podkomendny, L.» podrozkazowy.

Subluxation, f (bie) subhastacya, sprzeda sa-
dowa najwicej dujcemu.

Subfjafiiren, v. a. sprzedawa na drodze sado-
wej najwicej dajcemu.

Subjeft, m. Subjekt, subjektum, podmiot; Sz an.;

cf. nad) Suchorowski: glównik, unb ^ribifat o-

powiednik.
Subjeftio podmiotowy, subjekiywnyj adv. po-
miotowo.

©ublimat, n. (ba§) sublimat, g, u.

©ublimiren, v. a., bie feften Steile eines ÄörperS
burd) bab getier in bie ^gjolje treiben, suhlimowa,
ulotni

©ublunarifd) podksiycowy.
©ubmiffion, f. (bie) ulego, suhmisya.
©uborbinati on', f. (bie) subordynaeya

, pod-
wtaduo; karno.

©uborbinirt f. unlerorbnen.

©ubfcribcnt, m. (ber) subskrybent.

Subfcribiren, v. n. m. b. f. tinterfchreiben podpi-
sa si (na co).

©ubfrription, f. (bie) subskrypcya, podpisywa-
nie si.

©ubfifteng, f. (bie) subsystencya, wyywienie,
uirzyinauie si.

©ubfiDien, PI. £ülfögelber, posiki pienine.
©ubftantio, n., ein ^auptroort, ©ad)roort", rzeczo-

wnik, z- a.

Subftang, f. [bie] bab 2Beten, substancja, istota,

tusza, tre, cf. skad, g. u. 6*. baö gebort jur

©ubfang beö eingebrachten ber grau, to naley do
skadu wniosku ony, 6)0.; cf. istoia wnie-
sionego majtku, ©O. 2) materya, istota ma-
teryalna.

©ubftantialität, f. (bie) substancyalno.

©Ubftitut, m. (ber) zastpca, podstawiony, g. 33.

Penomocnik lub przez niego podstawiony, yt©.

substytut.

©ttbftituiren, v. a. substytuowa ober podstawi,
g. S3. Penomocnika, 8tS.

©ubtil, adj. subtelny, delikatny; cf. dzieli wo-
sek na dwoje.

©üb tili tii 1, f. (bie) subtelno, subtelnostka,

wykwintno.
Subtraction, f. (bie) ba6 2tbgief)en , *subtrakcya,

odciganie, odejmowanie ober potrcenie.
Sub-trahlren, v. a. abgieben, *subtrahowa, odci-
ga, potrci, odejmowa, 3Bg.

Succebirc, v. a. folgen, auf jemanbcn folgen, na-
stpowa.

Su ccc
fj,

m. (ber) skutek], g. tku, wypadek,
g. dku.

Succeffion, f. (bie) bie 91ad)folge, sukcesya, na-
stpstwo.

©ucccffiü, adj, cigy, cigle idcy, nastpnie

raz po raz idcy, trwajcy, raz w raz, na-
stpczy; kolejny.

©ucceffor, m. (ber) ber 9krt)fo(gev , sukcesor, na-
stpca, dziedzic, g. a.

©uccumbenggelb, n. (tab) zakad, g. u, L.
Succurb, m. (ber) sukurs, g. u, pomoc, posiki.
3um — fommen przybywa na pomoc , na
posiek.

Suchen, v. a., etmab , beffen Ort unbefannt ift , gu
finben fid) bemühen, szuka; 2) —

, gu erlangen fid)

bemühen, usiowa, ubiega si o co, stara si
o co, doprasza si czego.

(5$. Wab haft bu* hier gu fudjen? b. i. gu tl)im

czego tu szukasz? ober coe tu zgubi? co tu

masz do szukania? fflaö fucht er barunter? b. i.

n.m& r)at er babci für eine verborgene Slbficht?

na co on zmierza ober godzi? na co on tam
- zakrawa?

Sin Slmt fucrjcn stara si o urzd. (Sr fud)t

etroab bavin , b. i. er fctjt eine Slrt oon SRufjm , bon
SSorgug barin, uwzi si na to, szuka czego
osobliwszego w tein, on zakada w tern punkt
honoru.

©efud)t szukany; poszukiwany. 2) — , bie

Sffitihe oerrathenb , melche e8 bem (Srfinber gerottet,

wytworny, wykwintny, wymuszony.
(Sr,. Dukay i Frydrychsdory mao byy po-

szukiwane, (a).

©ueber, m. tber) szukajcy, szukacz, g. a. 2)

— , bei ben söJunbärjteif ein SBerfjeug bie SBunben
uiiD bereu 2iefe gu erforfdjen, szukado. sonda.

©ud)t, f. (bie) ebebem Seuche, jefct nur oon eingelncn

Äranfbeiten üblid), befonberö in Bufä'i'nfnf^ungen,
dawniej znaczyo zaraz, chorob, teraz u;.wa
si tylko w zoonych wyrazach, g. S3, bie gelbe

Sucht ótaczka 3Me ©dmnnbfucbt suchoty. £)ie

SBofferfucht, im ©laoonifcbcn wodnyj trud, cf.

Stuff, wodjana boez j cf. Cßoln. wodna pu-
chlina.

-i) — , eine heftige, befonberö untergeorbnete Se»
gierbe, zapd, g. u, naóg, g. S3, nabywczy i dc.

kady naóg pomau wzrasta— naóg nabywczy
wkrada si pomau, Krs. pp. 420.; (Sr. po-
wciga nieslorny spekulacji zapd, .Szania-
wski; cf. zacieko, f., chu, dza, passya,

namitno, zapd, g. S3, niszczenia, (a); cf. go-
rczka, 3 S3. — spekulacyjna, LSR.

2Me — gum Spielen passya do gry. Die fal-

lenbe — wielka choroba, kaduk, g. a, 'rzu-
cawka, choroba S. Walentego, niemoc — —

.

Süchtig, nad) unb nad) ©djroören unb SBunben ber»

urfaihenb; bie Äranfbcit nad) unb nad) eermehjenb,

chorowity ober "cliorowist-y , *zaiazisty, *j-
trzysty, zaraliwy, SBg., beffer jtrzcy si,
niezdrowy, jtrzenie sprawujcy.

(Sine fudbtigc £aut l)abcnb , bie nid)t leicht feilet,

delikatn skór mie, skór jtrzeniu podlega-
jc, trudn do uleczenia mie. (Sr. loollcn

3dig ift füd)tig weniana materya jtrzenie po-
mnaa.

Sub, m. (ber) ber Suftaiib. ba ein tförper flebeh fo

biel alt) auf einmal gefotten wirb, war g. u, odgo-
towanie, nawara, L.

Süb, ©üben, m. poudnie; wiatr poudniowy,
(ber ©üb)

©üb-- w zoonych: poudniowy; np. ©Übbeutfd)»

Ianb poudniowe Niemcy.
©ubelbud), n. (tab) raptularz, g. a,

f. Älabbe;

klada, äßarfd).

©u bel ei', f (bie) niechlujstwo, plugawizna; parta-

ctwo, bazgranina.

©u be lig, adj. brudny, plugawy, niechlujnie, adv.

brudno, plugawe.
©ubelfod), m. [ber] kopcidym, L.; parzykasaa,

smolurh, kucharzysko.

©ubclfód)in, f. (bie) niechlujnica, smolucha (Su»

belmagb).
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©ubetn, v. a. unb n. m. {j., ungefchitft unb unreinlich

mit etwa8 umgeben ,
fchmujig unb fctjtecht arbeiten,

malen, fcbreiben, smarowa, smoli, paskudzi;
bazgra, partaczy, gwazda.

©ubelpapier, n. (\>a%) papier prosty na ra-

ptularz.

©ubelroerf, n. (baS) plugawizna, smarowizna.

— , bom schreiben bazgranina.

©üben, m. [ber] poudnie t. j. strona poudnio-

wa wiata
©üblanb, n. (baß) ziemia poudniowa.

©üblänber, m. (ber) poudniowiec, g. wca, L'.

©ubier, m. (ber) bazgracz, paskudziarz, g. a.

©üblich, adj poudniowy, a, e.

©Üboft, m. (ber) poudniowschód, g. u.

©übofHid) wschód n i opoudniowy.
©übofifeite, f. (bie) poudniowowschodnia strona.

©Üboftroinb, m. (ber) wiatr poudniowscbodni, cf.

wiatr wschodniemu poboczny ku poudniowi,
wiair wschodniopoudniowy, L.

©Übpof, m. (ber) biegun poudniowy.
©Übfee, f. (bie) morze poudniowe,
©ÜbroärtS, adv. ku poudniowi, na poudnie.

©übroeft, m., ©übroeftroinb, wiatr poludnioza=

chodni, L.; cf. wiatr poudniowy ku zachodowi
Ober z poudnia zachodu, (a) 5 poudniowy
wiatr od zachodu. §ßon@Übroeften od poudnioza-
cbodu, (a).

©Übroinb, m. (ber) wiatr poudniowy.
©uffirum, n. (ba8) (©ramm) goska przycze-

piona (na kocu).
©uffraganbifcbof, m. (ber) sufragan, biskup
wyszego zastpujcy.

©u 1)1 lache, f. (bie) eine SjMüke, ©ul)ie, ein ©umpf,
kaua.

©ühnaltar, m. [beri otarz bagalny.

©üttne, f. (bie) ber Vertrag, zgoda, pojednanie.

©ül)nen, v. a. üerföbnen, pogodzi, pojedna; ba-
ga, ubaga, gadzi (wystpek).

©übnopfer, n. tf>ab) 'bagalnia ober *bagalnica,

beffei" ofiara bagalna, L.

©uite, f. (bie) tfrj.) wita, orszak.

©ultan, m. (ber) Sótan ober Sutan, g. a. =
<ld sutaski,

©ultanin, f. (bie) Sótanka, Sótanowa, beffer

Sutanka.
©ulje, f. (bie) eine ©alterte, eine faljige, jufammen

geronnene ©ruhe, ©ülje, lak, rosó, g. u. 2)^ —

,

eig. ©ülje, ein geformter bon ben Änocben abgelöfeter

unb in ein Sud) gepreftter Scfcroeinöfopf, $refjfopf,

gowizna prasowana? cf. salst-son prasowany,

äßarfct) ; cf. ©alterte jgalereta unb nicht galareda,

3Bj ; ober galareta, j. S3, ryby, äBarftf).; cf.

trzsionka.
©umad), m. (ber) sumak, ©iftiger — (Sat. herbae

rhois toxicodendron
, 3- $. ) sumak jadowi-

ty, 3- S
©ummarifd), ad. skrócony, a, e, sumaryczny.
©ümmcben, n. (ba8) sumka.
Summe, f. bie] suma, beffer summa.
Summen, v. n. m. h., roelcbeö einen eintönigen,

bumpfen Saut nachahmt, brzcze, becze,
mrucze.

©ummiren, v. a. sumowa.
©ummiren, n. (ba&) sumowanie.
©umpfl, m. (ber) boto, bagno, oparzysko, oparze-

lisko, trzesawica; cf. SRoraft, roie aud) oparczy-
sko. Stoiber — ugowisko, L.

©umpfaloe', f. (bie) f. ÄrebSfcbeeren.

©umpfbalbrian, m. (ber) fleiner,
f.

Salbrian,

Heiner.

©umpfbeeren, pi. f.
Ärähenbeeren. 2) — , f. £>run=

feibeeren.

©umpfbinfen, Pi.
f. SinfengraS, 1).

©umpfbtrfe, f. (bie) brzoza karlica, Äl,; brzoza
karowata, Jndz. (Sat. betula nana).

©umpfboben, m. (ber) sapisko, opy, L.

Sumpfbrombeere, t. f. STtolterbcere.

Sumpfbiftel, f. [bie] f. ÄraCfraut, fumpfige§.

©umpfbreijacf, m. f. SinfengraS 2).

©umpfbunggraS, n. f. DunggraS, fleinee.

©umpfepptd), m. f. ©ellerie, roilber.

©umpffeber, f. (bie) okrenica botna, Ki. Hgn.;
hottonia botna, Jundz; krwawnik wodny,
Hgn. (Sat- hottonia palustris).

©umpffünfblatt, n.
f.

Sälutauge, gemeines,

©umpfgänfebtftel, f. (bie) oczyga botna, Kl.j
mlecz botny, Jundz. (Sat. sonchus palustris).

©umpfgarbe, f. f. ertram, beutfeber u. f. ro.

©umpfgrag, n. (ba&) bagienka, g. i, trawa przy
bagnach, wisz, g. u, wiszar, g. u, L.

©umpfhahnenfufj, m. f. Skennfraut (Sat. ranun-
culus lammula).

©u.mpfbeberid), m. f Rettig, roilber 1).

©umpfbeibe, f. f. Smmerfcbön, fumpfigeS.

©umpfbeibelbeere\ f. (bie) f.
<Drunfelbeere.

©umpfig, adj. botnisty, bagnisty, grzski,
grzski, L.

©umpfigfeit, f. (bie) grzasko, bagnisto.
©umpffraut, n. kosiennica wodna, Jundz.;
grznica, Hgn. (Sat. limosella aquatica).

©umpflabfraut, n. przytuli botna, H. J. K.
«Sat gulium paluslre).

©umpflanb, n. sapy, Pi., sapowiska, L.

©umpflctufefraut, n.
f. Sanfefraut, gemeines,

©umpflilie, f. f. Slnferrour*.

©umpfmäufeobr, n, (Sergifjmeinnicht) (ptasie o-

czko) niezapominaj mnie, KI. Hg ;
pacie-

rzyczka botna, Jundz. (Sar. myosotis scorpioi-

des palustris).

©umpfnabel, m. (ber) ppownik pospolity, KI.
(Süt. hydrocotyle vulgaris),

©umpfpfictn^cben, n. f. ©umpffraut.
©umpfpiatterbfe, f.

f.
©rucbroicfe.

©umpfpolei, m. czyciec botny, Kl. Hg.»
ywiczka botna , J d. Hgn. (Sat. staehys
palustris).

©umpfborft, m.
f.

©renje.

©umpfrobr, n. f. 9iohrgra8.

©umptfeabiofe, f.
f.

Sltibi9fraut.

©umpffebaftbeu, n. koski ogon skrzyp, Kl.»
skrzyp botny, J dz.; chwoszczka, Hgn. (Sat.

equi.-elum palustre).

©umpffchlangenfraut, n.
f. grofebfraut, (M. calls

palustris),

©umpffchnabel, m. nosek czapli, Kl., bodziszek
botny, Jundz. (Sat. geranium paluslre).

©umpffchraertel, in. f. Slnferröurj.

©umpffilge, f.
f. etfenid).

©umpffpierftaube, f. f. ©otifSbart (Sat. spirea
ulmana).

©umpffternfraut, n. oman zbkowany, Jndz., —
pilkowaty, Hg. (Sat. inula britannica).

©umpfftord)fd)nabet, m. f. ©ump'fcbnabet.

©umpftaubneffel, f. f. ©umpfpolei.
©umpftKilcben, n. (fiaek) przylaszczka , Kl.
Hgn. L.

;
fioek botny, Jndz. (Sat. viola

palustris),

©umpfpiole, f.
f. ©umpffeber.

©umpfoogel, m. botny ptak.

©umpfroafiergraS, n. f. S3infengra8, (Sat. triglochin
palustre).

©umpfroeibe, f. f. ©aumtooflenroeibe.

©umpfroeibenröseben, n. , ©utnpftoeibericb , m.
wierzbówka botna, H. J. K., (Sat epilobium
palustre.

©umpf rai efe, f.
f. Sruchroicfe.

©umpfroinbhalm, m. f. ©traufjgraS, roeijjes.

©umpfmolle, f., ©umpfroollgraö, n. f. Dung«
gras, fleineö.

©umvfrourj, f.
f. FieSfraut, toilbeS. ©emeineS —

(Sat. serapias longifolia wstawacz dugolicio-
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wy, Kl. i jarzmionka dugolicia, Jndz. SRoffje—
f. SJie&fraut. rotbeö. Slefiförmige —

f.
«Kargen*

brehcr. Gi lättiige — f. Stattcnfcbroanj.

©umpfäieft f. ©umpfpolei.
©um fen, v. n. brzcze.
©unb, in. (ber) Zund, g. u, ffij.; eianina

morska.
©ünbe, f. (bie) grzech, g. u. eine — begeben
grzech popeni, grzechu sie dopuci. GitlC

begangene — ober BegehungM'ünbc grzech dopu-
szczenia? cf. grzech uczynkowy (Sine Unter«

laffung&fünbe grzech opuszczenia, \j. progr.
•Öiminelfdreienbe Sünben grzechy o pomst do

nieba woajce, L. progr. Sie SSo&heitcifiinbe

grzech zoliwoci, L. progr. (peccalum proae-
reticum)j grzechy z niedbalstwa (peccata cul-

posa ) gdy bez dostatecznego rozpoznania
rzeczy albo bez przewiadczenia mocnego o
prawie lub bez adnej na recie rozwagi do
grzechu si kto zabiera. A lak grzechy
niedbalstwa wypywaj, albo z niewiadomoci,
lub z braku namysu lub te z popiechu
(Uebereilung&fünbe».

G$. ©ünbe auf ober mit ©ünbe häufen grzechu
do grzechu przyczynia, grzech grzechem
goni. 3n ©ünben roonbeln chodzi w grze-
chach. So ©ünben laffen odstpie od grze-
chów.
Snbe ifr ber SDcenfdjen SSerberben grzech jest

ku pohabieniu narodów. — behalten grzechy
zatrzyma. SBarfd)-; zwiza komu grzechy,
nie odpuci, L. — jtibetfen pokrywa prze-
stpstwo. Ser ©ünbe biel machen rozmnoy
przestpstwa. ©ünbe mirb oereinft offenbar grzech
przyjdzie raz na jawi. ©ünbe tüirb mächtiger,

bibl. grzech obfituje ober auch wzmaga si.

2afj biefe ©ünbe nicht auf mir bleiben nie kad na
mi grzechu tego. Die — erfennen grzechy u-

zna. ©ein Sorot mit €ünben berbienen chleb

swój z grzechom je. Sie ©ünbe bereuen za
grzech aowa Die ©ache mufj_ ber ©ünbe roerth

fein ta rzecz warta grzechu; kiedy ju kark
zama, to z dobrego konia, äßarfch. ffiorfatjliche

— umylny, swawolny grzech.

(Sine muti)lr»illige — grzech dobrowolny, L.

Sine ©chroad)heitöfünbe grzech z uomnoci ober

krewkoci pochodzcy.
(Sine roiffentliche — grzech z wiadomoci.

Sine Grbfünbe grzech dziedziczny; cf. grzech

przyrodzony. Gin rciifliche ©ünbe grzech pra-

wdziwy, rzeczywisty ober aktualny, uczynko-
wy, Balsam.

©ünbenberenntnijj. n. (ba6) wyznanie grze-

chów.
©ünbenbod, m. (ber) kozio bagalny* 2)—,
czowiek co za drugich pokutuje, pokutnik,

cierpicy za drugich.

Sünbenbüjjer, m. (ber) pokutujcy ober cierpi-

cy za grzech.

©ünbenbecfel, m. (ber) paszcz grzechu, cf. po-

krywka grzechu, JJalsam.
©ünbenfall, m. (ber) upadek grzeehowy ober

grzeszny, przestpstwo pierwszych rodziców.

(Sc. a przestpstwo Adama niema prawa w to-

bie, w godzinkach do Najwitszej Panny.

©ünbenfrei wolny od grzechów.

©ünbengclb, n. (ba«) grosz nabyty przeste

pstwem.
©nbenfnecht, m. (ber) suga grzechu.

©ünbenlaft, f. (bie) brzemi — , ciar grze-

chów.
©ünbenleben, n. (baö) ycie grzeszne.

©fin benlohn, m. (ber) zapata za grzechy, na-

groda za grzechy.

©Ünbenluft, f. (bie) chtka do bdzenia, lu-

bo grzeszna, podliwo grzeszna.

©ünbenregifter, n. (ba6) rejestr grzechów.

©ünbenfcnlaf, m. (ber) sen grzechowy, upienie
w grzechach.

©unbenfchulb, f. (bie) wina grzechowa, wina,
grzech,

©ünbenboll, adj. peen grzechu, grzeszny, wy-
stpny.

©ünbenroeg', m. (ber) grzeszna droga, SBarfch.j

droga grzechu.

©ün ben id u ft rosó grzechu, cf. baróg grzechu.
©ünber, m. (berlgrzesznik, g. a, PI. grzesznicy

ober fdilicht grzeszniki. Der arme — b. i. ein ätim

2obe perurthetlter Verbrecher straceniec, g. ca,
delikwent

©ünberin, f. (bie) grzesznica.

©ünbflutl), f. (bie) potop, g. u.

©ünbhaft, adj. jur ©ünbe geneigt, ungleichen mit
©ünbe behaftet, skonny do grzechu, grzeszny,
grzeszcy.

©ünbhaftigfeit, f. [bie] skonno do grzechu,
grzeszno.

©ünbig, adj. mit ©ünbe behaftet, grzeszny.
©ünbigen, v. n, in. h. , ©ünbe besehen, grzeszy.

Gj. an feinem Seibe fünbigen przeciwko wasnemu
ciau grzeszy, äfiaö habe id) an bir gefünbiget

cóem zgrzeszy przeciwko tobie?

Stachen bafj man fünbiget przywie do grze-
szeniu, — do grzechu. Sem äRunbe nicht fünbi»

gen laffen nie da grzeszy ustom Se mehr ihrer

wirb, befto mehr fünbigen fie, czeui si wicej roz -

mnaaj, tm wicej grzesz ober czem ich jest

wicej, lem wicej jest grzeszników. SBomit je*

manb fünbiget, bamit roirb er gcplaget, przez co kto

grzeszy
,

przez to karany bywa; cf. cierp

ciao czego ci si chciao.

©ünblid), ad. grzeszny, winny, wystpny; fflnb«

licher Scib grzeszne ciao, ciao grzechu.
©ünblichfeit, f. (bie) grzeszno, wystpno.
©ünb opfer ober ©ühnopfer, n. (tai) ofiara za

grzech , ofiara pojednania ober ofiara ba-
galna , SB}.

©up erb pyszny, okazay.
©überfein, adj. bon ber beften S(rt , wyborny,

najlepszy, sam wybór, przedni, ia, ie.

©uperintenbent, m. (ber) Superintendent, g. a.

©uperintenbentur, f. (bie) Superintendentura.
©uperior, m. (bert przeoony, starszy.

©uperfiug, adj. f. 9cafemei8.

©uberlatib, m. (ber) (Sramm.) stopie najwy-
szy (w gram.)

©uper naturaliöinufj, ni. (ber) supernaturalizm,
wiara w objawienie i cud z niem poczone.

Süppd)en, n. (tad) rosoek, g. ku, zupka, po-
leweczka.

©uppe, f- (MO zupa, polewka; rosó, g. u, bu-
lion. Gj. apetyt — soczystemi bulionami wzbu-
dza Krs.

2) — , grzy, gczcz, g. u.

Suppenlöffel, m. (ber) yka wazowa.
©uppenfdutffel, f. (bie) waza, teryna.

Suppenteller, ra. (ber) gboki talerz (do
zupy).

Suppig peen zupy, zupowaty, rosoowaty.
Supplif, f. (bie) suplika, proba.
Supplicant, m. Cber) ber 33ittftcllcr, suplikant, g.

a, prosiciel.

Stippliciren, v. n. m. 1). suplikowa, doprasza
si, prosi pokornie.

Surrogat, n. (baö) surogat, g. u. 2) — , al8 adj.

zastpczy, a, e, J. 83. China zastpcza; Gr. w
zastpstwie jego wzi opianu, Dl).

Sufanne, f. Zuzanna, Zuzanka, Zuzia, Zu-
zika.

Sufannenfratit, n. f.
Ghrcnprciet, breitblättriger; 2)

—
f. Slcfermäufeohr.

©ufpenbiren, v. a. zasuspendowa, zawiesi ko-

go w sprawowaniu urzdu.

©uf), adj. sodki, a, ie. Gin fufjcr £err gradysz,
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g. a, L. ; cf. galant, elegant, lalka. @ü§ machen
osodzie, przysndzi

, cukrowa. -*- roerben

slodnie. 6in füfter ©erttch sodki zapach; cf.

miy, przyjemny zapach; cf almoin, wdziczna
wonno, gin füjjer ©d)laf sfodki sen, smaczny
sen. ©üfj fcblafeu sodko spa , smaczno spa.
©üfte 95rote przaniki.

©üfje, f. (Die) f. ©üfjigfeit.

Süjjelei, f. (bie) sodkie komplementa.

©ü§ en, v. a. unb n. m. b., feine ©üfjigfeit^mitfljeilen,

sodycz wydawa. 2) — , alg v. a. füfj machen,

osodzi.
©üjjfarrn, m. f. Saumfarm.
©ÜfthulJ, n. (Sat. glycirrhiza, L.) *lakrycya; cf.

beffer lukrecya, S3j. _ SBilbeS —
f. ä3ärfd)oten.

2) — , (Sat. orobus niger, L.) groch zajczy
czarny.

©üfjigfeit, f. [bie] sodycz, g. y, sodko.
SBiberliche — obrzazg.

©üfjflee, m. sparceta, Kl. (Sat. hedysarum).
©üfjlid), ad. slodkawy.
Sü§lid)feit:, f. (bie) sodkawo.
©üfjling, m. (ber) in einigen ©egenben ein efjbarer

braun röthlicber gelbfchroamm , roelcher eine fü&e,

roeijje ättild) giebt, örätling, biell. syrojeszka
(Sat. agaricus integer).

2) — , ein füfjer ^en, sodki panicz, — Jego-
mo, sodki galancik, cukierkowy panicz,

©üfjteig, m. (ber) przanik, Pi. i, ober prza-
nica, f.

©üfjrourjel, f.
f.

Saumfarrn.

©Clbe, f. (bie) ein SBortglieb (Kawerau), [syllaba,

zgoska, sowa cz wymowna, zbieranka.

3d) berftehe feine — babon ani sówka z tego
nierozumiem.

@t;lbenma&, n. (bag) iloczas, g. u, miara zgo-
sek, B.

©Dlbenftecher, m. (ber) mikrolog, 'g. a, skrupu-
latny szperacz, przekwiniarz, wymyslek, dro-
bnostkarz, dubisowek, skrupulizant.

©tjlbenftecherei, f. (tie) mikrologia, f., skrupu-
latne szperanie, narabianie subtelnostkami.

©blbig, adj., ©reiben habenb, syllabny, a, e.

©l;Uabifiren, v. n. m. h. syllabizowa ober nad)
Kopczyski zgoskowa.

©DJlogigmug, m. (ber) syllogizm, g. u, wynik,
cig rozumowania, SP.; cf. eig. ©chlufjfolge; cf.

L. wniosek trojskadny, Major (SSorbeifatj) obja-
wia rzecz w powszechnoci , Minor (SJtachfatj)

powszechno do szczególnoci stosuje; kon-
sekwencya (Schlujjfafj) wyuszeza do czego sie

zmierzao, Krs.
Sbmbol, n. (baS) bag ©innbilb, SBabrjeichen , ber

SBahfprud) ; ein
_

allgemeines ©laubenSbefenntnifj,

znami, n. g. enia, znak, wzór, posta, figura,

allegorya , symbolum; powszechne wyznanie
wiary. (£$. herb ozdobny w róne rycerskie
znamiona, Poj a ta.

©Umbolifd), adj. symboliczny.
©jlphe, _m., eine 2Crt boetifcher Suftgeifter, u poe-
tów: niejakie powietrzne duchy; sylfida.

©blbefter, m. (ber) Sylwester, g. tra.

©IjlDeferabenb, m. [ber] wilia nowego roku.

©I)mmetrie_, f. (bie) ba8 (Sbenmafj, symetrya, u-
miar, pomiar, g. u, L.

©bmmetrifd), adj. symetryczny,
©tympatbetifd), adj. sympatyczny, a, e.

@)mbatf)ie,_ f., 3Bitgefüf)l, SJtitleibenheit, sympatya,
wspóczucie, SJBj. , wzruszenie jednoczujne,
SP. i wspólne czucie, wspóuczuwanie, czuo,
domylno. ^ gr,. Bóg nieszczliwych do-
mylnoci $czy, Nacz.

©bmpathifiren, v. n. m."f). sympatyzowa, jedno-
czujnvm by.

©tymphonie, f. (bie) symfonia, muzyczna sztu-
ka na instrumentach tylko dawana.

©bmbtom, n. (bag) ber 3"fott. symptom, znak, g.

u; cf, przypado.
©pnagoge, f. (bie) bie Subenfcfmle , bonica, sy-

nagoga.
©bnbifue.m. (ber) berjenige, roelcher einer ganjen

©emeinoe ober einer anfebnüdjen ©efellfchaft SHatr)

ertheilt unb fie in gerichtlichen ©achen oertritt, Syn-
dyk, g. a.

©pubifat, n. |bag] syndykostwo.
©1)110 be, f. [bie] synod, g. u. m.

©;noni;m, n., fhinoerroanbr, synonym, g. u, wyraz
bliskoznaczny; cf. B. jednoznaczny, aud)

wspóznaczny.
©bnoncmif, f. (bie) synonimika; nauka orówno-
znacznych wyrazach.

©mtaj, f. (bie) bie Wortfügung, skadnia, so-
woszjk.

©bnthefiS, f. (bie) synteza
©pntbetifd), adj. syntetyczny, zbiorowy. 3Me

fpnthetifche üflethobe, sposób zbiorowy.
©;rien, n. Syrya (kraj.)

©tarier, m. (ber) Syryjczyk.
©brierin, f. (bie) Syryjka.

©brifd) syryjski i adv. po syryjsku.
©brup, m. (ber) Syrop, g. u.

©Aftern, n. (ba§) ber 3u fa"imenf)ang bon Dingen
einerlei Slrt unb beren orbentliche SSerbinbung, ukad,
g. "u, system, g. u, systema ober systemat, g. u.

2)a6 SSeltfbftem, bag SEeltgebäuöe, systema wiata,
budowa wiata. Dag Sehrii)ftem f. Sehrgebaube
ukad naukowy; nad) Trent, caoksztat.

©Dftematifd), adj. systematyczny.

sr.

Sabaf, £obaf, m. (ber) tabaka, tytu. ©prichre.
dobra tabaka no oczy, kiedy brzuch chlebem
natoczy, Wasieie wsk i. ©prichro. ciemny jak
tabaka w rogu , man braucht eS bon einem äften=

fchen, bem eg an Slufflärung mangelt, bei bem e8

finfter, im Äopfe auöfieht. Ml. to mi tabaka, co
to idzie a do czuba ba§ ift aud) nod) eine Sßrife

Jabaf, bie big ing ©ehirn gebt, Mick.
35er ©chnupftabaf tabaka, to baka. Der Raucfc

tabaf tytu, g. niu. Sabaf rauchen cign ober
pali tytu, kurzy tytu, eig. fchmaucfjenj kurzy
fajk, lulk, L.

Sabafgbau, m. (ber) uprawa tytuniu, 2Bj.

Sabafgbeutel, m. (ber) kapczuk, g. a, kapczuch,
ein aug bem Sartarifcfjen entlehntes SBort, nad)
Czartoryski.

Sabafgblcttter, PI. licie tytuniowe.
Sabafgbüchfe, f. (bie) puszka do tytuniu.
Sabafgbampf, m. (ber) dym z tytuniu.

Sabafgbofe, f. (bie) pm Staucbrabat
,
puszka do

tytuniu; — jum Scbnubftabat tabakierka.
Jabatggefellfdjaft 1

,
f. (bie) tabaya, posiedze-

nie tytuniarzów.
Sabafghanbel, m. (ber) sklep —, handel ta-
baczny; handel tabaka i tytuniem.

Sabafghänbler, m. (ber) tytuniami handlujcy.
£ a b a t g t ä ft d) e n , n. ( bag ) skrzyneczka do

tytuniu.

Sabafgflhftfer, n. (bag) enema tytuniowa ober
z tytuniu.
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SabafßFraut', n. (ba8) zdrowie, L.
Sabaf&laben, m. (Dtr) sklep tabaczny.
Sabafömühle, f. (bie) myn do tabaki.

Stlbar&Dfeife, f. (bic) lulka, fajka, *lajfka. gin
furjc türfifdje — smmbulka. (Sine falfene — lulka
gipsowa ober gipsów ka: cf. lulka biaa.

Sababpflange, f. (bie) tytu (Sar. nicotiana);
gemeine, Dirginifche —lytu aprak, KI., — pospo-
lity, Hgn. (Sat. nieotiana tabacum). Äleine

tiirrifrhe, englifche —
, f. SJaurentabaf. SBilbe —

f.

Slmpfer, (raufer.

Sabafbrauch, m. (ber) —qualm, dym tyto-
niowy.

Sabaföraudier, ra. [ber] tytuniarz, g. a.

Sabafbrohr, n. (ba8) cybuch, g. a.

Za ba f&faft, m. iber) sok z fajki, — z ty-
tuniu.

Sabaföfchmaucher, m. (ber) tytuniarz, palacz
tytuniu, kopciiym.

Sabafbfchmele, f.
f. glunferbarr.

Sabaföfcbnupfer, m (ber) tabacznik, niuchacz.
Sabaföfpinner, m. (ber) tobacznik, 9cttff.; prze-

dzarz tytuniu.

SabafBfpinnerei, f. (bie) przedzarnia tytuniów,
fabryka labaczna.

Sabaföftange, f. (bie) sztuka przdzionej ta-

baki, sposobem marchwi karota.

Sabaf&fttngel, m. (ber) odyga tytuniu, vulgo:
korzonek.

Sabrllarifd), adj. tabelaryczny.
Sabelle, f. (bie) tabela.

Sabernafel, n. przybytek wiadectwa ober zgro-
madzenia w starym zakonie. 2) — , tabernaku-
lum , schowanie do puszki z witym sakra-
mentem czyli hosty w kociele , cf. cybo-
ryum.

tabulatur, f. (bie) tabulatura.

lab u let ober Sablert, n. (baö) krobka z prze-
gródkami , skrzyneczka z towarami lub z no-
ryinbersczyzn.

Sabulctfrümer, m. [ber] (Colporteur) kramarz
wdrujcy Norymberskie towary noszcy, (a);

cf. kroniarz, krobnik; d', li. krobkarz, kra-
marczyk, krobecznik, L.

Sacamahacbaum, ra. f. ©alfameöbc.

Sachtel, t', f. Dachtel, policzek, g. czka.

Sad) »grap hie, f. (Die) f. ©d)nellfd)reibefunft.

Sact., m Lberl lakt, g. u. (Sin halber — maty
takt. ©crhöoierteltaft seksaliera wielka. <5ed)6»

achleltaft seksaitera maa. Den — fchlagen takt

dawa, aud) takt bi, 3ßj. Den — halten takt

zachowa, taktu pilnowa. Stach bcm — fingen

podug taktu, w takt piewa. Stad) bem — w
takt, wedle taktu.

Sactfeft mocny w takcie, biegy w takcie, fig.

pewny swego.
Sactmafjig, adj. podug taktu, do taktu wy-
mierzony, — stosowny.

Sactfchlctge.r', m. (ber) ten co takt wybija. Daö
Sactfchlagen wybijanie taktu.

Sactftrld), m. (ber) kresa taktowa.
Sab l, m. (ber) jebe Unbollfommenheit, ein gehler,

ffllangel, wada, przywara, zmaza. 2) — bie Sic=

merfung unb Sinnige ber gehler nagana, przygana,
*gaba. 6j. eö ift feiner ohne — nikt bez ale,

kady ma swoje przywary i soce nie jest

bez plamy, bibl.; i w witych niemasz dosko-
naoci; cf. i w kapicy wena. Dhnc — bar»

ftrllen bez nagany wystawi kogo.
Sabelfret, adj. bez naganyi bez skazy.
label ha ft, adj. mit einem Säbel ober gei)ler behaftet,

naganny, nagany godny, godny przygany.
IiiDelbaftigtcil, I. (biel naganno
Sabellob bez nagany, beznaganny, nieskazi-

telny, a, e, cf. nieposzlakowany) j. 8. su-
ba nieposzlakowana ober nieskazitelna ofi-

cera, (a).

Säbeln, v. a. gani, nagania, (kogo, co), przyga-
nla komu.

Sabelfucht, f. (bie) skonno do ganienia, pa-
sya do ganienia.

Sabelfüd)tig, adj. skonny do ganienia, wybre-
dny, wymylny, skwapliwy do nagany.

Sa bel füch tige, m. (ber) zrzda, rzdzicha, rzdzio-
cha, L.) niedogodliwy, ^przechera.

SaDelWort, n. tbaöi sowo ganice — nagany.
S abler, m. (ber) ganiciel, naganiacz, ift 3roeiDeu%
przyganiaczj cf. cenzor. Sj. przyganiacz re-
wolucyi, (a),

Safel, f. (bie) tablica, talia; eine — Sled)
arkusz blachy.

'l) — , ein großer Sifd). bef. ein Speifetifch , stó,
g. a unb u.

Offene Safel halten otwarty stó mie. Die —
betfen stó zastawi, nakry.

Safetbier, n. (Da6) stoowe piwo. 2) — , ein leid}»

. tereö, piwo sylacheckie, podpiwek.
Safelbirne, f. (bie) panna «gruszka).
Säf eichen, n. tba8) tabliczka auch tafelka, 3Bj.
Safelbecfer, m. (ber) uakrywacz stou, kre-

dencerz, 2) -, al8 eine hohe SBürbe heifjt c6
stolnik, g. a.

Safelbiener 1

,
m. (ber) sucy do stou.

Safelgelber, PI. stoowe pienidze; stoowe.
Safe Ige mad), n. (.bab) izba stoowa, sala ja-

dalna.

Safelgeräthe, n. (bab) bab Safdgefchirr, sprzt
stoowy, naczynia stoowe.

|

Safelgut, n. fbaój dobra stoowe.
Safcliafen, n. (bab) obrus, g. a.

Safclmufif, n. (bab) muzyka pod czas stou ober— u stou ober przy stole.

Safeln, v. n. m. h. obiadowa, stoowa; gem
lauge tafeln lubi siedzie dugo u stou.

Säf ein, v. a., mit ^oei ober brei jufammengeleimtcn
Siiettern gterlicr) befleiben , tatlowa , drzewem
(ciany) futrowa , wykada taflami, sadzi.
Den SioDen täfeln podog tatlowa, bebeutet eine

fehr fünftliche Sluoiegung i Denn bas einfache heifjt auö=
biele

, wydylowaj bie äßänbe eines 3'mtnere
läfeln , roo man biefeö SäJort auch gebraucht , ipenn
gleich bie SJetleibung auö einfachen an einanber ge«

fügten Brettern beftel)t, futrowa ciany, aber nicht

tatlowa.
Safelrunbe, f. [bie] grono stoujcych, obiaduj-

cych; towarszystwo za okrgym stoem bie-
siadujcych.

Safelferoice, n. (bab) suba stoowa, serwis
Stoowy.

Safelftcin, m. (ber) tallowy kamie.
Sufeltuch,, n. (baö) obrus, g. a.

Säfelimg, f. (Die) f. Safelroerf.

Säfelroerf, n. [Da8] Die auö Safeln, b. i. gufammen»
geleimten ©rettein beftehenbe äierlidje ^efleibung beö

gufjbogenö unb ber JtHanbe; bie Säfelung im nieber»

fiid)flfd)cn panele, futrowanie cian, posadzka na
ciany, hoazerya , taflowanie , posadzka w
taflach, robola w tafle, obicie deskami, pokad,
wykad.

Safeljeug, n. (bab) stoowa bielizna.

Scifclji miner, n. (ba6) pokój jadalny.

Saffct, m. (ber) kitajka, Tch , tafta, fflSj.

Saffetbanb, n. (baö) wstka kitajkowa, ki-

tajczana wstga, L,.

Saf etroeber, m. (ber) hitajkarz, kitajnik, tkacz
tafty, ahlff.

$ äfften, adj. kitajczany, kitajkowy.
lag, m (ber) dzie, g. dnia, fig. jaw, Deutln, dzio-

nek , g. dzionka. Sr. bor Sage przededniem.
' (So ift fd)on heller lid)tcr ag ju jasny, biay
dzie i ju dzie jak wól.

Siet hellem age w ród dnia biaego. 3n ben

Sag hinein leben na dzie y , dzie za dzie
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nie oglda si na tylne koa, na przyszy
czas, o jutrze nie mie starania. <Sid) gute Sage

machen dogadza sobie , dobrych dni sobie za-
ywa. Stn tmi Sag bringen na widok wypro-
wadzi , na jaw wywie , wyjawi , od-

kry. Sin ben — fommen na jaw wyj, wy-
da si.

teineh — urn ben anbern co drugi dzie. g§
•ift fcbon f>ocf) am Sage ju dobrze na dzie, ju
dobrze zadniao, ju nie rano, ju soce wy-
soko, dugo — , wysoko na dzie.

Side Jage co dzie. Sag für Sag dzie w
dzie, ©uten Sag! dzie dobry! (witajc). <£)eut

jU Sage dzisiaj, w obecnym czasie.

G8 mirö Sag wita, dnieje, rozdniewa si.
©obalb e8 Sag rourbe nazajutrz jak tylko si na

dzie zebrao, Nacz, ©er Sag neigte fid) ju
dzie ustawa. Kra,
Der — geht ju (Snbe dzie si koczy , dzie

si nachyli, dzie na schyku SMS auf biefen

— a do dzisiejszego dnia , a po dzi dzie.
ÜBMe eS am Sage if jak jest na jawie, jako si
to dzi pokazuje.
Sage roähjen dni upatrywa, zabobonnie prze-

biera w dniach. Sinen Sag bcftimmen nazna-
czy dzie, postanowi —

.

Der — nimmt ab ubywa dnia. Der — nimmt

JU przybywa dnia. Der — beSäöohllebenS dzie
dobrego ycia , cf. dzie sprawowania uczty i

wesela. Den — berflticheit zorzeczy dniowi,
przekl dzie, gin Sag fagt bem anbern dzie
dniowi powiada ober — — podawa sowo; cf.

L. dzie dniu prawd obwieszcza
,

godzinom
godziny.

Slm guten Sage guter Dinge fein w dzie dobry
zaywa dobra, — — wesoej myli ober do-

brego humoru.
Den bpfen Sag für gut annehmen, bibl. w dzie

zy mie si na pieczy ober wörtlich w dzie
zy wybaczy ober dzie zy mile przyj,
dzie zy przyj za dobry, ©id) be8 morgenben

SageS nirtjt rühmen nie chlubi si ze dnia ju-

trzejszego.

Gin finfterer Sag dzie pochmurny. Sluf bte

Sage batten przestrzega dnia. lieber acht Sage
za tydzie, w omiu dniach, za om dni. dr

ift in feinen heften Sagen w najlepszych latach

yje. Sin ben Sag legen wyjawi co; przywodzi
na wiato, na widok; okazywa, okaza np.

SDluth — inztwo.
3ur SageJjeit za dnia , za widoku

,
jeszcze

byo widno.
G§ ift am Sage jawna to jest, widoczna rzecz,

oczywista rzecz.

Sagunb 9ad)t gleich, porównanie dnia z noc.
Der idngfte — przesilenie dnia, najduszy
dzie. Der turjefte — przesilenie nocy, najkrót-

szy dzie.
Sagearbeit, f. f. Sageroerf, dzienna robota, czyn

Ober zamiar kadodzienny, dzienna praca, dzie-

o dzienne.

Sasjebuch, n. (ba8) dziennik, g. a, dyaryusz, o-

pis codziennych czynnoci.
Sagebieb, m (ber) baamut, próniak, morzygo-

dzina, 3. 23. Uldaryk — , f.
Pam.; mitrga, dnio-

kradca. <5rn. |>nbb.

Sagefarjrt, f. (bte) zjazd, g. u, cf. kaden-
cya, roki.

Sagefalter, m. (ber) motyl dzienny, by-
szczak.

Sagelang, adv. po caych dniach.
Sagelofjn, m. (ber) zapata dzienna, — paca?

cf. myio, dzienny grosz, *dyurna, g. y, L.; cf.

Stagufanifdj nadnica, — wyrobek dzienny, (a),

lim — einig loerben zmówi si z kim o zapat
dzienn ob. dniow ober na dzie.

Sageloljner, m. (ber) najemnik, g. a. (£$ ber —
feljnet fiel), bafj feine Arbeit au8 fei najemnik czeka
koca pracy 6Wojj

Sagelöhneiin, f. (bte) najemnica.

Sagetnarfd), m. (ber) dzie marszu, marsz jedno-
dniowy (ein S— ); smei Sagemarfche dwa dni

marszu.
Sagen, v. irr. np. m. b- dnie, Praes. dnieje,

Praef. dniao; e8 taget wita, dnieje, rozdniewa
si, bieli si dzie, SSSarfct).

Sagereife, f. (bie) dzie drogi ober podróy,
dzie jazdy, Aut. nowy; cf. cug, g. u, jazda
na dzie. 2) beff. Sagreife podró dzienna, w dzis.

SageSanbrud), m. (ber) wit, nadejcie dnia;
zaranie.

Sagefatjung, f. (bie) zjazd.

Sage6befel)l, m. (ber) rozkaz dzienny.
Sagefd)act)t, m. (ber) kopalnia na wierzch wy-
chodzca, szyba, okno szyby.

Sagefchicht, f. (bie) robota górnikowi na dzie
wyznaczona.

Sageogleicbe, f. (bie) porównanie dnia z noc,
dziennorównia, ober równodzie g. —dnia.

Sage6I)elle, f. (bie) jasno dnia — dzienna.

Sageeldnge, f. (bie) dugo dnia.

Sage8lid)t, n. (baó) dzienne wiato; cf. fig. dzie,
jaw', soce.

Sage6orbnung , f. (bie) porzdek dzienny; cf.

dziennica, funkeya ober kolej dzienna. 3 111'
—

übergehen przystpi do dziennych spraw ?. 68
ift an ber — jestto teraz tryb zwyczajny.

Sageeftunbe, i. (bie) godzina dzienna.
Sageöjcit, f. (bie) pora dnia, czas dnia, dzienny

czas.

Sageroäfjler, m. |ber] wieszczek, zabobonnik,
czynicy rónic midzy dniami, z pomidzy
których zowie niektóre zemi lub feralnemi.

Sagemeife, adv. dniami, na dzie, w dzie.
Sageroerf, n. (ba8) robota dzienna, dzienna po-
winno, dniowa powinno, dzienna praca, —
sprawa; cf. wydzia ober dzieo dniowe. Sj.

er hat fein Sageroerf cerrichtet dokoczy swojej
dziennej pracyi wykonywa zamiaru swego,
cf. wykona wydzia swój.

Säglich, adj. codzienny, kadodzienny? —e8 33ro&
chleb powszedni. 2) — , adv. codzie, na ka-
dy dzie, dziennie. 3"'" taglichen ©ebraud) na
codzii Ober na codzienne uywanie; täglich auf
©Ott f)anen Boga ocz. kiwa dnia kadego.

Säglid) neu f. Sfjachtferje.

Sagnete, f. (bie) f. (bie) in Danjig für: ber SEröbel,

ber^Sröblermarft, tandeta

Sagtäglich, codzienny; adj. codziennie.

Sagthierd)en, n. Gbljemere, dziennik, L.; cf. mo-
tylek nach Mick.
6j. dni nasze jak dni motylka, yciem wschód,
mierci poudnie. Lepsza w kwietniu jedna
chwilka, ni w jesieni cae grudnie, Mick.

Sag unb Stacht f. Äufjroeijen.

Sagunbnad)tgleiche, f (bie) porównanie dnia z
noc unb porównanie nocy ze dniem; cf. noco-
równia ober dniowonocna równo, L.

Sagbogel, m. 3ri§, hyszczak, motyl dzienny.
Satlle, f. (bie) talia, L.j kibi, f. L; stan, g. u,

wzrost.
(?£. odziany skór wilcz, któr na mój stan
przystosowaa Myrtala, Stasic.

Safel, n. (ba8) liny, Pi., ober lina ober takielaa;
cf. powrozowe rekwizyta. 2) — , taaajstwo,
motloch, g. u, ajdactwo, chaastra.

Safeln, v. a. uzbroi, ustroi, j 33. dubas, yw,
berlink, statki Polskie.

Safelroerf, n. [ba8j liny, powrozy okrtowe, re-
kwizyta powrozowe.

Saft, f. Sact.j

Saftif, f. (bie) taktyka.
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.

Saftifer, ro. (ber) taktyk.

Saftifd), taktyczny; adv. taktycznie? tyczcy
si sztuki wojennej.

Sal ar, m. (ber) (ba6 letyte a mit bem Son') ein bi§

auf bie gerfen reid)enbe6 feierliches A leib, befonberö

füiftlicber »Perfonen, (Sat. vestis talaris) suknia
duga po kostki naks/.tatt paszcza osobliwie
ksica, sutanna (ksia).

Ja lent, n. (ba) Ocaturgabc) biejenige Soijuglidifeit

beb erfcnntnifjcermögcnö," roeldie nicht non ber lin*

terroeifung, fonbern ton ber natürlichen Anlage be6

<Subjrct& abhängt, talent, g. u, (8at. ingenium
strictius sive material iier dictum, Kant.), zdo-
lno.

Salentboll, adj. utalentowany, j. S. osoba wia-
ta i utalentowana, (a)

Salg, m. (ben lój, g. oju; bon einem SHcnfchen brr

tab I nicht auofpiecben tanu, fagt man feberaroeife:

ja wymówi maso, ja wymówi sadto, ale te-

go nieszczsnego oju niemog wymówi,
SBarfd) ; f. sado, sonina, ój; bon — ojowy.

Snlgcn, v. a. oji, ojem smarowa.
Salgidjt, adj. bem Salge ähnlich, lojowaty.
Salgig, adj. (mit Salg befdhmiert, zlojony, peen

oju, ojem zmazany.
Salg li cht, n. (baS) wieca ojowa.

Saliöman, m. (ber) ein ©egen = ober 23orbauung6=

mittel, beftehenb au6 Slmuleten unb ©rhaupfennigen

bie au6 SJietall ober aud) au5 Orbelfteiucn jum ln»

hängen gegen gereifte Äranfljeiten mit fonberbaren Se=

remonien Derfertigt finb, talizman, amulet, nosze-
nie czarownicee bronice od przygód, L.; cf.

Krsk. zbiór potrzebn. wiadomo'sci: Ta-
lizman, figura czarnoksiska majca na sobie

wyrazy znaków niebieskich , zaywana bya
do gustów. Midzy inneini najsawniejsze ro-

bione byty na wyspie Samotracyi — pospolicie

z kruszców i na nich wyrzynano znaki nie-

bieskie, oprawiano je w piercienie i zabobon-
ni ludzie nosili je jako prezerwatywy od roz-
maitych zych przygód.

Salt, Salfftcin, m. talk ober cf L. talek, g. lku.

Salmub, m. (ber) ba6 ©efe^bueb ber neuern 3uben,

talinud , ksiga zawierajca w sobie ustawy
prawne narodu ydowskiego.

Salmubifd), talmudyczny. ©er Salmubift, talmu-

dy8ta.

Samarinbe, f. (bie) ber Samarinbenboum, Samarin«

ben, >pi., tragen eine ^ülfenfrud)t daktyle kwane,
3 i. U'Ctt. fructus tamarindorum) cf. L. daktyl
leny Indyjski, tamarynda (owoc misisty).

Samario te, f. (bie) ein Staubengemädjö welches eine

gemürflbafte 9linbe unb SBurjcl l)at tamarzyszek,
g. szku, wrzenia, L.

Sambour, m. (ber) [f. Srommelfd)läger dobosz, g.

a, tambur, *bhennica; 2) — , fluni Sliäfjen, etiefen

tambor, taniborek, L.

Sanb, m. (ber) ein ©efchroätj, beraltet; 2) — , eitle

unniilje Dinge, cacko, mara, g. y, fraszka, marna
rzecz, próno, bagatela, dziecinno, baa-
muctwo, bawideko. (Sr- ugania si za niepo-

dobn do niszczenia mar, (a) Ptck. Der Äin«

bevtanb cacko, bawideko.
Sónbelei, f. (bie) pieszczoty, cacanie, cacanki,

umizgi.

Sänbelbaft, adj. pieszczotliwy, lubicy si ca-

cka; pochy.
Sänbeln, v. n. poigra, pieci, caca, umizga

sie, letkiemi rzeczami zabawia si, 2) maru-
dzi, opieszale bra si.

Sänbler, m. (ber) piecioch ober pieszczoch, ga-
gatek z kociego oju, SBarfd). 2) opieszalec.

Sang elf) olj
f.

91abcll)ola.

Snngentc, f. (bie) styczna, przystawka, «tyczna
linija, L.

Sann, f. (blej joda, jedlina; SJr. « ^oln. jeglina;

bon iga bie 9cobeh f. ^arjtanne; bon Sannen jo-
dowy, jedlinowy, cf Sk.s$oln. jeglinowy, (Ofll.

bie SBanbluiif) mdy, mgy, omdle, oingle, W.)
Sätinel, m. (8at. equisetum sylvaticum) koski
ogon przska, Ki.; skrzyp leny, Jndz.

Sannen=, adj. jodowy.
Sannenapfei, «". ober Sannetiäapfen, szyszka jo-
dowa; cf. 3S. — sosnowa.

Sann nbrlapp, m. f. SOcorfenau.

Sannenbola, n. jedlina, jeglina, SJr.vSioln.

Sannenroalb, m. (ber) las jodowy, bór. 6r. ein

Skter fagtc um ungerathenen <?xf)ne: id na bory,
na lasy, niech ci oko moje wicej nie widzi.

Sannenroebel, m. f. »Pferbefdjroana; 2) f. feumpf»

fdmftheu.

San te, f. (bie) ciotka, cf. ciocia, fcbmeicblerifcf) aort«

lich fpreebenb.

Cj. Pamitaj by si nadto niezgrzaa. O nie
cociu kochana, Nieme.

Santieme, f. ibie) nad) &einfiu8: bie Sbeilgebüfn'.

scheda, czciowy zarobek, procent.

Sana, m. (ber) taniec, g. taca, plsy pi. (hüpfen«
ber —).

Sanabär, m. (ber) niedwied tacujcy.
Sanaboben, m. (ber) ber Sanjbla^, Sanjfaal, *ta-

cowalnia; cf. sala od taców, lal; sala do ta-
cowania. 2Cuf ben — geben w tace chodzi, al»

ter Slut.

San a eben, n. (bo8) taniec; ein — machen pota-
czy, potacowa.

Sanaen, v. a. unb n. m. f). tacowa, taczy.
Sanaen, n. (bab) tacowanie; 6j. czemu ja mam
tacowa z bab, kiedy mam pann?.

Sänger, m. (ber) tancerz, g. a, (a); cf. tanecznik,
elfteres ift fiblid)er.

Sänaerin, f. (bie) tancerka, g. i, (a); cf. tane-
cznica, B.; taneczniczka, (mit ber man tanjt).

Sanagefellfdjaft, f. (bie) grona tacujcych,
kompania tacujcych.

San ahaufen', m. (ber) M61. huf plsacych.
Sanafunft, f. (bie) sztuka tancerska , (a); cf.

sziuka tacowania.
San al u ft, f. (bie) ochota do taca.
San

ä

luftig, majcy ochot do taca.
Sauameifter, m. (ber) tanemistrz, g. a. metr taców.
Sanapla^, m. (ber) plac do taca.
Sanafaal, m. (ber) sala do taca.
Sanafd)til), m. (ber) trzewik do taca.
Sana f diiil er, m. (ber) uczcy si taca, ucze
taców.

Sanaftürf, n. (boö) kawaek do tacowania (mu-
zyka).

Sanaftunbe, f. (bte) lekcya taca.
SanalDUth, f. (bie) szalona pasya do taca.
Sanjbergnügen, n. (ba6) tacujca zabawa, (a).

Sapet, n. beraltet fur Seppich ober geroirfte Sifcbbrdte,

kobierzec, Heiner ift kilimek, eig. eine geroirfte

DecTc.

Gtroaö ,auf baß — bringen wznowi co, cf. L.

wyjecha z czem na plac, odezwa si z czin;
cf. wykoncypowa, a- S3, zarzuty wykoncypo-
wane, Si©.; rzecz ta zawczenie wprowadzo-
na, (a) cf. aur <2prad)e bringen.

6j. Sfkuiö tam aufö Sapet pad na plac Pary,
Krs. PP. 264.

Sapete, f. (bie) obicie, tapeta, SBarfd).; opona; cf.

'"szpalera;

th\ mury okryte staremi i troch nadhótwialemi
szpalerami, Krsk. PP. 211; cf makat; Sr. Po-
kój obity makatami, SP.

Sa pea er ei, f., mehrere aufammengcfjßrige Sapeten ob.

aud) Sapeten oerfebiebener Slrt a» beaeid)nen obicie,

tapicerya.

Snpeaieren, v. a. tapicerowa, obija, wybi, 3.

S3, ciany wybite zocist matery, (a).

Snpeaiercr, m. (ber) obiciarz, g. a, tapecyer, btf*

fer tapicer, (*szpalernik).
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Sapifferie, f. Sape^ere!.

Sapfer, adj. mny, waleczny, dzielny. 6in top=

ferer äRonn waleczny m. ©id) tapfer galten wa-
lecznie ober mnie, mocno si trzyma, cf.

serdecznie si potyka, Wargocki Cezar; cf.

tgo, wawo np. pi, zajada (einbauen).

Sapfer feit, f. (bie) mstwo, dzielno, waleczno.
Sappe, f. (bie) bie sfore, f. Safce, *koia, apa.
Sappen, v. n. ni. I), maca, depta powoli, po
omacku chodzi, cf. drepci; (Sr. 5. 50?ofe 28, 29,

tinb reirft tappen iin SJtittage, reie ein Sälinbev tappet

im bunfeln i bdziesz maca o poudniu, jako
maca lepy w ciemnoci; cf. Sffail 59, 10;
(Sj. w modym wieku s postpy pojtnoci na-
szej jeszcze niepewnem macaniem, S. Ptc. 6$.
\v pocztkach sztuki idpoomacku, (a) Rozm.

Sä pp if eh, adj. plump, ungefdjitft in feinen S3ereegun=
gen niezgrabny, uwalowaty, $ßr.=$ßoIn.

Sara, f., baS ©ereicht oHe8 beSjenigen , roorein bie

SBaaren geparft finb unb ber Zlbjug bon biefem ®e*
reichte, tara.

Savant, m. blauer, f. Sumpenblume; reeifjer, — f.

©eben, roeifjer.

Sarantel, f. (bie) eine Slrt Spinnen, beren ©ift reabn»

finnig machen foü, fo bajj biefe Äranfheit Blofj burd)
bie »JJtifif gebeilt werben tomie. S3 lumen bad) er*

flävt biefeS für eine abgefchmadfte gabel. ©o biel ift

inbefj richtig, baß, fo toie aüe Snfectenftiche k. im
brennenben Sommer gefährlich reerben (jureeilen reohl

eine Slrt SSeitgtanj erregen) tonnen, fo auch freilid)

reohl ber SarantelBifj. Der Scame rührt bon ber

Stabt Suratlto her, krzeczek, g. czka? L.; ta-
rantula, (aa), pajk jadowity, ukszeniem
swojem sprawuje niejakie szalestwo, którego
skutki miech ustawiczny i krcenie si okoo,
nakoniec sen i zamarcie; sposób Jczenia, gra-
nie muzyczne i taniec chorujcych do jak maj-
obfitszych potów, Krsk. Zbiór, potrz. wiad.

Sargum. n., Interpretatio, alle tJhalbäifchen lieber*

[einigen unb sparaphrafen beg alten Seft. reerben un«
ter biefem Hainen äufammengefafjt, ©ichhorn, tar-

gum, g. u.

Sarif, m. (ber) ein SSerjeichnifj beffen, reag SBaaren
für 3oJl nnb anbere abgaben ju entrichten haben ta-

ryfa, instruktarz, g. a, L.
Sariren, v. a., eig. bie Sara ermitteln wynale ta-

r unb nicht tar odcign.
Safocf, n., eine Slrt_eine8 Äartenfpkleö tarok, g. a.

pewna gra w karty. gr. prosz na party ta-

roka, bostona, SBj.

Sartav. m. Satav. Die (et3te gorm ift nach Schloß er

bie richtige Tatar, Tatarzyn, g. a.

Sartfche, f. (bie) eine ehemalige Slrt langer, halbrun*
ber Schübe, tarcza.

Sartüffe, m. , ein ©d)einbelliger witoszek, g.

szka.

Sartuffel, f. grbäpfei.

Säfchchenj, n. (bag) kieszonka.
Safche, f. [bie] kiesze ober *kieszenia; cf. taj-

stra, torba, kapza, mieszek, eig. ein Säcfchen,

Seutel. 6j. kiesze oporzdzi pod czas woj-
ny dobrze zotem er hatte fleh befadt; it. rczka
go wierzbiaa, gdy jej w cudzej kieszeni nie
grza = gdy nie krad.
<£r. etreag in feine Safche fteefen woy co do kie-

szeni.

Sein 3Raul jur Safche machen niedotrzyma sowa,
zawód czyni w przyrzeczeniu, na kpa si
wystawia, eig. fld) sum Starren machen.

Safchelfraut, n.
f. -£irtentafche. kleines — f. ^»un*

gerBlume, gemeine.

Saf dienbuch, n. [baft] ksika kieszonkowa,
pugilares. 2) noworocznik f. Sllmanach.

Safdjenbieb, m. [ber] zodziej cudze kieszenie
nawiedzajcy; zodziej kieszonkowy?

Safchenformat, n. (t>a%) format kieszonkowy.
Safchengelb, n. (bag) pienidze na drobne wy-
Mrongovins, Dentsch-Poln. Wörterbuch. L 2.Lief.

datki; cf. grosz dla zapasu, pienidze kieszon-
kowe.

Sofchenfalenber, m. (ber) kalendarzyk kieszon-
kowy.

Sof d)enf raut, n. (bag) f. ^irtentafche; cf. odki,
kaletki, L.

Safchenfrebg, m. (ber) rak morski pajkowi pa-
dobny, mazinet; cf. Jar. krabba fadzista, (1'at.

cancer pagurus).

Safcbcnmeffer, n. [baSj nó kieszonkowy, nó
skadany.

Safdienfpiel, n. (bab) kuglarstwo.
Safchenfpieler, m. i ber) kuglarz, g. a.

Safdienfpielerei, f. (bie) kuglarstwo.
Safchenfpielevin , f. (bie) kuglarka.
Sofchentud), n. (bag)

f. Schnupftuch.
Safchenuhr, f. (bie) *kieszenny zegarek, M;

cf. 6effer zegarek kieszonkowy, SBj.
Safchenreörterbuch, n. |ba6J sownik kieszon-
kowy.

Safd)nei, m. (ber) kaletnik, cf. kufernik, szka-
tulnik, cf. miechownik, Tch.

Safjchen, n. ibag) filianeczka.

Saffe, f. (bie) filianka, czarka eine Äaffeefumme;
Saftatur, f. (bie) klawiatura, klawisze pi.
Safie, f. (bie) klawisz, g. a
Saften, v. a. maca, namaca, pomaca czego,
dotyka.

Saftenroerf, n. (bag) narzdzie z klawiszami.
Softer jirfel, m. (ber) cyrkiel tokarski; cf. krzy-
wonogi cyrkiel, SRuff-

Saftfinn, m. (ber) zmys dotykania.
Satar, m. (bev) Tatarzyn, Tatar.
Satarei, f. (bie) Taiarya, tatarska ziemia, auch

Tatary, PI.

Satarin, f. (bie) Tatarka.
Satarifd), adj. Tatarski, a. ie. Gin tatarifd)er Sä*

bel ohne Säuget karabela.

Satfdie, f. (bie) apa.
Satfcheln, v. a. gaska, karesowa.
Satuiren, tatoroiren v. a. punktowa, (a).

Satje, f. (bie) ber Breite mit haarigen Älauen berfe*

bene gufj mancher Shiere, befonberg, fofern fie ben*
felben gum 3ugrcifen gebraudien. 2) — , eine plumpe
breite SDienfdjenOanb, im berächtlichen SSerftanbe, apa.

Sau, n. (bag) ein fehr ftaifeg unb bideg Seil, lina,

powróz, ofliha, eig. Seitentau. Das ©iertau ga-
ruga (kiedy nie prosty wiatr to idzie statek
na garug, przez nakrcenie agla).
Dag 2Cvbeitötati robocza lina. Da8 Seitentau am
Segel, bag SRafttau sztak, L. Dag sßafitau a-
panka (kiedy si do ldu bior chcc tam sta-
n). Dag 3<i«iitau cuma. Dag -gifjtau bieli, stu-
zina, (dla tego ze robi worek z aglu, aby
si wiatr zakrada).

Saub, adj. guchy, a. e. 6j. tauber .£>aBer czczy
owies, L.; cf. pusty — ; tauBeg Äortl czcze ziar-

no; taube Steffel, pokrzywa nieparzca; tauBe
SBluthe jaowy kwiat; eine tauBe SRufj czczy,
próny orzech aud) orzech pusty. (Sr. tauBen
Dljren prtbigen jakby z guchemi gada, — do
guchych mówi, groch na cian rzuca» cf.

guchym bajki prawi, tobie sowo z ust, a
onemu mimo uszu szust; cf. gada jak do mu-
ru, supa, — obrazu. Saub fein guchym by;
tauB reerben oguchn, ogusze, Fut. ogusze-
j; taub machen oguszy, zaguszy kogo.

Sctubchen, n. (bag) gobek, g. bka.

Saube, m. (ber) guch, g. a. 2) — , alg f. gucha,
g. ej.

Saube, f. (bie) gob', g. bia, gobica, dine

junge — gobitko, gobek, gj. hätte ich glü-
gel reie Sauben obym mia skrzyda jako go-
bica, ©irren reie eine — grucha ober stka
jako gobica ober beffer jcze; g. S3, gos sy-
nogarlicy na pustyni wiata tego jczcey, au8

einem polnifd)en ®ebetbud). Ohne galfcf) reie bie

48
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Sauben szczery jako gobice. SSon Sauben go-

bi, ia, ie. Eö fliegen Einem niebt bie gebratenen

Sauben in ben SöJimö adnemu pieczony gob'
do gbj- nie wleci, pieczone gobki nie wlec
same do gbki.

Saubenaugcn, Pi. gobie oczy.

Saubenei, n. (bab) gobie jaje.

Saubcnflug, m. (ber) lot golebi.

Saubenfufj, in. f.
©donabclfraiit; 2) — f. Jahnen»

fufj, fnolliger.

Sanbenbaufr, n. (baö) golbieniec, g. nca; cf.

gobnik, lefttcrcö i ft jefct üblicher, obgleich, Klono-
wicz in feinem Flis fagh lecz te do stou nie

lada potrawy i golbieniec rodzi nam dziura-

wy. NA. bie Sßr.s$Olen fagen aucl) golbieniec.

Saubenfrümer, m. (ber) golbiarz, g. a, gobia-
mi handlujcy.

Saubenfrobf, m. f. Sehen, meifjcr. 2)—. f. tftferraute.

Sau ben mi ft, m. gobi gnój, ajno gobie.
Sciubenneft, n. (batl) gniazdo gobie.
Saubenpaar, n. (bab) para gobi.
Saubenfcabiofc, ('.

f. ffiergfcabiofe.

Saubcnfdjlag, m. (ber) szlakówka, potrzask w
gobniku, 6zlak w gobiecu, gobnik, Ern.

4y; cf. golbieniec'
Saubcnfchnabel, m. (ber) nosek gobi, KI. Hgn.;

bodziszek róowo purpurowy, Jndz. (Sat. ge-

ranium columbiiH.m).

Sauber, ni. (ber) gob' samiec.

Saubbaber, m. f. @aud)haber; 2) f. S3arthaber.

Saubbeit, f. (bie; guchota.
Säubin, f. (bie) gobica, gobiczka.
San b ling, m.(ber) ppek (grzyb) f. Sälälterfdjroamm,

czartoploch, g. a; letjterer ift motyl berfd)ieben; ci.

syrojeszka.
Siubner, m. (ber) gobiarz.
Saubneffel, f. f. ©fenenfaug, meifjer. ©efletfte —

f.
Sieuenf)fltd)en. Äleine, ftinfenbc, rotjje — f. 83ic=

nenfaug, rother. Äleine — f. SMenenfaug, umfaffen»

ber. Stinte — f ^anfncffel, grofje u. f. ro. ©clbc

f. ©olbncffel.

Saubftumm, adj. guchoniemy, a, e.

Saubftummenanftnlt, f. tbic] instytut (zakad)
guchoniemych.

Saud) barn, m. komia, L.; cf. kaszerz ober wi-
cierz.

Saucben, v. a. in einen flüffigen Äorber tljun ober

fterfeu, tunfen;
—

f. tunfen, macza, omoczy. Ej. in bie ©d)üf»
fei — macza w misie. Den Ringer too äßoffer

taudjen omoczy palec w wodzie.
2) v. n. in. I). ob. rec. ©id) mit born nieberge=

beugtem Äobfc unter einen flüffigen Äörber begeben,

f. untertauchen zanurzy si, nurka zrobi, nurko-
wa, ©id) in6 SBaffer taueben zanurzy si pod
wod.

Sauchen, n. (ba8) nurzanie, zanurzenie. <Da8
'Junten omoczenie , maczanie. 2) zanurzanie
si, nurkowanie.

Saud) en te, f. (bie) nurokaczka, cf. Jarocki:
tracz.

Saucher, m. (ber) nurek, g. rka.

Sa[ucbergl oefe. I. (bie) dzwon nurkowy, (a).

Saud)erfunft, f. tbie) sztuka nurkowania.
Sauchaan8, f. (bie) nurog, f. g. i, kruk mor-

ski, cf. tracz, n. Jarocki.
Siaufbecfen, u. (bao) chrzcielnica, miednica do

chrztu.

Saufbrief, m. (ber) metryka, zawiadczenie
chrzestne.

Sauf bud), n (baö) ksiga chrztów, metryka
chrzestna, — ochrzczonych.

Saufbunb, m. (ber) przymierze chrztu wilego.
Saufe, f. (bie) chrzest, g. chrztu. Ein Äiüb jur

Saufe halten dzieci do chrztu trzyma. 2)
chrzciny pi.

Saufen, v. a. chrzci, Praes. chrzcz, Praet.

chrzci. <Sid) taufen laffen da si ochrzci obe

bloö przechrzci si. Ein getaufter Sube prze-

chrzta, wychrzta, *wychrzciak, *wychrzciuk,
I,.; cf. meches, SBarfd).

Saufen, n. (ba8) chrzczenie; cf. ^r.^ßoln. ckree-
nie.

Slnmerf. 3Me 3)cafurcn, $r. = SßoIen unb SSenbcu

baben nid)t fo Jtnbrige Quetfdningen loie bie 4>ochbo=

len unb eö mare ju roünfchen, bafj man foid)e grelle

3ifd)lauter nad) bem «Dtuftev berfelben atiömeräe«

ni ód) te.

Saufformel, f. (bie) formua chrztu.

Säufer, m. [ber] chrzciciciel, g. a.

Saufgcbuhr, f. (bie) oplata od chrztu.

Saufgefcbenf , n. (baö) podarunek chrzesny.

Saufbanblung, f. (bie) akt ober obrzdek chrztu

witego. Eine — uenidjtcn odprawi obrzdek
chrztu, (a).

Saufhemb, Sauftleib, n. (baö) chrzesnak, g. a,

krzesnak, ift unbefannt Sj. ,
chrzesna koszula.

Sauftlffen, n. (ba§) poduszka do chrztu.

Sitlf ling, m. (ber) chrzesne dzieci, dzieci do
chrztu, niby chrzcitko, chrzczeniec, ochrzcze-
niec, g. ca, chrzeniak.

Saufmahljeit, f. (bie) chrzciny, Pi.; cf. *miano-
winy.

Saufname, m. (ber) imi (na chrzcie), imi
chrzesne.

Saufbathe, m. (ber) kum, kmotr, g. a, bie SBar-

fdjauer halten kmotr für fletnftäblifd), jebod) brau*

d)en leijtcrcS bie Eujabier, Sljorner, ©raubenjer unb

^r.^polen f. Saufjeuge.
Saufrebe, f. (bie) mowa przy chrzcie.

Sauffd)ein, m. [ber] metryka, zawiadczenie
chrzesne.

Saufftcin, m. (ber) chrzcielnica.

Sauftag, m. (ber) dzie chrztu.

Sauftuch, n (ba6) tuwalnia chrzesna.
Saufnniffer, n. (ba6) woda chrzesna.
Saufjcug, n. (ba8) bielizna i ubiór chrzesny.
Saufjeuge, m. (ber) kum unb kuma ober PI. ku-
my; cf. kumosi wo; cf. ojciec chrzesny; cf.

matka chrzesna; letztere ^Benennungen finb refp. be8

Äinbee , elftere SÖeneiinung mit äkjiehung auf bie

«eitern.

Saugen, v. n. m. h. przyda sie do czego, — na
co, zdatnym, zdolnym by, *zej si na co,

sposobnym by, zda si, by dobrym na co.

Er. tenby najlepiej sie zszed do przyjani,
Budny. E6 taugt godzi si, suszna jest. E6
langt nid)t na nic si nie przyda. E8 taugt nicht

biel nie wiele co warto. SBoju foli e6 taugen ?

na có si to zda, przyda.
Saugen id)t6, m. (ber) niedobrego, L> nicpo, ar-

cyladaco, nic potym; $r.»S|Joln. nicpocoj, niego-
dziasz, spr.=$oln. unb SBarfd).; nlegodniki cf.

marnik, ajdak; Er. o co tozanicdobregotensynal.
Snug lid), adj. zdatny, sposobny, zdolny, przy-

godny.
Sauglid)feit, f. (bie) zdatno, sposobno, zdol-
no, uyteczno.

Saulenfee, n., ein Dorf im ®ilgenburgifd)en Tuo-
dziad, g. a. £icr ift an feinen ©ec ju brnfen, e8

ift berftümmelt atiö bem ^olu.
San mci, m. (ber) taczanie si; zawrót gowy,

odurzenie, zawrót, zakrt , chwianie si; cf.

omrok, fig. bef. upojenie.
Saumclbecl)cr, m. (ber) 6161. kubek opojenia, 3ad>

12, 2. kielich upajajcy.
Saumelig, adj. taczajcy si, chwiejcy si, o-

durzony, zawrót gowy ober omrok majcy.
Saumelfeld), m. (ber) blbl. kubek zapalczywoci

ober kubek trucizny miertelnj, Sefaia 51, 17.

Sau me I för bel, m. f. Äalbcrfrobf, betäubenber.

Saumcllod), m. f. i)ollgcrftc.

Saumcln, v. n. m. I). chwia si, tacza si, po-
tacza si, bka si, le, azi, sania si.
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65. kula wpada w piersi same, Pan saniajc
sie palcem ukaza na bram, Mick.
£>er öetrunfene taumelt pijany si tacza. ©prichiu.
w nogach bd, kiedy w" gowie nierzd, L.

Saumelnb taczajcy sie, chwiejcy si.
Samueln, n. (Ba8) potaczanie si, chwianie si.
Saufcb, m. (ber) zamiana? frymark. gr. nikcze-
mny frymark zaprzedanej wolnoci;, Narusz.
T a cyt.

Saufchen,v. n. m. fi., [einen Saufd) treffen zamie-
nia, mienic si na co, pomienia si na co;
frymarczy, przefrymarczy, przesztychowa
Cj;. mienia si stryjek, za siekierk Iwzi
kijek, SBaifcfi.

Ja uf eh en, v. a., gerechte Crroartungen unbefricbigt

laffen, ©ciiein für äßahrheit geben, einen hintergehen;

oft auch fo biel al8 betrügen, zawodzi kogo, za-
wie, Fut. zawiod; zawód uczyni, omami,
omyli, udzi, oszuka, eig. betrügen.

(?£. Sn feiner Hoffnung Semb. täüfri)en zawie
(zawodzi) kogo w nadziei, ©ich in einem tau*

fchen oszuka si na kim.
(Sr. nieomylaj mi moje uszy? J)er geinb
tinfdjt un8 mit ftnebenShoffnung nieprzyjaciel nas
nadziejami pokoju koysa, (a) ober udzi.

Sdufchenb, Judzcy, zwodniczy, SBj. , zwodny,
zwodzcy, mamliwy; mamicy.

Säufcherei, Säufchung, f. (bie) uuda, udzenie,
oszukiwanie, oszukastwo, oszukanie, zwo-
dzenie , bd, g. du, zawód, teere — czcza
mara, (a) obuda, mamidlo; ci', omamienie, o-
myka, zudzenie; cf. illuzya; Sr,, cay ogrom
wiata materyalnego staby si jednym zudze-
niem, Dowgird, uudzenie, j. SJ. lube uudze-
nie, Nieme. @j. Poetyckie uudy, (a); cf. obuda.

Saufd) han bel, m. (ber) handel zamienny, (a);

handel na zamian.
Snufd)l)anbel treiben" handlowa na zamian, (a).

Saufd) rt> cif e, adv. na zamian, na zamian.
Saufen b, al8 .giaubtruort für Seufd djabe, djache.

(Sr. bafj bid) ber Saufenb niech ci djachli we-
zm, jo^ Saufenb daj go katu. 2) taufenb al8

3aI)lroort tysic, g. a, PI. lysice, g. tysicy.
(Sj. tysic zotych gwiazd zdobi niebieskie
sklepienie; Dmochowski sztuka rymo-
twórcza.

Snufenbblatt, n. [ ba& ) f. gelbgarbe; cf. orle

pióro, L.

Saufen ber, m. (ber) tysiczna liczba.

Saufenberlei, ad. tysicoraki, tysiczny.
Saufenbfarh, —fältig, adj. tysiczny, tysickro-

tny, tysicoraki.
Saufenbfarbig, tysicbarwny.
Saufenbfufj, m. (ber) stonóg, g. a.

Saufenbgülbenfraut, n. [ba8] f. ßrbgalles cf. cen-
turzya, L.; cf. jasieniec, g. lica, L.; cf. gory-
czka woska, L.

Saufenbiahrig, tysicletni.

Saufenbfnoten, m. [ber] (Sat. polygonum avicu-

lare) f. ©lutfraut.

Saufenbforn, _n. ( ba8 ) grofjeS, f.
Srucfifratir,

glattes

SaufenbtunfUer, m. [ber] tysic sztuk mistrz;

cf. kunsztmistrz , L. ; Totumfacki, czowiek
róne sztuki umiejcy, kuglarz.

Saufenbmal, adv. tysic razy, tysickrotnie, po
tysic kro, — razy.

Saufenbfafa, m. (ber) ©bafjtnacher , SlflerroeltSferl

sztuczka, artowni, figlarzyk, trefni, totum-
facki.

Saufenbfdjoncfjen, n, (ba6) f. Singerblümchen; sto-

krotka, cf. amarant, g. u; cf. szaratek, cf. mi-
onik, befonberS breifarbiges —

.

Saufenbfte, adj. tysiczny, tysiczny. 35a8 <5un*

bertfte in8 — mifd)etl (setne z tysicznem .po-

miesza), pite w dziewite, groch z kapust
miesza, wlaz na gruszk rwa pietruszk,

o jak sodka cebula, Aut.; cf. t. j. wiele kon~
fuzyi narobi.

Saufenbroeife, adv. tysicami.
Sautologifch, powtornomówny, a. e, adj. taulo-

logiczny.

Sauroerf,- n. (ba8) liny, rekwizyta, powrozizna
(u okrtu).

Saratov, m. (bei) taksalor, szacownik.
Saje, f. (bie) taksa ober taxa, taksacya, cena,

szacunek, szacowanie.
Sar iv en, v. a. szacowa, taksowa, ocenia.
Sarjrer, m. (ber) taksator, g. a.

Sa*u8baum, m.
f.
Sogenbaum cf. cisowe drzewo

cis.

Sed)nif, f. (bie) technika, ber Sechnifer technik;
tecbnifd) techniczny.

Sed)nologie, f. (bie) technologia, umiejtny wy-
klad i rozbiór sztuk rónych i rzemios.

Seid), m. (ber) slaw, g u, sadzawka.
Seid) bin fen, l. f. SBinfen, grojje.

Se i cl) fen eh el, m.
f. geberbaU.

Sei cl) f if d), m. (ber) ryba ze stawu ober — sta-
wna, stawowa.

Seid)gelb, n. (ba§) *stawczyzna, L.; stawowe
Ober opata od stawu.

Seichgraben, n. (ba8) »stawiarka, kopanie sta-
wów.

Seid) grab er, m. (ber) stawokop, g. a, Stawarz,
*grabarz stawowy.

Seichfarbfen , m. (ber) karp' ze stawu.
Seidjfolben, m. f. Suberfeulen.

Se ich li lie, f.
f.

Slnfcrrourä.

Sciehmeiftev, m. (ber) stawniczy; przeoony
nad stawami.

Seichrohr, n. f. Decfrohr.

Scid)fd)lamm, m. *stawiarka, szlam stawowy,L.
Scichruaffer, n. (ba§) woda stawowa.
Seig, m. (ber) ciasto. 9toher — surowe ciasto.

©en — fueten gnie ciasto, ©en — anmachen,
SOcefil bermittelft eines flüffigen ÄörberS in — ber*

luanbeln rozczynia ciasto, zaczyni, *misi
ciasto.

Seigbirnc, f. (bie) uleaka, kaszówka (gru-
szka).

Seigfreffer, m. (ber) ciastouj, g. uja.

Seigig, adj. ciastowaty, Sffij. (teigicht); »ciacisty;
cf. zakalisty chleb, kluskowaty.

Seigriibchen, n. (ba8) kóko, zbkowate na trzon-
ku do krajania spaszczonego ciasta, Tr.; e-
lazko do rznicia azanków, piroków, fawor-
ytów (SRabertudjen); rzezec, SRuflf.; cf. beutfd): rei*

fjen

Seint, m. (ber) (frj.) cera (twarzy).

Sele^iaph, m. (bev) dalekopis, cf. telegraf, g. a.

dalopis.

Se le grabi) if ch, telegraficzny.

Seleffob, m. (ber) teleskop, g. a, przeziernik,

f., gernrohr.

Selgenfnie, jum eid)en ©chiffSfjotj, b. krzywki.
Seller, m. (ber) talerz, g. a.

Sellerbrett, n. [ba§] póka do talerzy.

Sellerchen, n. (ba8) talerzyk, g. a.

Sellevfövmig, majcy ksztat talerza.

Sellerlecfer, m. (ber) oblizant, g. aj SSarfcf).; lizus,

pasorzyt, pody pochlebca; cf. L. Juszczybo-

chenek.
Setlewing, m. (ber) prawda stoowa, kraniec,

sffiarfd).

Se ller tu ch, n. (ba8) serweta.

ginen Seller boll peny talerz.

Se mb el, m. (ber) witynia, koció, g. oa, voc.

KOSCldc
£>en — ®otte8 berberben gwaci koció Boy.
Sie 3inne be8 Sembel8, bibl. ganek kocielny.

Sembelberr, m. (ber) templaryusz, g.a, templarz,

g. a, kawaler kocielny.
Sembelorben, m. (ber) zakon tempiarski.

48*
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Sembcrament, n. (baß) bie Seibe6&efcf;affcnljeit, 9la*

tur temperament, g. u, tryb.

temperatur, f. (bie) temperatura.

Semperiren, v. a. temperowa, umiarkowa.
Sembler, m. [ber] templaryusz.

Sempo, n. (baß) tempo, czas, pora, takt.

Sembor ifiren, v. n. czasowa, L.

Senafel, m. (ber) tenakiel, g, kla, trzymadlo,

kleszczyki co egzemplarz na kacie trzymaj,
(u drukarzy).

Senbeilj, f. (bie) denie. Crj. deniem tego

spisku byo zwali rzd prawy, (a).

Senne, f. (bie) klepisko, bojewisko, boisko; (Sr.

bie Senne fegen umiata klepisko. Sluf ber —
brefdjen móci na klepisku.

Senne gra 6, n. f.
Blutfraut, (Sar. polygonum avicu-

lare).

Senor, m., in ber äftufif bie Singflimme groifd)en bem
SUte unb SSaffe tenor, g. u.

Senorift, m. (ber) tenorysta, tenorzysta.

Senorftimme, f. (bie) gos tenorowy.
Sebpid), m. (ber) kobierzec, g. rca; cf. kodra,

eig. eine äJettbecfe; opona, bibl. (Sin ifirfifcher —
dywan. 2) f. Sapete cf. obicie, zasona, eig.

ein Sorhang.
Sebpid)tnad)er, Sebbidjlnirfer, m. (ber) kobiernik,

g. a.

Sermin, m. (ber) termin, g. u, czas naznaczony7
.

3ur SSernehmung ber 3"'8 f 'i N -. fte&t C>eute ein Ser=

min on kocem suchania wiadków termin wy-
znaczony, (äinen — anfetjen termin wyznaczy,
8HS. (Sin berfciumter — rok przepelzty, oniie-

szkany termin, rok przepady, translaps. gru=
ftration be© Serminß uchybienie terminu, 9c<S.

terminologie/ f. (bie) terminologia» waciwy
sposób wyraenia si w umiejtnym wyka-
dzie nauk, sztuk i rzemiose, b. wasnoso-
wie? W.

Serminroeife, terminami, ratami (paci).
Seme, f. (bie) terno.

Serpentin, m. (ber) terpentyna.

SerpenHiiftmijj, m. [ber] pokost terpentynowy,
Tch.
NB. Die gemeinen SSolhtuiier [brechen [terpetyna,

allein bie Sßarfcbaer fjncdjen terpentyna.

Terpentinöl, n. f. ftienol terpentynowy olejek,

äßarfd). i terpentynowa wódka, drzadgowa
wódka, Cfkeujj. « Cßoln.

Serrain, n. (ba8) (frj.) grunt, ziemia, fig. pole,

plac np. dotrzyma.
Ser raffe, f. (bie) ein jierticher erhabener $(a^ bon

6rbc, befonberß in eiuem Suftgaren, taras, g. u.

Serrine, f. (bie) eine jierlidje ©ubpenfcbüffel bon
ungeroóhulicher Siefe unb Höhe, eine Sieffdhüffel

waza, czara, cf. ? teryna.

Serritortum, n. (baß) baß ©ebiet, obwód, g. u; cf.

powiat, g. u.

Serrorißmuß, m. (ber) teroryzm, rzd okrutny,
zbytni surowoci utrzymywany.

Sertia, f. tercya, trzecia klasa.
Sertürner, m. (ber) tercyanin, g. a, ucze trze-

ciej klasy.

Sertianfieber, n. (baß) trzeciaczka (febra).

Sertianfraul, n. f. gicberfraut, (Sat. Scutellaria
galericulata.

Ser tie, Serj, f. (bie) tercya.
Ser jer ol, n. (ba6)

f. uffer, tercerolik, krocica,
krociczka.

Serjett, n. (baö) cine Slrle für 3 ©ingftimmen, ter-
cet, g. u.

Sefrfjen, n. eine ©tabt Cieszyn, g. a.

Seft, m
, ein 9tamc be8 aßaffcrbleieß, bieli, hart, g. u.

2) -, eine bicfe, jähe Unreinigfeit (auß bem S3öb*
mlfchen tast = Seig = »Poln. ciasto) brud na
gowie z pomady, potu i pudru.

Seftament, n. (ba6) testament, g. u, zapis, g. u,
przymierze; cf. Bluff, duchownaja nur in ber

Skbeutung bon: SJermächtntjj, ber leijte SBifte, bie

Skrorbnung einee Sterbenben über fein (Sigenthum.

Daß alte — stary testament, cf. stary zakon.
Daß neue — nowy testament, einem ctroaS im
— bermadben zapisa co komu w testamencie,
legowa.

Seftamentarifd), adj. in gönn unb nad) Slrt einefl

Seftamentß, testamentarny; cf. testamentowy, te-

stamentalny.

Seftamenterbe, m. (ber) dziedzic z testamentu, —
testamentowy, — testamentny.

Seftamentlicb, adj. testamentny, a. e, testamen-
towy; adv. testamentem.

Seftator, Scftirer, m. (ber) testator , testamen-
tarz, a. a. Bhsz.; cf. auch testamentnik, g. a.

Scftifel, m., bie .bobc jdro; bie Seftifeln, PI. j-
dra, jajca, SjSr.^oln. jejca, cf. buy. (S£. ogier

ma tgie buy. (Sr,, auß einem Cßr.*^oIn. ©äffen*

l)auev : hoy tym dlona, dlona! niechciaa zduna,
wolaa szewca (ober altboln. szewieyca), bo ma
due jeyca.

Scftiien, v. n. m. h. testament zrobi, testamen-
towa.

Set, (Sranj.) ber Äobf, bie ©bifce gowa, czoo.
Sin ber — na czele.

Set a tete, n. (skryte) schadzki, spotkanie si
(potajemne) sam na sam.

Seufel, m. [ber] djabe, djabo, g. Ma, dat. u.

czart, szatan, zy duch, bis. 3) ein burd)triebe=

ner leichtfertiger üftenfeh, djabe, djabe Wenecki.
©prid)h>. bieda biedu porodzia, a biedu czort,

äßarfei). Der — mujj auf alles feinen ©chroanj ie=

gen, b. h. roo bem SKenfchen ©uteS roiberfährt, lauert

au) baß SBöfe immer im Hinterhalte djabe wsz-
dzie swój ogon wcibi (mawia Hofman). (Sr

hat ben Seufel im Slacfen ma djabla w konierzu,
SBarfd). SSom — befeffen optany od djabla.

(Sr fragt ben Seufel barnach djaba on si o to py-
ta t. j. nie dba wcale o to. Sllllier — chudy
pachoek, biedak.

Setifelbefdjroórer, m. (ber) zaklinacz djabta, eg-
zorcysta.

Seufeld)en, n. (baß) djabeek, g. ka, djablik.

Seufelei, f. [bie] djabelstwo, djablizna.

Seufelifd), adj. djabelstki, djabelny, szataski,
djabli, a. ej tetlfelifdjeß SBefen djabelstwo, dja-
blizna.

Seufelßabbifj, m. 2Cnbißfraut cf. czartowe ebro;
cf. komonica, L.; w. Piotra ziele; cf. ysi-
na, L.

Seufelßaugen,
f.

SMlfentiaut, fdjroarseß.

Seufelßbanner, m. (ber) ober ber Seufetßbefchtoörer
zaklinacz; cf. egzorcysta.

Seufelöbeeren,
f. Saeinbolj, (Sat. cornus sangui-

nea).

Seufelßbcfchroorung f. (bie) egzorcyzm, zakli-
nanie djabta.

Setifeie bij), m. f. Slnbi&fraut.

Seufelßbraten, m. (ber) nikczemnik, djabla
strawa.

Seufelßbrut, f. (bie) czarci pód.
S eu felßb reef, m. (Sat. assa foetida ober ferula

assa foetida, L.) czarcie ajno, 3S.$ cf. czarto-
we ajno» cf. djabe gówno; cf. sok laserowy,
cf. smrodzieniec.

Seu feief lud) t, f. f. ehriftitminbcnfraut.

Seufclßferl, m. (ber) djabe nie czowiek, zuch.
Seufelßrinb, n. (baß) djabelskie dziecko, djabl,

g. cia; cf. syn djabelski; cf. czorcie nasienie.
2) —, ber Sltifj tchórz, g. a.

Seufelßfirfd)e, f.
f. ©einhole (Sat. lonicera xylo-

steum).

2) - |. ©ichtrübe.

Seu fel8 mild), f. cf. SBolfemild) czartowe mleko,
cf.

f. ©artenlüolfßmild) , aud) czarcie mleko,
mam-

Seufeieftreid), m. Iber] djabelski figiel.
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ScufelSrourj, f. (bie) mordownik, mniszek zy.
Bot. salomonek. Troj.

Seufel83roim, m.
f.

giljfraut (Sat. cuscuta euro-
paea).

Seutfd), f. beutfcf) niemiecki, a, ie.

er, m. (bei) bie äöorte eines ©chriftfteflerS juin

Unterfchiebe bon ber Auslegung bevfel6en tekst, g.

u. tleber einen — brebigen i podug pewnego
tekstu mie kazanie, ginem ben — lefen zbur-
czy kogo. ,

3: r) a I , n. [boS] dolina, padó, g. u, nizina, eigentl.

niebiigeö Sanb.

G$. 25erg unb — fommen nicht äufammen, aber SJJen=

fchen fönnen jtifammen fommen góry i doy sie nie
zejd, ale ludzie si zej mog ober beffer gó-
ra z gór si nie znidzie, ale czowiek z czo-
wiekiem, SBarfrh.

Shalberoofjner, m. (ber) mieszkaniec doliny.

Sha Ib lume, f. f. Äonballie, gemeine.

If)Oler, m. (ber) talar, g. a, taler.

Shaleiftücf, n. (ba8) talar (jako moneta).
£ ha l li l te, f.

f.
Äonbaüie gemeine.

SljalhKg, m. (ber) droga dolin prowadzca.
Sbat, f. (bie) uczynek, g. nku, czyn, g. u, spra-
wa, dzieo, postpek, przewaga. Sine ftifjne —
przewaga. G$. Argillan biea — bdów prze-
szych przewag poprawi, PK. 269.

eine fchöne — czyn pikny, Ca), ©rofje Shaten
przewagi Piotra W., L. im Gr.

Sn ber — w istocie, SBj., w samej rzeczy, w
samej istocie.

äRit ©ott Sfjaten thun, bibl. w Bogu sobie m-
nie poczyna ober mövtlid) z Bogiem dzie wiel-
kich dokazywa. Reue nad) ber — ift gu fbät

al próny, kiedy po niewczasie. Seiben nrnö

bie Saaten teerth finb godn zapat za uczynki
bra.
<Sbrid)ro. cierp ciao, czego ci si chciao. äRit

ber — lieben rzecz miowa
; febr alte Slutor Mi-

lejewski; cf. bibl. uczynkiem miowa i prawd
Ober w samej rzeczy ober rzeczywicie mio-
wa. .Gr. okacie wiar nie w sowach, ale w
uczynkach, Woronicz. Sluf ftifcher — ertabben

na gorcym uczynku zdyba; cf. wród gor-
cego czynu przestpstwa pierwszej gwarancyi
— , Kons. 3.

Shatenburft, m. (bei) popd, zapa do wielkich
czynów.

Shafenreich, peen wanych czynów, obfity w
wielkie czyny.

Shelter, m. (ber) dziaacz, SBj., sprawca, czyniciel.

SI) at e lin, f. (bie) sprawczyni.
Shätig, adj czynny, sprawny, dziaalny, Szan.;

dzielny ift gmeibeutig, e8 heifjt aud) theilbar. Der
©laube ift burd) bie Siebe thatig wiara przez mi-o jest skuteczna.

Shitigfeit, f. (bie) czynno, dno; nad)

Szan: dziaalno, meil t>a& übliche dzielno aud)

bie Shellbarfeit bebeutet unb gmeibeutig merben fann.

S bat lid), adj. gwatowny, uczynkowy, Troj.

Sfyätlichfeit, f. (tie) dziaanie gwatowne, gwat,
gwatowno; krok nieprzyjacielski.

SI)atfad)e, f. (bie) prawda czynowa, SP. 2. Sh.

19.; cf. czyn, g. u, rzeczywisto, faktu mj cf.

B. ?? istota czynu, czyn sprawdzony, cf. czyn
prawdziwy. Gr. bo tak wielkie dziwy bar-

dziej na bajki poszy, ni na czyn prawdzi-
wy, Orl. 47.

3: hau, m. [ber] rosa.

Shauen, v. n. m. h. nur unberfonlid): e8 thauet, ber

SuftfreiS ift mit Sb.au angefüllt ober aud) e8 fällt

Shau rosa pada.

2) — , bie gefrornen geuchtigfeiten fangen an bon
ber gelinben SBarme ber Suft gu gergehen taje bon
taje, puszcza, taja.

ShaugraS, n.
f. Slcferfdjmele, grofje.

Zi) a una fj,
mokry od rosy, zroszony.

SIjautrobfen, m. (ber) kropla rosy.
Sjjauroaffer, n. (baö) woda z rosy, rosiana
woda.

Shauroetfer, n. (bag) odwil, cf. beffer odwil,
f.; cf. odmicz, Sßr.= unb altboln.; powietrze od-
wilge po mrozie, tajenie, odtajenie, puszcza-
nie. @j. po tgich mrozach, które od miesi-
ca znosilimy, odwil nastpia, (a).

Shauminb, m. (ber) wiatr odwilny, — na od-
wil.

Shnumolten, q}(. oboki rosiste, aud) oboki
mgliste, SBj.

Sheater, n. (baft) ber «Schaublatj, bie Schaubühne
teatr, g. u, widzialnia, widok, eig. Schaufpiel,

2iublid\ Sn8 Sheater gel;eu pój do teatru ober

na teatr.

G£. otó may portret teatru Polskiego tego to

dziecka od pówieku urodzonego. Spao ono
zawsze w powiciu i zaledwo czasami obudza-
o si, ale czciej przeraliwie wrzeszczao,
nili nas swoj igraszk zabawi starao si,
Dmochowski Pamitnik tom. 3, pag. 111} bgl.

beffen Sztuka rymotwórcza <S. 47, 48.

S£hcatcrbid)ter, m. (ber) poeta dramatyczny.
Sheatertoefen, n. (ba6) teatralno t. j. co si

tyczy teatru.

Sheatralifd), adj. teatralny, a, e.

Shee, m. (ber) herbata; cf. czaj, Stuff. SBilber —
f. SRarienthränen. Ärautertfiee zióka.

Sheebrett, n. (ba8) taca.

£heebüd)fe, f. (bie) puszka na herbat, herba-
tnica.

Sheegefchirr, n. (ba8) naczynia do herbaty.

Sfjeegefellfchaft, f. (bie) towarszystwo herbat-
nie, — na herbat zebrane.

Sheefannchen, n. (ba6) herbatniczka, S55g., imbry-
czek do herbaty, (a); herbatny imbryczek, *ka-
wtyrek do herbaty, KV., letjteie Benennung ift

feiten, bevaltet.

Sheefqnne, f. [bie] herbatnik, g. a, nach Grodzi-
cki; Stuff, czajnik, g. a, herbatny imbryczek.

Sheeteffel, m. (ber) kocioek do herbaty, her-

batny kocioek.
Sheelóffel, m. (ber) yeczka, yszk a odkawy DD.
S£j)eemafd)ine, f. (bie) samowar, g. a. au8 bem

Stuff, allgemein gebräuchlich auch czajnik; (@r. Sat.

autepsa) herbatnik, g. a, (a).

Sheer, m. (ber) smoa, dziegie, — aI8 SBagen*

fchmieve ma. Gj. mer — angreift befubelt fid) kto
si dotyka smoy, zmae si od niej, kto si
komina dotknie, ten si usmoli.

Sheerbrenner, m. [ber] 6molarz, g. a.

Sheerbrennerei, f. (bie) smolarnia.

SEheeren, v. a. smo nasmarowa, smo maza,
— dychtowa, eig. berbichten, berbichen smoowa,
asä .

SEheerhof, m. (ber) skad smoy; smolany dwór.

£l)eerf)ütte, f. Cbie) smolarnia, dziegciarnia.

Sheerig, adj. mit Sheer befchmukt zwalany smo,
smolony.

Sheerfeffel, m. (ber) kocio do smoy ober od

smoy.
Sheernelfe, f. f. Älebnelfe.

SEheerofen, m. Cber) piec smolarski.

SEheerpaubel, f. bie] smolnica, manica.
5£^eer|)infel, m. (ber) kopy do smoy, pdzel

od smoy, auch kwacz, g. a, §Bg.

Slheertonne, f. Cbie) beczka do ober od dziegciu,

od smoy? smolanka.
Sheeferbice, n. (ba8) serwis do herbaty.

Sheetaffe, f. (bie) filianka do herbaty.

£f)eetifd), m. (ber) stolik do herbaty.

£heetrinfer, m. (ber) lubownik herbaty; 2)" pij-

cy herbat.
Sheeroaffer, n. (ba8) woda do herbaty.

Shcibung, f. beraltet für ©efchmä^, brednie, plotki,

kamstwo. .£>iob 35, 16, Serem. 23 32.
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Sfjcibungöleute, bibl. Sdziowie, 2 SDcfc 21, 22.

SS^eif, m. tmb n. cz, porcya, dzia, g. u;

dzielnica, f. Gg. Polska na drobne^ pokrajana

dzielnice. Aut.; cf spucizna. ©ütevltcber —
czstka po ojcu, ojczysto. 3)}ütterlid)Cr —
czstka po matce, macierzyslo, P. Jan.? —
eitied Grbe scheda, spóka, eigentl. ©emeinfcboft =
spólnictwo, uczestnictwo, eigentl. ein SInthcilj

przyoenie si; cf. udzia, PI. y.

Gr. &beil baben mit Semanbem spólkowa z kim.
— an etroae hoben ober nehmen uczestnikiem by
czego, uczestniezj, L.; j. S3, uczestniczy w
jakich — wystpnych zamiarach, (a) i 3!f)eil

nehmen an etloa& udzia mie w czem. Gj. Lud
majcy udzia ju w yciu polltycznem, ju w
wyprawach \v0jenn3-ch — lubi pienia rycer-
skie, Mick. cf. bra udzia.
Äciii Shcil haben nie mied adnej czstki, nie-
nalee do czego.

Der britte — trzecia cz; cf. trzecizna. Der
Dielte — czwarta cze Ober czwarcizna, L.

Da6 bcfdjeibene — , bibl. pokarm wedug potrzeby
ober roövtlid): mierna cz ober udzielona cz,
wyznaczona cz. Der gröfjte — Der äftenfrhen

wiksza cz ludzi. 3 u|tl — 1)0 czci,, cz-
ci. 9Jieine0 —8 z mojej strony, z mojego
miejsca, z mojej czci, SBorfd). 3" — roerben

sta si uczestnikiem, dosta si komu, potka.
Gj. Zapata, która nas w dzie sdny pewnie
potka ma, Dambr. 115. Do8 Grbe if bem —
gremben jti — geroorben dziedzictwo dostao si
obcym. >}u — roerben laffen uyczy czego,
wywiadczy komu co. 3u beiben — en z obu
stron. 68 mit beiben —en holten na dwóch stoi-

kach siedzie, i z jedn i z drug stron trzy-
ma, i strzydz i goli.

Sheilbar, adj. dzielny, rozdzielny, podzielny,
Szan.

2beilborfeit, f. (bie) rozdzielno, podzielno.
£ beiladen, n. [ba6] czstka, porcyjka.
Sheilen, v. a. m. j)., dzieli, podzieli, rozdzieli,
rozpoowi, Dambr.; cf. rozdwoi. Gr. Traf-
nie wymierzonm uderzeniem rozdwoilicie
siy Osmaskie, (a) 20. ä)cit 3emb. etroaS tf)ei«

len (po) dzieli si czem z kim; fig. 3cmb6. We\=
nmig — podziela czyje zdanie. Die SBoffer

tbeiiten fid) rozstpiy si wody; ci', burd)fd)ncibcn

5. S3, lod co bezpiecznie morskie siecze wo-
dy, Pk 423.

Sbeilcr, m. (ber) dzielnik, g. a, dzielca, dziel-
niczy, L.

Sl)ellbaber, ro. (ber) uczestnik, g. a, nalecy
do czego.

21) cilhafth], ad. uczestnik, *uczesnik, g. a; ma-
jcy w czem udzia; t()ei([)oftig modjen uczyni

„ uczestnikiem, cf. udziaem by. Gj. pokój udzia-
em ich bdzie, fie roerben bc8 giicbcnS tljcilboftig

roerben T. a Kem pis, przyspoll, L.; cf. do-
miecl. Gj. racz domieci dusz wiekui-
stej chway. ©jt theilbaftig mad)en ober l)eilbaf=
lig roerben sta si uczestnikiem czego, nalee
do czego, dostpi czego.

^beilboftlgfeit, i. (bie) uczestnictwo.
Stheilnahme, f. (bie) uczestnictwo, udziawczm

spólnictwo, 3. S3. — srogich wystpków, —
do spisku, przyoenie si, j. 93. — do na-
szych nieszcz, (a); 2) - «Mitgefühl udzia,
czuo, spólczucie. Gr,. J. zleci im, aeby
obywatelów zapewnili o ywej czuoci na
wszystkie ich ku sobie uprzejmego serca wy-
lewy, (a).

3-[)cilnebiiutng, f. [bie| uczestnictwo, udzia.
Shcilo, adv. czci, cz po czci.
SheilfdKibe, f. (bie) podzialka, tarcza podzialki.
abcilinifl, f. (bie) dzielenie, podzielenie, 2) po-

dzia, g. u, rozbiór, j. S3. Polski, Orz. bia, ob.
ojczyzny, Szan.

SbcilungSaft, m. (ber) akt dziaowy, Bhsz.
2beiluug6blan, Gntrourf, m. (ber) ukad dziao-
wy, 9tS.

Sbeilnngöbe rtrog, m. (ber) traktat podziau, —
rozbioru dotyczcy.

SI)eilung8jeicben, n. (bo8) znak rozczenia.
Sbeilroeife, adv. kapanin, poczci, czciami,
czciowo.

3: be i'jj, f. ein glufj Tysza.

Sbemfe, f. Tamiza.
Sljeobor, m. Teodor, g. a, cf. Bogdan.
Sbeofratie, f. (bie) Bogorzdztwo, aud) Bogo-
wladztwo, teokracya.

Sb co log, m. (bei) ein ©otte6gelef)vter teolog, bo-
gosów, g. a, bogomówca, L.

S I) c o l o c] i

e

, f. [bie] bie ©otteSgelobrtbcit bogosto-
wie Trent., — slowstwo teologia, nauka Koska.

2I)Cologifd), adj. teologiczny, a, ej 2) — , adv.
po teologicznemu.

&beobb'li m -
Bog ural^ K- »•

£[) cor be, f. (bie) ein mufifalifcheS Snftrumcnt, roel=

djeS einer Saute gleid)t, nur baj) cö grojjer ift unb
einen ftärfern unb tiefem Son bat, teorban. g. u

unb a, S. Ptc. Gr. Dwik przyjemny Teor-
banu

Sbeoretifd), adj. teoretyczny, a. e.

SEbeorie, f. (bie) bie @infid)t allgemeiner SBflbrbeiten,

im ©egenfai} ber »prajiö ober Ausübung teorya.

21) er, f. Xbeer.

Sherefe, f. Teresa, Tereska.
SEheriaf, m., be6 SLfjeriafeö, PI. SbcriaFe, eine au8 ge=

roiffen gepüloerten sPflanjentbeild)en mit «fronig ju et»

ncr Satrocrge üerbiefte lrjenet roiber baS ©ift dry-
jakiew, g. kwi.

SheriafSfromer, m. [ber] dryjacznik, olejkarz.

Eberiafmurjel, f.
f.

SlugenrMirj»!, 2).

2f)ermometer, n. (bo6) ber SBärmemcffer, termo-
metr, ciepomierz, g. a, aud) ciepoiniar, g, u.

Sbefe, Stefie, f. (bie) teza, twierdzenie.
2f)efium, n. f. glacbSblatt.

Sb C» Cr, adj. drogi, a, ie, unb 2) — , adv. drogo.
Gr,. rpenn man c8 nod) fo tbcuer befahlen follte —
by niewiem jako przepaci , przecie dosta,
Dmbr. 174, 2. I.t ryb na wieczerz drogo
przepaci —. ©cbrcrflid) tf)eucr niezmiernie
drogi. Gr. il)eurc 3cit czas drogi.

Steuer loerben (droej, droa) droe; theurer

©ohn synu miy. £od) unb tl)euer fdjmören wiel-k przysig obowiza si; tljcuer erfauft dro-
go kupiony. Gin tbcuer rocttljcS SBort, bibl. wier-
na mowa. Do8 tf)euerfte ober licbfte najdrosze
dobro, 3 S3, ludu, (a).

Sbeurung, f (bie) drogo, droyzna, wysoka
cena, eig. ein bober spicie. Gj. ber |>err roiib 2l)eu«
rung rufen, bibl. zawoa Pan godu.

SI)icr, n. (bo6) zwierz, g. a ober zwierz, g.

cia, P 1 zwierzta, g. tj — 'al6 ©d)impfroort
bydl.

_
Gin roilbc6 — zwierz dziki. Gin aohmeS— zwierz swojskie ober oswojone. Gin bier=

fudged — czworonogie ober czworonone zwie-
rz. Gili unbemünftigeö — bezrozumne bydo ob.

nieme zwierz. Gin — rocld)c8 im SBaffer unb
auf bem Sanbe lebt wodnoziemne zwierz. Gin
grobfrcfTcnbeS — zwierz trawoernc. Sin Fric=

djeubce — czogajce si zwierze, poz, g, u.

Sbieronbeter, m. (ber) czciciel zwierzt.
£I)icror, f. (bie) gatunek zwierzt.
Sbierorjneirunfr, f. (bie) sztuka leczenia zwie-
rzt, weterynarstwo.

S£ I) i c r a v 5 n c i
f

ci; u I e, f. (bie) szkoa weterynar-
ska.

Sl)icrorüt, m. (ber) konowa, lekarz byda, ober
lekarz zwierzt, SBj- weterynarz.

2bicrbcfd)relbung, <"• (bie) zwierztopismo, opi-
sanie zwierzt.

21) i er d) en, n. (bo8) zwierztko.
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3!^ierbienft, m. (ber) czczenie zwierzt; cze
zwierztom oddawana.

Stfjierfell, n. (baS) skóra zwierzca.
Sbiergarten, ra. [ber] zwierzyniec, g, ca, me-
naerya.

Sljtergcf ecf)t, n. (bci8) walka zwierzt, heca
zwierzt, 2Barfd).5 igrzysko publiczne gdzie
zwierz zwierzem szczuj, Tr.; szczwalnia, bi-

twy ludzi z zwierzami.
£hiergefd)lecht, n. (ba8) rodzaj zwierzt.
Sthiergeftalt, f. (bie) zwierzca posta.
&hierj)eit, f. (bie) zwierzco.
SEfjier if d>, adj zwierzcy, (cielesny), bydlcy, a,

e. adv. po zwierzcu.
&bierfambf, m. (ber) f. SEf)iergcfecfjt.

S£hierfrei8, m. [ber] zwierzyniec niebieski, zo-
dyak, pas niebieski.

Äf)iertiä(]elcr>cn, n., Shienielfe , f. f. Sartndgelchen,

miibee.

Sbierbflanje, f. (bie) ziolozwierz, L. , cf. zwie-
rzokrzew, 9B(j. , ober PI. —

, f.
zwierzto-

pismo.
Shierguciler, m. (ber) drczyciel zwieiz.it.

3|)ierquälerei, f. (bie) drczenie zwierzt.
Shierreicf); n (Oaó) królestwo zwierzt, Ober gro-
mada zwierzt, dzielnica zwierzt.

Shierrodrter, m. iber) dozorca w menaeryi, do-
zorca zwierzycowy.

Si)omaó, m. Tomasz, g. a.

Sr; on, m. (ber) glinka, i), g. u, Sylwan.;
glina, eig Sehm, Tech.; bf. bibl. glina iowata.
6$. au8 — gemacht gliniany. (Sr,, roir fmb S£hon,

bu bift unfer Sóbfer mymy glina , a ty twó-
rca nasz.

Shonart, f. (bie) gatunek gliny.
Sbonariig gliniasty, glinkowaty.
Sbonerbe. f. (bie) ziemia gliniasta, glinka.
Shönern, adj. gliniany.

£)ongrube, f. (bie) glinki, PI. g. nek; cf. dóf

glinny.

Z ho nicht, adj., bem Shone ähnlich, gliniasty, glino-

waty, glinkowaty.
Z bon ig, adj., $i)on enthaltenb, glinny, peen

glinki.

Sfjonfugel, f. (bie) kula gliniana.

2!l)0iifd)iefer, m. [beri upek gliniany, Syl-
wan.

Sbonfchneibe, f. (bie) nó garncarski.
Shor, "• |ba8| brama, wrota, PI. g. wrót.

£f)or, m. (ber) ein 9tor, gupi, gupiec, g. pca,

bzdura, bazen, g. zna, waryat, kiep, g. kpa.

Shorangel, f. (bie) hak zawiasowy, czop u za-
wiasy,

f. Singel.

Shorbanb, n . (ba8) zawiasa.
Shorflugel', m. (ber) skrzydo bramy, — u wrót,
skrzydo bramne; cf. podwój, B., eig. ber Shur*

bfoften, wrótnia.
Shorgelb, n. (ba8) bramne, g. ego.

Shorglotte, f. (bie) dzwon bramny.
horljeit, f. (bie) gupstwo, gupota; nieroz-

sdek.
Shorhuter, m. (ber) stranik rogatkowy, — bra-

mny; odwierny, wrotny? cf. Szwajcar, biefer

fleht aber braufjen auf bem .£ofe unö heifjt imSinbe:

portier.

Sböricbt, adj. nierozsdny, gupi, ia, ie» 2) adv.

gupio.
Shörin, f. (bie) gupia, g. iej , nierozsdna

kobieta.
* Sb örli ch, MM., feiten im .&ochbeutfchen , als adv.

gupio.

Sb om, eine ©tabt, Toru, g. nia.

Shorner, m. (ber) Toruczanin, Toruczyk.
Shornifd), Sborner adj. Toruski.
Sfjorfcbltefjer, (Eborroärter, m. (ber) odwierny,

g. ego,- ten co bram zamyka.
Sfjorfchlojj, n. (ba8) zamek u bramy.

Sborfchtttfj, m. (ber) zamknicie bramy.
Sborfd)lüffel, m., (ber) klucz "od bramy.
Shorfchreiber, m. (ber; pisarz przy bramie, cf.

pisarz bramny, pisarz rogatkowy, SBarfd).

S.borfperre, f. (bie) zagrodzenie ob. zamkni-
cie bramy.

Shorftube, f. (bie) izba przybramna, przykomo-
rek, g. rka.

Shorloadje, f (bie)) warta rogatkowa, stra bra-
mna, stra rogatkowa.

Shorroeg, m. (ber) brama, brama przejezdna,
wrota, PI.

Shormeit na ocie.
Shoijettel, m. (ber) ceduka rogatkowa, kartka

bramna, kwit bramny ober rogatkowy.
Sh-ran, m. (ber) tran, g. u.

$f)i"änchen, n. (ba8) ezko, fig. kropelka.
Shräne', f. (bie) Iza, Pi. zy, bie Shraneu , g. pi.

lez ober zów, deszcz ywy, boetifd) eig. ein le=

benbiger Stegen.

<£$. Sie Shränen fdjoffen ihm in bie Slugen pu-
ciy mu si zy z oczu; stany mu zy w 0-
czach. cf. bie Spänen treten ihm in bie Slugen
zy krc si w oczach, (a); zakrciy mu si
zy w oczach, (a). 3n Shranen au6bred)eu roz-
paka si.

Sbränen finb meine (Steife (bibl.) zy moje s
mi miasto chleba, beffer Izy s moim pokarmem.
Sbranen erpreffen wyciska zy. Sie —n fallen

nicht auf einen heijjen Stein zy niepadn na go-
rcy kamie, gliejjet ihr Slugen bon Sbrdnen
pycie oczy ddem ywym, poetifd). Sie mit
— n fneti, merben mit greuben ernbten (bibl) którzy
siali ober sieli ze zami , bd z wykrzy-
kaniem.

Sbränen, v. n. m. I).? paka, zy wylewa, zy
roni. Sem bie 2iugen thranen któremu oczy
pacz ober zami zaciekaj, L.

Sbvänenbe Mugen ober ibranenbofler SSlicf zami
obcione oczy, Woronicz, ob. zami zalane.

Shranenauge, n. (ba8) oko zami zacieke.
Shranenbad), m. (ber) bie Shiänenflutf), ber Shra*

nenftrom, potok ez ober zów.
Sbränenbein, n. (ba6) ko zowa.
itrjicuienbirfe, f. (bie) brzoza paczca.
Sbränenbrot, n (bag) chleb paczu, ÄonigBberg.

SBorterb.; opakany kawaek chleba.

Sbränenbrüfe, f. (bie) gruczoek zawy, cf.

zocieki, f. bei Antilope im Jarocki.
S tränenfeucht zami zroszony.
Shranenfiftel, f. [biej flstua zawa, zotok.
Sbränenflujj , m. iMr) potok ez, — zów.
Sfyränenleer, — 108 bez ez.
Sbränenquelle, f. (bie) ródo ez.
Sbranenfacf, m. (ber) torebka zawa.
Shranenftronv', m. (ber) strumie ob. potok ez.
Shrdneuthal, n. (ba8) padó paczu.
Sbränenboll peen ez.
f^ranhutte, f. [biel warzelnia tranu.

Sprani cht, adj. bem Sbnme ähnlich, nach Sbran

fcbmectenb, tranowaty, a, e.

$ bran ig, adj. Shran enthaltenb, tranowy,
tranisty.

Shron, m. (ber) tron, g. u5 stolica beraltet. @in

fefter — stolica utwierdzona. Ser — ber <&err»

lirf)fett stolica chway. Sbroneu tmb ^errfdjafteu

trony i pastwa. (Sr,, burd) ©erechtiflfeit roirb ber

Shron befeftigt sprawiedliwoci stolica umocnio-

na bywa.
Sen Shron befteigen wstpi na tron.

Shronbefteigung, f. (Me) wstpienie na tron.

itjjronberoerber, m. (ber) kandydat do tronu, u-

biegajcy si o koron.
Shronberoerbung, f. (bie) ubieganie si o tron.

Shronen, v. n . m. b. = ben Shron befleiben, b«rs

fd)en, tronowa.
Sljronerbe, m . (ber) dziedzic korony.
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Jfjroncrlebigung, f. (bie) zawakowanie tronu.

Sfyr oufolge, f. (bie) nastpstwo tronu.

Stjronfolger , m. (ber) Nastpca tronu, nastpca
korony ober Królewicz nastpca, (a).

Jfjronhimmel, m. (ber) eine
*
jierlithe au6gefbannte

Dccfe üter einem Shron, überhaupt ein Sßrachthimmel,

SBalbachin, baldachin, g. u; of. B. niebo.

Shum, m. (ber) f. Dom, katedra, tum. g. u.

—thum syllabakocowa odpowiadajca Polskiemu
zakoczeniu na stwo, ctwo, np. ba8 Äonig=

tryim Królestwo, ber JReid)tl)um bogactwo.
Jhumherr, m. ibcr) f. Domherr, kanonik, g. a, be«

fonber6 kanonik katedralny.

3; bum Ferren mol) nun f|,
f. (bie) kanonia.

Srjumfirche, f. (bie) f Domfirdje, koció kate-
dralny, katedra, tum, g. u.

£hun, v. irr. a. nnb n. m. h., Prs. id) tftuc, Imperf.

id) — , er tf>nt, Conj. bafj id) — , er thcite, Imper.
thue, Part. prt. gethan, czyni, robi, uczyni;
dziaa (hanbeln).

Gj. ma8 foli id) thun? có uczyni? có mam
czyni? 3d) habe eó mit ihm ju thun z nim mam
spraw, mam z nim do czynienia. ©oll6 getfjan

fein, fomufjt bu e8 felbft thun kaza Pan, musiat
sam. G8 tf)Ut roohl bardzo to zdrowo , bogo.
Du thuft Unrecht on mir ty mnie krzywd
czynis. Q?6 i ft mir nur urn ©ie ju tijun o
WPana mi tylko idzie, chodzi.

@6 ift; il)m barum 511 thun o to mu chodzi ober

o to mu idzie. (fj;. chodzio mi tu o zbi-
cie przesdu , SP. i cf. to mu w gowie, Pil-

chowski.
gg. if)iic bid) bon ihm , bibl. odst.jp od niego.

Da trjue man einmal bem Sofcn (&ute8 czy tu

dobrze zemu.
Äein Seib thun nie uczyni nic zego.
SBae bu nid)t millft ba6 bir bie Scute thun follen,

baö thue bu ihnen aud) nidjt co ci samemu nie
mio, tego drugiemu nie czy; czemu sam uie-
rad, tego nie czy drugiemu; nie czy po-
dobnemu tego czego niechcesz aby ci czy-
niono.

gj. thue nid)t Iua6 bir gefallt , bibl. patrz aby
nieprzewodzi woli swojej; tl)un roa8 ber ©treidje

toeril) ift czyni rzeczy godne karania.

3u thun haben mie do czynienia. SUit Semem»
ben }ti thun haben mie z kim do czynienia.

2) Sn Umfchreibungen: einen gall — upa,
Sufje — pokutowa, (Srroahnung — wzmiank
uczyni, wspomina (o czeml.

Sin ©elübbe tf)un lub uczyni, lubowa, lu-
bem si obowiaza.

3) Gtr thut aI6 menn er nid)t fjorre udaje ober
czyni jakby ni sysza

Srrifcb thun gupiego udawa , czyni si
gupim; cf. dopuszcza si gupstwa).

4) (StroaS roo hinein thun umieci pomieci
gdzie; für: hineinlegen woy, — ftellen posta-
wi, — fei5en, wsadzi, — gicfjen wla etc. 9t?l,

ba6 thut nichts jur ©ache to nic nie znaczy. 66
thut 9totI) potrzeba czego.

Shun, n.
f
baö | czynienie, robota, robienie, dzia-

anie, czynno, gr,. beS ajccnfd)en — fteht nid)t
in feiner 9)ad)t, bibl. nie jest w mocy czowieka
droga jego. Da6 — bollbringen co zacz to i

skocz.
_Da6 SCljun unb Saffen f. SBanbel sprawowa-

nie si.
SChunfifd)!, m. (ber) lunetek,' Jar., (Cat. thyn-

nus) tuczyk, g. a, im 83óhmifd)en bagnik ober
bioimk, jebod) foli lelitere Benennung nad) Sinbcnur
auf cine Art baoon Raffen.

SChunlid), adj. czyliwy, J,.; Cf. do zdziaania;
äl5j.,- podobny do zrobienia; cf. to co si da
zrobi, mony, moebny.

SChür, f. IbieJ drzwi, PI. g. acc. voc. drzwi. (Sj.

3h)ifd)en —
_
unb Singel ftecTen midzy motem i

kowadem sie znajdowa. Die — flehet offen

otworem stoj drzwi, aud) drzwi stoj o-
twarte.

Sion SChür ju SCljur geljen chodzi od domu
do domu.

2) Der SBinter ift bor ber 2Cl)ür ju zima. nie
daleko ,

— za pasem , za drzwiami. SRit ber

SChür in8 £au8 fallen wyskoczy jak Filip z
konopi , niezgrabnie si wygada. (linem bie

3hur meifen za drzwi kogo wyprosi.
SChürangel, f. (bie) hak zawiasowy u drzwi, hak

ober czop zawiasowy.
SChürbanb, n. (ba8) zawiasa (u drzwi).

£hürbefd)läge, n. Cba8) okówka ober obicie ober

oków u drzwi.
£CI)ürd)en, n. (ba6) drzwiczki pi.

SChurfelb, n. (ba6) kwatera we drzwiach; cf.

'filunek u drzwi.
SChürflügel, m. tber) skrzydo u drzwi, jedna
polowa drzwi.

SCfjürfutter, n. (ba8) odrzwie al8 n. im Sin. ober

al6 PI. odrzwi, oprawa drzwi, ramy drzwiowe,
futryny u drzwi. Trój.

SChürgerüft , n. (ba8) podwój, g. oja, ober ju; cf.

podwoje, PI.

5Cf)ürgefim8 , 11. (ba6) gzyms nade drzwiami.
SC I) u rl) a fen, m. (ber) f. SC— angel.

SChürI)üter, m. (ber) odwierny, g. ego, stra
drzwi; Szwajcar.

SChürfettel, n. (ba6) haczyk z antab u drzwi,
wrzesiadz.

SChurflinfe, f. (bie) klamka u drzwi.
SChürflopfer, m. |ber] motek u drzwi do pu-

kania si.
SChurm, m. (ber) wiea, cf. dzwonnica, eig. ber

©loefenthurm.

Den - (türmen wiey dobywa. Der — ftftrj

ein wiea si wali, (a). —©efuiigntfj, turma,
wiea.

SChurmbau, m/(ber) stawianie wiey.
SChurmchen', n. (ba6) wieyczka.
££f)Urmbach, n. (ba8) dach wieowy.
Ühürmen, v. a. pitrzy, pitrowa, zbija na
kup, stawia —

.

Die äßolfen tf)ürmcn fid) chmury ober oboki do
kupy si zbijaj, gromad.?. Der Sob thürmt
Serge bon ihnen auf mier góry z nich usypu-.
je, Woronicz. Da6 SBaffer tl)ürmte fid) (woda)
po obu stronach wspitrzona wisiaa i sucha
drog rodkiem ukazaa, PK. 406. id. 421. woda
w wysokie góry uoona, ©ich thürmen pitrzy
si, np. ®r. morze toczyo pitrzce si fale
naksztat gór wysokich, (a).

SCljürmer, m. (ber) stró wieowy, na wiey.
SCIjurmfahne,* f. (bie) chorgiewka na wiey.
SChurm för mig ksztatu wiey.
SChurmfalfe, m. (ber) pustuka ober pustotka.
SlhurmglocTc, f. (bie) dzwon wieowy, — na
wiey.

SChurmhod), adj. wysoki jak wiea.
2CI)urmhoI)e, f. (bie) wysoko wiey.
SCljurmfnatif, m. (ber) *makowica, gaka na
wiey.

SChurmfraut/ n. wieyczki, PI. j cf.
f. ©ergfreffe.

SChurm fenf, m.
f. ©ergfreffe. Älelner —

f. tfcTer*

icbfojc.

Sfjurmfpifte, f. [bie] szczyt wiey, koniec wiey,
cjpel wiey?

£l)urmuhr, f. (bie) zegar na wiey, zegar wie-
owy.

SC hurm mód) ter, m. [ber] stró wieowy, stró
na wiey.

SChürbfoften', f. (bie) wgar, podwój; cf. o-
drzwi.

SCfjürriegel, m. C ber ) rygiel u drzwi.
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Shürfdblofj , n. (ba8) zamek u drzwi.

Sbürfchlüffel, ni. (ber) klucz ode drzwi.

Sbiirfcbtoelle , f. (bie) próg we drzwiach, — u
drzwi; cf. nadproek, napronik, eig. ber Sljüv»

furj, bie £)berfd)roelle.

S t) ü r fi: e f) e r, m. ( ber ) odwierny
, g. ego,

szwajcar.

ShürftlUfl, m. (ber) nadedrzwie, nadproek.
Shi;mian, m. f. gelbfummel, cf. (Sar. thymus, L.)

tymian, KI. (dziecielina , dziecielin); cf. ma-
cierzanka. SMit — angemacht dzicielniczy.

ShbmotbgraS f. aimotheuS ic.

S()l)mfeibe, f kanianka mniejsza, Jndz.; wyup
tymowy > Sat. cuscuta epithymum).

Siebten f. Sichten. Da8 Richten unb brachten zabie-
gi, zacieki, zapdy. @f. sabe, nikczemne za-
biegi czowiecze, Krs.

Siara, f. (bie) tyara, korona papieska.
Sic, Sicf, m. (ber) dotkniecie si palcem; 2)
przywidzenie zamiowane.

Sief, adj. gboki, a, le; 2) — , adv. gboko.
gg. tiefe Srauer gruba aoba , aBarfch. So e8

am tieffien ift gdzie najgbiej jest; bibf. gdzie
dna niemasz. Sief in ber Gibe liegen gboko w
ziemi lee. 68 ift tiefer Schnee gefallen spad
nieg bardzo wielki, wiele niegu spado. 68
herrfdjte ein tiefe« Stilljcßroeigen wszdzie same po-
nure panuje milczenie, Org. Wgier. 334. Sn
tiefen Schlaf faden w gboki sen wpa , cikim
snem by zdjtym ober twardy sen mie. Sief

rourjeln gboko si wkorzeni ,
— zakorzeni,

korzenie zapuci gboko.
2) niski, adv. nisko, np. gos, ton.

3) — bon garben, ciemno, j. S3, tiefroth ciemno
czerwony.

Sief b lief, m. (ber) wzrok gboki.
Siefbenfenb, gboko mylcy; 6j. ma gboko
zamylajcy, (a).

Siefe, f. (bie) gbia, gboko; f. tiefe ©teilen to,
pi. tonie, gb', gbizna. Die — ber ©ottheit

gbokoci Bóstwa; cf. bibl. — Boskie. .giinab

in bie — fahren zstpi do przepaci , spuci
si w gbizn. 2) nisko np. tonu.

tiefgebeugt mocno znkany, udrczony.
Siefgelehrt gboko uczony.
SEi cf fd>tf tig , adj. poziomo krosnowy, Tch.
Sieffinn, m. (ber) melancholia, zamylenie, za-

dumanie, zadumiao. 2) — , ein hoher $rab beS

ScbarffiuneS, gbokomylno.
Sicf finnig, adj. zamylony, zadumany, melan-

choliczny. 2) —
,
gboko mylcy , bystro-

mylny, subtelny. — fitjen w zamyleniu
siedzie.

Siegel, m. (ber) tygiel, g. gla, tygielek, g. lka
(ba8 Siege(chen); rynka hat ein Dhr unb tygiel hat

einen langen ©riff.

Siene, f. (bie) wanna, wanienka, szaflik, äßarfch.;

eig. eine Slufroafchbütte.

Si?ger)' »• Cber) tygrys, g. a.

Sigerfarbig tarantowaty, nakrapiany.
Sigerhaut, f. (bie) skóra tygrysowa,
Sigerherj, n. (ba8) serce tygrysowe, — tygry-

sie, ledere gorm ift üblicher.

Sigerhunb, m. (ber) pies tygrysowaty, — pa-
tkowaty.

Sigeriltifj, m (ber) perewlzka.
Sigerta^e, f. (bie) kot tygrysi, — tygry-
sowaty.

Sigern, v. a. , mit gledfen roie ein Sieger berfehen,

ctkowa naksztat tygrysa. ©etigert centko-
wany jak tygrys.

Sigerpferb, n. *(ba8) ko tarantowaty, —
srokaty.

Sigertoei beben1
, n. (ba8) *tygrzyca, beffer ty-

grysica, Bj.

Silgbar, adj. spatny, spacalny, umorzytelny, co

umorzy mona.
Silgen, v. a. gadzi, zgadzi, wygubi, wyga-
dzi, wytpi, zmaza, zamaza, zapomnie,
umorzy, wyniszczy.

Sr. eine geuergbrunft tilgen ugasi poar,
przytumi — . <Da8 Ungejiefer ift nicht ju tilgen

robactwo trudne do wyniszczenia, — wyga-
dzenia, robactwo ciko wytpi. J)a8 Unfraut

hMll fich nicht tilgen laffcn chwast trudno wytpi.
35ie Schulb tilgen umorzy dug, zapaci dug;
tilge meine Sünben zgad grzechy moje.

Silgung, f. [bie] zgadzenie, zniesienie, pozno-
szenie. — ber Schulben, cf. saiysfakcya dugu,
9tS. umorzenie, cf. amortyzacya.

Silgungófonb, m. (bei) fundusz umorzenia!, na
umorzenie dugu

Sili, m. f. ®iu\ kopr, g. u.

Side, f. f. <Diüe, «ulej, f. g. eji.

SimotbeuS, m. Tymoteusz, g. a.

Simotheu8gra8, n. (Sat. phleum pratense); f.

Siefcbgrae, langährigeS, brzanka kowa.
Sinctur, f. (bie) ein gefärbter flüffiger Äörper; be*

fonberd in ber Enemie unb SDtebiäin , ba8 gu8 Äräu*

tem ausgesogene geiftige SBefen; ein ÄiciuterauSpg,

tynktura.

Sinte, f. (bie) atrament, g. u, inkaust ift gröjj*

tentheilS »cvaltet , _ SBarfd).; cf. $r #oln. tyta, f.

6j. Atrament nie ulegajcy zniszczeniu , (a).

ölaffe— blady atrament. Sn bie— fommen w roso-

le lee; wlec w bioto po uszy, o pp. wybrn.
Sintenfafj, n. (ba8) kaamarz, g. a. <£r. gdyby
wszystkie drzewa byy piórami, a cae morze
kaamarzem niewystarczyyby na opisanie m-
droci, której nauczyem si u Hillela, Nieme.
LS. B.

Sintenfifd)!, m. (ber) czernica, L.; cf. L. sepia

ftatt sega, kaamarz, L.

Sintenflecf, m. (ber) plama z atramentu; kleks,
yd , (na papierze), plama atramentowa , (ber

SintenflecTS).

Sintenflecffer, m. (ber) bazgracz.

Sippen, v. a. u. n. m. h. an etro. — dotkn 6i
czego kocem palca.

Sintenpulber , n. ( ba% ) proszek atramento-
wy, 3$.

Sirabe, f. (bie) au8 bem gransöfifchen , eine Reihe

auf einanber folgenber Sa^e unb Son in ber 3Rufif,

tyrada,wycwerk, Trój.; etroaS herbeigezogenes, jum
Shema nicht gehöriges, ein Seiten — tfbfprung

im' SSortrage, Älingflang, ©efchrocifc, SBortfchroatl,

dugi szereg wyrazów, tyrada.

Sirailleur (frg.), m. (ber) tyralier, harcownik.

Sirailliren, v. n. m. h. harcowa.
Sifd), m. (ber) stó, g. u, feiten g. a.

NB. <Da8 asörtchen Sifd) ift bom Slabifchen te-

sa, tesza jimmern, bebauen, abjuleiten.

®er — be8 |>errn stó paski.
S3ci Sifche u stou, za stoem. Den Sifd) be-

reiten zgotowa stó. 2)en — betfen nakry stó.

Slm Sifdje fl^en siedzie u stou ,
— przy stole,

za stoem. Unter bem Sifche pod stoem.
3u Sifche bienen suy u stou, do stou,

przy stole.

3u Sifche bitten zaprosi 1) do stou. — 2) na
obiad; bei Smb. ju Sifche fein by na obiedzie

u kogo.
Sifchbier, n. (ba8) podpiwek, g. wku; cf.

*tabir, piwo stoowe, — taflowe, SBarfd).

Älofter.

Sifd)blatt, n. (ba8) blat stoowy, wierzch stou,
stolnica, stolniczka, stoowa tablica.

Sifchchen, n. (ba8) stolik.

Sifchbecfe, f. (bie) nakrycie na stó.

Sifd)becfer, m. (ber) stolnik, g. a, kredencerz.
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Sifdjfreunb, m. (ber) przyjaciel stoowy.
Sifcbfufj, m. (ber) stoowa noga.
Si fd) gang er, m. (ber) ber Aofganger, ber Sifd)gaft,go zaproszony na obiad siolownik, g, a.

S i I'd) gebet, n. (Daö) modlitwa stoowa.
Sifchgelb, n. (baö) stoowe, g. ego, zapata za

stó, zaplata od stou.
Sifchgenofj, m. (ber) spósloownik; uczestnik

stou.
SEifd)gerdtr>, n. (baö) naczynie stoowe, sprzt
stoowy, stoowe statki. KI. (Sifchgefchirr).

Sifch'gcfellfchaft , f. (bie) kompania stoowa,
spósiedzcy u stou.

Sifd)gefpräd), n. (ba6) rozmowa obiadowa —
przy stole.

S i
I
et) g e fi e U, n. (bab) nogi stoowe, spód sto-

owy.
Sifchglotfc, f. (bie) dzwonek (do stou).
Sifchlabe, f. (bie) szuflada stoowa.
Sifd)ler, m. (ber) stolarz, *tesarz.

Sifd)lerarbeit, f. (bie) robota stolarska; cf.

wyrobki stolarskie.

Sifcrjlerburfche, m. (ber) Stolarczyk (cblopak).

Sifd)lergefell, m. (ber) Stolarczyk, g. a, cze-
ladnik stolarski (a).

Sifchlerhanbmerf, n. (bab) stolarstwo.

Sifcblerin, f. (bie) stolarka.

Sifdjlermeifter, m. (ber) majster stolarski.

S£ i f d> l c v it> e v f ft a 1

1

, f. [bie] stolarnia.

Sifd)lieb, n. (bab) pie stoowa; piew bie-
siadny.

Sifd)ineffer, n. (baö) nó stoowy.
Si fd) platte, f. (bie) f. Sifdjblatt.

Sifthrebe, f. (bie) mowa biesiadna, — u stou
miana.

Sifcrjtud), n. (baö) obrus, g. a.

Sifdjroetn, m. [ber] wino stoowe.
Sifdjjeit , f. [biej czas obiadu, czas stoo-
wania

Sifd)jeug, n. (baö) bielizna stoowa.
Sitel, m. (ber) tytu, g. u. Gr, Ustalenie ty-

tuu wasnoci, 9tS. cf. przydomek, fig. f.
— blütt.

— ohne ffliittel tytu próny gdy czczo w szka-
tule, kiedy kto duny» co po tytule; cf. Sza-
belka przy boku, czapka na bakier, a pustki

w kieszeni , SBarfd). — am ®efet} / bibl. kreska
zakonu.

Titelblatt, n. (baö) czoo ksieczki, karta ty-

tuowa, tytu.

Gg. czoo ksieczki powabnym mnie zamia-
rem ukadu serca i duszy do czytania zachca,
wzory list.

Sitelbogen, m. (ber) arkusz tytuowy.
Sitelfupfer, n. (.bab') kopersztych przed tytuem,

rycina tytuowa.
Sitelmä&ig, ad. tytuowy, a, e.

Siteln, lihtliren, v. a. tytuowa, tytu da, na-
zywa.

Sftelftieht, f- (bif) chciwo tytuów.
Sitelfüd)tig chciwy tytuów.
Si fular« tytularny, a, e. np.

Sitularrath. rodzca tytularny.

Situlatur, f. [bic| tytulatura.

Situliren, v. a. f. titeln.

Soaft, m. (ber) toast, wniesienie czyjego zdrowia
ze stosown przemow.

Sob at , m. (ber) f. Saba.
Sobcn, v. n. m. h. , ungrflüm lärmen, fd)reien, mii»

tt)cn, burzy si, sroy si; hucze, szumie;
szale, dsa si, *sarka, wydziwia, zajuszy,
si, bestwi si, szarpa si, wra; Gj. wszdy
wre wojna, SP.
—

, (Dorn SMeh) gzi si; 2) — lärmen ha-
asowa, robi oskot.

Die ©eilen toben bawany hucz , burz si
waty. ©cli bu benn roiber mid) tobeft poniewaie
si przeciwko mnie zajuszy, (bibl.)

Sobeii/ n. (baö) huk, g. u, huczenie, szalestwo,
burzenie si; wrzawa, zgiek, haas, giesj
gzienie si; *sarkanie, wzruszenie, dsanie si,
sapanie, bestwienie si, szarpanie sie, (a). Gg.
moemy obojtnie patrze na wszelkie szarpa-
nie si zazdroci, (a). 25aö — ber SSölfer ftillcn

umierza wzruszenie narodów. 35a8 — bcö

älteeteö szum morza. Strasznym oskotem cho
morze si zyma, Krs.

Sobenb, burzliw}', szalejcy, szalony. Sobenbcö
©eräufd) oskotny rozruch, Krs. cf. hukliwy,
huczcy.

Sobiaö, m. Tobiasz, g. a.

Sob in, m., eine Slit Söffet, tabin, g. u, gatunek
kitajki, bibl. woilnowzorzyste sukno.

Sobfrnut, n. f. 2)oUgerfte.

Sobfud)t, f. (bie) im Jpod)beutfd)en grögtenttjeiie ber«

altet: Unfinn, Siaferei wcieko, furya, sza-
lestwo, zapalczywo.

Sod)t, m. unb n. knot, g. u, beffer g. a, 3Bj.

f. SDodjt.

Sodjtbinfen, PI. f. Anopfbinfen.

2: od) ter, f. (bie) córka, córa, lefjfereö poetifd) unb in

I)öf)erer ©crjreioart; im gemeinen Seben r>at e8 einen

intcnfiben, biömeilen t>erod)liid)en Sitebenbegriff Die
— auógebtn wyda córk za m. Die manu»
bare — dorosa córka; cf. — na wydaniu.

Söd)terd)eu, n (baö) córeczka, corunia.

Sod)terfinb , n. (baö) dziecko córki, wnucz, g.

cia, wnuk (— fohnl, wnuczka Pi. eta, g. t; cf.

niby *corzynek, m. unb *corzynka, f.

Sod)te rfirdje, f. (bie) koció podparafialny, —
filialny.

Sod)terliebe, f. (bie) mio córki.

Sod)terfdiaft, f. (bie) córectwo, bycie czyj córk.
Sód) terfdnile, f. (bie) szkoa panien, instytut

panieski.
Sod)terfpiad)e, f. (bie) jzyk pochodny, benn j.

pobratymczy märe eine
"

©d)roefrerfprad)e , bie mit

einer anbern in gleichem SJerhältnijj jur llrfprache

ftchr.

Socbtermanu, m. (ber) ber @d)roiegerfol)n, zi, tg.

zicia.
Sorte f. £>ocfe, motek.
Job, m. (ber) mier, f. g. —ci. Gg. id) roili bcö

Sobeö fein bodajem skona, — umar. Gineö *•
türlidjen Sobcö fterben naturaln mierci umrze.
Du bift beö Sobeö zginiesz, przypacisz tego
mierci; cf. bibl. oto ty umrzesz ober godzie-
ne mierci, äßir finb olle beb Sobeö pomrzemy
wszyscy , zginlimy. Der lob fäumet nid)t

mier nie omieszka, mier nieleniwa. Gin

fd)iieller — naga mier.
©id) frlbft ben — antl)uu zada sobie mier.
©id) ju Sobc fallen pa i zabi si.
©id) 311 Sobc arbeiten zamordowa si zbyte-

czn prac; cf. zamczy si robot; cf. za-
pracowa si do mierci.

Gin geiftlid)er Sob mier duchowna. Gin leib«

licher — mier cielesna. Wit betn Sobe beftrafen

mierci ukara. SSiö ill ben Sob a do mierci,
na mier, do zgonu. Den Sob geben umierci
(neu), ©id) 311 Sobe hungern zagodzi si, u-
morzy si godem , mier sobie zada przez
gód, umorzy si niejedzeniem, Dmbr. ©id) flu

Sobc ärgern zagry si na mier ober do
mierci; zmartwi si na mier. 3" Sobc
füttern do mierci karmi, przekarmi kogo. Auf
Sob unb Sehen na umór, do upadego) na
zabój.

Sobbctte, n. (baö) óko miertelne, miertelne
oe.

Sobtähnlld) mierci ob. do trupa podobny.
Sobtblafj blady jak mier.
Sobcöangft, f (bie) hoja mierci ober mier-

telna, teskno mierci ober miertelna, SBj.,

strachy mierci, trwoga — ; 2) konanie, uko-
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nanie: cf. truchlenie ift eig. ber 3ufamb , ba man
halb tobt ift, ber Buftanb ber ffierjagtheit.

; <

SobeSanjeige, f. (biet doniesienie o mierci.

SobeSart, f. <bie) mier f., rodzaj ober sposób
mierci.

obfSbecher, m. (ber) puhar miertelny.
SobeSengel1

,
m. (ber) anio mierci.

5£ obcöbotftfjaft, f. (bie) f. S-anjeige.

SEobeSerflärung, f., (bie) uznanie kogo za
zmarego, ©D.

Sobe6faII/ m. (ber) przypadek mierci i cf mier,
zejcie. Sluf ben — , im — w przypadku
mierci, bro Boe mierci.

SobeSfurcht, f. (bie) trwoga mierci, boja
mierci, strachy mierci.

SobeSgang, ni. (ber) droga na mier; cf. ?

chód na mier.
2obe8gebanfe, m. (ber) myl o mierci.
2obe§gefahr, f. (bie) niebezpieczestwo ycia,
niebezpieczestwo mierci.

3!obe8fambf, m. (ber) walka ze mierci, bój

miertelny, konanie, pasowanie si ze
mierci

£obe§noth-, f. (bie) mka mierci, trwoga
mierci; zgon, g. u, konanie, ostatni zgon.

SobeSpein, f. (bie) mka mierci.

SobeSJ)forte, f. (bie) brama mierci, wejcie
do grobu.

SEobeSrachen, m. (ber) otcha mierci.
S£obe6 fd) lof, m. (ber! miertelny sen.

Sobe&fchmerjS, m. (ber) miertelne boleci, PI.;

boleci mierci.
5£obe6fchrecfen, m. (ber) strach mierci, strach

miertelny, truchlenie, trwoga.

SobeSfchroeifj, m. (ber) pot miertelny} — u-
mierajacego.

Sobeöfeufjer/ m. (ber) westchnienie konajcego.
Sobe8fta<-r)el, m. (ber) bodziec mierci.

£obe8ftille , f. (bie) grobowe milczenie, grobowe
uciszenie.

SEobeSftofj. m. (ber) miertelny raz, miertelne
pchniecie.

Sobe&ftrafe, f. (bie) kara mierci, 5. 83. kara
mierci na jednego, boja na wszystkich pada,

Aut.; cf. kara na mier, mierci uka-
ranie.

SEobeSfrreid) , m. (ber) miertelny cios, — raz.

SEobcSftunbe, f (bie) godzina mierci.
Sobe8tag, m. [ber] dzie mierci, ostatni dzie
ycia.

SSobeSurfunbe, r
f. (bie) akt zejcia, Bhsz.

SobeSurtheil, n (ba6) wyrok mierci dekret
mierci, — na mier, skazanie na mier.

SobeBrounbe, f. (bie) miertelna rana.

SobeSroürbig, adj. winien mierci, godny
mierci.

SEobfeinfc, m. (ber) nieprzyjaciel miertelny, gó-
wny —, miertelny wróg; adj. c. dat. niena-

widzcy czego jak mierci.
Sobfei.nbfchaft, f. (bie) nieprzyja na mier,
nieprzyja miertelna, gniew miertelny, naj-

zacitsza nieprzyja.
Sobfranf, adj. miertelnie chorujcy ober na
mier chory.

£5bUd) f. tobtlid), miertelny, a, e.

Sobfchlag, m. (ber) f. 3obtfcrjlag, zabójstwo, zabi-
cie, zabój, g. oju.

Sobfünbe, f. (bie) grzech miertelny.
5£obt, adj. nieywy, umary; fig. martwy, obu-
mary, bez duszy. (Sin — er ober ber — e umary
Ober zmary, g. ego? cf. *umerlak. (gtroaS —e8

zmarlina. ©ich tobt hungern umorzy si nie-
- jedzeniem ober godem, Dambr. 288, 2.

Sich tobt ärgern (f. juSobe—) zagry si. ©ichhalb— lachen mia si do rozpuku, ledwie nie p-kn ze miechu. — madjen zabi , umorzy.
<££. SJlan mufj bie ©ache tobt machen = befeitigen

aby t okoliczno cichym przeoeniem u-

morzy, Poj ta. — fchicfjen zastrzeli aud) roz-

strzela. — fchlagen zabi. Sich tobt falten pad-
szy zabi si, od padnicia umrze. ©ie hatte

folchen Stbfcheu bor ber SBoIluft roie bor einem tobten

«£)unbe wita ta roskoszami si jako zgniym
psem brzydzia. Sebenbig tobt fein yjc u-
marym by. faente rotl), morgen tobt dzi zdro-

wy, jutro do mierci gotowy? cf dzi kwitnie,

a jutro przynie. Der Seib ohne ©eift ift tobt

ciao bez duszy jest martwe. — er ©laube
martwa wiara. — e <&anb rka zamartwiaa,
Kras. Fingal, 292. — e ©brache obumary ob.

martwy jzyk, (a). — in ©Üllbett umary w
grzechach. JDa8 tobte SDlecr morze martwe.

Sobten, v. a. zabi, Fut. zabij, Praes. zabijam.

Du foilft nicht — niezabijaj; ubija. '

Sobtenamt, n. (baö) msza za dusz zmarego,
rekwialna msza, naboestwo zaduszne.

Sobtenbafjre, f. Cbie) mary, PI. g. marów.
Sobtenbeine koci zmarych.
Sob tenbefchroörer , m. (ber) trupowieszczek,

ten co umarych wzbudza , wywodzi; zakli-

nacz umarych.
Sobtenbläfff , f. (bie) blado miertelna, SB3

,

bie Seichenblaffe, trupia blado.
SEobtenbieid) , adj. blady jak trup, — —
mier.

Sobtenfarbe, f. (bie) kolor *trupiasty, trupi,

SBj., kolor jak u trupa niady, SBarfcb.

&obtenfeier, f. (bie) wito, obchód na pamitk
zmarych

Sobtengebein, n. (ba8) koci trupie.

Sobtengelaute , n. (ba6) dzwonienie za u-
marego.

Sobtengeribbe, n. (ba8) szkielet, (a); cf. kocio-
trup, trup, g. a.

S ob t enge rud), m. (ber) f. Seichengerud).

Sobtengeruft, n. (ba8) katafalk, g. u.

Sobiengefbenft, n. (ba8) *marchot, dusza u-
marego.

Sobtengefbräd) , n. (ba8) rozmowa zmarych.
Sobtenglocfe, f. (bie) dzwon pogrzebny.
Sobtengrab', n. (ba8) grób umarego.
Sobtengrfiber , m. (ber) grobarz, mogilniczy ober

Stuff, mogilnik, kopacz grobowy, grobokop, g.
a, L.; cf. kopacz do grzebania zmarych usta-
nowiony, ©D.

Sobtengruft, f (bie) grób murowany, I.; dó
grobowy, podziemny grobowiec.

Sobtenljaft trupi, ia, ie$ do trupa podobny.
Sobtenbembe, n (ba8) koszula miertelna; —
od trupa.

Sobtenfleib, n. (basi) miertelna suknia.

Sobtenfobf, m. [ber] trupia gowa i 2) — ber

Stiicfftanb bei chemifchen Slrbeiten, au8 bem Sat. caput
mortuum; Cßoln. L. gowa umara prochu; cf. L.
królik. '3) — , ein ©olbat, ber, feinen Carbon
giebt nod) nimmt, trupia gówka, straceniec,

g. lica.

Sobtenfraiij, m. (ber) miertelny wieniec.
Sobtenlieb, n. (ba8) pie przy mierci, pie o
mierci, auch pie miertelna, 8B3.

Sobtenlifte, f. (bie) spis zmarych.
Sobtenmahljeit, f. (bie)- stypa.

Sobtenobfer, n. (ba6) ofiara zmarym.
Sobtenfdjau, f. (bie) f. Seichenfcb.au.

SEobtenfchein, m. (ber) sepultura B., wiadectwo
ob. metryka mierci, — zejcia. .

Sobtenft riefe, f. (biej sida mierci.
Sobtentanj, m. (ber) taniec umarych.
Sobtentrager, m. (ber) tragarz ciaa zmarego,
noszarz zmarego, truponosz, g. a,martwonosz,
330'hm.

Kobtenubr, f. (bie) figürl. czerw' ober robak w
drzewie, koatek, widryk.

S ob ter, m. (ber) zabójca.
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3" ob tf einb, m. (ber) miertelny wróg, nieubaga-
ny nieprzyjaciel ; cf. gówny ober miertelny
nieprzyjaciel.

S'o btgeboren nieywourodzony, martwouro-
dzony

Sobtfranf, adj. miertelnie chorujcy; — fein

chorowa na mier.
Sob t lachen, n. (ba8) mianie si na umór.
Söbtlich, adj. miertelna-. gin' töbtliche Äranfbeit

miertelna choroba, — zabijajca , DD. Gr ifl

töbtlid) berrounbet miertelnie raniony ober

miertelna ran odebra.
Sóbtlid)feft, f. (bie) miertelno.
Sobtfcbiefjen, v. irr. a.

f. fcfoiefjen, zastrzeli, roz-
strzela.

Sobtfchlag', m. [ber] zabójstwo, zabój, za-
bicie.

Sobtfchlctger, m. [ber] zabójca.

Sobtfchlcigerin, f. (bie) zabójczym.
3: Ob tun fl, f. (bie) zabój, g. oju, zabójstwo, za-

bicie, umartwienie.
Sobroürbig godzien mierci.
Sof, Sofftein, m. (ber) tuf, dziarstwo ober dziar-

stwisty kamie, L.
Soilctte, f. (bie) toaleta, gotowalnia.
Sofaier, m. wino Tokajskie.
So I er ant, adj. bulbfam, zgodliwy, toleranckl, SBj.,

znoliwy, zgodny.
Solerauj, f. (bie) £)ulbfamfeit , zgodliwo , tole-

rancya, znoszno, ponoszenie, znoszenie cze-
go, zgoda.

Jo I er i ren, v. a. tolerowa, znosi.
Joli, adj. szalony, wcieky. Gr. toil fein szale.

(Sr ifl fo toll auf ifjn, bag er ihn prügeln möd)te tak

si na niego rozjad , eby go wyczubi; toll

roerben oszale, wciec, wcieka (bf. b. Sbieren).

Gin toller ^eiliger ober toller Äerl zuch, m. g. a.

zuchwaa sztuka, Teatr. ; cf. szalona sztuczka.
Gin toller .&unb pies wcieky, feiten szalony
pies ; cf. skaony pies, alt= unb $>r.=$oln.

Sol'lapfel, m. (ber) psianka szalona, Kl. Sat. So-
lanum insanum.

Sollbeere, Sollfirfche, f. (bie) pokrzyk, wilcze
jagody, KI., fiat. atropa belladonna.

Solle, m. (ber) waryat
, g. a, szaleniec,

g. ca.
Soll hau 8, n. [baö] dom waryatów, miejsce sza-

lonych, czubki ober ciupki, eig. bie barmherzigen

©ruber, too ein Scarrenboópital ifl ; 6zpiial ob-
kanych.

SollbauSler, m. (ber) szaleniec, waryat.
Sollbeit, f. (bie) szalestwo, wcieko; wcie-

klizna, auch bie 9Bafferfd)eu.

Sollfopf, m. [ber] szaleniec, szaaput.
Sollforfel, m. f. Srbfcbierling.

Sollforn, n. f. Dollgerfte.

Sollt raut, n. f. ©iifenfraur, frbroarjee.

Sol If ü l)ii, adj. nadto miay, miay nad miar,
szalenie miay, zuchway, zuch, g. a. miaek.

Sollfübnbeit, f. (bie) zbyteczna miao, zu-
chwalstwo, zuchwao, szalona miao, —
odwaga.

Sollrourm, m. (ber) gies, gzik, robak, wciekli-
zny robak pod jzykiem psim znajdowa si
majcy.

Sollroutb, f. (bie) wcieko, szalona za-
jado.

Sölpel, m. (ber) beraltet, ein Älorj, pie, pniak,

kloc. 2) — , fig. eine böchft plumpe , ungcfrhicftc

<£crfon, mazgaj, g. aja, äßarfch.; niezgrabnik,
prostak, rura, munia, uwal, drgal, cf. cymba,
cf. fig. kozica.

Sßlpclci, f. (bie) niezgrabno, mazgajstwo, pro-

stactwo.

Sölpelbaft, tölpifd), adj. niezgrabny; 2) adv.

niezgrabnie]

So mb ad, m. , ein burd) bie Äunft gemachtes SJletall,

roclchee, roenn e8 fein ifl , bem ©olbe nicht unähnlich
fleht, tombak, zoto sztuczne. Gj. wyrobki tom-
bakowe (bon Sombncf).

So mb a uf, f. (bie) przyawek, g. wku, pokad ny
stó.

Son, m. (ber) ton, g. u; cf. gos, brzmienie,
dwik. Der gute Son in ber ©efellfcbaft dobry
ton iowarzystwa. 2) — , ber Slccent, przygos,
g u, przycisk, uderzenie gosu.

Sonangebcr, m. (ber) przewodzcy, wodzcy rej
(w towarzystwie).

Sonart, f. (bie) in ber SRuftf bie Slrt unb SBeife be8
in einem ©tücfe berrfrbenben Son8 ober fchledjtbin ber

Son, ton, g. u, rodzaj tonu
Sonbicbter, m. (ber) komponista, kompozytor; u-
kadacz muzyki.

Sonbicbtung, f. (bie) utwór muzyczny, dzieo,
kom pozycyja.

Sónen, v. n. m. 1). brzmie, dzwoni, dwicze}
ineithin — rozlega si.

Gj. bie ©locfe tönt dzwon si odzywa* ober
daje si 6ysze Ober gos wydaje.

Sönenb brzmicy, dzwonicy, j. 33. glos dzwo-
nicy, (a)

Soufall, m. (ber) spadek tonu, znianie si
tonu.

Sonfuiift, f. (bie) muzyka.
Sonfunftler, m. (ber) artysta muzyczny, muzyk,
muzykus, wyrtuoz muzyczny.

Sonleiter, f. (bie) skala, gama.
SonloS bez tonuj bez przycisku.
Sonncben, n. (ba8) beczuka.
Sonne, f. [bie] beczka.
Sonnenbanb, n. (ba8) obrcz, g. y. (na
beczk).

Sonneuftab, m. (ber) klepka, bednarka.
Sonnenroeife, adv. beczkami; na beczki.
Sonreid) obfity w tony, melodyjuy.
Sonfeher.m. (ber) komponista, kompozytor, uka-
dajcy muzyk.

Sonfur, f. (bie)* tonzura, strzyyny, PI.

Sonfblbe, f. (bie) syllaba akcentowa.
SEonroclt, f. (bie) wiat tonów.
Soiijeichen, n. (ba8) znak tonu, akcent,

1

kre-
ska , 15.

So pa 8, m. (a mit bem Son), ein gelber burcbfidjtiger

Gbelftein , topaz, g. u, cf. *topazyn, g. a.

3-Opf, m. (ber) garnek, g. garka , beff. garnka,
eig. ein Äod)topf; garniec, g. rca, lettered ifl eig.

bas gjiacifj bon 4 Quart., SBarfcb. Gin tüchtiger —
garczak, g. a. Gin ficbenber — garnek wrzcy.
Gin irbener — gliniany garnek. Gin fupferner —
miedziany garnek aber and) miedziak} cf. garnek
koprowy, SR®. au8 Äulm.

Gin glafiuter — polewany garnek. Gj. au8 bem
Älange erfennt man ben — , au8 ber fflebe ben Sropf,
uderz w garnek , brzk (dwik) go wyda.
fflcon finbct überall äcvbrodjene Söpfc i w kapicy
wena; nic bez ale; wystpki yj chocia pod
caunem; gdzie jest róa bez ciernia; i jasne
soce ma chmury; cf. kade drzewo ma swego
robaka. Gin ©lumen—, donica, wazon.

Sopfcben, n. (bae) garnuszek, g. szka.
Sópfcr, m. (ber) garcarz, garncarz, zdun, g. a,

aSarfcb. unb ^r.^oln.
Sopfcrarter, m. [ber] rola garncarzowa, rola
zduska.

Sopferarbcit', f. (bie) garcarska robota.

Sopf ererb e,f. (bie) glina garncarska, glina zduska,
cf, i.

Sobferhanbroerf , n. [ ba6 ]
garncarstwo , cf.

zdustwo, rzemioso zduskie.
S opferin, f. (bie) garncarka.
S opfern, adj. garncarski, zduski, gliniany.

Sopferfdjeibe, f. (bie) krg garncarski, koto
garncarskie, koowrotek garncarski.

Sópfcrtbon, m. I ber I glina garncarska.
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aöpferjeug, n. (baS) garncarska robota.

£opffiid)en, "«• (öer) korowaj, g. aju, L.; baba,

babi koacz, *obartuch, L.

aopfmarft, m. (ber) targ na gliniane naczynia
ober — garnki.

Jopfpflanje, f. (bie) rolina wazonowa.
aopfftein, m. (ber) garkowiec, g. wca, cf. la-

wet , L.
ao|>ograpb, m. (ber) miejscopis, g. a. to-

pograf.

Sop ograbcie, f. (bie) miejscopismo, topografia.

Sopp! dobrze, zgoda! daj mi rk.
Sorf, m. (ber) eine brennbare Srbe, roclcbe gemeinig»

lid) auS ben 3£ur$eln berfchiebener $flanjen beftel>t,

torf, g. u; pewna ziemia tusta, gstemi i

rónemi korzonkami przerosa, która w sztuki

na ksztat cegie wykopana i wysuszona za-
ywa si zamiast drew i wgli, Ki.

aorfafebe, f. (bie) popió z torfu.

Torfbeere, f.
f.

Äräbenbeere D-
Sorfbeibc, f. f. Smmerfcbjm, fumbfigeS; 2) — f. Sin«

bromebe, roSmarinblattrige.

Sorfmoor, m. (bei) baS aorflanb, bie Torferbe,

ziemia torfowa, — torfiasta.

aorfrieb, n., aorffegge, f. f. RafenriebgraS.

S orf fled) er], m. (ber) kopacz torfu, ten co torf

kopie.

Sorg a u, eine @tabt, Torgawija.
Sorfeln, v. n. m f). f. taumeln, chwia si, zata-
cza si, potacza si, kaczki zagania) o
pijanicy mówi , i idc kaczki zagania , cf.

sania si.
Sormeiitille, f, f. SJirfroura.

Sornifler, m. [ber] ein auS gellen beftebenber Steife*

facf, befonberS ber ©olbaten, tornister, g. tra,

torba, *tajstra, *toboa.
Sort, m. iber) ber Slacbtheil, «Schabe, baS Unrecht,

ber Serbrufj, psota, krzywda, psikus. Sinem —
tbun, jum — tbun, psikus komu wyrzdzi,
krzywd komu czyni, psot , czyni na
przekor, (a); — komu.

Sorte, f. (bie) ein ©ebatfeneS, roelcheS gemeiniglich

auS einem Sutterteige in einer eigenen Pfanne berei»

tet unb hernadj in einem S3atfofen gebaefen wirb,

tort, g. u.

aortenblecb, n. (baS) blaclia tortowa.

aortenpfanne, f. (bie) forma do pieczenia tortów,

na torty.

aortur, f. (bie) eine gerichtliche , mit golrerung beö

SeibeS angeftellte Befragung eines Snquifiten , bie

Smarter, Colter, tortura, katownia, mka.
aorturfactel, f. (bie) pochodnia katowska.
Sofen, v. n. m. h. burzy si, szumie;
Sotal, bf. nur in Sufamnienfeijungen, bebeutet: gätijlid),

böllig, cakowity, ogólny, SBJ., totalny, doszcz
tny, j. S3, reforma doszcztna, (a).

So tali tat, f. (bieD cakowito, cao 5 caostka
n. Trentowski ein SoraleS. W.

Souchiren, v. a. (frj.) dotkn ie czego, fig. u-

razi kogo, zaczepia (sowami).
a our, f. (bie) ber Sauf, Umlauf, obrót; cf. prze-
chadzka; traktr; bie teihe, kolej, g. eji. <Die —
machen odprawi kolej. S$. pomyka si coraz
dalej z rbaniem drzewa a po odprawionej
kolei, tam, zkd pocz, wraca si. Krs.jPP.

aournai, eine <Srabt, Tornak, g. a.

2,o jifologie, f. (bie) nauka o truciznach.
Sr ab, m. (ber) trucht, g. u, kus, *ry, f. g.

i, *rzecia, f., L.
Sn bollem — truchtem, *grd, $reujj.#oln.

czapem.
Srabant, m. (ber) drabant, L.5 trabant, B.; cf. —

eines Planeten odbocznik, Aut. (Sat. satelles)

planeta mniejszy koo wikszego idcy.
arabanten, Pi. drabanci.
arab en, v. n. m. b. truchtowa, truchtem i,

pdem jecha, *gred jecha; kusowa, SBj.,

SSarfd).

Sräber, PI. sodziny, PI. moto, muto.
araber, m. (ber) baS arabpferb, kusak, *rysak,

Grod, truchtowy ko.
ar a cfjt, f. (bie) fo biel ais auf einmal getragen roirb,

nios, g. u, niosek, g. sku, niesiwo; j. S3. —
^)0l3, spory pk ober wizka ober narcze ober

nafczka drew; cf. brzemi. Sine — SBaffer

jedno przyniesienie ober niesiwo wody. Sine
— Schläge liczba plag j cf. poreya.

Sine — Sbeifen danie ober niesiwo
,

przy-
suwa potraw? cf. zastawa; S$. kierowa prze-
zornie i bacznie zastaw , aeby w adnem
miejscu .niebyo ani zanadto, ani za mao jada
lub napoju, FW. cf. anrichten.

Die — junger Sbiere gniazdo , modzizna,
pomiot.

2) -, bie Slrt unb SSeife roie man fid) trägt, b. i.

fleibet, ubiór, strój, ,g. oju, moda.
arad)ten, v. n. m. h.,< stara si o co, ubiega
si za czem, szuka czego , zamyla na co,dy do czego, — na co , way na co, PK.
183; cf. zamierza na co, usiowa, chcie,
da, napiera si, pi si, wychodzi na co,

dyba, sftad) bem roaS broben ift trachten o tpi co

jest wzgór myle. Sflad) bem .gierrn trachten (bibl.)

szuka pana. Sflact) 9ted)t trachten , bibl. szuka
sdu, prawdy, sprawiedliwoci. Siad) bem Seben

trachten czyha, dyba, godzi ober nastawa na
czyje ycie, Nieme, unb Bhsz. Sr. jakime
sposobem moga jedna dziewica nastawa na
ycie twoje? Poj.; chcie kogol zabi. Sj.

chciwa bya ksina na krew Dymitra, Zab.
Sr trad)tet nach unferm Schaben, na ze nasze
godzi, PK.; cf. nata myli swoje na co,

Krsk., cf. rid)ien.

aracbten, n. (baS) obmylanie, denie, zabiegi
pi. Sr. sabe, nikczemne zabiegi czowiecze,
Krs.

Sracbtig, adj. rragenb, tragbar, podny, a, e.ozwierz-
taeu. Sine tradjtige €au prona winia. Sine trächtige

Äut) cielna krowa. Sin trächtiges ©rbaf kotna owca.
Sine trächtige 3iec\e kotna koza. (Sine trächtige

Stute rebna klacz. Sine trächtige «£>ünbin

szczenia suka ober sobaka; cf. czurwata, Vol.;
trächtig roerben zaj; cf. L. zastpi, (eigentlich

fd)tr>anger roerben).

aractament, n. (baS) ein SchmauS, traktament, t,

j. uczta; 2) paca.
aractat, m.- (ber) eine Slbhanblung, traktat, g. u;=

1) rozprawa; 2) ukad.
araetäteben, n. (baS) rozprawka, traktacik

(Sractatlein)

aractiren,_ v. a. unb n. m. h., behanbefn, traktowa,
obej si z kim, postpowa.

2) — , unterbanbeln, traktowa, ukady robi,
ukada si z kim.

3) —, mit einem Sdhmatife betoirthen, czstowa,
uczt wyprawi.

a rac tir er, m. (ber) traktyer.

arabition, f. (bie) tradycya, podanie; — Uebergabe
wrczenie.

ara f te, f. (bie) tratwa.

araftenführer, m. (ber') rotman , m. g. a,

traftarz.

aragaltar, m. (ber) obraz nony pod czas
processyi.

araganth, m. (ber) tragant; 2) — , traganek (Sat.

astragalus),

paariger — traganek wosisty, H. J. K. (Sat.

astragalus pilosus).

aragbanb, n. (baS) szelki, g. szelek (od spodni
(a); pasek do noszenia czego.

ara g bar f. trächtig, nony; cf. nosi teiny 5 2)

fruchttragend urodzajny, obfity.
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Sragbahre, f. (bie) bie Sracie, tragi, no-
6iAto ober nosze, Fl. g. ów, mary, PI. eigentl.

bie Jobtenbahre.

Sräge, adj.leniwy, opieszaj-, gnunyj träge mer=

ben gnunie, zleniwie, zlenie, L. Sin träger

SJtenfcf) leniwiec, gnunik.
Sragebalfen, m (ber) ber Sräger, podcig, L.

;

cf. tram, siestrzan, cf. L. stragarz. Gj. po-

8trze<jlera wyryty na siragarzu napis, Krs.
PP. 130.

Sragebanb, n. (ba6) szelka do noszenia. 2) in

ber Saufunft: podpór}-, podstawki.
Sragebett, n. C baó ) óko przenone, no-

sidlo.

$ rage bü che, f. f.
Suche, gemeine.

Sragehtmmel, in. '(ber) baldachin.

Sragefnoope, f. (bie) pczek owocny.
Srageforb, m. (ber) opaka, kosz plecny f.

Sragereff.

Sragelot)H, m. (ber) zapiaa od noszenia.

Ära gen, v. irr. a. tmb n. m.*l)., Prs. id) trage, bu

tvagft, er trägt, Imperf. id) — , er trug , Conj. bafj

id) — , er trüge, Im per. trage, Part. Praet. getragen,

nosi, nie; przynosi; (grüd)te) wydawa,
rodzi. Die SRafe i)od) tragen nos

_
do góry za-

drze. grud)t tragen owoc przynosi Da8 GiS

trägt lód nosi beffer trzyma, semanben auf ben

Rauben tragen, b. i. ir)m alle mögliche Pflege ermci=

fen na rkach kogo nosi, piastowa, dogadza
mu. ©ebrcchlicbfeit ber ©(hroadjen tragen znosi
uomnoci (mdoci) sabych. Die Grbe trägt

ziemia wydaje ober rodzi ober podzi. Daö Äa*

pital trägt fedjö SJkojent kapital przynosi prowi-

zyi sze od sta. Sein eigenes «£>aar tragen

swoje wasne wosy nosi. SBa.fi bu mir aufle=

geft , roili id) tragen cokolwiek na mi woysz,
• ponios. Äoften fragen koszta ponosi. Den

<5ieg baüon tragen zwycistwo odnie, Sjo\>> jum
geuer tragen nosi drwa do palenia ober przy-

nie drew na ogie. Sfuf bciben Slchfeln tragen

na obu haikach nosi, fig. i strzydz i goli; na

obu ramionach paszczyk nosi; i z tym i z

tamtym trzyma. GlloaS tragen formen unie
co, udwign.
Deö JogeS Saft unb ^»i^e tragen znosi ciar

dnia i upalenie* beffer upa, SBj.; cf. dzienne

trudy i znój znosi.
Dao Sarnin ©otteß , ba8 ber SBelt ©ünbe traget

baranek Boy który gadzi grzechy wiata.
Gtroaö in ein Sud) tragen wpisa co w ksig?

zapisa (eintragen). 2rägft bu feine ©d)cu mid) jti

beleibigen? niewstydzisze si mi obraa.
Verlangen nad) etmaS tragen da

,
pragn

czego. 'Sin foleben Dingen trage id) feinen ©efallen

w takich rzeczach nie mam ja upodobania.

©orge tragen staranie mie o co. 3m' ©d)au

tragen nosi dla pokazania; cf. bibl. wie co

na podziw.
Seib um etroaö tragen, b. h. um ehoaö trauern

aowa czego, al w sercu mie, aob
nosi 5 cf. okry si aob} cf. w aobie
chodzi.

Siebenten tragen namyla si , chwia si w
mylach, zastanawia si, waha si.

©id) tragen nosi sie, ubiera si. Gr trägt fid)

Gngllfd) po Angielsku chodzi.; übt. nosi si po

angielsku.

©id) mit etio. (©cbanfen, Clanen) tragen toczy
w gowie (myli, projektu), knu, ukada co.

Differ Stoff trägt fid) gut ta materya nosi si
dobrze.

Daß ©eroehr trägt nid)t fo roeit bro niedonosi

tak dali-ko.

Sragcn, n., feiten Sragung, f. noszenie.

Sragcpfoftcn, m. (ber) stragarz, L.

Iräger, m. (ber) nosiciel, tragarz, drnik; cf.

PD. dwigaczj g. S3, nogi dwigacze caego

ciaa. Gj. tu jednym okiem na pacyenta, dru-
gim na tragarze jego poglda musiemy,
n a m b r. 457. 2) —

f. Sragebalfen
,

podcig,
g. u.

Sragereff, n. (ba6) jasa, jasy, cf. opaka.
Jrageriemeu, m. [ber] pas do noszenia, naramien-

nik, szelki.

Trägerin, f. (bie) nosicielka, tragarka.
Sragering, m. (ber) obrczka u tulel lunianej.
Jrägerlol)n„ m. (Der) zaplata tragarzom.
Sragefeffel, Srageftuhl, m. (ber) nosidlo, krzeso
none, lektyka.

Sragejeit, f. (bie) czas ciarnoci, czas nosze-
nia podu w ciele.

Trägheit, f. [bie] lenistwo, opieszao, ocia-
o, olenialo, g. ci, Dani.; cf. gnuno;
— ber Äörper bez.vadno cia, Bystrz.

Sragifer, m. (ber) tragik, traik; (poeta i

aktor).

Sragifomobi'e , f. (bie) tragikomedya, (sztuka
ze smutnych i wesoych scen zoona); ztd
tragifomifd) tragikomiczny, — nie.

Sragtfd), adj. tragiczny, smutny, aosny.
Sragóbie, f. (bie) ba& Srauerfpiel , trajedya; cf.

S$ot)m smutnogra aud) truchlogra.

Sragö bienbid)ter, m. (ber) f. Sragifer.

Sragung, f. LbieJ feiten , toohl aber in 3ufainmen«
fetjungen, noszenie.

Sra in, ni, (ber) pocig, g. u. t. j. co si cignie
za wojskiem. G$. korpus pocigu, (a).

Srafeln, v. a. baö gutter mit tueitläuttigen ©rieben an
t>a& Dbet-jjeug feft nähen, bamit eö ohne gau
ten glatt anliege; hod)b. anfrhlagen, przyfastrzy-
govvac.

Sraftament, n.
f. Sractament.

Slällern, v. n. m. f) nóci sobie, pia sobie,
brzdka sobie? *J5r.»$olll. derlika.

Sram, m., ein S3alfcn, belka, tram, g. u.

Srampeln, trampen, v. n. m. h. tupa (nogami).
Sramp elthier, n. (ba8) wielbd z dwoma garba-

mi, dromedar.
Sr anbei n, v. n. m. h., mit unerfyeblidjen S3etneguii=

gen ober SJcmiihuiigen jaubern ober jögein , tänbeln,

mitry, baamuci, cf. sania sie ober gu-
zdra si.

Sranf, m. (ber) trunek, g. nku, napój, g. oju,
picie; c(. napitek.

Sranfdjen, n. (ba6) trunek, truneczek.
itränfe, f. (bie) napawalne miejsce, Tr. ; miejsce

gdzie bydo poj? niby poisko , napawalisko,
woda do napawania, koryto, pojnica, Rg. L.J
cf. Croat, napoiscze; napojnia. 3ur — führen
prowadzi do wody.

Sränfen, v. a. napawa', napoi, poi; Gr. mit

Del tränten napuci olejem; cf. napuszcza, Gj;.

obcinaj wosy bardzo krótko i nienapuszczaj
ich oliw lub tuszczem (a) 27.

cf. ziemia sol kuchenn przesikniona,
Wolff. Gin mit Slut getränfter tffchhaufen krwi
zroszone pogorzelisko, (a), krwi prze-
sike.

Sranfen, n. (ba6) napawanie, pojenie.

Srnnfopfer', n. (ba8) ofiara pokropienia, ofiara

mokra, cf. zalewka; cf. Ubacya.
Sränfrinne, f. (bie) koryto do pojenia, rynna do

napawania 1 ättofe 30, 38.

Sranffteuer, f. (bie) czopowe, g. ego, L.; kap-
szczyzna, L. unb P. Jan.

Sranffteuereinnchmcr, m. [ber | czopownik,

«.S' °-

!i r a n 6 f e c n b e n t a l transcendentalny, nadzmysowy,
przechodzcy dowiadczenie.

Sranöfcenbcnt za u Kanta: nadpojtny, co prze-

chodzi ludzkie pojcie.
Sranfitohanbrl, m. (ber) handel tranzytowy,
— przewozowy, —przechodowy.

Sranfltil) (©ramm.) czynny, przechodni, (sowo).
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StranfitorifdjeS ©cfefj prawo przechodnie, Ca).

itranftojoil, m. (ber) przechodowe co, (a).

^transparent, n. (ba8) przezrocze. Sm — w
przezroczu; adj. przezroczysty.

Stran8biration, f. (bie) przeziew, 3. S3, niewi-
doczny, DD.

(£5. wzbudzanie parowa skóry, DD.
itvanöport, m. (ber) przewóz, g. u, tran-

sport, g. u; przesyka.
StranSpOlteur, m. f ber] ktomiar (jeometryczny)

do przenoszenia katów na planie.

Stran6portireu, v. a. transportowa, przeprawi,
przenie, przewie, Fut. przewioz.

Stranöportfchiff, n. (ba8) okrt przewozowy,
statki przewozowe, statek do przeprawy, *wo-
ziebny okrt.

Strabejium, n. [ba6] rónobok, L.

Srappe, f. (bie) f. Stritt, ftujjftapfen, lad, g. u.

3:r ajp p e, m., ein hühnerartiger Sogel tSnt otis tarda)

drop', g. ia, Jar.
Strappen, v. n m. h, tpa, tupa, stpa.
Strappen, n. (ba6) tpanie, upanie.
Sra ff ant', m. (bev) roelcber bie gezogene Summe boa

bem Straftaten in Empfang nimmt, trassant, g. a,

wystawca wekslu.

Straffat, m. (ber) berjenige, auf reeichen ber SBechfel

gejogen iüirb, trassat, g. a, na którego weksel
jest wystawiony.

Straffiren, v. a. ^ierjen , cign, weksel wyda
na kogo.

Stratte, f. (bie) trata, weksel wydany na kogo.

Strau, f. (bie) f. Strauung, danie lubu; cf. Sßreufj*

$0ln. oddawiny, PI.

Straualtar, m. (ber) otarz lubny (przed którym
lub bior).

Sträubdjen, n. (baö) jagódka.
Straube, f. (bie) jagoda, grono, jagodzlna, L.
winogrono.

traubenartig gronowaty.
Straub enblnt, n. (ba6) f.

S£— faft-

SEraubenbinfen, Pi., f. fflfoorfpinncnfraut.

SSraubenbofjrer, m. (ber) SBinbebof>ver, wider na
koowrocie, — z korb, wider stolarski do
piersi przystawiony, Tr.

Straubeneirje, f. (bie) f. @khe, gemeine.

Straubenfarrn , n. (baó) dugosz, L.; cf.
f. aflonb*

traut 2).

Straubenförmtg, adj. podobny do winogrona,
(wino)groniasty.

Straub enhaut, f. (bie) bonka winogronna (w
oku).

Straubenfamm, m. (ber) szypuki gronowe na
Których wisz jagody.

Straubenftrfche, f. (bie) f. Slhlfirfcfje.

Straubenforn, n. (.baft aufenbfom , n. (ba8)

(Sat. ambrosia artemisifolia, Kl.) Boy byt po-
sypek, L.

Strau|benfaftl, m. (ber) sok winogronny, sok ja-

godowy; wino.
Straubenftangel, m. (ber) gronowa szypuka, L.

Zxa uen, v. n. m. h. wierzy, ufa, dowierza,
zawierzy. Ej; nikt mu niezawierzy ani sze-
lga, (a), cf. powierzy.

Straue iljm nid)t nie dowierzaj mu; trau fchau

roem niedowierzaj kademu; cf. Dmbr. 73.

wierz, ufaj , ale bacz i wiedz komu. Er. roz-
broi cztery puki , widzc , e im ufa nie-

moe. 9lid)t recht — nie dowierza.
2) —, al@ v. a. heiraten machen, briefterltch ein«

fegnen, copuliren, lub da, zczy lubem, udzie-
li bogosawiestwo lubne.

Sich trauen laften lub bra.
Strauer;, f. (bie) aoba, al, g. u; tiefe — gruba
aoba, Krsk. — anlegen aob przywdzia,
(a); *uaobi si, w aob si ubra, L. wzi
aob na si'; in 3fó- =aobny.

Srauerbirfe, f. (bie) brzoza paczca, f. .ftangelbirfe.

Strauerbrief, m. (ber) list aobny, — donoszcy
o mierci.

Strauerberfe, f. (bie) caun, g. u, nakrycie aob-
ne truny i mar.

Strauerfall, m. (ber) przypadek smutny, — a-
osny. 2) aobny przypadek.

SSrauerflor, m. (ber) krepa, kir, g. u, czarna a-
obna gaza.
Er,, oficerowie krep nosili, Ca).

Srauergebicht, n. (ba6) elegia, pie aobna;
cf. duma; cf. tren.

Ärauevgerüft, n. (ba6) katafalk, g. u.

Strau erg efang, m. [bev| pie aobna, elegia,

duma; cf. tren.

StrauerhauS, n. (ba8) dom aobny; cf. dom a-
oby.

Strauerjahr, n. (ba8) rok aoby.
Srauerfleib, n. (ba§) suknia aobna; cf. a-
obna szata. 3Sn — ern aobno przybrany; j.

33. Senat, Rada Stanu i wszystkie wadze Rz-
dowe alobno prz3'brane, Ca).

Srauerfutfche, f. [bie] kareta aobna; cf. wóz
pogrzebowy, (a).

Strauerlieb, n. (ba8) tren, duma, pie aosna.
Strauermahi, n. (baó) stypa, uczta aobna.
Stianermantel, m. (ber) paszcz aobny.
iEratiermufif, f. [bie] muzyka aobna.
Strauern, v. n. m. 1). aob nosi, über etroaS —
aowa, opakiwa, smuci si, smci si,
trapi si, frasowa sie. Ej. er trauert nad) ber

SRutter aob nosi po matce, (a); tief um einen

trauern grub aob nosi po kim.

Strauern, n. (ba§) al, aoba, aowanie, smtek,
grofjbolnifci); smutek ift üblid)er

Srauernachricbt, f. (bie) doniesienie aobne, —
smutne.

Srauerpferb, n. [ba8] ko aobny.
SSrauerrebe, f. (bie) mowa aobna, mowa po-
grzebowa, *parentacya.

Strauerfchmucf, m. (ber) strój aobny.
Srauerfpiel, n. (ba8) trajedya , cf. smutnogra,

SSÖhm ; tragiedya.

Sra U erb Oli, aosny, peen aoby.
Srauerroeibe, f. (bie) wierzba paczca.
Srauerroagen, m. (ber) wóz pogrzebowy, (a)

1830.

Straucrroeib, n. (ba8) paczka, narzekalnica, za-
obnica.

Hrauerjeit, f. (bie) czas aoby.
Traufe, f. (bie) ba8 bom Dache herabtropfeube SBaf*

fer kapajca ober ciekca z góry woda; 2). —

,

ber Ort auf ber Erbe auf welchen ba8 herabtroftenbe

SBafter fällt, okap, g u, niby kpiel, f. 9cuft.

ober 'kpielisko, *kapalnia, wodospadnia.
3) —, bie Dad)i'inne, ryna; cf. spadek wody z

dachu, B. §lu8 bem Segen in bie — fommen ss

deszczu pod rynn przyj, poprawi sobie z
pieca na eb.

träufeln, häufen, v. n. m. h. kapa, ciec bon
ciek, sczy si, kroplami, kapkami pada,
kropelkami spada. — v. a. kroplami spuszcza.

Straufred)t, n. (t>a8) prawo okapu, — cieku
wody, — rynny.

Strau frinne, f. [bie] rynienka okapowa.
Straufreein, m. f Secfmein.

Straugebuhren, pi. f. opata od lubu, lubne, g.
ego.

Sraultd), adj poufay.
Strau lid) feit, f. (bie) poufao.
Straum, m. (ber) sen, g. snu, mara; im SEraume we

nie. Einem au8 bem — e helfen, b. i. jemanoen
Surechtroeifen , feine 3meifel löfen owieci , obja-
ni kogo, wyjani komu co, z bdu kogo wy-
prowadzi, z letargu ocuci. SIräume finb SSraume
sen mara, Pan Bóg wiara. SDer — trifft ein,

geht in Erfüllung wyjawia mu si sen; sprawdza
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mu si sen. Sluf Sräume Tjaltcn snom wierzy.
Gill fcböner — sodkie marzenia, Aut.

Sraumaußleger, m. f. Srauinbcuter tumacz snów.
Sraumbtlb, n. (baö) mara.
Sraumbud), n. [baß] sennik, g. a, ksika wy-
kadajca sny.

Sraumbeuter, m. (ber) wyjawiacz snów, Cal.;
wykladacz snów, tumacz — , — *wykadca,
wróek i cf. L. sennikarz, *niarz, eig. raumer,
Jcborf) bei ben Sllten audi Sraumbeuter.

SEraumbeute rei', f. (tie) senna nauka, wykadnia
snów, wykad snów.

Sraumbeuterin, f- (bie) wykadaczka snów.
Slräumen, v. a. unb n. ni si; cf. marzy ober
marzy si.
Gr. fo etmaß bnvf man fid) bon eud) nicht träumen
laffen podobne przypuszczenie do was zastoso-
wa si nie da, (a).

3d) lief/ mir fo etroaö gar nicfjt träumen ani rai si
o lem nie nio.

Sräümenbe, m. (ber) marzcy, marek.
Sniumer, m. (ber) marzyciel; — ein fd)lafriger

SDtenfd) drzymek, drzymaa; rozespany; cf. L.
*sennik, ift eig. Sraumbud), *niarz, snowidz,
(@enef. 37, 19,

' Gbangel. Siibet mistrz snów, nad)

Wujek widosen, g. sna) marek, sny miewa-
jcy, podlegy marom, j. SÖ. politycznym, (a)j

cf. Hoss. snowid, snowidec.
3! räumerei, f. (bie) przynienie, marzenie, uro-

jenie, przywidzenie-.

SSräumerifd), adj. bem JErautn unb beffen 3"ftanbe
fjniicr) drzymicemu podobny, drzymliwy; bon
©adjen marny, urojony.

Sraumgeficht, n. (baß) mara, widmo, widzenie
we nie, wizya, widziado w nie.

Traumleben, n.'(baß) ycie senne.
SEraumfeher, m. (ber) widosen, g. sna, snowidz,

g. a.

Sraun, adv. rbahrhaftig, getvifj, *wier, za prawd,
zaiste, w istocie.

Gj. próna to, niech mi, wier, jako kto chce
aje, niemasz dzi w Polsce jedno kupcy, a ra-

taje, J. Kcbn.
2rauvebe, f. (bie) mowa lubna (ksidza przy

daniu lubu).
SXraurig, adj. smutny, aosny, smtny. Gj. wino

strapione serce rozwesela, Krsk.; traurig ft) erben

zasmuci siei cf. posmutnie, (a) 1831; — ma*
dien zasmuci, zasmuca.

SEraurigf eit, f. (bie) smutek, g. tku, ao, smtek,
enitno, frasunek, zasmucenie. ©ottliche —
smtek wedug Boga. SBeltliche — smtek we-
dug wiata. Die feuern roollen bie gorm smu-
tek bor smtek borjieben.

Sraurlng, m. (ber) piercionek lubny, piercie
lubny, obrczka lubna.

Iratlfchein, m. [ber] zawiadczenie lubne, me-
tryka lubna; cf indult, truszyn, ^Jr.^Pollt. po-

zwolenie do lubu, pozwolenie do eby.
Sraut, adj. fehr lieb, roerth miy, drogi, uko-

chany.
Srauung, f. (bie) lub, g. u; cf. oddawiny, lu-

bowiny, P.
Gr,. niechciellmy odwleka lubowin naszych,

LSIl.i kopulacya. — ba9 Sratien dawanie
lubu.

Srauüngßrebe, f. (bie) mowa lubna, exorta

lubna.
Srabeftie, f. (bie) trawescyja Tr. przerobienie,

przeksztacenie pisma powanego na artobliwe.

Sreber, $1. f.
Sróber sodziny, Pi., mot, moto.

2 reden, v. a. f. jichen cign.
£recffd)üte, f. (bie) trekszuta, szuta (komi ci-

gniona).

Sretffeil, n. (baß) polka (lina do cignienia o-

krtów).

Sreff, ni. (ber) ein berber ©chlag, raz, g. u, ude-
rzenie, guz.

2) 3n ber frj Äarte, trefl; = adj. treflowy
np. walet, ber Jreffbube.

Sreffen, v. irr. a. unb n. m. h., Praes. id) treffe,

bu triffft, er trifft, Imperf.' id) — , er traf, Conj.
bafj id) — , er träfe, Imper. triff, Part Praet. ge«

troffen, mit einem Schlage berühren, erreichen trafi,

ugodzi, uderzy.
2) —, Semanben treffen, b. i. ihn an einem Orte

perfonlid) gegentbärtig finbeii natrafi, znale, za-
sta kogo, zdyl a ; napa, przyj na kogo,
spotka kogo. ©id) — spotyka si.

3) -, beranftalten, burch SScranftajtung erreichen

rozrzdzi, przysposobi, uczyni. Slnftalten

treffen urzdzenia porobi, ustanowi, przygoto-
wania robi , cf. zarzdzi potrzebne rodki,
(a) 1829. Gin 3Bahl — zrobi wybór, ustano-
wi.

Gr,. 2uif ein .£>aar treffen ani na wos nie chy-
bi. Sfammer hat mid) getroffen utrapienie przy-
szo na mi. Gin äßahl treffen wybór uczyni.
G6 traf mid) baß Unglücf spotkao mi nieszcz-
cie.
66 hat fld) getroffen zdarzyo si, [przydao si.
Die Helhe ftnrb bid) treffen przyjdzie na ciebie

kolej. G6 trifft bid) to na cie spada ober przy-
szo. Daß Sooß hat ihn getroffen los pad na nie-

go. Irie haben getroffen zgade Pan
Gr traf ben Sßhilifter an feine (Stirn a ugodzi Fi-
lislyczyka w czoo jego, tak i utkn ka-
mie w czole jejo, 1 ©am. 17, 49.

Daß 3'fl treffen trafii do celu ober w cel. Daß
©chiff traf auf eine flippe okrt uderzy ober

wpad na ska; cf. okrt wlaz na hak, na raf.
Daß ©ilbnifj treffen trafi obraz, dobrze oddawa.
Diefer äRaler trifft gut [malarz ten dobrze trafia}

cf wyrazi dobrze.

Daß Sooß ftjarb getroffen pad los na —

.

Sreffen, n. (baß) spotkanie, bitwa, batalia, po-
tyczka; potrzeba, altpoli.; walka, eig. ber Äampf
utarczka, eig. baß ©djarmütjel; cf. zraenie, 9iuff.

Gin — liefern stoczy ober zwie bitw. 2)

szyk Daß SJorbet treffen przednia stra, awan-
garda. Daß Hintertreffen tylna stra, aryergarda.

Sreffenb, adj. trafny; adv. trafnie. Daß Sreffenbe

feiner SJenierfungeu trafno jego uwag; dobitno.
Sreffer, m. [ber] wygrana, wygranka, trafna, L.j

tiefer, g. a.

Srefflid), adj. borjgllch, borrefflid), wyborny, prze-
dni, trafny, wymienity, znamienity, zacny.

Srefflichfeit, f. (bie) wyhomo, trafno, wy-
mienito, znamienito.

Srcibbeet, n. f. ättiftbeet, inspekt, g. u, parnik,

Bluff.

Sreibeiß, n. [baß] kra, lod pywajcy.
treiben, v. irr. a. m. h., Imperf. idr; — , er trieb,

Conj. bag ich — , er triebe, Imper. treibe, Part.

Prt. getrieben, beiuegen, in Seroegung bringen, ben

Drt beränbern madjen unb jlbar burd) ©chlagen ober

©tofjcn; pdzi, goni, gna; auß einem Orte —
wygna, posuwa , mobili — zapdzi, pcha,
popycha, eig. ftofjen; pogania; cf. powodzi;
Gj. serce mi na co wielkiego podwodzi fagt

Klorinda f.
PK. 332. — }u etft)08, przymusza,

skania do czego. Giueil treiben, antreiben na-
pdza, nagania, nagli, przynagla kogo; cf.

przyniewala. Gtmaß fehr beit, ju meit, auf baß

hód)fte treiben daleko co posun, posuwa, cf.

zapdzi si, przebra miar, za nadto sobie

pozwala; cf. wysoko co wyprowadzi, cf. do

najwyszego stopnia przywie. Gj. jak da-
leko Insurgenci posuwaj okruciestwa swo-
je, (a).

m

'

Gin ©efdjäft treiben bawi si, trudni si czm.
©bafj treiben arciki stroi .ftanbel treiben han-
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diem si trudni, RS. SIcferbau treiben chodzi
koo roli, Pielgrzym» bawi sie rolnictwem.
83iebjucht treiben zajmowa sie chowem rogaci-
zny, (a). 65. prowadzili jak w czasie pokoju
swoje zatrudnienia rolnicze fie trieben ihre 2Ccfer=

roirtbfchaft (a), ©ie treiben bafTelbe ©efcbafte odda-
j sie temu zajciu, (a), zajcie SSefchaftigung.

^urerei treiben kurewstwem si bawi, dopu-
szcza si wszeteczestwa, po kurwach cho-
dzi, wszeteczestwa si j, PK. 11)2

©pott treiben igrzysko czyni z kogo, arciki,
mieszki stroi, (fin ^anbroerf treiben bawi si,
trudni si rzemiosem, narabia, sprawowa
rzemioso.
Die Slrjeneitunbe treiben bawi si lekarska sztu-

k, prakiykowa jako lekarz. Da8 SBerf be8

•£>errn treiben dzieo Paskie sprawowa. 33or=

roitj treiben niepotrzebnemi rzeczami bawi si;
cf. kusi si o marne rzeczy.
SSom SBinbe getrieben od wiatru pdzony. ©etrie»

ben bon heftigen Seibenfchaften miotany gwato-
wnemi namitnociami, SP.
©etriebene Sirbeit wypuka robota; cf. *wypukla-
sta ober bietleicht dta — , wybijana robota.

II) — , v. n m. f. unb h., fortbewegt roerben, be=

fouberS bon leblofen Äörpern a!8 bon ben ©eroacbfen,

merflich ftarf machfen bon ©eroachfen wypuszcza,
wypdza, wydawa odrole?
ferner: auf bem SBoffer treiben pywa, pyn na
wodzie; cf. ba8 Sßoln. dryga ober drga, baher

drygawka; cf. (Sat. dirigere, cf. fclattbeufch : bri«

»en, by miotanym na wodzie. (Sin Jonnenbanb
treiben wbi obrcz. Srbroeifj treiben pdzi, wy-
pdza poty. (Sin 8iab treiben obraca, porusza
koo.
Stuf bein SBaffer treiben rzuca ober miota na
wodzie.

treiben, n. (ba6) zapdy, PI.; g. S3. Naladowa-
nie pochych zapdów za faszywym cieniem
rozkoszy, Aut., zabiegi; czynno, zajmowa-
nie si czm.

Jreiber, m. (ber) naganiacz, poganiacz, (1001)5
przymusiciel, napedziciel, pobudca, gwatownik,
cf. dojedacz, wyganiacz zwierzyny z krza-
ków.

Sreib färbe auch ©cbtoallfarbe, f. (bie) bie ©chrotfäure,

rozczyn jczmienny, Tchn.
SreibbauS, n. (ba) irebauz, cf. (rebhauz, (a);

ciepodom, g. u, cieplica ogrodowa, ani beften

roli niarnia, *krzewodom, L; wygrzewnia,
S3ÖI)mifd); cieplica, Stuffifch; cf. figarnia , oran-
erya.

Sreibholj, n. (ba8) ba8 glojjljola spawne drzewo,
pawione — ,

pywajce — 5 2) — ,
pdne drze-

wo, przypawne — , b. lone —, ober uniesio-

ne —

.

Jreibhunb, m. (ber) ogar pdowy, L.; — pies

goczy.
Sreibjagb, f. (bie) baS Sreibejagen, owy zganiaw-

cze, owy z gonieniem, obawa, naganka.
Sreibleute, PI. ludzie spdzajcy zwierzyn ob.

— wystraszajcy, — tuka.
Sreibofen, m. (ber) piec szmelcarski.

Sreibfanb, m. f. Sriebfanb, pulchny —, letki —

,

lóny piasek; om beften kurzawka, SBj.

Jrtibroerf, n. (ba8) im .gmttenbaue baöjenige S3iei

roetdjeö baS ©ilber auf bem hohen ober ©ticbofen an

ftch gejogen bat unb ternach burd) ba8 treiben roie*

ber eon bemfelben gefd)ieben roirb oów' od srebra
na piecu hutarskim przycigniony , a potem
przez pdzenie znowu od niego odczony; cf.

tryb?, pdzido, S3ohm.
Sreibjeug, n. (ba8) ein ©arnfatf, ber bom roeit unb

hinten enger, bie 9teb= unb gelbr)üf>ner in benfelben

311 treiben^ unb fie hernach ju fangen; ber Rainen
matnia, sie w która kuropatwy napdzaj.

Mrongovius, Deutsch -Pola, Wörterbuch. 1. Z Lief.

SreibeUeine, f. (bie) pólka ober pulka. (Sr. pul-
ka od holowania statku sni 130.

Sreibedl, v. a. trylowa, holowa, cign (o-
kret).

Sreibelroeg, m. (ber) tryl, droga do holowania
statków.

Sremmer, m. gadnik, Tchn.
Jtremulant, m. (ber) ein bebenber Son, ein (angfamer

Slider, tremulant, g. a, trel, glos trzscy si,
tremula.

brennbar, adj. rozdzielny, rozczny, rozjtny.
Srennbarfeit, f. (bie) rozlczno, cd rozwizal-
no, 3. S3, maestwa, A u t. n ow cf. rozjtno.

Sretinen, v. a. rozdzieli, rozczy, rozprzdz,
rozprzga, rozdwoi, rozróni; ©enaf)te8 —
pró, rozpró; dzieli, przedzieli, odgraniczy.
@r. rozprzdz tych dwóch przymiotów niepo-
dobna bez oczywistego ich uszczerbku, a pra-
wie zniszczenia, SP.; serca strapionych ko-
chanków, które duma lub przesd rozprzdz
usiuje. Kraj. (Sj. bie SBüfte trennt "§legt)pten bon
bem übrigen Stfrifa puszcza odgranicza Egipt od
reszty Afryki, (a), ©ich bon einem trennen od-
czy si od kogo, rozczy si z kim, roz-
sta si, rozej si z sob.
Das Äleib trennen pró ober rozpró sukni.
Die (Sl)e trennen maestwo rozwiza, Aut.
now.; cf. rozpró maestwo, SPP. 1. Theil
206; Sich bon ber grau — rozwodzi ober roz-
wie si Der Sob trennet Seib unb ©eele mier
rozcza dusze z ciaem. Da8 SSnffer trennen

rozdzieli wody. (Sp. Bratnie narody których
adne uciemienie rozdwoi nie jest w sta-

nie, (a), rozdwoi gem. bon feinblirher Trennung.
Srennpunfte, Pi. (rema, znak rozczenia.
Trennung, f. (bie) rozwiedzenie SSj. rozczenie,
odczenie, rozdzielenie; dzielenie, eigentlid)

Stellung; odszczepienie, eigentlid) ©palturtg; ro-
zerwanie, eigentlid) ber Stifj, 3eireifjiing; rozwód,
g. u, eigentlid) ©cf)eibung bon (Sheleuten; rozdwo-
jenie, eigentlid) halbire;, in gtnei ©tticfe tfjeilen;

rozdwoiny , PI.; cf. rozbrat; 3. S3. — ober roz-
czenie ciaa z dusz, 'L.

—
' in ber Sehre

schisma, odszczepiestwo, rozrónienie, roz-
dwojenie religijne, prucie.

Trennung bon 3emb. rozstanie si, rozczenie
si z kim.

SrennuugÖftunbe, f.(bie) godzina rozczenia si.
Srenfe, f. (bie) ein leichter ^ferbesoum, beffen SKunb»

ftücf oI)iie ©taugen ift, trezla, trzelka, gatunek
letkiej uzdy na konia, udzienica, eigentlich bie

«fralfterj; wdzido, eigentlid) ba8 ©ebij) am »Pferbe*

jaume.

Sr e pan, m. (ber) ein S3ohrer ber SBunbarjte in ©e*
ftalt einer Stennfpinbel, bie .grnfdjale iu SJerrounbun«

gen be8 ÄopfeS bamit ju burcl)bot)ren trepan, g. u,

wider cyrulicki do przewiertywania czaszki
gowy uranionej, *trepanido.

Srepaniren, v. a. trepanowa.
Sreppe, f. (bie) schody, P(.; cf. SSolfityn. trepy iu

ebler S3ebeutung. Da8 beutfd)e felbftift mit drab'

Ober drabina berroanbt.

Sreppengelanber, n. (ba6) porcz schodowa.
Sreppenftufe, f. (bie) schodek; schodki pi., sto-

pie u schodów.
Srefdjaf, n. [ba8] treszak, g. a. tryszak, L.

Stref orf d) ein, m. (ber) bilet skarbowy, "trezorszyn.

SreSpe, f.
f. Dort; 2) — , ber Dtaben, kkolnica

czarnucha ytna (Sat. agrostema githago). 3)
—

f.
Dollgerfre; 4) —, bielt. owsik; cf. kostrze-

wa, ©emeine — f. Dort. 8Beid)e — f. gelbbreSpe ;

taube — f. ©auchhaber, 2) f. S3ergtre8pe. ©rof^e —
f. guttertreSpe.

Sreffe, f. (bie) galon, g. u, cf. Sßr. « srjoln. tresa.

Sreffenhut, m. ,(ber) kapelusz z galonem, — ga-
lonowany.

49
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9)cit Ireffen befetjt galonowany.
Irefier, Pi., bie bon ben auSeprejjten SBeintratiben

nbiifigcblicbcnen hülfen unb Äamme wytoczyny z

winogron.
Ircfterroeiii, m. (ber) Iura, wino z wytoczyn, L.

Stetbütte, f. tokarnia, Tchn.
Ireten, v. irr. a. m. h. unb n. ni. f.,

Prs. id) trete,

bu trittfr, er tritt, Imperf. id) — , er trat, Conj. bafj

ich — , er träte, Imper. tritt, Part. prt. getreten st-
pa, stpi, i, depta, przystpie, nadepta,
toczy, tratowa, wstpowa, wstpi, stan,
sta przy kim (ju einem hin —).

6$. Siei Seite treten na stron ustpi; cf. na
ustp pój.
3n etroaö treten wstpi, wle w co, wchodzi
w co.

Die Ihrcinen traten ifjm in bie Singen zy mu sta-

ny w oczach.
25er ©aft tritt in bie SSaume sok wchodzi w drze-
wa. 3n ben (Shefranb treten wstpowa w stan
maeski; cf. wstpi w maeskie zwizki.
Sn Dienfte treten w sub wni, zacign si;
j. S3, awanturniki w sub towarzystwa za-
cigaj si, (a).

3n ein 2tmt treten zacz urzd, wstpi na u-
rzd.
Sin ba6 genfter treten przystpi do okna, w ok-
nie stan.
Stafjer treten bliej przystpi, zbliy si. StnS

öfeuer treten przystpi do ognia.
(finem ju natye treten obrazi kogo czem, ubliy
sawie czyjej, ublia komu.
Die SSaige treten kalkantowa , miechy depta,
üblicher tratowa miechy, SBarfd). Den Ccl)tn tre«

ten glin depta.
Den Äoth auf ben ©ajfeu treten depta boto po
ulicy.

Sluf etoaö treten wstpi, stpi na co, wstpo-
wa po czem.
Stuf bie gü&e treten stan na nogach} 2) wsta
pi ober wie na nog, udepta kogo. Der
£ahn tritt bie |>enne kogut depce kur, trzebi
kur. Die Weintrauben ober ben SBeiu treten wi-
nogrona wytacza, toczy, tratowa. (?r hat

fiel) einen ©putter, einen Dorn in ben gufj getreten

drzazg, cier wbi sobie w nog.
Die ©chuhe fchief treten wydepta trzewiki. Da6
^fiafter treten bruki zbija, t. j. wóczy si ober
wasa si po ulicach

Silo Mittel treten porednikiem by, pogodzi
rozgniewanych; cf. SBarfch. wni w sposób
jakby ich pogodzi; -cf. bie eig. aber nicht mehr
übliche 83cöeutung w porodku stan. 9)iit gü=
fjen treten nogami stratowa ober — przydepta,
fig sponiewiera, pomiata czem.

Iretrab, n. (ba8J koto chodziste, L., koo do de-
ptania, SBj.

Ireu, adj. wierny, a, ej 2) — , adv. wiernie.
Gin treue Slbfchrlft wierna kopija; cf. wierzy-
telna kopija, eig. beglaubigte —

.

3u treuen Rauben geben do wiernych rk odda,
zwierzy rzeczy do zachowania komu; treue

«£>anb geht burchg ganje Sanb wierna rka wsz-
dzie si pomieci (a) 1835.
©ott ift treu unb fein Söfeö ift an ihm Bóg praw-
dziwy jest a niemasz w nim nieprawoci; treu

bleiben wiernym zosta komu, zachowa wiar
komu; treu erfuiiben rocibcn wiernym by znole*-
zionym.
Sm gcringfien treu fcitl by wiernym nad matem.
©id) treu bleiben pozosta zgodnym ze sob.
9Ud)t treu bleiben mija si z czm.

Ire u brud), m. (ber) zamanie wiary, wiaro-
omstwo.

Ireue, f. (bie) wierno, wiara 65laube; prawda,
eig. Wahrheit; szczero, eig. SJufrichtigfcit, Sautcr*
felt; — halten zachowa wierno , wiaje, eig.

©laute, ober wiary dotrzyma, — belucifeit oka-
za wierno. 68 ift rueber ©laube nod) — nie-

masz ani wiary ani sumnienij. Sluf — unb
©lauben na wiar, dowiernic. 83ei meiner —

!

na poczciwo, zaprawd, zaiste, na sumnienie
zapewniam, pod przysig, dalibóg, $ßr. ^Sßoln.;

jak Boga kocham.

Ireugehorfam stale posuszny.
Ireugefinnet, adj. szczerze ob. rzetelnie mylcy.
Iveuhcrjig, adj. ou8 überroiegenbem 3ötrÄuen ju

einem anberii bertratilid) in Gntbetfuiig foleher Dinge

bie ihm felbft nad)tl)cilig roerben föntiten unb bariu

gegrfmbet dobroduszny, 3Bg., naiwny, prostodu-
szny, nadszczery, szczery, otwarty, dobromyl-
ny, niedyskretnie wynurzajcy tajemnice serca

swego, zbyt wylane serce majcy, serce na
kocu jzyka majcy.

Sreuhersigfeit, f. (bie) dobroduszno, naiwno,
szczero ober szczerota, Sz an.; zbytnia ot-

warto serca.

Ireulich, adv. wiernie, rzetelnie.

Ireulo6, adj. wiaroomny, zej wiary, niewiern3r
,

zdradziecki, zdradliwy, przeniewierczy. (Sr.

przeniewierczego miasta N. wybawca Jan III,

Pam. 3d) hnirbe treuloS hanbeln dziaabym prze-
niewierczo, (a).

Ireulofer, m. ein przeniewierca, (a).

Ireulofigfeit, f (bie) wiaroomno, £a wiara,
niewierno, przeniewierzenie si, zdrada, od-
stpienie, wiarotomstwo, przeniewierstwo.

Iriangel, m.
f. Dreiecf, trójkt, g. a, <*tryaogu,

g. u.

Ir i buli ren, v. a., beunruhigen, ängftigen, quälen,

plagen, läftig fein, da si komu we znaki, doku-
cza komu, zaskwiera komn.

Iribunal, n. f. ©erid)t8hof, trybuna, g. u.

Iribüne, f. (bie) Ötebnerbühne mównica; 2) — für

3ufd)auer ganek wywyszony.
Iribut, m. (ber) cine Slbgabe, befonbei'6 bon einem

bcännmgenen SSolfe haracz, g. u, da, f.; danina,
hod, g. u, pobór, trybut, g. u.

Ir id) ter, m. (ber) lejek, g. lejka; lej, g. leja ein

grofjer —

.

Irichterförmig, lejkowaty.
Srieb, m. (ber) g. be6 — be6, PI. Iriebe, bie jungen

©cböfjlinge eineö S3aume8 ober ©eiucid)fe6 ped, g. u,

3. S3. — drzewa.
(£g. sil do formowania pdów potrzebna, Syl-
wan.

2) —, bie ^anblung beS 3!reiben6, pdzenie, gna-
nie, befonber8 ba6 Red)t fein Sieh an ober burd) ei-

nen Ort ju treibet! wygon, g. n.

3) — , baSjenige roa6 getrieben toirb, g. S3, ein —
Dchfeil pdziwo woów, stado woów, gromada
woów; eine beerbe trzoda, stado, gromada.

4) — , ber 3»fifiiiD ba ein Ding treibt popd, g.

u, impet, g. u, tryb, g. u. Sin ©chiefjgemeijr hot

einen guten — fuzya ostro bije, ma dobry pd,
— dobrze ober daleko niesie.

5) — , uneig. bie S3eftimmung ber Ärnft eines le*

benbigen ®efd)opfcS, nad) meldjer fie mirffam ju Ner»

ben fid) bemü()t, für Slntrieb, ftarfe Steigung, .&ang,

popd, g. u, skonno, f.; Gr. einen Srieb troju

i)aben poczuwa si do czego; cf. sposobno,
dno, spryna, ch, cf. skoma, odezwa, f.

©efd)lcd)t8trieb popd pciowy, szczególna odezwa
do pci polubnj, DD.; pocig, instynkt, na-

tchnienie, duch, pobudka, chciwo, pdzenie,
pobudzenie, mio.
— juiii ©tubiren ochota do nauk ober skonno
a u cl) mio do nauk.

Sri c be l, m. (ber) ein SBeifjeug gum treiben, befon*

bers bei ben S36ttid)eru bie Weife bamit anzutreiben,

klin bednarski (pod szlog podoony). 2) — an

ben ©pulribern ber frumme 2fnn an ber SBefle bie«

feibe unb mit i&r ba8 »tab umjubrefjen, in unbent
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Raden bev ©refiling ober bie ffttvOel krzywa ra-
czka do obracania, korba, rkoje.

Srlebfeber ,_ f. (bie) spryna, fig. pobudka, po-
wód, bodziec, g. bodca.

Sriebbammer, m. (ber) tpy motek do klepania
elaza.

Sricb

f

raft, f. (bie) sil poruszajca, — pdna.
Srjiebrab, n. Cbaö) pdne koo, ober rozpdowe

kolo, SBj , *pdzido, spryna, powód, *rucho?
L.; *ruchado, *obracado.

SEriebfanb', m. (ber) ulotny piasek, piasek miaki
ober lóny, cf. kurzawka, SBj., cf. cieky pia-

sek , (aa). 6j. w gb' ciektych piasków, i

botnych zatopów, rozkaza wpdzi sto tysi-
cy palów, (aa)j ruchomy piasek; Wir piasko-
wy, cf. ©Ohm. sypki piasek w górnictwie na-
zywa si kurzawka , kiedy kopic trafi na
piasek z wod sczcy si, SSj.

Sriebftetfen, m. (ber) ber ©tab im ©rifling, ber

Äumpf, cewkowa!, g. u, L.
Sriebwerf, n. (ba8) maszynerya, mechanizm ruch
sprawiajcy.

Triefauge, n. (baS) oko ciekce.
triefäugig, adj. ciekce oczy—, zowate oczy
majcy, kaprawy L.

Sriefaugigfeit, f. (bie) kaprawo (oczu), cie-

czenie z oczu.
Sriefen, v. reg. nnb irr. n. m. h., Imperf. id) —

,

er triefte auch troff, Conj, bafj id) — , er triefte auch

troff, Imper. triefe, Part. Prt. getrieft auch getroffen

= in langfamen Sropfen herabfallen kapa, Pr a es.

kapi, ciec, sczy si, la si z czego.
<?$. ©eine gufjftapfcn "triefen bon gett cieszki
twoje skrapiasz iustoci. 68 triefet przecieka
ciecze z czego. ©ie Siafe trieft il)in kapie mu,
pynie mu, ciecze mu z nosa. ©ie SBolfen trie=

fen oboki spuszczaj deszcz; triefenbe tfugen cie-

kce oczy, zowate oczy, pczy pynce; triefenb

naft zmoky e a kapie.

Sriefen, n. (ba6) kapanie, cieczenie, pynienie.
(Sr,, er trieft bom Salut ju krwi ciek, P.
Kchn. 214.

Kriegen, v. irr. n. in. h
, f. trugen.

Sr if glitt), adj. f. trüglid), mylny, zawodny, a, e,

zdradliwy, a, e. (Sr. mylna nadzieja, SP.
Srier, eine ©tobt, Trewir, g. u.

SErierifch trewirski.

Sr i e je, f (bie) eine JRofle, ©d)eibe ober fflab, eine

Saft über biefelbe in bie -£»ohe ju sieben; ingleichen

eine SBinbe Saften baran aufziehen tryca, rowek
w bloku na sznur, kluba, ((Sat. trochlea).

Sr i ft, f. (bie) wa8 getrieben wirb* nur bom SJiehe fur

.§erbe pdziwo, SSarfch.; stado, trzoda; 2) —

,

ber Ort Worauf baS SSier) getrieben wirb, ber SSieh*

Weg, bie Siiehtrift, wygon, g. u, cf. skotnica aud)

skomik, L. 3) — , bie Sjut, Seibe pastwisko.
Sriftgelb, n. (ba§) wygonowe, g. ego, paca za
wygon.

Sriftgercchtigfeit, f. (bie) prawo wygonu.
triftig, adj., mas treibt, b. i. lebhaft auf ben SSiflen

Wirft, Iftart, Wichtig, dobitny, dosadny, wany,
treciwy, dowodny, silny.

Sriftigfeit, f. (bie) dobitno, dowodno, moc,
sita, cf. skuteczno.

Sriftrecht, n. (ba8) prawo wygonu.
Srigonometrie, f. (bie) trygonometrya.
Srigonom etrifd), trygonometryczny.
Sriller, m. Cber) trel, g. a, *gorga, L,; trzsie-

nie garda, wycwerk ober wywierk, L. SBil*

ber - f. Slcferfenf.

Srillern, v. n. m. h. trelowaj cf. trylowa, Orz.
bia.5 trele wywodzi, trz gardem, wy-
cwerkowa, terlika, *gorgi wyprawia, prze-
pierowa, L.

Sri! lid), m.
f. ©riHicfi, drelich, g. u.

Sriltion, f., eine 3ahl bon taufenbmaltaufenb SSiftio*

nen ober eine SRillion Millionen trylion, g. u.

Srinitarier, m. (ber) trójboanin L.
;

2) — , try-
nitarz, g. a, trojczak, L.

Sri nita t, f. (bie) wita Trójca.
Srinfbar, a d j. dobry do picia, zdatny do picia}

ci'. B. pity, co mona pi} *pijny, *pijalny.
Srinfbecher, m. (ber) kubek z którego si pije.
Srinfbmber, ni. (ber) kolega od kuila.

Srinfen, v. irr. a. unb n. m. fi., imperf. ich — , tr

tranf, Conj. bafj id) — , er tränte, Part Prt. ge*
trunfen pi, Prs. pije.

9cachtrinfen popi, popija; 5. S3, herbat z mi-
tkwi popi, DD.
(Sr. ©ejunbheit hinten pi na zdrowie ober — za
zdrowie, toast ober zdrowie speni. äJMjjig

tiinfen miernie pi; übermäßig trinfen zbytnie
pi.

Srinfen, n. (ba8) picie. 2)—, ba8 gewöhnliche @e*
tränt napitek, g. — tku

Srinfer, m. (ber) pijcy, pijak, lykacz.
SErinfgefcijj, n. (ba8) naczynie do picia, naczy-

nie *pijalne.

Srintgelag, n. (bag) pijatyka.
Srintgelb, n. (baeO trynkal (In 6ontracten), trynk-

gielt, g. u, tryngield; hoflid): rckawiczne, g.
ego; cf. gratka. (Sr. wol na reszcie i tryn-
gieltu odstpi, Aut. — geben da na piwo.
©a haft bu ein — oto masz na piwo. ©in —
geben um fiincingelaffen 311 Werben przepustne da.

SErinfgefellfchaft, f. (bie) kompania ober towa-
rzystwo ob. posiedzenie pijcych.

Srinfgla, n. [baS] szklanka, szklenica.
Srinttjaue, n. (baö) szynkownia.
Srintlieb, n. (bau') *pijana arjjka, piew przy

kieliszku, piosnka wesoa, — przy piciu, pi-
jacka pie.

Srinfluft, f. (bie) ochota do pici^j.

Sri uff chale, f. (bie) czara, czasza do picia.

Srinffpruch, rn. (ber) toast, f. Soaft.
Srittfftube, f. (bie) szynkowna izba, izba gdzie

pij-

Srinffticht, f. (bie) chciwo picia, pijastwo.
SriutWaffer, n. (ba8) woda do picia.

Srio, n., ein mufifalifcheS ©tücf, mit brei concertiren«

ben Stimmen, befonberö eine ©onate biefer Slrt

tryo.

SSribet, m. (ber) eine feine Crbe in ©eftalt eines ©tei»

ne8, welche jur politur fefter .Körper gebraucht wirb
trjr pela, trypla.

Sri bel, nur in 3«f«""menfe^ungen, au8 bem Sateini»

fdjen triplus: potrójny, 3 S3. SripelaUianj, bie,

zwizek potrójny, — trzech mocarstw.
SEripelfraut, n odmiennik ober odmtenikwiat.
Sribp, m., eine Slrt 3e»ge8, Welches einem feinen %tU

bel gleicht, ber Sripbfammet trypa, trypi cf. trybt,

g. u.

Srippeln, v. n. m. fi., biele unb tleine Schritte ma*
eben, bie güjje im ©te|ea furs unb oft aufheben ohne
bon ber ©telle ju fommen drobno stpa, dyrda
Ober derda, drepci, drepta.
SBo trippelft bu hin? hecie pecie, gdzie idziecie?
bdry, mdry, na holedry.

Srfpber, m - Cber) trypa, tryper, g. pra, choroba
lubiena, rzeczka.

Sritt, m. (ber) bie £anblung be8 SretenS, einzelne

S3eWegung ber güfje im Sreten stpienie, stpanie,
postpienie} krok, wstp, chód. 2) bie jurucf«

gebliebene ©bur be8 SrittcB, bie gufjftapfe, lad,
pitno, wycisk (stopy).

3) -, Dasjenige Worauf man tritt stopie, g.
pnia? — am SBagen stopie; (£5. huzar spuci
stopie naksztak drabinki, Krs. PP. 311; cf.

aweczka, podnóe, j. S3, bei einem SBeberftuhl

podnóek, podstopek. 35er — beim Steigbügel

stpido, $r.--«Boln. (Sin Heiner— bon einigen Stu-

fen sum Sluffteigen, nad) SSelieben ju berfefcen scho-
dek.

Ginen fiebern — tbun pewny krok uczyni. 6inen

49*
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— bcrferjeu kopn kogo nog. Sie -e gleiten

kroki si chwiej.

, einen fallchen — tijun le stpi. 9luf ben — naa>

geben w iropy i za kim. Manchen faueru —
ihim, tibi, z uciszaniem zabiega czemu, przy-

kre chodzenie , bieganie Ober bieganin mie
and) tuohl przykr latanin mie, SBarfd).

3d) habe feinen — gethan nie postaem nog mo-

ja. SJan fiebet feinen — nie zna ladu stopy.

€ilien gehltritt thuii chybny Ober faszywy krok
zrobi, szwankowa, posterkn si.

Srittleiter, f. (bie) drabina z podpor ober drabina

z podstawkiem, L.

Sriumpb, m. (ber) eine grojje frohlocfenbe greube, be«

fonbere über einen erhaltenen ieg; ein tr»id)tiger

Sieg: baö Sicgeogcpränge eines UeberroinberS, try-

umf, g. u, zwyciska pompa.
Sriiunbhbogcn, m.'(ber) tuk tryumfalny, (a) 1827;

Jk tryumfalny, (a) it. Nieme; aber and) roohl

brama tryumfalna.
Sriumplieingug, m. (ber) wjazd tryu mfalnyi
wchód — (ju gufj).

Sriumphhen, v, n. m.l). tryumfowa. Gj. trium»

phire nid)t bor ber Szlacht nie mów hup! a
przeskoczysz.

Sriumpbircnb tryumfujcy, tryumfalny, trium-

fowy.
Sri umphp forte, f. (bie) brama tryumfalna.

Sri u mp fort) a gen, m. (ber) wóz tryumfalny, ry-

dwan —

.

Srioial, adj. trywialny, oklepany, jatowy.

Sribialität, f. (bie) trywialno.
Srocfen, adj. suchyi cf. fig. oschy, j. S3, mate-

rya oscha przewysza dolot pojcia czytaj-
cych, Dant. — adv. sucho
Gr. hinter ben.Dhren nod) nidjt trocTen fein niesu-

chym by za* uszami, niedoschty t j. moko-
sem jeszcze by lub nieukiem, niewiadomym
modzikiem, jeszcze mu mleko za uszami nie

wyscho; jeszcze ma mleko na brodzie. Die

troefene Sortierung suche powietrze. Gj. bie fluf)

fte()t troefen niedojna krowa, jaowa, krowa stoi

sucho.
Gin troefner ä£ed)fel oschy weksel.

Srotfene, n. (baß) miejsce suche.

(Sr,, auf bem Srocfncn filjen bleiben oschn. Srocfe*

ne6 unb büneS Sanb ziemia sucha i upragniona.

(fin trotfener Siffen ift beffer, baran man fid) genü=

gen läffet lepszy jest kes suchego chleba, a w
pokoju ni peen dom ze swarem.
Srocfen machen osusza co; roaS troefen geruorben

osuszony, a, e.

Srocfenheit, f. (bie) susza, sucho, posucha,
wyscho.

2) — , fig- oscho, 3. S3, w obcowaniu, nud-
no, jaowo.

Sroctenfainmer, f. (bie) komórka do suszenia,

suszarnia.

Srocfenplai}, m. (ber) plac do suszenia, suchy
plac, ein Gebier in SBarfchau; cf. *suszysko, 9Iuff.

Srocfnen, v. a. troefen machen suszy, wysusza,
ususzy, osusza.

2) — , v. n. m. f. troefen roerben oschn, u-

schn.
(jr. fid) bie .£)ätibe troefnen osuszy sobie rce;
obetrze ober obciera sobie rce. Gin Ort ober

Wcbaubc ^tiin troefnen suszarniaj cf. osiecie, P.

Jan.; atld) osiek, g. a.

Srobbel,jf. (bie) ein t)erabI)Jingenbcr gaben ober ein

anberer ähiilidjcr beweglicher £hcil strzpiaste nitki,

knotki wiszce przy pótnie, — suknie; befon*

berö eine fleinc Cluaftc kutasik, g. a, temblak,
Grodzicki cf. strzpki, Krs. PP. 310, bon
Äraufc.

Saóbcl, m. (ber) tandeta, cf. B. *wendeta, handel
starzyzn.

Siobelbubc, f. (bie) tandetna buda.

Sröbelfrau, f.
f. Sröblerin.

Sröbelfram, in. [ber] kram tandetny, fig. starzy-

zna, rupiecie, graty.

Sröbelmarft, m. (Der) *wedeta, tandeta, L.; tan-

detnia, Grod.
Sróbelll, v. n. m h. tandet si bawi, staremi
sprztami handlowa, tandetowa. 2) gtizdra
si, mitry.

Sróbler, m. (btr) tandeciarz, *wdetarz.
Sroblerin, f. (bie) tandeciarka
Srog, m. [ber] ein längliches 83ehältnijj, loeldjeS ge=

meiniglid) au6 einem ©tücfe genauen ift koryto.

Trollblume, f. f. Dotterblume, (Sat. troilius euro-
paeus).

Ürollen, v. a. unb n. m. f. unb b., mit furjen plum»

pen ©dritten einbertraben, berädjtlid) fiirgc!)en a-
gowa, rozlaze chodzi, niezgrabnie, leniwo
stpa , wasa si. Gr fommt baljer getrollt

przykula si, przywkroi si, przytoczy si,
cf. pieli, przypatera sie bon paterak ein armer

©chlucTer, $r.*qoln.

G*. trolle bid) fort, pacfe bici) fort fora ztd; cf.

trippeln.

Srommel, f. (bie) bben, g. bbna, taraban.

Gin Heine Srommel' bbenek, g.
—nka. DieSrom»

mel rubren bi, uderzy w bbny.
Die a»aultromniel dromla, dremla. Die Äaffeetrom*

mel ober Äaffcepaufe piecyk do kawy. Die— bei

ben Ubrmadjern bbenek.
Der — ober bem "Kalbsfelle folgen muffen, b. i. ein

©olbat roerben muffen bbna sucha ober roie baS

alte polnifd)e ©priebro. rueld)eS bei ©piejjruthen lau*

fen angebrad)t ju werben pflegte lautet unb nach bem
Saft ber Srommel fcanbirt rmirbe, kto nie sucha
ojca matki, nieche sucha psiej skóry.

Trommelfell, n. (baS) skóra na bbnie; 2) bbe-
nek w uchu.

Srommeln, v. n. m. (). bbni, w bben bi, w
bben uderzy.

Sr om me I fd) I ag, m. (ber) uderzenie w bben, b-
bnienie.

Irommelfdjlägel ober SlrommelfiocT. m. (ber)
siypulka do bbna, 9Bj

,
patka do bbna.

Srommelfd)läge"r, m. (ber) dobosz, g. a, bbniarz,
bbenista, L.

£ roninie 1 fu d)t, f. (bie) nadelo brzucha od wia-
trów lub wodnej puchliny, puchlina ywota
wewntrzna, B.

Srommeltaube, f. (bie) gob' bben ober bbe-
nek, L.; "turkawka, turkot, L.

Srommler, m. f. Srommelfdjlager.
Srompete, f. [bie] trba.
Srompeten, v. n. m. h. trbi.
Srompetenidjall, m. (ber) gos trby, odgos trb,

echo trby.
Unter Srompetenfchall etmaS befannt madjeit otrbi,
otrbywa.

Srompeter, m. (ber) trbacz, g. a.

Sropen, pi. m. przenonie (w retoryce); ztd:
Sropifd), przenony; adv. przenonie. 2) strefy
gorcej (na ziemi) si tyczcy. Die 2ropengegeil'

ben, —Umber kraje midzy zwrotnikami poo-
one, gorce.

Sropf, m. (ber) ein einfältiger SDcenfd) gupiec, g.

pca, pógówek, dudek, prostaczek, prosty
nieuk, PK.} cielca gowa, ole mleko, SBarfdM
cf. li.ip.i.

Sropfbab, n. (baö) *kapalna kpiel, beffer kpiel
kroplista, SBj.

Sr6pfd)en, n. (baö) kropelka, kapka.

Sröpfeln, v. n. m. 1). kapa. 2) v. a. kropi, po-
krapia.

Sropfen, m. (ber) kropla, kapko, kropelka. Gr.

kropla wody kapajc ustawicznie najtwardszy
kamie dziurawi," L. Górnicki w Dworz.
287.

Sropfen, v. n. m. I), kapa, Praes. kapi.
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SrobfenttKife, adv. kroplami, po kropli, kapka-
mi, po kapce.

3roJ)fenrourjeI, f.
f. SSaumfarrn.

Sropfftein, m. (ber) (Sat. stalacites) naciek, m.
g. u, topieniec, g. ca, Sylwan., stalaktyt.

2ropfroeiu, m. (ber) cieczki wina, ukapki
pod beczk wina, Tr. ; cf. kapka, ober beffer

wino kapka braud)t man oom beften linger*

roein, SB3.

SErobbee, f. f. ©iegee^eicijen.

Sropifd) f.
Srbpen' tropiczny.

3:109, m. (ber) ba8 fdjroere ©ebäct einer Sfrmec , unb

bie bciju gehörigen sßerfuneiij berächtlich oud) ein ©e«

folge unnütjer lieberlicher Seute, balbfcerattet, roeil

öagage unb ©ebäcf Dafür üblicher ift, baga, g. u,

hurt sprztu wojska i artyllerya, bagae, PI.
;

juki, tomoki, PI.; obogi; 2) kupa, chaastra,
czereda, czelad, ciury, taaajstwo, zgraja
motoch, tuszcza, burda, gawied, f.

Srofjbube, S£rofjfned)t, m. (ber) ciura, lózak

wojskowy, lona czelad, chaastra.

Srojjpferb, n (ba8) ko juczny, — od ba-

gaów.
3: 10 ft, m [beri pociecha. <Da8 roirb mir ein —

fein bdzie mi to pociech.
Sroft an etm. haben mie pociech z czego.

SKidjt red)t bei Srofte fein, fam. niespena ro-

zumu by.
Sröftbar, ad. (feiten) mer fid) tröffen läfjt, pociech
przyjmujcy, jeboch am häufigften in bem @egen<

fa^e tmtróflbar nieprzyjmujcy adnego pociesze-

nia, nie do pocieszenia, niepocieszony; cf. nie-

pocieszytelny, S35bm-

3!roftbecher, m. (ber) kubek pocieszenia.

Sr oft brief, m. (ber) list pocieszajcy, — pocie-

szalny, — *pocieszny.

Sroftbringer, m. [ber| pocieszyciel.

Sr oft en, v. a. cieszy, pocieszy. 6id) über etro.

rrofttn ukoi ober umierzy al, pocieszy sie.

3d) bin getröftet pocieszonym jestem z tego.

Sr oft er, m. (ber) pocieszyciel, g. aj leibiger —
przykry pocieszyciel.

Srofterin, f. (bie) pocieszycielka. &£. au8 ber SU
tanel do matki Boskiej: pocieszycielko utrapio-

nych módl sie za nami.

Sroftgrunb, m. (ber) pobudka do pociechy,

przyczyna, racya, fundament aud) grunt do po-

ciechy Ober ku pocieszeniu.

3!r oftlehre, f (bie) nauka pociechy.

Sröftlirh, ad.
f.

tröftbar, pocieszajcy, pocieszenia

peny. Der SluSbrucf pocieszny ift etroaS jroeibeu=

tig gercorben, roeil er aud) für zabawny luftig, ge=

braucht roirb, f.
Cinbe.

&r oft 1 08, adj. niepocieszony, nieutulony, nieuko-

jony, nieprzypuszczajcy pociechy, z pociechy

obrany, w rozpaczy zostajcy; cf. nieumierzo-
ny, nieszczsny.

Sroftlefigfeit, f. (bie) niepocieszono , rozpacz,

f- %• *$> ci9' Serjroeiflung; cf. nieprzypuszczanie

pociechy, niepociecha, niemienie pociechy, nie-

szczsno, f. al nieutulony.

3roftprebigt, f. (bie) kazanie pocieszajce.

Sroftrebe, f. (bie) mowa pocieszajca; sowa
pociechy pi.

Sroftreid), adj. obfitujcy w pociech, — w po-

ciechy, peen pociechy, *pociechodajny, a. e.

3roftfd)reibetl, n. (ba§) pismo cieszce, list po-

cieszajcy, auch pismo pocieszalne.

Sroftfprud), m. Cber) zdanie pocieszajce.

Sroftftein, m. (ber) lodowiec, g. wca.
Sröfiung.f. (bie) cieszenie, pocieszenie.

Sroftboll, adj. peen pociechy.

Srofttoort, n. (baS) sowo pociechy.

Sr Ott, m. (ber) f. Srab, trucht, *grda, *ry,
*rzecia, kus, Grodzicki.

Srotte, f. prasa.

trotten ober trottlren, v. n. m. b. , traben, mit bem

9lebenbegriff eines ftärferen §Iuftiefen§ , kusowa,
kusem jecha, kusa, kusem jedzi.

Srottoir (frj. ), n. (ba8), tretoar, przybruk,
chodnik.

Srorj, m. Cber) ein SBort, roeld)e8 bie SSegriffe ber

Buberfichr, be8 £>rohen8, be8 muihigen SffiiberftanbeS

unb ber ^erauSforberting in fid) bereinigt; 2) 3»*
berfiebt, ©tolj unb .Kühnheit, otucha, zaufanie, har-
do, miao, zuchwao, zuchwalstwo, za-
wzito.

3) — , bie herrfchenbe Steigung mit SSeifeitfetjung

aller glimpflichen fflcaajjregeln einem onbern foroohl

öffentlichen äßiberftanb ju leiften , al§ aud) ihn 311111

SBiberftanbe gegen unfere Söeleibigungen aufóuforbern,

zuchwalstwo, brykliwo, brykanie, bryk ober
Pi. bryki, dsanie si, odkazywanle si, odgra-
anie si, wymylanie harde, przekora, przeci-
wiestwo, psota; cf. udry, wyzywanie.

4) — , thätige (Srroeifung herrfdjenber SOBiberfpen*

ftigfeit unb berrfchenber Slbneigung bon ber 2?erföh=

tiung, upór, g. u, krnbrno, uparto, u-
porczywo, zacito, zo, brewerya.

5) — , nie Sßartifel sur Sejeicbnung eineS offenba»
ren SBiberftanbeS ober einer offenbaren SUiSforberttng,

wara! biada tobie; al6 Sßrclpofition c. gen. unb
dat. f. ungead)tet pomimo (to unb tego).

3um 3rot3 na przekor, na psot, na udry, mi-
mo, pomimo.

(Sinem — bieten zuchwale si komu stawi,
czoa nadstawi, pole staAvic; gj. on jeden
stawia pole szeciom, Suchorowski, £oln ©ram.;
na przekór co zrobi, wyzywa kogo, odkazy-
wa si gronie, niezlkn si,nieustpi, na-
razi si na spotkanie, wystpi, powsta
przeciw komu, porwa si, czepn si na ko-
go, gromi.

r.. trotj bem, roekber K. wara temu, biada temu,
który by etc. nieche kto spróbuje. Srotj aller

Ctinroenbuiigen mimo zarzutów ,
— wymówek.

2Mr jum Srotj tobie na przekor, na zo, na
psot, na przekor; na przeciwiestwo, na
wzgard, na udry??, Sr fpncht trotj einem ©c*
lehrten mówi jak uczony, stawi si i uczonemu,
nieustpi i uczonemu.

Srotjen, v. n. m. h., ein grofjeß SSertrauen auf etroaä

fetjen unb biefeS mit ^rea)beit tbettig erroeifen: auf
eine <5ad)e: zuchwali si na co, zbytecznie u-
fa w czero, spuszcza si na co hardzie,
hardym by na co, przechwala si z czem, u-
nosi si, tryumfowa. 2) — , im feften SSertrauen

auf fleh ober anbete , jum frecfjen äßiberftanbe bereit

fein, roie auch anbere breift sum SBiberftanbe au8for=

bern, einem Srotj bieten zuchwale sie komu sta-

wi, odkazywa si gronie, odgraa si,
. bryka, junaczy si , zuchwale si natrzsa,
f.

£obn.
3) —, feine herrfchenbe Slbneigung gegen aUe SSer=

föhming thätig an ben Sag legen, roiberfbenftjg fein,

by upornym, — krnbrnym, opiera si, u-

partym by, na psot co czyni; cf. bryka;
?)r.=$oln. fomfa, cf. fochy stroi, fuka, cf.

bochen cf. szczeka, odszczekiwa. Men ®efab=

ren trorjen gardzi niebezpieczestwami.
Srotjig, adj. hardy, uporny, uparty, krnbrny,
nieposuszny; cf. zuchway, adv. zuchwale.

Srotjfobf, m. (ber) harda gowa ober hardy epek,
harda sztuczka , brykacz , g. a , krnbrny
zuchwalec, zuchwalca, hardzi, g. sia, mrukal,
"•. a.

Sr'otjroinfel, m. (ber) samoktek, dsokt, g. a.

rub a bur, m. (ber) trubadur, (pieniopiewca
francuzki dawny).

Srube, adj. eig. nicht hell, nicht Flar; uneig. nierjt

munter, nicht Reiter, mtny, pomcony; pochmurny,
pospny, niewesoy, markotny, ponury, po-

nurkoway. ®j. e6 roirb trübe chmurzy si, za-

chmurza si, zaspia si. 6y. trübeß S3ier gste
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ober mtne piwo. 3m Grüben fifcbeu, flcfj eine all»

gemeine Skrroirruug gu feinem SSorthcile gu Scufce

mad)en w mtnej wodzie ober w odmcie wody
ryby owi, t. j. szuka swego poytku w
szkodzie czyjej j cf. w zamcie ober odmcie
owi} trübe auslesen markotnie wyglda, w
zym sosie by; trübe Slugen "mtne oczy, oczy
mga zasze, mgliste, pospne. Der hübe Fimmel
pochmurne ober pospne niebo. Da6 SBaffer trübe

machen mci wod.|
Trubel, m. (ber) eine geraufchbolle SSerroirning,

Unruhe, odmt, g. u, zgiek, g. u, wrzawa, ha-
as, g. u, zamieszanie.

Si übe u, v. a. trübe machen , oon glüffigfeiteu\ po-

mci; naruszy, turbowa, zakóci, zawichrzyj.

©id) trüben pomiesza .sie, zachmurzy si,
zami. 6j. niech dzie ten adn chmura
zamionym niebd/ie. Nieme.

Srübfal, f. (bie) "ber 3uftanb, bn man große Unluft

über ein Uebei embfinbet, przykro, utrapienie,

*mizerya , letzteres ift bereitet , beim mizerya z
octem ift ©urfenfalat, SBg.

2) —, biefe© Uebcl felbft, Seiben, tummer, ©ram,
utrapienie, ucinienie, kopot, bieda, ucisk,

smutek, smtek, g. tku; niedola, dolegliwo;
cf. tfltboln. fflcafaroniSm trybulacya.

Gs. Srübfaie haben mich ergriffen ogarny mi
utrapienia.

Die Srübfal fommt über mich przychodzi na

mi kopot. Slu6— helfen 'wybawi od ucisków,
wyrwa z ucisku, ci'. >£iob 5, 19.

Der Sag ber Srübfal dzie utrapienia i u-

cisku. — bringet ©ebulb ucisk cierpliwo spra-

wuje. Seibliche — utrapienie w ciele.

©ernähret in — dowiadczony w utrapieniu.

Jrübfeiig, adj. Srübfal habenb ober embfinbenb; im*

gleichen barm gegrüubef, utrapiony, strapiony,

smutny, uciniony, biedny, ndzny, skJopotany,
uklopotany, smetosz, dolegliwy, nieszczsny}
tiübfclige >$t'ü smutny czas, czas ucinienia.

S rü.bfeligfeit, f. (bie; fobiel al8 Srübfal, utrapienie,

dolegliwo, bieda, ndza.
Srübfinn, m. (ber) anhaltenbe Sraurigfeit be8 ©e=

mütheS , ber erfte ©rab
_
ber ©rhmermuth ober fflee»

land)olie, pospno, niepocieszono, zamyle-
nie, melancholia, tetryczno, eigentlich mürrifrheS

Stöefen.

Jrübfinnig, ad. melancholiczny , zamylony,
zadumany, pospny, tetryczny, eigentlich mütrifd),

fauertöbfifd).

Srucf fejj, m. (ber) ein borneljmer 4i>ofbcamter, toeldjer

bie Slufficht über bic .Suche tmb Safet feine8 2ehen8=

herrn hat, unb jetjt gemeiniglich ber Dberfuchenmeifter

genannt roirb, stolnik, g. a, podstoli, g. ego,
wielki kuchmistrz. Ulltcrtrudffefj podstoli, g. ego.

Gjc. Pan Podstoli 1
, ein fehr lehrreicher Roman bon

Äraflcfi.

3 rubel!, m. (bei) abgcnuijtc unbrauchbare ©eiath*
fehaften, ÄleibungSftücfc, stare graty, ramoty, ru-
pieci, achmany,

f. Srobel.

X rüffe l, f. (bie) eine SJrt eßbarer ©taubfchroämme,
trufla

, purchawka trufla ( Sot. lycoperdon
tuber, L.)

Srüffelbaftcte, f. (bic) pasztet z trufli.

Srüffelhunb , m. (ber) truflowy pies ober pudel.
Srug, m. (ber) bie bösliche Hintergehung anberer;

öetrügerei, am häiiffgftcn in Skibiubimg mit fing,

zdrada, oszukanie , zawód, oszukastwo,
matactwo. Gj. eö ift eitel Srug, bibl. szczera
zdrada.

Sntgbilb, n. (ba8) mamido, mara, uuda.
Stügcn, v. irr. a. tmb n. m. h., Impcrf. id) — , er

trog, Conj. baft id) — , er tröge, Imper. trüge, Part.
prt. getrogen, aud) triegen, Pre. id) trüge,
Impcrf. ich — , er trog, Conj. bafj id) — , er tröge,
Imper. trüge. Part. Prt. getrogen mani, zawód
czyni, oszuka, udzi, zdradza.

gj. Die Hoffnung trügt nadzieja zawodna. Da8
6i8 trügt lód niebezpieczny. Die Sinne trügen

oft zmysy czsto zawód czyni.
Srüg er if d) udzcy, mylny, zwodniczy.
Sruggeftalt, f. (bie) mara, cf. Krski marna po-
sta upiór. 6j. do dzieci: wy którzy marne
przybrawszy postaci baniami udzi umiecie
wspóbraci, Krsk. gj. Wirgili — liczy
straszne piekielnych dziwolgów mary,- Dm, 68.

Srüg li eh
f. trügerifd).

Srugfchluß, m. iber) paralogizm, g. u, chybny,
wniosek, bdny wniosek , faszywy , mylny
wniosek ober chybna konkluzya.

Sruhe, f. (bie) ber Äufhn, bic 2abe,Äifte, skrzynia;
cf. Sßoln. truna bie Sobtentruhe.

Sr u mm, n. (ba6) szcztek, koniuszczek. Sin
Srümmchen bon einem Sichte ogarek wiecy, Pi.

Sriunme, f. (bie) rynsztok, g. u.

£ nimm er, PI. szcztki, rozbitki; zwaliska, rozwa-
liny, zawaliska, Pi, Die — einer gefchlagenen

SI mice niedobitki, Pi. Crr. pod zawaliskami do-
mów zgin, (a); druzgi rozsadzonego domu
rozprynite, (a); podstawy nadpsute i na sto-

sie oparte, (a).

Srumbf, m. (ber) im Äartenfbiele biejenigc garbe,

roelche bie übrigen ftid)t, kozera, dobitka, witka,
karta wietna, która si wici. Um ben —
Darauf gu fctjcn na dobitk; cf. zawieci, kozer
wyrzuci. — fein wici si. %üm — machen
wywici.

Srnmbfen, v. a. unb n. m. h., Srumbf fbielen, mit

einem Srumbfe ftechen, *trumfowa, kozer zada-
wa, kozer wydawa, kozer bi, zabi, eig.

abftechen; 2) —
, Jemanbem eine berbe Simtroort

geben, *trumfowa kogo, wybuzowa kogo, o-

fukn.
Srunf, Sranf, m. (ber) ba8 Srinfen, picie, napicie

si, fo biel oI8 man auf einmal tiinft , yk , g. u,

SBg., pocignienie jedno napoju, 15.; cf. napój,

g. oju, trunek, g. nku (ba8 ©etranf).

2) — , übermäßiges Srinfen, pijastwo, G. gieb

mir boch einen Srunf ffiaffer daj mi raz napi sic

wody, — kropelk wody, — yk wody. 9Jiit

einem — auStrinfen duszkiem wypi, wychyli.
Dem — ergeben fein rozpi si, rozpuci si na
pijastwo, ulegym by opilstwu, — trunkom.

Srunfelbeere, f. (bie) ochinia,
f. Druntelbecrcn.

Srunfelbfeifen, Pi. f. Slcfcrfchaftheu.

Sruilfen, adj. upojony, pijany; tnmfcn mad)en o-
poi ober upoi kogo} trunfen fein pijanym by;
trunfeuer Sffieifc , im tiunfeiien äfluttje po pijanemu
auch po pijanu; bon greubc — upojony ra-
doci.

Sruntener, m. pijanyl; taumeln foie ein — tacza
si jako pijany, kaczki zagania.

Srunfenbolb, m. (ber) pijauica, opój, g. oja, o-
pilec, pijaczysko.

Sruntenheit, f. (bie) pijastwo, upojenie si, o-
pilstwo; cf. höfl. ulego trunkom, Dl).

"
Sid)

ber — ergeben rozpi si. 3n — manbeln
chodzi w opilslwach (bibl.)

Srunffud)t, f. (bie) opilstwo, naóg pijastwa.
Srubb, m. (ber) ein Haufe lebenbiger, nahe bei eins

anber beffnblicher ©efd)öbfe, poczet, orszak; cf.

gromada, kupa, zgraja.
Srubbc, f. (bie) bie ©efcllfd)aft , g. S3.' cine Srubbe

<3d)aufbicler , towarzystwo aktorów; kompania
aktorów, aud) trupa aktorów.

Urubbcn, PI. wojsko, onierze, puki i cf. bibl.

zastpy, eig. ^)ceifd)aren.

Siubbcnlucife, adv. plutonami, gromadami, puka-
mi, kupami.

Sruthal)n, m. (ber) indyk, g. a, jdyk, jfdor,
g. a (Indur), ktku», $r.=i<olll. Sid) lnic ciii

Jruthaljn blähen unb aufbraufeu jdyczy si.
Si uthäl)nd)CU , n. (ba8) indyczek, g. czka,
jdorek.
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Sruthentic, f. (bie) indyczka, jedyczka, kakun-
ka, Sßr..Coln.

*Srute, f. (bie) bie äftähre, zmora, .
Srufc* unb ©chutjbünbnifj, n. ibaö) przymierze
zaczepne i odporne.

Sfchufenhailf, m. pieka ober piek.
Suberofe, f. (bie) (Pat. polyanthes, L.) luberosa.

Su ba, f. [bie] tuba, trba wielka.
Subu8, m. (ber) tubus, g. a, przeziernik,

perspektywa wielka, ctg. rura; teleskop.

Surf), n. (bad) ein Seifen , nieberfächfifd), sukno,
ein <Stücf — postaw (wat) sukna. 2) — , ein

(Schnupftud), Halstuch, chustk; Sr. chustka na
szyi tyftykowa w kropki biae na czerwonem
tle, (a).

Suchartig, adj suknowaty, naksztalt sukna, do
sukna podobny.

Surf)bereiter, m. (ber) postrzygacz (sukna),

Tchn ; barwiciel, co sukna barwi i osetowerai
wzdrapywa gówkami, Tr. ; cf. folusznik, eig.

ber äBalfmüller, sukiennik, eig. ber Suchmacher,

Suchhänbler.

Stichel, eine ©tab., Tuchola.

Süd) eichen, n. (bnö) chusteczka; 2) sukienko.
Surf) en, adj. sukienny, a, e.

Sticfyfabiif, f. (bie) fabryka sukna.

Sucj)fabrifant, m. (ber) fabrykant sukna, su-
kiennik.

Surf) farb er, m. (ber) farbierz sukien.

Sud)favbeiei, f. (bie) farbiernia sukien.

Suchfrifirer, m. (bet) f. Suchfcheerer unb Surf)»

bereiter.

Sucbhctnbei, m. (ber) handel sukienny, sklep su-
kienny, handel sukna.

Su eh het nb l er, m. (ber) kupiec sukienny, bi3=

toeilen auch sukiennik, tuelcheä aber atirf) einen

Suchmacher bebeutet, baher ift e8 hoflicher
, ju fagen

suknem handlujcy.
Suchhanblung , f. (bie) handel sukienny.
Sud)hofetl, pi. spodnie sukienne.
Sud) la ben, m. (ber) sklep sukiennj'.

Sud)latopen, m. (ber) galganek sukna, kawa-
ek —

.

Sudjmachei"/ ffl. (ber) sukiennik, *suknotkacz,
*suknodziej

Sudjmachcrei, f. (bie) sukiennictwo.

£ud)mad)ergefelle, m, (ber) czeladnik sukienni-
ka, sukienniczy.

Sud)inante(, m. (bei) paszcz sukienny.

S ti cf> m a d) er [) a ii b tu e r f , n. (baS) sukiennictwo.
Sud)manufaftur , f. (bie) rkodzielnia su-

kienna.

Sudjnabel, f. (bie) spilka da chustki.

Sud)})reffe, f. (bie) prasa do sukna.

Suchrahmen, m. (ber) ramy na sukno.

Sttchioct/ m. (ber) *surtut, surdut sukienny,
frak —

.

Sudjfcheerer, m. (ber) postrzygacz sukna.

Sud)tig, ad. bauertjaft unb braud)bar; groß uttbftarf;

fefjr biel; bollig tauglich, gefchieft, sposobny, zdatny,

tgi, wygodny, fam.^ epski; cf. B. wielki, o-

gromny, potny; tüchtig effen tego, wiele je,
dobrze zajada, uczciwie je, SBarfch., ober po-
rzdnie ober lepsko si naje; tüchtig madjen u-

czyni sposobnym} uzdatni; tüd)tig roojU fem
zda sie na co, zdatnym by do czego, kwali-
fikowa sie, uzdatnionym by.

Suchtigfeit/f. (bie) f.
©efchicflichEeit, gcihigfeit, zda-

tno, sprawno, uzdatnienie.

Suchtoaare, f. [bie] towar sukienny.
Sud) to eher f. Suchmacher.

Sttchtoefte, f. (bie) kamizelka sukienna, feiten

westka.
Sücf, m. (ber) üblicher Surfe, f. (bie) eilt Uebel,

melcheg man einem Slnbern bermittelft eines bortheil*

haft fcheinenben Verhaltene aufügt; bef. 2) — , bie

@emüth8&efd)affem)eit, gertigfeit, Semanben bermittelft

eines bortheilhaft fcheinenben Verhaltens su hinterge*

hen ob. ju fdjabeu, in welchem galie bie Sücfe eine

Slrt beS Sc trug e8 ift, zdrada, zto, chytro
podstpnoi =: zoliwy podstp, za myl;
cf. judaszostwo, fasz, g. u, otrostwo, szelmo-
stwo, szelmowski kawaek, obroty szelmo-
wskie, psota, psikus, kanaljerya, niegodziwo,
meszanterya (frj.)gy. mit böfen— en umgehen knowa
myli ze Surfe erfiubeu chytrze obmyla co. SJtit

bofen Sücfen fallen zdrada uderzy kogo. Surfen
haben mie kaprysy.

Südfifd), adj. zoliwy, chytry, zdradliwy, za-
wodny; podstpny; ein türfiftfier üDcenfd) ponurek,
ponury czowiek, wilcza natura. (Silt tütfifcheö

Vferb ko narowisty, krnbrny, zacita besty-
ja, chimerny ko, Grod. 6in turfifcheS ©e=
ftd)t haben ponuro patrze , wilcze spojrzenie
mie.

Sucfmctufer, m. (ber) f. <Dtirfmäufer ,
ponurek, z

cicha frant, witoszek.
S Übern, v. a. pta, spta konie, cf. jr.^Oltl.

uobdzowa, unbefannt, 5885., upowzi.
Sugenb, f. (bie) cnota, g. y. <Die ©cbemtugenb

cnota pozorna'; cf. cnotka; cf. psia cnota; cf.

ma, tak wiele cnoty jak na wroblowej goleni
misa. Sj. jest to cnota nad cnotami trzyma
jzyk za zbami. S)ie — lobt fid) felbft chwaa
za cnota idzie; cf. cnota sama si zaleca, ©id)

aller Siigeitbcn befleißigen we wszystkich rzeczach
do cnoty nalecych wiczy si, naladowa
cnot, stara si by cnotliwym, chodzi droga
cnoty; cf. cnoty si ima. Krsk. IX. 193»

Slu8 ber SUotb eine Sugenb madjen cnot z po-
trzeby zrobi, Krs. 321; cf. mus w cnot prze-
mieni. — gehet nid)t mit SBortcn, fonbern "mit ber

3hat urn cnota w czynieniu zawisa , nie w
imieniu.

gj. beffer arm unb tttgenbhaft, alS reid) unb lafter=

f;aft lepsza cnota w bocie, ni niecnota w zo-
cie. Sugenb ift beffer benn alles Sßiffen cnota
nauk przechodzi. Ü5a8 Saftcr einiebrigt unb bie

Sugeiib erhebt ben 9)lenfcheii niecnota podli , a

cnota ludzi wikszy. r,. cnota, musi to byc
niezmiernie stara Dama, bo wszyscy j powa-
aj? tylko , a nikt jej niechce. Momus be8

Aloizy ókowski ber ein anberer Garrick ber

Voten roar.

Suqenbabel, m. (ber) lachectwo cnot» nabyte,

godno czowieka cnotliwego.

Sugenbarm ubogi w cnoty.

Sitgenbeifer, m. (ber) zapa do cnoty.

Sugenbhaft, adj. Sugenb habenb, bef^enb unb in

berfelben gegrünbet im ©egetifafc, be8 Safterhaften , f.

tugeilbfam, adj. cnotliwy, a, e.

Sugenbhaftigfeit', f. (bie) cnotliwo.
Sugenbhelb, m. (ber) bohater cnoty.

Sugenblehie', f. [bie] nauka o cnocie; cf. nauka
cnoty.

Sugenbtehrer, m. (ber) moralista, nauczyciel

cnót
Sugenbliebe, f. (bie) mio cnoty.

Sugenbreich, adj. obfity w cnoty ober obfitujcy

w cnoty, peen cnoty.

Sugenbfam, adj. im hochftett ®vabe tugenbhaft, nur

in toetblichen Siteltl, cnotliwy, a, e.

Sttgenbfbtegel, m. (ber) zwierciado cnoty. ^

Sulpe', f. (bie) tulipan, g. a. äßilbe — f. grul)«

litig6füchenfd)eüe.

Sulpenjroiebel, f. (bie) cebulka tulipanowa.

Summer, m. [ber] ein Saumel, ein ©djtotnbel, ein

gtaufd), zawrót, g. otu, zamieszanie, dymek
w gowie, pijastwo; cf. czeremere wenie.

Summ eichen, n. (baS) eine flehte runbe ©edjep-

taffe, czareczka, kubeczek, lampka, cf. fili-

anka. , .

Sttmmeln, fich, v. n. m. fi. taumeln,, tacza sie,

sania si, kaczki zagania, chwia si, ko-
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rysa sie. 2D v. a. taumeln madden, mit rinem ©c«

tuinmel beftig bemegen; 3. Si. ein jferb (rjernra)*

tummeln, krci si na koniu , harcowa sobie

na koniu; cf. wiercie si, przewija si,

krzta si, obraca konia, PK. 177.

Sid) tummeln krzta si, uwija si, rusza
sie ywo.

Sid) mit einem fjenimtummeln, fld) balgen unban«

beve heftige Skmegungen bornebtnen wóczy si,

koata si , burdy Ober bieganin mie z kim,

krzta si z kim, ugania si z kim, korowo-
dy mie z kim, miesza si.

Cj. Goffred , gdzie sie najbardziej mieszaj
biey, PK. 2Ü0. gr. tummle bid) mit bem gffe
uwijaj si z jedzeniem, ruszaj si — , pieszaj
sie —

.

Summeiplah, m. (ber) ein $latj , mo Sßferbe tmb

Weiter gefummelt, b. i. burd) beftige SJemegung ab>

gerid)tet roerben; imgleiäjen ein $latj , mu fid) jroei

Parteien gebalget, geraufet, gefdilagen, gefod)ten haben,

im gemeinen fieben, plac potykania i turniejowa-
nia, plac goby, *miejsce zagonów, — gonitwy,
gonitwa; cf. miejsce walki, bitwy, obrotów
rónych ujedania koni; cf. Ross. karusel,

turnieje, miejsce zatargów; cf. zawód; cf. bo-

jowisko, gonny plac, *goniny, PI., gonisko?j
*rozgardyas, burdy; cf. turnieje, fiiieje.

Sumult, m. (ber) ein ©etümmel; eine ungeftüme unb
unorbentlidie Sßerfainmfung mehrerer , ein großer Sluf»

lauf, Slitfrubr, tumult, g. u, zgiek, zamieszanie,
rozruch, *szaszor.

Sumultuarifd), adj. auf eine ungeftüme unb unor=

bentlidje SIrt, zgiekowy, tumultuarny, burzliwy,

z haasem.
Sünd)e, f. (bie) tynk, g. u, wapno; cf. *po-

masta, (a).

Süncben, v. a. tynkowa, wylynkowa, po-
tynkowa.

31 ii ti cf)

e

V , m. [ber] tynkarz, g. a. pobielacz.

Sünd)pinfel, m. (ber) pdzel do tynkowania.
Sündjroeef, n. ( ba8 ) robota tynkarska.
a unie, Tunet, g. u.

Sunie blume, f. (bie) aksamitka (Sat. tagetes
patula).

Sunfe, f. (bie) sos, g. u, sos zawiesisty, ma-
czanka, podlewa, *sapor.

Sun fen, v. a. macza, umoczy, umacza.
Sunfcn, u. (bnö) maczanie, umoczenie, uma-

czanie.

Sunftuibfdjcn, n. (bag) ba& Sunrfcbiiffcldjcu, so-
syerka, cf. przystawka, Ktsk.

Siipfel, m. (ber) kropka; cf. ctka, cte-
c/.ka, (/.

Siipfelfarm, m. f. Saumfarrn.
Siipfclig nakrapiany, ctkowany.
Siipfel n, v. a. nakrapia, ctkowa, L.; cf.

kropkowa, punktowa.
Süp fen, tupfen, v. a. unb n. in. I)., mit ber Sblije

cincó Ringes berübren, tyka, lekuchno dotyka
si, maca delikatnie.

Sur ban, m. (ber) zawój, g. oju (turecki), tur-
ban, g. a.

Surfe, m. [ber] Turek, g. rka, Turczyn, g. a.

Siirfei, f (bie) Turcya, Turki. gr. nie dawno
temu jak by w Turczech i w krótkim czasie
powróci do Turczech (do Turek?).

Siiififd), adj. Turecki, a, ie; 2) — , adv. po
Turecku

;

iüififdjer SSuiib 1) zawój turecki} 2) —
, f.

Sierglilic.

©ie tthrifdje Spradjc
, Sitten unb ©ebrmidjc Tu-

rccczyzna.

Sur fin, f. (bie) Turczynka.
Sürfenfrieg, m. (ber) wojna turecka, — przeciw
Turkom.

Siirfifj, m. (ber) ein fteinartigeS SJineral, roelcbeS

gemeiniglid) unter bie gbelfteine gerechnet roirb , aber

eigentlid) ber berfteinerte 3«b" etneö nod) unbefannten

Seetl)ieveó iff. 6r ift feinem innem ©eroebe nad),

einem Änocben bollig äbnlid), nimmt inbeffen eine jo=
litur an unb ift bon meißer, gelber, grüner unb
gr.ünbläulid)er garbe, turkus, g. a, klejnot nie-

przezroczysty koloru bkitnego, jest skamie-
niaym zbem jakiego zwierzcia, Ki.

Stirnen, v. 11. m. b- wiczy i w gimnastyce;
robi wiczenia gimnastyczne. Sad Sinnen
gimnastyka.

Sumer, m. (ber) *turner, uczcy si lub znaj-
cy si na gimnastyce, gimnastyk.

Surnier', n. [ba83 feierlid)e Stitterfpiele , raeld)e befon=

bero im Sanjenbred)cn, Hingrcnnen jc. beftanbeu,

turniej, g. eju ober al6 f. turnieja, Pi. turnieje

fdjcint üblidjer; igrzysko rycerskie, gonitwa.

Sum i er en, v. n. m. I;., Surniere balten, im Surnier

fed)ten, turniejowa , turnieje odbywa. 2) —

,

tineig. idrmen, rafen, toben, burdy stroi, burdów
narobi, haasowa.

Sumierorbnung , f. (bie) przepisy turniejo-
we p 1.

Surnierriiftung, f. (bie) gocza zbroja, L. gr,.

rycerze w goczych zbrojach z kopiami w
rku, Nieme.

Surnfunft, f. (bie) gimnastyka, sztuka gimna-
styczna.

Sur ni eb rev, m. (ber) nauczyciel gimnastyki.

Suvnu6, m. (ber) kolej.

SumplaiJ, ni. (ber) plac do wicze gimna-
stycznych.

Surnjeug, n. (oa^~) sprzty do gimnastyki u-
ywane.

Surteltaubc, f. (bie) synogarlica, *sinogarlica;
tui kawka and) trukawka; synogarlica, foli cU
gentlid) bie Sadjtaube unb turkawka bie Surtcl«

taube fein.

Sur tein, v. n. m. 1). turcze, grucha jak syno-
garlica.

Sufd), ni. (ber) unb nad) Slbelung: bie Sufd)e, bie

Sufd)farbe, tusz, g. u.

2) Der Sufd) wiwat przy hucznej muzyce.
3) fam. obraza, zaczepka.

Sufd)cn, v. a. tuszowa. 2) — , pertiifujcn, in ber

Stille berbergen unb unterbritcTcn, tai, tumi.
Sufdjpinfel, m. (ber) pdzel do tuszowania.
Sute ober Sute, f. (bie) tutka, SBarfd).; trbka.
Su ten, v. n. m. b- trbi jednostajnym tonem.
Sroald), m.

f. Dort.

Sl)pu8, m. (ber) ©eprage, eigentbnmlicbe«, typ, pi-
tno, cecha; pi. bie Supen (Drurrieteru) typy,
czcionki, druk.

Si; pograj) bie- f. (bie) typografija, drukarstwo.
Sbpograpbifd) typograficzny, drukarski.
Sbrann, m. (ber) tyran, g. a; barbarzyniec, g.
ca, okrutnik.

Surannei, f. (bie) tyrastwo, tyrania, okru-
ciestwo, barbarzystwo.

Sbrannifd), adj. lyraski, okrutny} 2) — , adv.
po tyrasku.

Sijrannifiren, v. a. unb n. tyranizowa, tyra-
stwa ob- okruciestwu dokazywa nad kim

,

okrutnie obchodzi si z kim.
Sl;ru6, eine chemal8 febr berühmte Stobt <P()öiilden«,

Tyr, g. u.
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Uebel, n. (ba8) aile§, maS jemanbeS 3uftanb in>

bollfommener macht , baher ©d)aben , Seibeofdjaben,

zo, n. g. za, ze, g. zego, za rzecz; (Sj. kto

niewyjdzie z domu , aby zo znale i z obli-

cza ziemi wygadzi , do tego zo samo
przyjdzie i stanie przed obliczem jego, Ksigi
narodu Polskiego; cf. licho , niedobre, plaga,

przygoda, niedogodno, niedola, nieszczcie,
dolegliwo, bieda; cierpienie, krzy, utrapie-

nie; cf. klska, J. 33. robaki, owad etc. Rzecz-
pospolit od niedobra wyswobodzi , L. (Sr.

ptak skacze sobie, piewa, eruje , o adnej
przygodzie nie myli, jedna ra w sidle za
nog albo za szyje uwinie, Dambrowski 13;

ci', zy znak; za wróba.
(Sj. bem Hebel abhelfen zaradzi wiele znacz-

cej niedogodnoci, (a).

Sin inert. Der tugbrntf niedobre, n. fiat im
g. a, roenn es bas beutfcbe Uebel beitreten foli.

(Sin notbroenbigeS Uebel, j- S3, wojny i rewoiu-
cye bywaj czasem zem potrzebnem, (a). (Sin

— fommt nicht allein, e8 bringt nod) mehrere mit fid),

zwyczajnie ze jedno zem jednej» si nie

koczy; jedna bieda sama nieprzyjdzie, a si
ich wicej znidzie. Da8 Uebel ärger machen ze
rzeczy pogorszy.

S8 giebt tein Uebel, roelcbee nicht jum 33efren ge=

reidjen follte niemasz tego zego, coby na dobre
niewyszo, (a). (Sin — ift größer aid ba> anbere

jedno ze wiksze nad drugie.

(Sin — überfteben ze przeby; (Sr. ze prze-
byte staje si sennem marzeniem, (a). 83on

äivei Uebeln muß man bad fleinfte mahlen ze dwojga
zego mniejsze obra musisz.

Uebel, adj. zy, a, e; 2) —, ady. le. (Sj. «bel

aufnehmen za zfe wzi , mie co za ze. —
aufehen mizernie, marnie — , le wyglda,
kiepsko — , licho —

. (Sj. übel Ijöreii ciko
sysze, niedosysze. Uebel riechen cuchn,
mierdzie. Uebel fcbmetfen nieprzyjemnie sma-
kowa. — anroenben le szafowa, na zte o-

bróci. Die SBobltbat — anroenben dobrodziej-
stwa na ze uy. — auffeill le si mie. —
auf ben $obf bergeiten zo obróci na gow
czyj. — auölegen za ze poczyta co komu.
— berftanben le poznany. (Sr. le poznana
wolno, atld) zle zrozumiana — .

— au&fcblagen

le wypa, na zy koniec wyj. (S8 fiehet
—

ano le si ma rzecz. (Sinen — behanbeln le
si obchodzi z kim, le kogo traktowa, und;

le siobej z kim. Uebel ober UebleS bon 3e=
manbem reben le o kim mówi , obgadywa
kogo.
Uebelbefinben, n. (ba§) ze si mienie, DD.;
ckliwo , eig. Uebelteit. Uebel befommen na ze
wyj , nie na dobre wyj , nie w dobre si
obróci,

Uebel berichtet le uwiadomiony, B. (Sj. nieu-
gruntowane zarzuty, któremi zbytnia moe
gorliwo le uwiadomionych duchownych
siebie samych kazi, SP.

Uebel baran fein le si mie, w zem pooe-
niu by. — beuten na ze wykada, tumaczy,
za ze poczyta — gefallen niepodoba si.
— gehen le si powodzi, — wie.

\ Uebel gelaunt w zym humorze bdcy.
Ucbelgefinnt le mylcy, (a); lechtny, a, e,

adj. (Sj;. niech zadr lechtni (a).

Uebel geratben le si uda, nienadary si,
nie powie si, nie uda sie. — treiben ober

fein, j. 83. eS wirb mir übel nudne mi, mdo mi,
ckliwo mi jest, 3Bj., cki mi si.

(Sinem luollen — nienawidzie kogo, szuka
czyjego zego, nieyczliwy by komu.

Uebelteit, f. (biej ckliwo, cf. nudno, nudze-
nie. Die UebelFeiten unb (Srbrechen ckliwoci i

wymioty, Dziark. Uebelteit empflnben ckliwo
mi, mdli mnie; — erregen mdli, nudzi.

Uebeltlang, m. [ber] niemie brzmienie; cf.

dwik niezgodny, rozdwik.
Ucbellaunig zego humoru, kwany, ponurej
myli, niewesoy, niepocieszny, w zym sosie.

Uebellaunigteit, f. (bie) zy humor.

Uebelftanb, m. (ber) nieprzyzwoito, f.j cf.

niedogodno.
Uebelth.at, f. (bie) zy czyn, nieprawo, bezpra-

wie, zy postpek, wystpki, PI. ;
przestpstwo,

za robótka, zbrodnia "
(Sine — beruhen zbroi

co zego, — nieprawo, zbrodnia.

llebelthate'r, m. [ bei- 1 zoczyca, zbrodniarz,

g. a.

* U e b e 1 1 r) a t i g', adj. feiten wystpny, zy.
UebellDOllenb nieyczliwy, nieprzychylny.

U eben, v. a wiczy, ©id) — , wiczy si, Wei*

ter: peni, wykonywa. ©eübt wprawny,
wywiczony.

(S$. ©armberjigfeit üben czyni miosierdzie z

. kim (Sr übte im «Stillen bürgerliche Sugenben u-
prawia w zaciszy obywatelskie cnoty, SP. (Sin

geübtes Df)r wprawne, obsuchane ucho, SBarfch.

Stäche üben wywiera zemst.
lieber, adv. unb praepos., mit bem Daribuä unb

SlccufatibuS auf bie fragen: Wo? unb: mobin? nad,

ponad, na; et. za, przez; o. Ueber fid) nad sob;
' über fid) nehmen bra co na siebie; überfich feben,

wzglda; über fid) Werfen przerzuci przez
gow. Den 9tocf über fieb werfen wrzuci na
siebie sukni. lieber lang ober fui'j czy rycho
czy póno, czy krodzej czy prdzej, czy dzi
czy jutro, lieber unb über wskro, wszdzie, na
caym wierzchu, cakiem, w nadmiar, lieber ein

Sahv za rok. Da6 gan^e Sahr über przez cay
rok. lieber Wenig Sage po nie wielu dni, za
kilka dni. lieber bei" aJiabljcit pod czas objadu;
cf. über Sifdje przy stole, lieber bid) ruirb torn»

men na ci ma przyj Ueber batB ©ebirge reifen

przez gór jecha. (Sinem bau gell über bie

Dbren jieben odrze ober upi kogo ze skóry:
cf. koszul ober ostatni koszul z kogo ze-
drze, zdj, lleberg SDleer reifen przez morze
eglowa. Ueber bie 3)laafjen nad miar , w
nadmiar. Ueber eine halbe Million przeszo pó
miliona, (a), lieber eine Fleine äßeile po chwili.

Ueber ein ÄleineS maluczko. Ueber biefeg nad to.

Ueber SSermógen nad siy, nad mono, nad
przemoenie. lieber unb über besohlen przepaca,
3. 33. Patrona.

Ueber etWaS fbreeben, fdjreiben, mówi, pisa o
czem. — (§3eim SluSruf ber SerWunberung) j. S3.:

O über ben eiteln SRenfdben! jake próny ten

czowiek! co za . (Sin SM über ba8 anbere

raz po raz, raz za razem.
Slnmerf. 2(nbere 8teben8arten mit über fuch

unter ben SBßrtern, mit benen e8berbunben erfcheint.

Uwaga. Inne sposoby mówienia z über, szu-
kaj pod wyrazami, z któremi si ^czy w mo-
wie. Co do akcentu zoonych z über, kad-
cego si ju na przyimku

,
ju na sowie , na

czem zawisa rozczno lub nieroz-
czno onego, ob. gram.

lleberacfern, v. a. ein gelb überadfevn przeora; cf.

lechowa, B.

lleberall, adv. an allen Orten, allenthalben, wsz-
dzie, wszdy.

UebcrantWorten, v. a. wyda, odda; wrczy.
Ueberanttbortung, f. (bie) wydanie.
Ueberarbeiten, v. a. poobrabia, przerobi, ©id)
— spracowa si w nadmiar.

Ueberarmel, m. (ber) nadrkawek, g. wka.
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Hebcrau6, adv. in einem hohen ©rabe, nader,

bardzo, nadzwyczaj, nadzwyczajnie.
Ueberbacfen. v. a. opiec (z wierzchu); v. n. m.

h. opiec sie.

U eberbau, m. (ber)
_
wystawa; cf. SRuff. wysta-

wka, wypust; cf. wierzchua budowa.
UeberbCUien, v. a. wystaw zrobi, wystawi bu-
dowle nad czem. ©id) — zniszczy si budo-
waniem.

U eberbehalte u f. übrig behalten, nazbyt otrzyma.
2) zatrzyma na sobie.

Ueberbein, n. (ba6) narostek, martwa kostka, cf.

L. niariwaki, nagniotki, *modzel.
Ueberbeugeu, fid), gi sie, chyli sie nad czein.

2) f. folg.

U eberbiegen, v. a. irr. Imperf. id) überbog, Part.

überbogen, za nadto zgi. Sid) — , f. borh.

Ueberbieten, v. irr. a. in. h. , Imperf. id) — , er

—bot, Conj. b«9 id) — , er —böte, Part. prt. über»

boten, wicej poda, podawa ober wicej po-
stpi w cenie, ni kio inszy, podkupywa ko-

go, przeceni kogo, eigentl. überthetiern, podbija.

fig. przewyszy. ©id) in et». — prze-
sadza.

lleberbilbung, f. (bie) przesadzone wykszta-
cenie

Ueberbinben, v. irr. a. m. h., Imperf. tefa — , er—banb ober banb über, Conj. bafj id) — , er — banbe,

Part. prt. —bnnben ob. —gebunben, podwiza u

góry, zwiza z wierzchu, przewizywa, ob-
wiza czem.

Ueberblciitern, v. a. eine ©teile beim Durchblättern

überfeinen, za daleko przewróci, za myli w
przewartowaniu kart, w przewracaniu kart;
21 —

f. burd)blatteni.

Ue ber bleiben, v. irr. n. m. f., (übrig bleiben), Im-
perf. id) — , er blieb über, Conj. bafj ich - , er

—bliebe, Part. prt. —geblieben, pozosta si. Gr
ift allein über blieben on tylko sam pozosta.

Ueberbleibfel, n. [ ba& | ostatki, PI.,- resztki,

PI.; zabytki, ostatek, szcztek, pozostae o-

statki, ostanki, j. 33. po sprztnieniu owoców
letnich. — boli ©petfen niedojadki, ochap,
ochapy, Pi. (bon überflüffigen Gfjiuaaren in grofjeu

Äüdjen), SBarfd)., 3Bj — 0. Steinten niedopitki

lleberbliif, m. (ber) przezor, g. u, bystre obicie
czego, f. Uebcrfldjt, rzut oka, widok, spojrzenie,

przejrzenie, bebeutet auch Skrfehen

Ueberblitfen, v. a. przejrze ober obj co jednym
oka rzutem.

Ueberblieben, Part. pozostay.
lleberblühen, fid), v. rec. m. f). wysili si kwi-

tnieniem, przekwitn.
Ueberbot, n. [ba8] wysze podanie (na licy-

tacyi).

lieber breit Cli, v. a. rozpostrze, rozpociera
nad czem.

lleberbringen, v. irr. a., Imperf.^ id) — , er

—brachte, Conj. bafj id) — , er —brächte, Iniper.

—bringe , Part. Praet. überbradjt
, przynie,

przynosi, donie, donosi, przenie, odda.
Gr überbrad)te doniós, donosi; überbrad)t do-

niesiony, przyniesiony.
llebcrbringer, m. (ber) oddawca.
Ile ber bring u ng, l', (bie) przeniesienie, donosze-

nie, oddanie.

llcbercomplctt, adj. nadkomplctowy, (a); nadkom-
plelny.

lleberbachen, v. a. dachem opatrzy, dach da
nad czem.

lleberbecfen, v. a. nakry, przykry.
UcberbecTung, f. (bie) nakrycie.
Ueberbein, überbiefj, adv. oprócz tego.

Ile ber ben fen, v. irr. a., Imperf. id) — , er über*

bache, Conj. bafj id) —, er überbächtc, Part. Prt.

bcrbad)t, rozmyli, rozway, ogarn myl,
(a). Gj. id) habe c6 überbad)t rozwayem to.

lieber bie 8 adv. prócz tego, nadto.

llcberbrefchen, v. irr. a., Prs. ich überbrefche, bu— brifcheft, er -brifchet, Imperf. id) — , er — brofd),

Conj. bafj id) — , er — brofche, Iniper. — brifd),

Part. Pre. — brofd)Cll, przemóci. ©id) — wy-
sili si, zmocowa si, spracowa si móce-
niem.

llebcrbrücfen, v. a. zadrukowa czem.
lieber brufj, in. (ber) bie au9 ber lange anhaltenben

Cnirpßnbimg einer Art eutftehenbe lliiluft uprzykrze-
nie, obrzydzenie, eigentl. Slbfcheu; ckliwo* G£.

ckliwo wzbudzi hon einem ©tütf im ©chaufpiel,

(a); cf. *mierzizka (ift beraltet, SESj.), obmier-
zo, przykro, sytoj, nudno; cf. przesyt,

g. u, cf. skuka, Sluff. Gj. bie jum Ueberbrufj do
przesytu ponosi moralne krpowania, DD. do
znudzenia.

lleberbrüffig, adj. syr, przykrzcy sobie ^ co,

znudzony, cf. skuczny, Stuff. Gine6 2Mnge8 übers

brüffig roerbetl sprzykrzy sobie co. Cg. przy-
jadlo mu si.

Ile be reel, adv. bon einer (Me 311 ber fchief gegenüber

ftcl)cnben anbem w poprzek, wprzek, flehe Diago»

nal w przektnym kierunku, (a), fig. przewro-
tnie, bez Jadu.

llebereignen, v. a. przewaszcza; Gj:. jatki rze-
nicze przewaszcza szwagrowi, ex d o c.

T h o r.

Ile ber i l en, v. a. burd) angeroanbte größere eilfertig»

feit einholen zaskoczy, wyprzedzi, wycign,
dopdzi, ubiedz kogo, przypa nagle Ober ra-

ptownie na kogo? 2) — , etroaS ungebührlich eilen

• uttb bie ©ad)e baburd) berberben; 3U feh.r eilen, e8

eilfertig tl)im, ohne gehörig 311 überbenfen, przepie-
8zy si, za nadto si spieszc, przegalopowa
siej zbyt si zacieka, Gr. ale si w tej mierze
zbyt zacieka nieradze, Krs. PP. 354 (etjter

Sheil.

Der Sob hat ihn übereilet mier go zaskoczya.
G£. miß Ombr. 366: ach mizernimy ludzie na

wiecie, lada kiedy moe nas mier zaj.
äJcit einem gehl übereilet merben bibl. zachwyco-
nym by w jakim upadku.

©id) übereilen przepiesza sie, SBarfd).; poszka-
pi si, lirsk.; zbyt skwapliwie sobie po-

stpi.

llebcrcilt, skwapliwy, a, e, porywczy; cf. pop-
dliwy. Gin übereilter ©chritt porywczy krok,
skwapliwy krok.

llebereiit urtheilen za porywczo sdzi, z popie-
chem sdzi, (a).

llebereilung, f. (bie) zaskoczenie, przepieszenie
si; 2) zbjtnia skwapliwo, ptocho.
Gj. pastwa rada obstaje takim probom twier-

dzc , i pocho saw królów mae , Krs.
1, 29.

?Iu6 — z hiepostrzeenia, Bhmlc, przez prd-
ko, nierozwag.

Ile ber ein, adv. einförmig, einftimmig zgodnie, sfor-

nie, jednakowo.
Uebereinanber, adv. jedno nad drugiem. G$. mir

ruohnen — mieszkamy jeden nad drugim to jest

jeden na dole, drugi na górze and) na sobie, na

siebie.

llebcrcinfomm.cn, v. irr. n. m.
f.,

Imperf. id) —

,

er fam überein, Conj. bafj id) — , er übereinfämc,

Part. Prt übercitigefouimen ,
zgadza si z kim

w czem na co. 2) uoy si, ugodzi si.

llcbereinfommcnb zgodny.
Ile

b

crcin fommen, n. (baö) f. llebereinriinft.

llcbcrelnrunft, f. (bie) ukad, zgoda, komplana-
cya; cf. zezwolenie.

llcbcrciuftiminen, v. n. ill. I), zgadza si; cf. z

jednej trbki trbi, z jednj piszczaki gra,
cf. zgodzi si na jedno, cig. einerlei 9Jteiniing

fein.
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llebereinftimmenb, überetuftimtnig zgodny, adv.
zgodnie.

Uebereinftimmung, f. (bie) zezwolenie, zgoda,
zgodno. — ber ©emutr)er zgodno umysów,
jednomylno. 6j. w przedmiotach smako-
wych, jakiemi s poezya i wymowa, do kogó
sd najwyszy naley, jeli nie do ogólnego
zezwolenia wszystkich wiatych ludzi, co
Irwa od wieków, a które jedno pokolenie po-
daje drugiemu?, Ptck.

Uebereintreffen, v. irr. n. m. f., Praes. id) treffe,

bu triffft, er trifft überein, Imperf. id) — , er traf

überein, Conj. bag id) — , er übereinträfe, Part. prt.

übereingctroffen zgadza sie.

llebereffen fid), v. irr. rec. m. b-, Prs. id) übereffe

mid), bu überiffeft bid), er — iffet fid). Imperf. id)

überaß mid), er — fid), Conj. bag id) mid) — , er

fid) -age, Part. Prt. übergeffen przeje sie, ob-
je sie nadto, oberze si, (vulg.), przeado-
wa odek, w nadmiar je.

lleberfabren, v. jrr. a. unb n., Praes. id) fahre, bu
fäbrfi, er fährt über, Imperf. id) — , er fuhr über,

Conj. bag id) — , er —führe, Part. Prt. —gefahren

przejecha, przewie sie, przeprawi sie.

(Er. mit bem 'pinfel überfahren pocign, prze-
cign, namaza pdzlem. — v. a. przejecha
kogo (wozem), przewie, przeprawi (na
drug stron.

U

e

herfahrt/ f. (bie) przewóz, g. u, przeprawa,
przejazd, g. u.

lieber fali , m. (ber) napadnicie, napa, f., na-
pad, najazd, g. u, uderzenie, ubieenie, ,5. S3.

miasta Wilna, Poj ta, cf. lleberrunipcfti.
'

Ueberfallen, v. irr. a. m. h.. Praes. id) überfalle,

bu —fäüft , er —fällt, Imperf. id) — , er -fiel,

Conj. bafj id) — , er —fiele, Part. Prt. —falten na-
pada, napa, najecha, opa, opada, cf. 0-

barczy. (Sj zaraza ledziony obarcza konie,
owce, winie najczciej jednak bydo rogate,
(a). Ueberfallen Werben by napadnitym, naje-
chanym.
SSon einer Äranfbeit überfallen Werben napadnitym
by od choroby ober nawiedziouym by choro-
b. Sr. Hegire Machomet w ten czas skada,
gdy go kaduk albo zy Geniusz popada, Twar-
dowski. Die Stacht überfiel uns noc nas zasko-
czya, zasza.
(Sr. nikogo tam niezdja bojau witobliwa,
któr przytomno niebian zwyczajnie prze-
szywa, Szym.
©d)iecTen roirb bid) überfallen zachwyc ci ober

oblec ci , ogarn ci strachy. SBeijlueiflung

überfällt mid) rozpacz mi bierze, (a).

^infttrnig hat mich überfallen ogarny mi cie-

mnoci; (Sv. straszny nas porwa smutek i t-
sknota, Szym. cf. opadaj (Sr,. Solimana wszy-
stka sze opadli, PK. 255.

lieber feilen, v. a. opiowa, popiowa (dla lep-

szego wygadzenia.
U eher feinem, v. a. zbyt wykwintnym uczyni j

nadto wypolerowa.
llebcrfimiffen, v. a. pokostowa, pokostem prze-
cign ober pocign.

Ueberflechten, v. irr. a., Prs. id) überflechte, bu
-flichft, er —flicht, Imperf. id) — , er —flocht, Conj.
bafj tci) — , er -flöchte, Imper. —fiid)t, Part. Prt.

—flochten, ople, oplata, opletaj cf. oplatanka
eine SäreSlauer beftod)tene Siqueurflafcbe.

U eher flieg en, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

flog über, Conj. bag ich — , ev überflöge, Imper.
fliege über, Part. Prt. übergeflogen przelecie, Fut.
przelec, Praet. przelecia, Praes. przelatuj
ober przelatywam

; fig. id) überflog ben. ©rief prze-
biegem list.

Ueberftiegen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) —, er

flog über, Conj. bag id) — , er überflöffe, Part. prt.

—gefloffcn, przelewa si, przeciec, Praes. prze-

ciekam, Fut. przeciek, wylewa, rozlewa
si; fig. bon etroaS — , by przepenionym czem,
opywa, obfitowa w co.

SDie Slugen fliegen über zy si z oczu cisny,
puciy.

lieber flügeln, v. a. przeskrzydli , oskrzydli.
(Sr. by si przeskrzydli, nie dali, Nieme. fig.

przecign kogo.
Ueberflug, m. (ber) obfito, zbytek, dostatek,

g. tku, nadmiar, g. u. 3um — a nazbyt; zby-
tecznie cho niemasz potrzeby; — haben an et»

WaS obfitowa w co, opywa w co; j. S3, wy-
spa N. obfituje w cukier, (a)j an allem mie
wszystkiego podostatkiem.

lleberflüffig , adj. obfity; zbyteczny, nadmierny,
nadpotrzebny.
(Sj. mówi o orkiestrze w rozprawie o grze
tragicznej zdaje si by rzecz nadpotrzebn,
(a); cf. zbywa. (— haben).

lleberfracfjt, f. (bie) nadmiar adunku ober frochtu,

nadfrocht
, g. u, nadadunek, przewyka ci-

aru.
U eberfr achten, v. a. przeadowa.
Ueberfreffen, fieb, v. irr. rec, Praes. ich überfreffe

mich, bu — friffeft bid), er überfrigt fid), Imperf. ich— mid), er — fid), Conj. bag id) mid) — , er fid)

überfrage, Part. Prt. überfreffen oberze si, w
nadmiar zrzec.

Ueberfrieren, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

überfror, Conj. bag id) — , er —fröre, Part. Prt.

überfroren, welches nur in Der baffiben 33ebeutung

üblich ift. nu f ber Oberfläche mit Sie überjogen roer=

ben, (zwierzchu) obmarzn.
Ueberfubre, f. (bie) bie ^anblung, ba man eiroaS

über ein SBaffer führet, bod) nur feiten; bie lieber«

fahrt przewóz, g. u. przeprawa, przewiezienie.
lleberfübren, y. a., über etroaS füfnen przeprowa- '

dzi , przewie, przewozi, przewie, prze-
wodzi.

2) —, (id) überführe) mit unleugbaren 23eroei6grün«

ben jum ©eftänbniffe ober pin SSeifall bewegen, alfo

mehr aIS überzeugen ober Überreifen, dowie komu
co ober przekona kogo o czem, skonwinko-
wa; i. S3, beg Diebftabie überführt Werben o kra-
dzie by przewiedzionym, (a), cf. o zbrodni
kradziey prawnie poszlakowany, (a) StecTbr.j

cf. przekonany o nieprawnych postpowaniach.

lleberfubrung, f. (bie) przekonanie.
lieber füllen, v. a. przepeni, przekarmi, DD.

2) — in ein _
anbei eS ©efäg füllen przela do in-

nego naczynia.

Ueberfüllung, f. (bie) przepenienie, 3. S3, mit

Sbeifen naduytek polraw, DD., cf. przesycenie,
Krs.

Ueberfüttem, v. a. da za nadto paszy, eru,
w nadmiar karmi, przekarmi, DD.

Uebergabe.f. (bie) oddanie, 3. S3, majtnoci,
an einen ^achter zat radowa nie, Doc; wydanie,
wrczenie, tradycya, oddawka; cf. oddawiny,
Pi. im Sßr.=Sßoln. framing. — einer ©tabt podda-
nie miasta, kapltulacya.

Uebergäbren, fld) v. irr. (f. gäbren), j,n biel gahreit

przekisie, wyrobi si, wyroi si w nadmiar.

2) v. n. m.
f.

(eS gährt über) robic wylewa si
z naczynia.

llebergang, m. (ber) przejcie, przechód, g. u,

przeprawa, 3. S3. — do potomnoci, (a), — in

oer Rebe przechodnia.
Uebergangen, opuszczony.
Ile berge ben, v, irr. a. m b., Prs. id) übergebe, bu— giebft, er —giebt, Imperf. id) —, er —gab, Conj.

bag ich —, er —gäbe, Part. Prt. —geben, == etwas

förderlich unb förmlich in bie ©eWalt eines anbern

geben, überliefern, odda, wrczy, poda, fpodda,
puci, udzieli.

2) fid) —, höflich für: fio) brechen, fbeien, womi-
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towa, *blud, rzyga, rewekowa ober rewoko-
wa, zwomilowa si.

(Sc. bcm Zote übergeben poda na mier. 3"
bie ^länbe — poda co w rce, poleci co ko-
mu, wrczy.

llebcrgebirgifd), adj. zagórny.
*Uebevgeblieben, pozostay.
U ebergebot

f. Uebcrbot.

Ile berg efyen, v. irr. n. ni. 1)., Imperf. id) — , er

ging über, Conj. baß id) -, er überginge, Part. prt.

übergegangen, al6 v. n. m. h,. überlaufen, überfliegen,

befonberfi nur bon ben Jhränen zala si.

2) — , in bie ©etoalt, in bie >&er*f<$flft cine8 3(n*

bern geben, przechodzi, przej, g. Si. gum geinbe
przej do nieprzyjaciela, fig. in einen geroiffen

3nflanb geraden, g. 93. in gäulniß ulega rozka-
dowi czyli zgnilinie, (a)i przej, g. 93. w
zgnilizn, zacz gni. n eitening — prze-
chodzi w ropienie, DD.

II. v. a. (nierozcznie: id) übergebe, überging,

übergangen) przej co, przejrze co, np. rachu-
nek.
3)—, eine @a_d)c borbei laffen, nid)t

_
bemerfen,

opuci, wypuci, pomin, min, mija. e*.

pretensya o zalegle dycty pomija si, 91©.

4) --, fid), über feine Kräfte gehen schodzi sie,

sfatygowa sie, chodzeniem,
eg. SBefj ba8 "i>erg bod ift, befj gcf)et ber .SDtunb

Über z obfitoci serca mówi usta; cf. Potocki:
to tylko przelewa si w mow, co z duszy
pynie, dine Jhedjnung — , b. h. burchfeheti przej-

rze, przebiee rachunek. 2)ie Slugen gelten

if)in Über przychodzi mu zapaka, — obla si
zami, Izy mu w oczach stany, pacz rzuca
sie z oczu. Die ©alle geht (lauft) ihm über ó
rozlaa mu siej cf. ó mu pka od zoci.
STIit ©tillfd)roeigen übergehen milczeniem pomin,
zamilcze o czem, uiewspomina. e$. nie mo-

g przepuci w milczeniu Bohatera N., (a).

Äein roid)tigeö ßreignifj ift übergangen adne z zna-
komitych zdarze nie jest pominione, Potocki.
3u einer anbetn Sicligion - przej do inszej

wiary.
llebergcroid)t, n. (ba) baojenige, lr»a8 über ein bc=

ftiinmteS ©eiuid)t ift, nadwaga, nadwyka. 2)^—

,

ein größeres ©eroicht iinb fig. größere äJcacbt, große*

rer tachbrucf, przewaga, przemoc.
llebergießen, v. irr. a, Iraperf. ich — , er übergofj,

Part. Prt. übergoffen and) — gegoffen, etloaö auf ber

gangen Oberfläche begießen obla po wierzchu czem;
oblewa; pola, polewa.

2) — ,
(rozcznie: id) gieße —

, gofj über, über»

gegoffen) fo fließen, baß ctroaS überläuft, przelewek,
przelewanie.

Ueb ergläng en, v. a. blaskiem przewyszy co.

Ueberglafen, v. a. pokleni, beffer pokli, 9Bg.

Ueberglücf lid), nadzwyczajnie szczliwy; u-

szczliwiony.
Uebergolben, v. a. pozaca, pozoci, äßg., *o-

zoci.
Heb erg o l bet, pozacany, *poztocisty.

Ucbergolbting, f. (bie) pozacanie, pozocenie
pozota.

Uebciu>cifen, v. n. m. 1). irr. Imperf. id) griff über,

Conj. bafj id) übergriffe, Part, übergegriffen si
gna przez co (na drug stron); nad) etroaö

zachwyci czego z drugiej strony.

Hebelgriff, m. (ber) siganie po za obrb czego}

fig. niesuszny wybryk, naruszenie praw cu-

dzych, f. Eingriff.

llebergroß, adj. nadto wielki, zbyt wielki, za
wielki; übergroße Äältc zbyt wielkie, okrutne
zimno.

Ueberguß, m. (ber) polewa, and) podlewa. 6g.

indyk z podlewa, sdacz z ót — , cf napyw.
llcbergbbfen, y. a. m. 1)., mit ©bpe iibergiehen, po-
gipsowa, ogipsowa.

Ueb er halb f. oberhalb.

lleberjjalten trzyma nad czem (f. halten).

Ile ber hab, f. (bie) f. Dberhanb; adv. fo ftarf,

mäd)tig ober biel, baß man bcmfelben nicht mehr
einhält thun Tann w nadmiar, w przemagajeym
sposobie. Ueberhanb nehmen gór bra, wzma-
ga si, górowa, wygórowa. ©erStreit nahm— wzmoga si bitwa, cf. szerzy si.

U cb erhäng, m., ber 3uftanb, ba ein Ding "überhängt,

ohne Pi. przewiesistos, cz zwiesista, wi-
szca nad czem rzecz ober *przewiesizna. 2)
— , ba&jenige mag überhangt, to co wisi z góry,
wystawa, schyek, g. ku. 3) — , eine über et'

loac* gebilligte JDecfe zasona, zawiesidto.
llebcrhaiigen, v. irr. n., Imperf. id) -, er hing

über, Conj. baß ich — , er überhinge, Part. Prt.

übergehangen wisie nad czem. Daß -ttattS hängt

über dom wisi, nachyla sie.

lieber beut gen, v. a. przewiesi, cf. powiesi co
nad czem.

llcberbaiigenb zwiesisty, zawiesisty, zawisy,
L.j g. 93. pod zawiesistemi skatami.

II ehe l' harf en , v. a. przegrabi.z wierzchu.
lleberharfchen, v. n. m. f., auf bei' Oberfläche mit

einer feften Ötiube übergogen roerbeu cign si,
zaskorupie, zasklepi si, cina si, eigetltl.

bom Sffiaffer roenn_ eö friert. Die SBunbe ift fd)on

überharfd)t rana si zasklepia.
llebcrl)ärten, v. a- nazbyt wyhartowa (elazo).
Ueb er bau then, v. a. nadmucha, obchucha.
llebeir)äufen,_ v. a. im lleberfluffe mit etroaS berfe*

l)Cn przepeni, obsypa, zlewa na kogo, g. 93.

urzdy, aski. äTtit arbeiten überl)äuft obcio-
ny. — häufte ©efdläfte by zawalonym interesa-
mi, ej. krótko odpisuj; nawa interesów nie-

pozwala mi si rozwodzi, LSR.; cf. przeci-
a, cf. przywali, er. niezmierny interesów
ogrom, którym przywaleni, (a). 6g. uczszcza-
nie uczniów na wiele kursów przygotowaw-
czych przeciao ich nadzwyczajn mnogoci
godzin.
äJiit 2obfbrüd)Cii überhäufen pochway nad pochwa-
y czyni.
äftit SBobltbaten — dobrodziejstwa nad dobro-
dziejstwa wiadczy. SJJjt glüchen — obarczy
przeklctwem. (a).

Unglücfsfälle überhäuften granfreid) nieszczcia
obarczyy Francy; cf. zarzucony} 6g. dzi
zarzuceni jestemy w tym wieku zimno mi-
onemi wierszami, Dm. 27.

llleberhäiifung, f. (bie) obsypanie, zawalenie,
zaprztnienie, zagrzebanie.

lleberl)auj)t, adv. roeldjeö betn infonberI)eit ent*

gegen ftcf)t. Sn allem, alle« giifammengenommcu;
2) — , in allgemeinen Sluöbrücfen, ohne SSentbrutig

ber befonbern Ümftänbe zgoa, w ogóle, ogólnie,

w powszechnoci.
lleberbeben, v. irr. a., Imperf. id) — , er überhob,

Conj. baß id) — , er —höbe, Part. Prt. -hoben.
— , einen einer ©ad;c — , ihn bamit berfdjonen, u-

wolni.
Seinanben einer STcnhe — oszczdzi komu pracy,

cf. uwolni kogo od pracy.

2) al8 v. r. ©id) — przerwa si (podnoszc
co), fid)]-, fid) über bie ©ebühr erbeben niby pod-
dwign i.
©id) — wynosi si, z czego pyszni si. ©id)

einer ©ad)e ober liegen einer ©ad)c — pyszni si
z czego ober — czm.

lieber heb tin g, f. (bie) uwolnienie, 2) pycha, wy-
nioso.

U e ber belg en , v. a. przepali.

Uebci-hclfcn, v. irr. a., Prs. id) I)elfc, bu I)ilfft, rr

()ilft über, Imperf. ich — , er half über, Conj. baß

id) — , er überhülfe, Imper. l)llf über, Part. Prt.

übergcbolfen = einen über etmaß belfcn przeprowa-
dzi, dopomódz na druga stron, przeprawi.
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2) — , fig. einen entfdjulbigen ober mit SBorten

bertheibigen; feine Partei nehmen, gemeiniglich in ei=

ner unrechten ©ache dopomaga komu, ujmowa
si o spraw, czyj;}, poratowa kogo w kry-
tycznym, zawikanym przypadku, wydwign
kogo z biedy zawinionej.

lleberhin, adv. borüber, borbei, mimo, pomimo; 2)

— , oberbeutfd) fiber etwas bin, ponad co, przez
co, ponad czem.

3) — , obenan, nicht mit bem gehörigen ftleijje,

powierzchownie, nawiasem, z letka, niedbale,

pocho.

Ueberbobeln, v. a. obheblowa, podheblowa,
przeheblowa.

lleberhoben fein, by uwolnionym f. überleben.

lleberl)od), adj. *przewysoki, nadzwyczajnie wy-
soki, za nadto wysoki.

lleberfjolen, v. a ' wyprzedzi, uprzedzi kogo,
przecign.

Ueberhoren, v. a. etma§ berboren mniej uwaa,
niedosysze si, 2Bj. 2) — , herfagen laffen, urn

ju hören, ob er eS auSWenbig tonne, przesucha,
wysucha, przesuchywa.

Ueberhofen, PI. zwierzchnie spodnie, szarawary,
rajtuzy.

lleberhubfen, v. a. m. h. unb n. m. f.
przesko-

czy. 2) v. a. borbeilaffen, übergeben opuci, o-

puszcza, wypuci, omin, cf. zapomnie, fig.

zje.
Ueberhübfung, f. (bie) przeskoczenie, przeskok,

g. u. •

lleberjagen, v. a. m. I). ungebührlich heftig Jagen,

przepdzi, pdem przejecha, przegna, prze-
lecie. %. ein $ferb —jagen zmczy — , sp-
dzi konia, przegna.

Ueberjcihrt, adj. wiotchy (bibl. unb flab.) zslarza-

y; cf. przestarzay; cf. zgrzybiay.
Ueberirbifd), adj. nadziemny, nadziemski, nie-

biaski.
Ueberfammen, v. a. przeczesa, poprawi cze-

sanie.

Ueberfaufen, fiel) — , v. r. ju theuer taufen prze-
bra miar w kupowaniu, zniszczy si kupo-
waniem, obkupi si; cf. fich befacten.

Ueberfehr, f. (bie) ograbkii, PI.; zgrabki, Pi.;

zgoniny, PI. L.; cf. omieciny.

lleberfehren, v. n. m. f.
wyczynia, zczynia;

— v. a. przemie.
lleberfibben, v. n. m. f. *przekin si, przewa-y sie, obali si.

2) —, v. a. przechyli na jedn stron.
Ueberfitten, v. a. pokitowa z wierzchu.
Ucberflaftevig, nadsniowy, nad se wyno-
szcy.

lleberflatfchen, v. a. przeklaska, mocniej kla-
ska od kogo drugiego.

tleberf leiben , v. a. oblepi, obmaza, oklei.
tleberfletb, n. fia§) suknia zwierzchnia, 3. S3,

kapota, surdut.

Uebertleiben, v. a. fobiel a(6: befleiben przyodzia,
okry — , przykry z wierzchu.

Ueberfleiftern, v. a. oklajstrowa.
Ueberflettern, v. a przele na drug stron.
Uebeiflug, cf. nafeWeiS, przemdry, nadto mdry,
mdrek, mdrkowaty, mdrala.

Ueberfochen, v. n. m.h. im Äochen überlaufen prze-
gotowa si, kipie, wykipie. 2) v. a. za
dugo gotowa, przegotowa.

Üeberfommen, v. irr. n. in. f., Imperf. id) —

,

er tam über, Conj. bafj id) —, er —fame, iPart.
Prt.

_
- getommen =: hinüber ober herüberfommen

przej, przechodzi.
2) — , beraltet für: ubereinfommen, einig Werben,

zgodzi si, uoy si z kim.
3) —, v. a. id) überfomme, übertam, — habe über«

fommen) feiten für betommen dosta, otrzyma,

niby przyj do czego, mie sobie przekaza-
nym.

Ueberfunft, f. bie) bie Slnfunft über einSBaffer ober

einen 3n>ifd)enraum przejcie
,
przechód , g. u.

przeprawa.
Ueberlaben, v. irr. a., Imperf. id) — , er —lub,

Conj. bafj id) — , er —lübe, Part. Prt. —laben,
przeadowa, w nadmiar obciy, przeciy;
cf. obarczy. Sr,. Familie dziemi obarczone,
(a), fig. 6j. uczniowie nie s wcale przecie-
ni naukami, Aut.
cf. zaprztnicnie; (fr. po co tak zbytne gowy
zaprztnienie, Krs. Mon. 3JHt Schmutf — , na-
strzepi ozdobami.
2)en 9Jtagen —laben obciy odek ober prze-
adowa.
Gej. przeadowa odka doznawa, DD. (Sr,,

zamiarem retoryki jest napeni imaginacy
pomysami i obrazami ywemi zdolnemi dopo-
mó<iz naturze bez jej obarczenia, SP.

2) — (id) labe über, lub — , übergelaben) przea-
dowa

,
przenie adunek z jednego statka

(wozu) na drugi.

Ueberlabung, f. (bie) przeadowanie, przecie-
nie, j. IB. kontrybuentów, (a). — mit ©beifetl

naduytek potraw, DD., aud) przeadowanie.
Ueberlage, f. (bie) przekadzina, przewalina.
U eb er lang, adj. za dugi, nadto dugi. cf. über

lang Ober ftirj niebawnie, lub dugo albo krótko,
czy prdzej czy póniej.

Uebertangen, v. n. m. h., über etwas langen, hin«

über, barüber langen, b. i. reidjen sign, dosi-
gn, dosic, przesiegn.
2) poda (na drug stron).

Ueberlaffen, v. irr. a., Prs. id) laffe, bu läffeft, er

läfjt über, Imperf. id) —, er liefj über, Conj. bafj

id) -, er - liefje, Part. Prt. — gekrffen przepuci
na drug stron. 2) — , (id) überlaffe, — überlief),

habe überlaffen) in ben Söefiij eines anbern burd)

Äauf ober Saufa) fommen laffen. spuci, ustpi,
przeda, odstpi.

3) — , unumfehränft übergeben, eines SBillführ gänj*
lid) anhelm ftellen zostawi, puci, poda, pozo-
stawi, odda, poruczy.
©j überlaffet mir biefeS pucie to na mi, moje
to staranie. PK. 252. ©ich ber greube ifberlaffen

zebrana spoeczno tm ywszej podaa si
radoci, Poj., cf. odda si radoci.

Ueberlaffung, f. (bie) puszczenie, oddanie, ust-
pienie, zostawienie, odstpienie.

Ueberlaft, f. [bie| ba§jenige Wa8 über bie beftiminte

ober gehörige Caft ift, przewyka ciaru, nad-
miar adunku, obarczenie, obcienie.

2) — , Sefchroerlicbfeit , 83ebrutfung krzywda,
uciemienie, ucisk, przykro.

U eb er la ft en, v. a. überlaben przeadowa, nadta-
dowa, obarczy, w nadmiar obadowa, prze-
ciy.

Iteberlaftig, adj. ju febr belaftet przeciony. 2)
— , befebroerlid) , uciliwy, äöj. , przykry, na-
przykrzony.

Ueberlauf, m. (ber) pokad okrtowy; 2) —, ber

3uftanb ba man bon anbern überlaufen, b. 1. auf
eine befchwerlihe Slrt bon biele befucht ober berlangt

Wirb, nacisk, natok, natrctwo, naprzykrzanie
si przez czste odwiedziny, najcie.

Ueberlaufen, v. irr. Prs. id) laufe, bu läufft, er lauft

über, Imperf. id) — , er lief über, Conj. bafj id) —

,

er —liefe, Part. Prt. —gelaufen bon flüffigen Äor«
beru, über ia% gefegte 3iel ber $öf)e laufen, prze-
biedz, przelewa si

,
przecieka, eig. rinnen,

leefen, lect fein, wzbiera si, kipie, wylewa
na brzeg, PK. 242. S*. woda w garku wrzca
wewntrz bekoce wylewa na brzeg i drze
si do góry. 2)er $0bf läuft Über garnek kipi.

2) — , boSlid) au einem anbern übergehen, zbiedz,
uciec, przej.
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II) —, ore v. a. einen über ben Raufen rennen,

przebiee kogo, biec ober w biegu powali.
2) — , uugcfuin auf etlvaö 311 laufen biec prze-
lecie kogo, — wpa na kogo, (id) überlaufe,

überlief, überlaufen) jeinanben burd) ungeftümeS Äonu
men befdiroerlid) loeroen natrtrrym by komu» na-
chodzi kogo.

3) — , im Saufen übertreffen, przelecie, wyci-
gn kogo w biegu, wyprzedzi, przecign.

4) — , auf ber ga^en Oberfläche Einlaufen prze-

wiedz, przelecie? przejrze; 3. 33. eine 9ted)iiung

überlaufen przebiedz rachunek.
€6 —läuft mid) ein falter Schauer zimno mi prze-
chodzi, dreszcz ober ciarki mi przechodz.

lleberlaufen, n. (ba6) przelewanie sie, przebie-
enie, zbieganie, dezereya, przebieganie, na-
trctwo, naprzykrzanie.

lleberläufer, m. | ber] zbieg, g. a. dezerter.

lleberlaut, adj. fef)r laut za gony, nadto gono,
wrzaskliwie, haaliwie.

Ueberleben, v. n. m. h. przey; cf. doczeka,
eig. erleben? cf. doy, przetrwa, SP., cf. über*

flehen. Der — lebenbe Qfhegatte pozostay przy
yciu maonek. 9cid)t ein 3ai)r roirb er —leben
i roku nie przezj'je, nieprzekoace si. ©id)

überleben przey si.
Ueberlebung, f. (bie)* przeycie.
lleberlegebaum, m. (ber) bei ben SBebern berjenige

Saum, meldber über it» Stuhl gelegt hnrb unb roo=

ran bie Äolben I)ängen, unb roorin bie 9täberd)en ge=

hen gatunek nawoju ikaezego. Dielt, wa, g. u.

Ueberlegen, v. a., über ein anbereö 2>ing legen; 311

ftarf belegen, mel)r ein* ober auflegen alö ein Ding
tragen ober ertragen lam, pooy co na co, prze-

oy, pokada; cf. obarczy; obciy. @inen
— rozcign kogo (dla bicia). 2) — , eine ©a»
d)'e genau 3U erfennen fucheu, überbenfen, um fein

Verhalten barnnd) 311 beftimnien, erroägen, rozbiera
co, rozway co, rozpoznawa, zway co, za-

stanowi si nad czem, rozmyla.
Ueberlegen, adj. przewyszajcy, gór majcy,
wyszo majcy, mocniejszy, sposobnijszy,
umiejtniejszy. (j. einem — fein przemonym
by, celowa kogo, przewysza, przemaga
kogo; 65. Poniatowski zwycia nieprzyjació
w si przemonych, SP.

Ueberlegenhett, f. (bie) wyszo , przewaga,
prym, pierwszestwo, Iepszo.

lleberlegfam, adj. rozwany, uwany, baczny,
rozsdny, rozmylny.

Uebcrlegt, rozwaony, rozwany; adv. rozwanie.
Ueberlegung, f. (bie) rozwaga, uwaga, naradze-

nie si, rozsdek, rozmylanie, zastanowienie
si, upamitanie si. (Sc. 3n genaue — nehmet!

pod cis rozwag wzi, Orz. bia. ©ie

thtin nichts ohne — nic pocho nie czyni, Poj.
Ob. nierozwanie.

UeberlegungSfraft, f. (bie) rozsdek, g. dkuj
cf. alt= unb ^r-=^Joln. rozrywka.

lleberlei, adv. in ber gemeinen Sbredjart für: übrig

nazbyt, chmara, w nadmiar, a nadto.

lleberleiten, v. a. przeprowadzi, prowadzi na
drog stron.

Ueberlernen, v. a. przeczyta co dla nauczenia
si (na pami) , niby przeuczy si czego,
poduczy si.

Ueberlcfen, v. irr. a. m. h., Prs. id) lefe, bu liefeft,

er lieft über, Imperf. ich -, er la8 über, Conj. bafj

id) — , et — läfe, Part. Prt. — gelefen = flüd)tig

burd)lefen przeczyta raptem ober — nawiasem,
szybko przelecie, przebiee oczami.

Ueberlefung, f. (bie) przeczytanie powierzcho-
wne, odczytanie.

lieber liefcm, v. a. = einem etluaS übergeben przy-
stawi, odda, poda; (w czyj moc) wyda
kogo; przekaza, 3. 83. pamitne czyny przod-

ków w pieniach narodowych przekaza poto-
mnoci, (ber 9Jad)h)elt —).

SDtunblid) — podawa ustnie ober z ust do ust.

Ueberlieferung, f.(bic) bie «gmnblung bed lleberlie«

fcruS przystawienie, oddanie, wrczenie, wy-
danie. 2) — , eine non ben SSorfahren auf bie

9la chfoinmen nriinblid) fortgebflaiijte Slachridvt bon
einer gefdjehenen Sadje tradycya, podanie, ustne
podanie, dawna wie, stare wieci.

lieber! i ft en, v. a. ochytrzy, podej, podstpu
uy; cf. lis lisa okpi, okpiwa.

lieber 111 ftatt übci bem.

UebermadKii, v. a. über ber ganjen Oberfläche be»

arbeiten, überfleiben, übertünd)en k. oprawi, obo-
y. 2) — . überfenbeii, — fd)icfen, przesa, zasy-
a.

llebermacht, f. (bie) bie überlegene Sttacht przemoc,
g. y, przemagajca sia, cf. przewaga, 3. 3}.

passyi, Zabocki; przesil, g. u. L.
Ile ber mäd) tig, adj. przemony, przemagajcy.
llebermadjnug, f. (bie) przesanie.
Ile ber ma l en, v. a. ein ©emälbe bon nettem malen

ober bie fchabhaften ©teilen mit frifrhen garben aus«

beffern przemalowa, pomalowa, poprawi p-
dzlem malarskim.

llcbermangeln, v. a. przemalowa.
Ile berman hen, v. a. burd) überlegene .Kraft ober

SDtacht überroinben, überroältigen zwyciy, prze-
zwyciy, pokona, przemódz, ponka, zn-
ka.

llebermafj, n. (bas) baßjenige rooS über bas beftimmte
il)a[( i ft, nadmiar, nadmiarek, dosypka, f g. i.

2) —, ein ungewöhnlich hoher ©rab einer Sache, bie

Uebermafje zbytek, obfito, naduytek, 3.3$.
potraw, DD. 3um — , na domiar.

Uebermafje, f. (bie) pomiar, g. u, miara, (SRofje
luirb mit_9)tafj häufig berroechfelt) f. Uebermafj.-

llebermäfjig, »dj. nadmierny, zbj'tni, zbyteczny.
6$. toenn bie Äinber and) übermäfjig _ effen follteu

chociaby z takowych jedze nadmiar nastpi,
DD. adv. nad miar.

lleberniauern, v. a. murowanie da z wierzchu,
nad czem.

llebermeiftern, v. a przemódz kogo ober nad
kim , przezwyciy, celowa

,
przewyszy,

opanowa.
llebermcnfd)lid), adj. nadludzki, nadmierny.
lleberm effen, v. irr. a., Prs. id) meffe, bu miffeft,

er mijjt über, Imperf. id) — , er mafj -, Conj. bafj

ich — , er —mäfje, Part. Prt. —gemeffen, — baß
SDlafj eines 35inge8 nur obenhin unb ungefähr 3U er«

foifdjen fliehen przemierzy (lada jako) jako ta-

ko, na prdce.
llebermeffung, f. (bie) przemierzenie na prdce.
Ile ber 1116 gen, v. irr. a., Prs. id) übermag, Im-

perf. id) — , er —modjte, Conj. bafj ich — , er —
möchte, Part. Prt. — mod)t, ift im .fcochbeufcbeit fel*

ten przemódz, przemaga.
llebermorgen, adv., ben Sag ber 3unad)ft auf ben

morgenben folgt ober ben britten Sog oon beute an

311 be3eid)lien pojutrze, pozajutro.

llebermorgenb adj. pojutrzejszy.

llebermutb, m. (ber) ber SDJuthroille, grebel, *swy-
wola, swawola, rozpusta; 6j. llebermuth tl)tlt

niemals gut za swawol zapaciemy niewol,
Nieme.) cf. psota, dziko, gies; cf. rozwio-
zto, eig. jiigclloflgfeit; 2) zuchwao, zuch-
walstwo, hardo, zbytek, brykanie. (Sr. ©ut
mad)t — za dostatkiem rozpusta, cf. Pann wet-
bie roj si bujnoci, cf. i najlepszy sie w do-
brym bycie zepsuje; cf. chleb mü rogi, a n-
dza nogi} cf. nie acno szczcie czowiek
znosi, llebermuth treiben swawolowa, swawoli
*swywolowa, rozpustowa, kozowa, bazno-
wa.

llebcrnuithlg, adj. rozpustny, swawolny, zby-
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tkajcy, pusty, psotliwy, cf. czupurny, 2) zu-
chway, hardy, dumny.

Uebern^ftatt: über ben.

llebernad)ten, v. n. ni. I). przenocowa.
ltebemäd)tfg, przez cala noc trwajcy.
Uebernähen, v. a. obszy powierzchownie, —

na prdce.
liebe rnähme, cf. (bie) przyjcie, podejmowanie
si czego, podjcie, odebranie, wzicie, obj-
cie w posessya ober objcie w posiedztwo.

Uebematfirlid), adj. nadnaturalny, nadprzyro-
dzony.

Uebemehmen, v. irr. a. m. I)., Prs. id) übernehme,

bu —nimmfr, er -nimmt, Imperf id) — , er —
nahm, Conj. ba& ich — , er —nähme, Part. Prt.
—nommen, = in (Smpfang nehmen przyj, ode-

bra; fid) ju etroaS freiwillig anheifchig matihen, auf

fid) nehmen przyj na siebie, obj, obejmowa
co w posiedztwo, bra co na siebie, wzi co

na siebie, podj si czego. Gj;. NN. wzi na
siebie obowizek sprowadzenia pszenicy na
galarach do Gdaska, S©. (Sine Skrbinblfchfeit

übernehmen zaciga obowizek, Bhsz. ; cf.

przyj obowizek na si.
2)—.überwältigen, übermannen przecia,przemódz.
Ginen übernehmen nadto da od kogo. (Sr.

©id) bom 3orne übernehmen "laffen da si opano-
wa od gniewu.
©ich —, jubiel auf ober ju fid) nehmen podejmo-
wa si wiele, przebra miar (osobl. w piciu);

przesili si.

3) — (id) nehme über) 3. S3, ben SRantel über=

nehmen wzia paszcz na siebie).

Uebernel;mung, f. (bie) podejmowanie si czego,
podjcie. — einer sßacht objcie dzieraw3T

. @D.
lleberpfeffern, v. a. przepieprzy; Gr. Pitrze

nieprzepierzaj wieprza pieprzem.
Ueberpflügen, v. a. przeora.
Ueberpinfeln, v. a pdzlem posmarowa.
Ueberpubern, v. a. opudrowa.
Ueberpurjeln/ v. n. przewróci si, kozioka
przewróci.

lieber qui 1 1 en, v. n. m. f.
wylewa si na brzeg,

kipie.
lleberragen, v. n. ni. h. stercze nad czm, 2)— v. a. — ragen przewysza kogo, co.

lleberrafchen, v. a. zaskoczy, dybn, zdyba,
nadej, nadjecha niespodzianie, napa, zej
kogo; Gj. zszed mi rano pijcego kaw Pan
Podstoli, Krs. pp. 393.

Ueberrafd)Utig, f. (bie) niespodziane nadejcie
— wydarzenie— nadjechanie, cf.freubige— niespo-
dziana rado, cf. siupryza. (Sr. Pust. chciaa
sprawi mowi siupryz, §10113. surprise, nie-

spodzianka.
Ueberredjnen, v. a. obliczy, przeliczy, prze-

rachowa, skalkulowa, wzia co pod kredk.
lleberreben, v. a. namówi, wyperswadowa ko-
mu; wmówi, wmawia w kogo co, przegada,
3 . sposób przegadania kadego, (a); cf prze-
namówi, podmawia. Gg. podmawianie do u-

cieczki do — , (a); Gr,. er roanbte allee an um mid)

3U Überreben rusza rozumu, uywajzyka, PK. 99.

lleberrebung, f. (bie) namowa, przegadanie; Gr.

sztuka przegadania, Brod, (bie Ueberrebung§=

fünft).

Ueberreidjen, v. n. m. h,., fiber etroag retchen, langen,

siga przez co, dosiga. 2D — , v. a. — reidjen,

einem etroaS in feine £änbe reichen, übergeben po-
da komu co, prezentowa, wrczy.

lleberreichlich, a nadto wystarczajcy, obfity.

Heberreidjung, f. (bie) podanie, oddanie, wrcze-
nie.

lleberreif, adj. naddojrzay, przedojrzay, prze-
stay, w nadmiar dojrzay, przecigy, L., przej-
rzay, Or I. 261.

Ueberreifen, v. n. m. f.
przejecha dokd (w po-

dróy bdc).
Ueberreiten, v. irr., Imperf. ich — , er ritt über,

Conj. bafj id) —, er überritte. Part. prt. übergeritten,

= über etmaS reiten , einen über ben .Raufen reiten,

umreiten, przejecha, przejeda koniem, rozje-
cha, roztratowa. 2) — , einen überreiten, ihm
im Seiten juborfommen, (Imperf. ich — , er —ritt

Part. prt. —ritten,) wycign konno, wyprze-
dzi — ; przecign.

3) — ' ein Sßferb überreiten, im Seiten ju fehr an*

greifen, zmacba, spdzi, zmczy konia do u-

padtego, jazd zmocowa, zjedzi, starga.
Ueberreiun, v. a. przedrania, 3. S3. — nerwy,

DD.; nazbyt drani.
Ueberrennen, v. irr. a, Imperf. id) — , er rannte

über, Conj. bafj id) , er überrennete , Imper. renne

über, Part. prt. übergerannt, obali w biegu,
rozbi w .biegu, roztratowa; 2) wyprzedzi
lecc, — — cwaem, przecwaowa (Imperf.
ich überrannte) — v. n.m.

f.
przebiedz, przelecie

na drug stron.
Ueberreft, m. (ber) ber Sefr, baS Ueberbleibfel,

reszta, resztka , szcztek , pozostay ostatek.

Gr. szcztki karawany zebra, (a).

Die Werblichen lleberrefte miertelne szcz-
ty, FW.

lleberrheinifd) zareski.
lleberrinnen f. überfliegen, überlaufen.

llcberrocf, m. (ber) surdut; kapota, zwierzchnia
suknia, *nasuwie, g. wnia; cf. tuurek ein —
mit einer Seihe Änobfe, SB3.; cf. opocza, paszcz,
eig. Sttanrel.

Ueb'ervücfö ober rücflingg w znak.
Ueberrumpeln, v. a., mit grofjem ©epolter ober ©e=

tofe überfallen, überrafrhen, zaj kogo, hurmem
nagle wpa na kogo, zdyba, opanowa, na-
pa niespodzianie, zaskoczy; cf. z maki
kogo zay ober z maka na kogo wpa, eig.

einem *lintifch fommen.
Ueberrumpelung, f. (bie) ubieenie, 3. S3, miasta

"Wilna, Poj., zaskoczenie.
llebers\ f. über ba8.

lleberfaen, v. a. posia, Fut. posiej; obsia.
Ueberfaljen, v. a. przesoli; 2) — befntjcn

posoli.
lleberfattigen, v. a. przesyci.
Ueberfcittigung, f. (bie) przesycenie, przesyt.
lleberfafe, m. [ber] f. _2iuffa£, nastawka, supiki
na wikszych postawione, ni by nasad; 2) —

,

in ber S3aufunft ein ©efchofj ju oberft unter bem
Dache, poddasze, pitro nad dachem. 3) —

,

Ueberfetjung , übermäßiger ©eminn ,
przesadzanie,

przemroenie, lichwa, eig. SBncher.

Ueberfchallen, y. a. au lautem ©chaß übertreffen,

goniej brzmie, przeguszy co, przebrzmie,
ober b. active: przebrzmi, przebrzmi!.

Iteberfrharf, adj. za ostry, zbyt ostry, okrutnie
ostry.

Ueberfchatten, v. a. ganjlid) befdjcttfen, zacieni,
obcieni, przycieni. Die SBolfe überfd)Ottete za-
cieni obok.

Ueberfchattet zacieniony.

U eberfchattung, f. (bie) zacienienie.

lieb er fd) üben, v. a. nadszacowa; za wysoko
oceni.

Ueberfchatten, f. überfehen, przejrze.
Ueberfd)einen, v. irr., Imperf. ich —, er fchien über,

auch überfchien, Conj. bafj id) — , er uberfd)iene,

Imper. fcheine — , auch überfcheine, Part. Prt. fiber«

gefdjienen aud) überfchienen , wieci nad czem,
wieci po czem. 2) —/ erleuchten , owieci,
owieca.

Ueberfchicfen, v. a., cf. fiberfenben, przesa,
przesya.

Ueberfdjitfung, f. (bie) przesanie, przesyanie,
przesyka.
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lleberfd)iegen, v. irr., Imperf. id) — , er fd)og fiber,

Conj. bag id) — , er überfcböffe, Part. prt. überge«

fcboffen, = über etroaö fcijiefjen, przestrzeli, mimo
strzeli, strzelba przenie, przesadzi.

Die SBanb ift ju bod), man faun nidji überfdjiegen,

bejfer barüberfd)icgcn, ciana za wysoka, nie mo-
na jej kula przesadzi, przenie.

2) — , Don Junten, wenn fie 511 roeit fpringen,

przelecie, przeskoczy, zaciec si, Praet. za-
cieki si, Fut zaciek si.

3) — , auger ber beftimmten %al)l ^iiijut^un,

nadliczy .
|

4) fid) — , mit bem Seibe über ben Äopf hinfd)ie=

gen ober fallen, vulgo f'd) überpurjeln
,
przekin

si, przewróci, kozioka — , — da, — zrobi.
Der Seitbunb fdjiegt über, »nenn er auö <£)i(3e über bic

gätyrte hinfdjicgt ober eilt , ohne folctje 311 bemerfcn,

pies smyczkowy zliie^t ze ladu ober przeszu-
stnl. Der ffiuchbrucfer fd)iegt über , menn er mehr
83ogen abbrudfen lagt, ais beftimmt ift, drukarz
naddrukowa, nad liczb wydrukowa.

Ueberfdjiffen, v. n. m. f., über ein SBaffer fd)iffen,

przepyn , przeprawi si okrtem ,
przee-

glowa.
2) —, ais v. a. über ein SBaffer fd)iffen, prze-

wie w okrcie ober — okrtem.
U e b er f d) l ä eh t i

g"
f.

oberfchlächtig.

lleberfd)lag, m. fberj bie Steigung ber %im$t in

ber SSage nad) einer Seite |>in, nadwaga, przewa-
ga, t. j. przechylenie si wagi, superata, B.}
cf. *iberszlak ?. 2) — , geloiffe umgefdjlaqcne

Sheile an ben Äleibungoftücten], bäupger §luffd)läge,

*oblogi , wyogi, obszlegi, PI. Dom Sing, ob-
szleg, g. u.

3) — ,_
Don einem aufgelegten fcudjten Slrjiieimittel,

okadanie ober obkadanie, kataplazma.

4) — , eine ungefähre SSefimmung ,
obrachunek,

kalkul, kalkulacya, kosztorys. (Sr,, man mug
einen — machen trzeba to wzi pod kredk;
cf. ogarn myl (a); cf. stosunkowy obra-
chunek.

lieber fd) lag en, v. irr. n. ni. f, Prs. id) fd)lage, bu

fchlägft, er fchlagt über, Imperf. ich — , er fchlug

über, Conj. bag id) — , er überfd)lüge ,
Part. Prt.

übergefcblagen, fid) mit bem obern $i)eile fd)ncll nad)

einer Seite neigen, mit
_
bem obern Steile plötjlid)

l)inten überfallen, przegibn si, przeway si,
*przekin si, przewróci si , powali si w
znak, zway si , 5. 33. sigajc po gruszk
na kraj deski stpi, ta si zwaya, buch ra-

zem z drabiny zleciaem na eb.
II) —, v. a., mit einem Sheile beS Snbe§ ben

anbern $l)eil bebetfen , über etroaö' legen , oboy,
okrywa; odgi, zagi, 3. S3, rkawy. (Sin

9JfIafter — przyoy plaster.

2) — , (id) überfd)lage, — überfällig, habe über*

fchlagen) 511 febr, ju Diel fd)lagen, bez miary kara,
nad miar, zbytecznie bi.

3) — , im 9tad)fd)lagcii, übergeben, überblättern,

kilka kart przeskoczy, min, opuci w
przewracaniu ober w wartowaniu, przewar»
towa, przekartowa.

4) — , bie Aofen, obrachowa koszta, obli-

cza —

.

Ueberfd)leichen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

überfdjlid), Conj. bag id) — , er übcrfchlidx, Imperat.

übevfd)leid)e, Part. Prt. fiberfd)lid)cn, f. fd)leid)cu,

fd)lcid)enb übereilen, bcfd)leid)en, übcrrafd)en, zdyba,
znienacka nadej, podej kogo, podkra si,
nadyba; przyle cichaczem na kogo.

llcbcrfrhlciern, v. a. zakwefi, welon ober kwef
spuci.

U eb er f eh lei fen, v. irr. a. Imperf. ich überfd)liff,

Part. pr. übcrfd)liffen przeszlifowa; przecign
po osece np. ostrzc nó.

11 e b c T f ci) l i n g c

n

, v. irr. a. ni. 1)., Imperf, id) — er

iiberfdjlang, Conj. bag id; — , er überfällige, Part.

prt. übergcfchltingen, za dzierga, zadziergn;
obwija czem.

Ucbei•fchmieren, v. a. nasmarowa, posmarowa.
rozmaza, namaza, oblepi.

lleberfchnappen, v. n. m. f. zapadn , zatrza-
sn siej (o sprynie) w zamku. cf. Ross.
spuci si, zeskoczy, fig. gj, er fchnappt über
pitej klepki mu niedostaje, Ij., przewrócio mu
si w gowie (er ift iibergefchnappt).

lleberfchnellen, v. a. okpi, oszuka, oszwabi,
odurzy, SBarfd).

llcberfdjneien, v. n., mit Schnee bebecft ober über«

Sogen werben , niegiem okrytym ,
— zasypa-

nym by.
lleberfdjnüren, v. a. obsznurowa.
lieber fdjra u ben, v. a. irr. Imperf. id) überfdyrob,

Part. prt. überfdjroben (auch reg.) przerubowa,
zanadto rubowa.

lleberfd)reiben, v. irr. a. in. h., Imperf. id) — , er

überfd)rieb, and) fchrieb über. Conj. bag ich — , er

überfdjriebe, Part, -prt überfd)iieben ober überge«

fd)iieben ,
napis pooy , napisa na wie-

rzchu.

(Sj;. einen ©rief — fchreiben adres na licie na-
pisa zaadresowa list, napis da na licie.

Ueberfchreien, v. irr. a., Imperf. id) — , er über«

fchrie, Conj. bag ich — , er überfchriee, Part. prt.

überfdbrieen, przekrzycze, gtosem przeguszy,
krzykiem zaguszy, zahuka, przegosie,
przehucze, zahuczy, Rrs. Dow. 56.)

ueberfdjreiten, v. irr. n., Imperf. icf) — , er über«

fdjritt, Conj. Dag id) — , er überfd)ritte , Part. prt.

überfchritten, przekroczy, przestpi, wykroczy.
2(ller3 9)lag iiberfchreiten.

®£. wszelk miar przebra, Zab.; wszystkie— granice zamane i pizekroczone zostay,
(a); przebylimy sawn rzek A raxes , któr
jak twierdz zaraza morowa nigdy nieprze-
kracza, (a). Die ©rcnjeil — przekroczy gra-
nice przestpi granice, (a).

Ueberfd} reitutig , f. (bie) przestpienie) prze-
kroczenie.

Ueberfchrift, f. (bie) napis, nadpis.

Urbei'fdjul), m. (ber) kalosza, f., kalasze, PI.

SSarfd). kalasz.

Ueberfd)iig, m. (ber) przewyka, g. i (auch Sßlii8),
:

;

remanent, reszta nadliczona, naddatek, (a); cf.

superata z pozostaych summ; 3. S3, gdyby
possessor domu wzi cen wysz za komo-
rne, powinien wróci przewyk, (a). Den Ile-

berfchug ber (Sinfünfte auf 3'nfen" anlegen prze-
wyk z przychodów nad wydatki na procent
obróci, Bohusz, (fj. ben lleberfd)ug beö SBertf)e6

ber ^öljer habe id) bem |»errn m. angeroiefen

zbywajc warto drzewa przeznaczyem dla

N., 91S.; cf. id. przewyszajca warto; ber«

gleicbe nadliczka, zbywka.
Ueb*erfd)ütten, v. a. tr. fo fdjütren, bag etroaö über«

läuft, übergiegen, przesypa, przepeni, nadsypa.
2) — , untr. über etroaö fchütten, überlaufen

,
po-

sypa, obsypa, przysypa i zasypa.
9)lit Sdjonbe überfd)üttcil okry zelywoci.

SRit SBohltbatcn überfdjütten obsypa ober obdarza
dobrodziejstwami, askami; cf. zlewa dobro-
dziejstwa, cf. dobrodziejstwa nad dobrodziej-
stwa wiadczy. 6j. a czowiek który bez
miary obsypany twemi dary, co go stwo-
rzy i ocali , a czowiek by ci nie chwali,
Karpiski.

Ueberfthiittunfli, f. (bie) obsypanie.

Ueberfchroang, m. (ber) nad) Slbelung rid)Hger:

ucberfcbroanr, ein im 4?od)beutfd)en unbefannteö SBort

für Ueberflug, obfito, przelewek, zbytek, g. tku,

zbywanie, przewaanie. — bon SBifj wyskoki
dowcipu, Aut.

UebcrfchlDangern, v. a. przebrzemieni.
Ueberfd)lDänglid), adj. —fdjttniiiriid), obfity a do
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zbytku, obfitujcy, przelewajcy, przelewny,

nadzbyteczny, hojny, przepacisty, nieogarnio-

ny, (fr. dzie dzisiejszy jest dla mnie dniem
niespodzianej i nieogarnionej radoci, Teatr,

dj. überfcbroänglicbe Ciebc przepacista mio.
Ueberfcbroänglid) mit Älarheit (bibl) przewysza-
jca chwaa (2. Eorinth. 3, 9—10)

©ott fcmn iiberfdjroängtid) mehr thtin
, _

ais h)ir

bitten Bóg moe nadewszyslko uczyni daleko

obficiej, nieli prosieroy; 2) adv. niezmiernie,

nad pojecie.

Ueberfd)h)anglid)feit, f. Cbie) obfito niezmie-

rzona; niezmiemo.
Ueberfd)roanfen, v. a. m. 1). przela sie, przele-

wa siej przechelbota si, przechyla si.

Ueberfcbroänflid) f. überfrfjroänglid).

Ueberfcbmatyeil, v. a. przegada; wmówi co

w kogo; gawedk przej, pogawdzi o

czem, W.
Ueberfrbroemmen, v. a. unter äBaffer fetyen, zala,
zalewa; zatopi.

65. kraj faszyw monet zalany, Nieme.
Ludy zaleway kraje, (a), mit fd)led)ten äBaciveil

— , kraj lichemi towarami zarzuci. Dant.
Ueberfd)foemmt zalany, a, e.

Ueberfcbroemmung , f. Cbie) powód, g. i, za-
lew, PI. y, (a)j zalanie, rozlew, wylew, zatopy
wód, (a); *oblewiny, PI, L.

(Sr,, w Irlandyi byy wielkie zalewy, (a);

wezbranie wody.
Ueberfd)h>er, adj. überflüfflg fchroer, febroerer aIS n»

tbig unb geroobnlid) ift, za ciki, w nadmiar
ciki, za nadto ciki, — trudny, arcy ciki,
arcy trudny.

Ueberfd)tr>immen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) —

,

er febtramm über, Conj. bafj id) — , er überfcbroämme,

Imperat. fcbroimnie über, Part. prt. übergefd)room=

men, trennb. beffer: bnrüber, binüber, berüberfd)rDimmen,

przepyn, przepywa (na drug stron).
Ueberfd)roimmen, n. (bag) przepynienie."

Ueberfeeifd) zamorski.
Ueberfegeln, v. a.m. h. unb f., trennbar, feiten, über

ein SBaffer fegein ,
przepyn okrtem , prze-

wie si, przehyssowa , przejecha o-
krtem.

2) — , m. h., (untrennbar) über etroaS fegein,

burrbfegeln, g_. S3, gange SReere burcbfegeln, wszystkie
morza zwiedzi, przepyn, przejecha o-
krtem.

. 3) — , über ben Raufen fegeln, uderzy — , wpa
na drugi statek, eglujc uderzywszy na drugi
okrt zatopi, pogry.

4) —
,
guoorrommen, wycign w eglowaniu,

wyprzedzi, obsztakowa.
Ueberfe|)bar dajcy si obj okiem, — przej-
rze.

Ueberfeben, v. irr. m. b- Praes. id) überfebe, bu

überftebft, er überfiebt, ober id) febe, bu fiebft, er fiebt

über; Imperf. id) —, er^überfab, aud) far) über,

Conj. fcafj id) —, er überfäbe, Imper. überfteb ober

fjer) über, Part. Prt. überfeben ober übergefeben, eig.

über bie gange Oberfläche eines Dinges bmfeben,

g. 83. eine ©egenb überfeben, przejrze, obj o-

kiem, ca okolic obejrze; flüd)tig burd)feben

przelecie oczyma
,
przebiee

, przejrze na
prdce.
2)—, über etroaS roegfeben.roeU manjbober gefteKt

ifl, przenosi okiem, rzuci okiem i przejrze,
przepatrzy, ^przeglda , eig. burcbfeben, fig.

untrermb. z boku patrze si, spoziera, wysoko pa-
trze , niewidzie przed sob z pychy , e to
maa figurka dla niego; celowa, przewysza,
imponowa.

3) —, über etroaS roegfeben , obne. e§ geroabr gu
roerben, ettoaS nid)t (eben, roag man bod) fef)en tonnte
ober roollte, aus Uebereilung unb flgürlicl), niepo-

miarkowa, mimo co puci, nie zwaa; cf.

L. przeoczy, *przelepi, ^przejrze si, ^3r.=

Sßolll.; przewidzie si, omyli si, beffer po-
myli si, g. S3, w rachunkach, niedba o co.

Ser Steid)e uberfiebt_ ben Slrmen bogaty przezie-
ra ubogiego, wynosi si nad —

.

4) — etroaS, tljun, al8 trenn man e§ nid)t faf>e, e§

nid)t inerten laffen, bafj man e9 wahrgenommen babe,

befonbcrS gebier unb ©ergeben, _fie ungeatynbet laffen,

przebaczy, przejrze, pomin, przez szpary
patrze, przepuci, folgowa

,
pofolgowa,

przefolgowa, darowa, nieciso — , nie ostro

bra, »przeglda, eig. burd)feben. Sine greunbin,

bie <Scl)road)beiten —fiebt przyjacióka przepuszcza-
jca sabo, Aut. SMe tfcittel gttr — überfeben

rodki — omin, ©O.
3d) roili roeber fdjonen noeb überfeben nieprzepu-

szcz, niepofolguj. SMe Jlugen ©otteS roerben

nid)t überfeben nie sfolguj oczy paskie. 3d)

roili ihm nid)t mel;r überfeben ju mu wicej nie
bd przeglda, beffer przebacza. 3>n biefer S3e=

beutung ift raobl przeglda jetjt niebt mebr üblid),

fonbern man müßte fagen przebaczy, przejrza,
przepuci, pobaa, przefolgowa.

6r. basi roar nid)t mit ben Sltigen gu überfeben nie-

przejrzany okiem.
Ueberfeben, _

n. (,ta§) przejrzenie, przegldanie;
*zabaczenie, Dant.

Ueberfebung, f. [bie] eincS geljlerS przebaczenie
omyki.

Ueberfelig niewypowiedzianie szczliwy.
Ueberfenben, v. reg. aud) irr. a. (f. ba§ gemeinere

überfebiefeu), Imperf. id) — , er überfenbete ob. über«

fanbte, Conj. bafj id) — , er überfenbete, Part. Prt.

überfenbet ober überfanbt, przesya, przesa,
posa.

Ueberfenbung, f. (bie) przesyanie, przesanie,
posanie, aud) przesyka, 2Bg.

Ueberfeben, v. n. m. b-, trennb. über etio. [bringen,

przesadzi, przeskoczy, przesun si, np. ko-
niem przez rów.

(£-£. fie rootlen -, über ben glufj fernen, b. i. faf)=

ren chc si przeprawi ober przewie przez
rzek.

2) — v. a. przeprawi, przewie; g. S3.

Srtippen überfein, wojska —

.

Ueberfeben, (id) überfebe), au8 einer 6brad)e iii

bie anbere übertragen, przeoy , przekada,
tumaczy. (?r bat ibm ben Sontraft in§ SJJolnifcbe

Überfetjt przeoy mu ten kontrakt po Polsku,
na polskie.

3) — ,
gu biele ©eroinn bon einem forbern unb

nebmen , überteuern , jemanben im ^anbel —fe^en,

nadto zaceni, za drogo da, zbyt drogo prz-
dc, przesadzi w cenie, przedroy, przeceni,
przepieprzy, przesoii, okpi, oszuka; cf. u-
pi kogo, Staff.

4) — ,
gu biel fefcen, überall befetjen, zbyt obsta-

wi, obsadzi, przepeni, napcha, natoczy,
nabi wiele ludzi.

6j. ©inenDrt mit Xrapfcen — fetjen miejsce jakie
obciy, zbytnie obsadzi wojskiem. SJcieman=

ben — fetjen zapaty nie bra zbytniej' od niko-
go; cf. niedziera nikogo, np. na towarze.
Jemanben — lichw i *pat bra z uciskiem

bliniego? cf. zdziera kogo na cenie.

@ine @ct)rift, ein 25ud) flberfetjen pismo przeka-
da, przeoy, przetumaczy.

Ueberfetjer, m. (ber) tumacz, g. a.

Ueberfebung, f. (bie) przekadanie, przekad,
tumaczenie.

Ueberfid)t, f. Cbie) przegld, m. g. du; gj.
dziennik daje przegld stanu targów zboo-
wych, (a); cf. obejrzenie, g. S3, krótkie — Kau-
kaskiej gubernii, L. im ©r.; rzut oka, ogólny
widok, przejrzenie, objcie, (a); g. S3, nauka

Mrongovius, Deutsch-Poln. Wörterbuch. 2.Lief. 50
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prawa w 13111 sposobie dawana nie daje obj-
cia potrzebnego, (a); rzut oka na dawne 0-

wiecenie wschodu, fig. fin ©lief auf —

.

Ueberfid)tig, adj. *brlok, ronem ober widrem
oDer widerkiem patrzcy ; *rozoki , eigentltd):

fd)iclenb zezowaty; cf. bliskowid, g. a, Tr.
krótkiego wzroku.

Ueberfichtigfeit, f. [bit] *brlokowato , krótki
wzrok, *rozokowato, tig. ba8 Scheelfeheti.

Ueberfidjilid) dajcy si przejrze, — obj
okiem.

Ue&erfieb ein, v. a. przesiedli, przenie. Siei)

über— przesiedli siei przeprowadzi si do
innego miejsca (na mieszkanie).

Ueberfieben, v. irr. n. m. I)., Praes. id) flebe liber

auch ich
—

flebe, Imperf. id) — , er fort über mid)

—fort, Conj. bafj id) — , er uberfótte, Part. Prt.

übergefotten ober — fotten, im (Sieben überlaufen,

przekipie, wykipie. 2) v. a. utltr. 311 feI)V fifben

przegotowa, nadto wygotowa.
Ueberfilbern, v. a. posrebrzy.
Ueberfilbert posrebrzony.
Ueberfilberung, f. (bie) posrebrzenie.
Ueberfingen, v. irr. a, imperf. id) — , er überfang,

Conj. Dajj id) — , er überfänge, Part. Prt. überfun=

gen przepiewa.
Ueberfinnlich nadzmysowy.
Ueberfommern, v. a. przez lato przetrzyma,
przechowa, — zachowa, przelatowa.

Ueberfbannen, v. a. (tr.) über etroaS fbannep, roz-
pi przez co, napi, rozcign, nacign.
2) (untr.) mit ber Spanne bie gange Oberfläche be=

bedfen; uneig. über eine Oberfläche hinreichen, ob-j pidzi ober blofj obj , obejmowa,
zmierzy pidzi.

3) ju fchr, ju ftarf fbannen, uneig. übertreiben, 511

hod) treiben, zbyt napi, — wypry, — na-
pry, przetey, wyty, fig. — przesadzi,
miar przebra.

lleberfbannt wytony, przesadzony, przesilony,
przetony, 3. S3, kochania przeteone, DD.}
@j. zbyt wytone uczucia, Feliski.

Ueberfbauntheitj, f. (bie) przesada, exaltaeya.

Ueberfpannung, f. (bie) rozpicie, rozpinanie;

fig. przesadzenie, przepreenie, cf. przesilenie

j

eksaltacya.

Ueberfbieleu, v. a. przegra sobie co.

lleberfbinnen, v. irr. a., untr. Imperf. ich — , er

ubcrfbann, Conj. bafj id) — , er überfbanne, Part.

Prt. überfbonnen , mit einem ©efbinnfte bebetfen, o-

prz, Fut oprzd, Prt. oprzdl.
Ueberfbreiten v. a. rozcign, rozpostrze

na czm.
Ue ber

f

bringen, v. irr., Imperf. ich — , er fbrang

über ober überfbrang, Conj. bafj id) — , er über»

fbränge , Part. Prt. übergefbrungen ober übcrfbrtm*

gen , tr. über etroaS (bringen ,
przeskoczy przez

co. 2) — , m. h. untr. a) fid) , burd) pieleS ober

heftigeö Sbringen Schaben thun , skakaniem sobie

szkodzi i b) uneig. ctlnaß überi)übfen, przesko-
czy, opuci, wypuci co, omin.

Uebtrfbrubfln, v. n. m. f. tryska wierzchem;
fig. buja , wybuja. 2) v. a. untr. tryska
na co.

Ueberftorurig, m. (ber) przeskok, g. u, przesko-
czenie; 2) f. Sbrenfel, pomyk, tuczek, 91uff.;

3) — , miejsce przeskoku, cf. przesad 'i.

Ucberftanben zastojay, przestojay; 3. S3, prze-
stojala woda, Ki. gin über(tanbene6 ^ferb zasto-

jay ko; cf. wytrway, cig. aufiejeftanben, (.über»

flehen; neuer: przestay, zastay.
U eb er ft ech en, v. irr. m. h., Praes. ich fiedje , bu

(tid)ft, er ftirfjt über, aud) icb — ftecbc, bu — ftichft, er—
ftid)t, imperf. ich — , er (lad) über, auch —(tad),

Conj. bafj id) — , er überftadie, Iraper. (lid) über,

aud) über(lid), Part. Prt. — gcftod)cn, aud) — ftod)cn

zabi kozer, — wysz kart, przybi.

Uebfrftehen, v. irr. m. h., Praes. id) fte&e über, aud)

id) übcr(tel)e, Imperf. id) — , er fianb über, aud)

überftanb, Conj. ba9 ich —, er überftänbe, imper.
(tcl)e über, aud) überfiele, Part. Prt. übergeftanben,

aud) überftanben, eig. tr. über ermaß fielen, 2) unrig,

(untr.) ein Uebel ertragen, leiben, auöftehen, übermiu=
ben przetrwa, wytrwa, wytrzyma, wysta,
$r.=$ßoln.; wycierpie, przeby. @j;. y bdzie
Krasicki wiecznie w pamici Polaków , póki
ich jzyk, póki ta szlachetna ga Sowia-
skiej mowy kwitn nie przestanie. A kiedy
przetrwaa czasy dla siebie tak okropne—, P t c k.

Da8 Hebel uberftehen wybrn z biedy ober ze
przeby, odcierpie. Sj. jakie — przebylimy
wypadki, (a). It ze przebyte staje si sennym
marzeniem, (a).

3)ie $otfeu uberftehen odby osp. 6j. liczba

pici odbytej osp, (a). tj. bie Äranfheit i(t

uberftanben choroba przezwyciona si staje,

DD.
Ueberft eigen, v. irr. Imperf. ich — , er flieg über,

auch überfrieg, Conj. bafj id) — , er überftiege,

Part. Prt. übergeftiegen, and) überfliegen, über etroaci

(teigeni fig. untr. uberroinben, an Äraft, SBertb,

3ai)l IC., Übertreffen, przej (wierzchem), prze-
le, przeby; przezwyciy, przechodzi,
przenosi; zdoa czemu. 6j. avsi wesoa, który
gos twej chwale zdoa! J. Kochan.
Den ©erg überfteigen przele , przej przez

gór; cf. przechrapa si, bergleiche przesko-
czy. Cj;. jeszczemy, nie wszystkie ploty
przeskoczyli, ©chroierigteiten überfteigen przezwy-
ciy trudnoci, pokona przeszkody, zawa-
dy przeama, (a) 29. 2)a8 überfteigt meine

Ärclfte, mein Vermögen, meine Cinfidjt to przecho-
dzi, przewysza moje siy, moj mono, mój
rozum ober to jest nad —

.

Die Äofren überfteigen ben Srroerb wydatek
przenosi, przechodzi zarobek. (Sr. wina pie-
nina sto pidziesil zi. polskich przenosi
nie moe, Bhsz.

lleberfteiglid) do przebycia, dajcy si przeby
wierzchem, übtid)cr im Dbbofitum unüber(teiglid),

3 S3. unüber(tciglid)e ^)lnberni(fc nieprzezwycione
trudnoci; cf. niedostpny.

Uebcr(teigung, f. (bie) przejcie przez co, prze-
bycie, przeaenie, przelezienie.

Ueberfleigern, v. a. przeceni, nad cen podawa,
wysz cen postpi, przedroy.

Ueberfleigerung, f. (bie) przedoenie etc.

Ueberftellen, v. a. rozstawi przez co, — nad
czm.

lleberftiegen przebyty, f. überfteigen.

Ueberft im men, v. a przegosowa, (a);

2) ein muftfalifd)C8 Snftrument gu fjoch (limmen,

przestroi, za wysoko nastroi.
Ueberftimmung, f. (bie) przegosowanie, prze-
wyszanie gosami; przestrojenie.

Ueberftobfen, v. a. za wiele napcha do czego,

natkai ©id) — (mit Sffen), opcha si je-

dzeniem.
Ueberftrahlen, v. a. m. h., opromieni, promienie
rozrzuca, rozpuszcza, owieci promiemii 2)

celowa blaskiem, mi swoim blaskiem.

Ueberft|reid)en, v. irr. Praes. id) t'iberftreid)e , aud)

ftreidjc über, Imperf. ich —, er überftrid), aud) flrid)

über, Conj. bajj ich — , er übcrflridjc, Imper. über*

ftreiche, aud) ftreiche über, Part Prt. überftridjen, aud)

übergetrieben posmarowa, obmaza, pomaza,
postrychowa, pocign (czm).

Ueberlftreifcn, v. a. obetrze si, letko z wierzchu
dotkn, przej nad czm, trci co, lizn,
wcign na co, wsun, zasun; 3. S3, kula
obtarta si tylko o cian, mur, drzewo etc.

Uebcrftreuen, v. a. popruszy, potrzsn, po-
sypa; usta, g. S3, kwiatami.

Ucberftriffen, v. a. obrobi siatk, obsiatkowa,
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obrobi poczochow robot, obdzia. Gr. einen

Sali überftricfcn okratkowa pik.
Ueberftrömen, v. a.u. n. in. f. wyla si, przela si,
wezbra; 5. S3, rzeka wezbraa, wody wezbra-
y} cf. wybrzey. — fig. bon eto. — opywa
w co, cf. by przepenionym. 3>n lauter@nabe
—ftlömen rozdobracha si, rozdobrzy si, L.;

letjtereS mürbe nod) angeben , allein rozdobrucha
si ober udobrucha si ift utiebel unb bebeutet

feinen ©rimm fahren taffen, fid) befänftigen laffen.

Gj. uczucia toczce si z przepenionego
serca (aus überftromenbem «^erjen) (a).

*Ueberftubiren, v. a. etroaS überbenfen, etoagen, auch

überlernen, rozway, przeuczy si kilka razy,

przerecytowa.
2) —, einen im_ Stubiren übertreffen, wyprze-

dzi, przeprzedzi, celowa nauk. 3) fid) —

,

altyubiel ftubiren, przeuczy si, gtow sobie
nauk zbytecznie zaprztn) cf. przeta
nauki. DD. G. przeuczone radrce, LSR.

Ueberftülben, v. a. in. h., über etroaS ftülben ober

überftürjen nakry, nadzia.
Ueberftürjen f. überflülben, nakry, przykry; 2)

v. n. plötjlicfy bon oben überfallen, przewali,
przewróci si, przekin si. ©ich — kozio-
ka przewróci.

Ueberfufj, adj. za sodki, nadto sodki.
Ueb ertaub en, v. a. m. h. przeguszy, zaguszy,
oguszy, odurzy.

Uebertäubung , f. (bie) oguszenie, zaguszenie,
przeguszenie,

Uebertheuern, v. a. przedroy, przeceni. Ginen— za drogo da od kogo.
Uebertölpeln, v. a. einen auf eine grobe unb bumme

Slrt hintergehen ober ju etoaö betoegen, zay ober

zaj kogo z maki, okpi, odrwi, odurzy,
zahuczy, Krs.

Uebertónen, v. a. goniej brzmie, przewysza
dwikiem, gosem; zaguszy.

Uebertrag, m. [ber] przewyka, (a); dodatkowa
oplata, (a); 2) transport, przeniesienie.

Ueb er tragen, v. irr. a., Praes. id) übertrage, bu—trägft, er —trägt, Iraperf. ich — , er—trug, Conj.
bafj id) — , er -trüge, Imper. —trage, Part.Praet.—tragenb, przenie, przenosi; eine Summe au8
einem SJuch in ein anbereä übertragen pewn summ
z jednej w drug ksik przenie, przepisa,
wcign, przetransportowa.

2) — , einen, für einen befahlen, zastpi kogo,
zapaci za kogo.

'A) —, überfeinen, in eine Sprad)e przeoy,
przetumaczy (na inny jzyk).

4) — , auftragen, poleci, zleci, zaleci, zale-
ca} zla na kogo.

G$. wadza rodziców na niego zlana. Krs.
pp. 261.

Uebertragung, f (bie) przeniesienie, przetrans-
portowanie.

UebertragSgeniejjer, m. (ber) cessyonarynsz.
Uebertreffen, v. irr. Prs. ich übertreffe, bu —triffft,

er —trifft, Imperf. ich — , er —traf, Conj. bafj id)— , er —träfe, Part. Prt. —troffen, untr. nur uneig.

einen übertreffen, ihm in irgenb einem ©tücfe über*
legen fein, celowa , przechodzi

, przewysza,
kogo^ czem, przecign w czem,

f. überholen,

überflügeln.

Gj. narody co nas w owieceniu przeci-
gny, (a). Gr hat ihn an 3Bei6Jjeit —troffen m-
droci go przeszed.

Gj. Ozerow wszystkich zostawi za sob,
O) i cf. równa si z kim i przerówna go,
Orzechowski im Tarnowski.
Tomasz przeniós pysznym ogrodem Francu-

zy i Wochy, Krs. Sat. X.5 cf. nauk nawet
samego Herkulesa przejdzie, Krs.

Ueb ert reiben, v. irr., Prs. ich treibe über, auch ich

übertreibe, Imperf. ich -, er trieb über, auch, über»

trieb, Conj. bafj ich — , er —triebe, Imper. treibe —
ober —treibe, Part. Prt. —getrieben, ober —trieben,

tr. a) über bie ganje Oberfläche eines ®inge§ treiben,

przegna, przepdzi; b) über ein Igefe^teS 3iel

ber .£)br)e treiben, destylowa, pdzi, prze-
pdzi.
"2) — , untr. a) eig. ein Shier fiärfer treiben, ze-

gna, spdzi, zmocowa, zmczy pdzeniem;
b) uneig. "eine ©ache übertreiben, bie gewöhnlichen

©renken öerfelbeu überfchreiten, fie gröfjer, nichtiger,

gefährlicher k. bortragen, als fie in ber Shat ift, taQ
SJtajj überfchreiten, miar przebra, przesadzi;
fam. przeskroba; cf. Szapedza si; GjC. nie
zapdzajmy si w niewczesne narzekania,
Krs. PP. 247> cf. zacieka si; G£. nie prze-
cz temu, eby umieli rachowa i czyta (nami
chopki), ale si i w tej mierze zbyt zacieka
nie radz, Krs. pp. 354;

cf. przeteane nauki , DD. Gr. Szlegiel
krytyki Alfijerego czsto nad miar posuwa,
Feliski.

G£. dochodzce do was wiadomoci tak s
przesadzone , tak poodraieniane , i etc. (a).

Gr — trieb eS przebiera miar , zbytkowa,
skroba, skroba, a przeskroba. Gr — treibt

eó chlusta, chlusta, a konik usta, L.; cf.

struga, struga, a przestruga ; macha, ma-
cha, a si zmachaj cf. przesadzi na swoj
szkod, L.

Gr.. man glaube bod) nicht_ bafj ich bie ©ache über-

treibe niech nikt nierozumie , i rzecz powi-
kszam, Krs. PP. 146.

Uebertviebenc govberungen przesadzone pre-
tensye, domaganie nadmierne, (a). —hiebene

©cherje rozpustne, za nadto wolne arty, prze-
skrobane arty, L. —triebene Sorhnirfe wyrzuty
przesadzone, (a)j cf. SP. te wyrzuty s wido-
cznie przesadzouemi. —triebene 3ufäfje przesadne
dodatki, P0J.5 cf. bujny, cf. zbyteczny, 3. S3,

zbyteczna wykwintno.
Uebertreibung , f. (bie) przesada, przysada,

przesadzanie, *przeskrobka, *przeskrobalstwo,
zbytnie uniesienie, (a); nadmiar.
G. strata nieprzyjacielska bez przysady moe

by do 3000 podana, (a).

Ueb ertreten, v. irr. n.m.f. Prs. ich trete, bu trittft, er tritt

libera Imperf. id) — , er trat — , Conj. bafj id) —

,

er träte, Part. prt. —getreten, przestpi.
Gj. baS sßferb ift —getreten, ko przestpi przez

postronek. £>ie ©djuhe —treten przydepta trze-
wiki ober napitki.

2) — , ber glufj tritt über rzeka wybrzeya,
wezbraa, wylaa, wystpia.

3) — , su Semanbem übertreten, gu ihm übergehen,

feine Partei ergreifen, przestpi, przej — ,
prze-

chyli si na czyj stron —
, ju einer anbern

^Religion —treten przyj insz wiar, przej do
inszej religii.

4) -, V. a. untr. (ich übertrete, übertrat, habe
übertreten) baroiber hanbeln, przestpi. Gin ©efe^
— treten przestpi prawo, naruszy prawo, ber«

gleiche: zboczy od przepisów, (a)j prawo
•wywróci, PK. 133.

Uebertreter, m. (ber) przestpca, naruszyciel;
G. naturo! ty dobra miertelników matko! ty
pierwej , anieli ktokolwiek zaczynasz kara
przestpców i naruszycieli praw twoich, (a).

Uebertretunlg', f. (bie) przestpstwo; uchybienie,
przeciwienie si, 3. S3, przepisom, granj. contra-
vention, auch przeciwiestwo.

Uebertrieben przesadzony f.
—treiben.

Uebertritt, m. (ber) przejcie} przystanie do
drugiej strony, przestpienie.

Uebertünchen, v. a. potynkowa, pobiela, pobie-
li. Uebertünchte ©raber pobielane groby. gig.

ubarwi na pozór.

Uebevboil, adj. za peny« adv. za peno.

50*
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lleberbölfcrn, v. a. przeludni, (a).

lieb erb ölferung, f. (bie) przeludnienie.

Ueberbortl)cilcn, v. a. skrzywdzi —, oszuka
kogo, ocygani, oszwabi, oci, bez brz3Ttwy
ogoli, bez ugu omy, okpi, omami. 6j.

bom Satan übcrbortheilt werben, bibl. aby was
szatan niepodszedl; cf. za wiele bra.

Ueberbortheilung, f. (bie) oszukanie, po-
dejcie.

lebermad)fen, v. irr. n. m. f. Prs. id) Wad)fe, bu

wad)fcft, er loäcbft fiber , Imperf. id) — , er wuchs,

Conj. oafj id) — , er — Wtidjfe, Part. Prt. — ge=

wachjen, aud) active, untr. , etwas — , (id) über*

wadjfe, fibertoud)8, fjabe iiberwad)fen) im SBacbfen

über etroaS herborragen
,
przeró

, przez co,

przerosn, przerasta przez co, — ponad co,

nad co.

2) v. n., auf. ber Dberfladje bewachfcn, porosn,
zarasta czem, poró czem ober w co.

3) v. a, einen ober ein Sina,—
,

gröjjer ober fd)tieller

Wad)feu als biefeS
,
przeró kogo ober — co,

wycign ober przecign wzrostem j cf. spo-
rzej, wyej ro.

IeberWagen, f. überwiegen, auf ©djaaleti —

.

przeway.
lleberwallen, v. n. m- h. wallenb überlaufen, prze-
gotowa si, przewrze, rozewrze si, wyki-
pie, wrze; burzy si (w gór); cf. roi s>i.

— , uneig. Wie überftrömen, wyla si, wybu-
chn. (?£. überfallen bon greuben unb fanften

(Smbfinbungen rozpywa si od radoci i miych
uczuciów.

Ueberroaltigen, v. a , burd) ©eroalt überWinben,

übermannen ,
przemódz , przemaga , poneka,

znka, zwyciy, pokona, pogromni.
Sr. SobeSftricfc überwältigen mid), bibl. zachwy-

ciy mi sida mierci, (Jr liefj fid) bom ©d)iner,5

überwältigen (Tankred) wadzy nad sob alowi
dopuci, PK. 354.

ItcberWaltiger, m. (ber) pogromca.
Ueberroiltigung, f. (bie) przemoenie, afwycie-
enie.

lieber Ice ben, v. a. obetka, tkank obwie.
llebcrweifen, v. irr., Imperf. id) — , er überwies,

Conj. bafj id) — , er überWiefc, Part. Prt. —Wiefcn,

anweifen, affigniren, przekaza, assygnowa.
2) burd) ben Slugenfd)ein ober burd) jeben Säcrueiö

»um 'Scfrünbniffc ober SSeifall bewegen, jiberjeugen,

überführen, przekona kogo o co, dowie komu
czego.

lleberwiefen przekonany, a, e.

UeberWeifung , f. (bie) przekonanie, dokazanie;
oddanie, przekazanie.

Uebei Weifjen, v. a. pobieli, pobiela.

lleberwenbliche 9lal)t, f. szew obrzucany.
Ueberwerfen, v. irr. Prs. id) Werfe, bu Wirfft, er

wirft über, aud) id) überwerfe, Imperf. id) — , er

warf über, aud) —warf, Conj. bafj id) — , er über*

würfe, Imper. wirf — ober -Wirf, Part. prt,

—geworfen, aud) —Wolfen, przerzuci, obrzuca,
zarzuci na siebie. Sen SDantel —Werfen paszcz
zarzuci na siebie.

2) — mit etw. obrzuca czm np. mur wapnem.
Sie SJlnucr mit Äalf — . ©id) mit SBorten —Wcr=

fen, fld) »anten, ciera si mow, P. Kchn. ©id)

mitScmbin. — przemówi si, przekomorzy si,
pokóci si z kim, poróni sie.

Ueberwid)fen, v. a. poglansowaj powoskowa.
UeberWid)tig, libcrwicgcnb, przewaajcy, prze-

wany, nadwany, j. S3, dukat.

lieber Widelll, v. a. zwierzchu obwin, obwin
ober zwin co w co, poobwija.

Ucb er Wid clung, f. (bie) powierzchne obwi-
nicie.

Ueberwicgcn, v. irr. n. m. h. unb a. Imperf. id)— ,

er Wog über , aud) überwog / Conj. bafj id) — , er

—wöge, Part. Prt. —gewogen, aud) —wogen, mehr

> Wiegen, fdjtoerer fein als ein anbere8 Sing, przewa-
a. 2) fig. a) überroältigen, übermannen (feiten,

oeraltet); b) mef)r Äraft, Skrmogen, gertigfeit ic. b« s

ben , übertreffen
,
przewaa , celowa, prze-

wyszy.
lleberroiegenb, przewany; adv. przewanie. ;

Ueberroinben, v. irr. a., Impert. id)-, er übeiwanb,
Conj. bafj id) — , er überwänbe, Part. Praet. übcr=

Wunben= auf ber galten Dberflad)e bewinben, obwi-
n, okrci; mit etw. czem.

2) — , einen — , burd) Sliiftrengung feiner Gräfte

einen SBiberftanb auS bem SBege räumen, bie Dber=
hab barüber geroinnen, fiegen, beflegen, przezwy-
ciy, pokona, poy, przemódz; przeama,
kruszy, beibe lectern nur figürlich, benn eigentlid)

bebeuten fie jerbredien, jertrummenij ^»inberniffe,

©chwierigfciten flberroinben, pokona, przeama
wszelkie przeszkody, trudnoci.

(Sr,, cnota, mstwo i rozum lamie wszelkie
przeszkody (a). Cry. Czowiek musi w sobie
przeama wrodzon niech. Kraj.
Przemys i usilno przeamuje wszelkie

trudnoci, Kraj.
3d) faun mid) nicht flberroinben nie mog tego

na sobie przewie, aud) przenie, przezwy-
ciy si.

UeberWinber, m. (ber) zwycizca, pokonawca.
lleberroinblid), adj. pokonalny; üblidjer im ©egen*

fal} unübcrroinblid) niezwyciony, aud) nieprze-
zwyciony.

Ueberroinbung, f. (bie) przezwycienie.
lieber roin tern, v. n. m. f). feiten v. a. zimowa,
przezimowa.

Ucberrointerung, f. (bie) przezimowanie.
llebcrroitjig, adj. przemdry, naddowcipny, a, e;

cf. mdrek, mdrkowaty, mdral, g. a, SBarfd).

Ile ber id od* en, m. (ber) ber Stocfenftocf, przelica.

Ueberroölben , v. a. sklepienie da nad czem,
osklepi.

Ueberroolfen, v. a. chmurami okrj, zachmurzy'-;
liberroolft chmurami zaszy.

UcberltUld)6, ra. (ber) nadrost, g. u; nadrol.
Ueberrounben, Part. przezwyciony

f. flber-

roinben.

UeberWiuf, m.(ber) to, co kto zarzuca na siebie,

zwierzchnia letka suknia, paszcz, opocza.
2) — , ber Cßelifan, cki — , klucz do wyry-

wania zbów, pelikan. 3) obrzut, powoka.

Ueberjahl, f. (bie) nadliczba, nadkomplet; liczba

przewyszajca.
Ueberjäl)teu, v. a. burd)5ählen, przeliczy, prze-
rachowa.

Ueberjählig , ad. nadkompletny , nadliczbowy,
zbywajcy nad liczb.

Ucberjähiung, f. (bie) przeliczenie, przeracho-
wanle.

lleberjahn, m. (ber) nadzb, g. ba, zb na zbie
wyrosy.

Uebcrjcugeil, v. a. przekona, przewiadczy,
dowie« cf. trafia do czyjego przekonania (a).

©id) bon etroaö — przekona si o czm.
Ueberaeugcnb przekonywajcy, dowodzcy, do-

wodny, dowodliwy.

Ucbcrjeugt przekonany.
Ueberaeugung, i. [bie] przekonanie, przewiad-

czenie.
'

SluS innerer— z powodu wewntrznego
(przekonania), przewiadczenia, Monitor. —
beroirfen trafi do czyjego przekonania.

3d) habe bie — gewonnen powziem przeko-
nanie.

Uebcrjiehen, v. irr. n. m. f., trennbar, Imperf. id)

— , er 30g Aber, auA) überjog, Conj. bafj id) — , er

—jog, aud) jöge — , Imper. jichc -, aud) —siebe,

Part. Prt. —jOflcn, and) —gebogen, über einen Ort

Riehen, b. b. reifen, cign mimo, np. o wojsku.

Vorbei, b. h. borüberjicI)cn przeciga, przecho-
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Hzi. 3» eine anbere SBohnung —,
przeprowadzi

sie, przenosi sie dokd.
2) v. a. m. h., untrennbar, auf ber Oberfläche gie=

Ijeo, mit etmaS bebetfen, herüber, barüber giehcn,

powlec, powóczy, powlok da, powleka,
oblóczy, obcign, oblec, okry, odzia, ob-

wodzi.
NB. oblec, oblóczy, obleka im $ßr.#oln. nod)

für „anheben" gebräuchlich, fmb beraltet, unb je^t roohl

miv bem rjß^eren Style eigentümlich. — Sinen gtotf

iiberjieften (trennb.) wdzia sukni na wierzch.

(Jr. brzegi dzwona woskiem obwodz, Osi-
ski. SJcit 3 u*er — cukrem oblewa, obla. Die

Degenfcheibe mit Seber — pochw skórk obci-
gn, tarcze skór pokryte i pocigane lakiem,

(a). 3) — , reifenb bebetfen, befonberS mit giefjenben

Jrubben bebetfen, kraj wojskiem zaj, wkro-
czy w kraj jaki z wojskiem, osadzi woj-
skiem, napcha wojskiem, Der .£>immel übersieht

fid) mit äßolfen niebo si zachmurza. Der _.j>im=

met ift
—gogen niebo pochmurne, zanosi si na

deszcz. Daö_ Sanb mit Ärieg —Rieben wojn pod-

nie przeciw komu, napa na kraj po nie-

przyjacielsku , najecha kraj , wkroczy do

kraju. Sin SBett roeifj — giehen biao ober czysto

powlec pociel, ©tubie —giehen powlec, obci-
gn krzesa.

UebeVgietyen, n. (ba®) powóczenie.
Uebergiehfchuh, m. (ber) kalosz, g. u; cf. ber-

lacze, 3 S-
Ueberginnen, v. a. pobieli (cyn); cf. cyn obla.
Uebergogen f.

übergiehen, powleczony.
Uebergutfern , v. a. pocukrowa, cukrem pola,
cukrem posypa.

Uebergug, m. (ber) powoka; poszwa, eigentlich öie

Sinfcf)üttung ber Selten, powoka ein großer —

;

powloczka ein fleiner — » obszewka, lamówka;
pokrowiec, g. wca, eigentlich ein gutteral, eine

Scheibe.

Uebergroerd), adv. nad) berjenigen Dichtung, roelche

bie Sänge nad) einem fchiefen SBinFel burd)fchneibet,

überS Äreug, na uko, ukonie, lózem; cf. w
poprzek. Die äßege geben — drogi przerzynaj
si, drogi id ober biegn na krzy.

Uebiid), adv. zwyczajny, uywany, utarty. DaS
ift nid)t mehr — niemasz tego wicej w uywa-
niu, — w zwyczaju.

Ueblichfeir, f. (bie) zwyczaj, g. ju, zwyczajno.
2) Slbelung berroeifet auf Uebelfeit, folglich müjjte

es auch ckliwo heifjen, b. i. bie Smbfinbnng einer

Steigung gum Srbrechen.

U

e

brig, pozostay, pozostajcy, resztujacy (na-

zbyt), zbywajcy, 'zbiegy. 2) -, Überflüfftg,

anber, zbyteczny, drugi, innyj reszta c. gen.

Sr. nauka aciny roszerzya si po reszcie

kraju (a). Sr hat nichts — niestanie go na to,

Krs.; er hat nicht biel — on niema wiele nazbyt,
nie wiele mu zbywa. — bleiben pozosta? —
fein zbywa; — laffen zostawi. Die übrigen SDen*

fchen je. reszta ludzi, insi ludzie, drudzy. Sr,,

resztujce wojska na od wzi (a).

Uebrige, n. (ba8) UebrigeS, reszta, ^ostatek. Sin
UebrigcS thun, b. h. etroaS gum Ueberfluffe thun,

uczyni co nazbyt, nad potrzeb, nad powin-
no, nad miar.

Uebrigen8, adv. w recie, zreszt; na ostatku
ober na ostatek.

Uebung, f. (bie) wiczenie; wprawa, praktyka.
Sj. w pónym wieku niemog ju naby tej

atwoci czystego pisania
, jak sama tylko

wprawa w modych latach na cae ycie da
moe, Feliski.

UebungSblatj, m. (ber) plac do wicze (woj-
skowych).

Ubram, f. Srbepheu.

Ufer, n. (baS) ber Srbranb eines SBafferS auf berSrbe,
es fei bon welcher $lrt es rootle* begleiche ffnfte,

Stranb unb im höljern Style ©efrabe, brzeg, g. u,

pobrzee; ld, g. u, in ber Sdjiffei^Sbrache. 2(u8

ben —n treten wybrzezi. Sr. Nil wybrzea i

rozlewa sie, Nieme.
UferaaS, n. (baS) jtka.
Uferberoohner, ni. (ber) nadbrzeanin, nadbrzeny

mieszkaniec; pomorzanin (eig. Äüftenberoohner).

Uferbinfen, f.
Seebinfen.

Ufergelb, n. (baS) ldowe, palowe, g. ego.

Uferlanb, n. |ba6] przybrzee, nadbrzee, pomorze.
Uferfchroalbe, f. (bie) brzegówka, grzebielucha.

Uferroächter, m. (ber) stró ldowy.
Uferroeibe, i. | bie] f. Sanbroeibe; lothe äßeibe, f.Äo=

ratlenroeibe.

Uhr, f. (bie) zegar, g a, auch u; cf. zegarek, g.

rka. ie — fd)tug neun na zegarze 9ta bia, SP.

2) godzina, eig. bie Stunbe. 3Ba§ ift bie — ? która
godzina? ftaib ein8, groci, brei K. pó do pierw-
szej, drugiej etc. Sin Viertel ober brei Viertel auf
ein6 kwadrans ob. trzy kwadranse na pierwsz
unb nicht do pierwszej , benn letjtereS ift eine

elltytifche 8teben8art unb läfjt brakuje in ©ebanten
ergangen, folglich mürbe kwadrans do pierwszej
bebeuten: e8 fel)lt noch ein Viertel, fo ift ein8.

Sbrichtt). kto lubi zegarki, musi mie folwarki.

Die Sonnenuhr kompas, g. u, feltener sonecznik,
zegar soneczny.

Uhrbanb, n. (baS) wsteczka do ob. od zegarka.
Uhvfeber, f. (bie) spryna w zegarku.
Utyrgehange, n. (bo) dewiski pi.

U I) r gel) a uf e, n. (baS) koperta do zegarka.
UfyrglaS, n. (baS) szko od zegarka.

Ufyrfette, f. (bie) acuszek od zegarka, cf. de-
wiski.

Uhrmacher, m. (ber) zegarmistrz, g. a.

Ufjrmacherfunft, f. (bie) zegarmistrzostwo.
Uhrfd)luffel, m. (ber) kluczyk od zegarka.
Uhrtafche, f. (bie) kieszonka do zegarka.
Uljrroerf, n. (baä) f. 8täberroerF, zegaroskad, zega-

rotryb; gewöhnlich werk w zegarku; czyli

wszelkie koka, spryny, i inne wewntrzne
czci zegarka, 3-5$.

Uhrgeiger, m. (ber) indeks, skazówka, *ska-
zownik.

Uf) u, m. (ber) bie grofjre Strt Slachteulen, puhacz, g. a.

Ufafe, f. (bie) UFag, m. (ber) ein S5efef)t, eine Skr*
orbnung beS Suff. äHonaichen, ein SRanbat, ukaz, g. u.

Ufelei, f. (bie) eine Slrt SBeifjftfche, uklej, f. g. i, auch,

uklejka.

Utraine, f. (bie) Ukraina.
Utrainer, m. (ber) Ukrainczyk.
Utrainerin, f. (bie) Ukrainka.
Utrainifch ukraiski; po ukraisku.
Ulane, m. (ber) uan.
Ulm, n. eine Stabt, Ulm, g. u.
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Ulrich, m. Ulryk, Udalryk, g. a.

Ultimatum, n. [ba8| ultymatum, ostateczne —

,

stanowcze owiadczenie (ukadajcych si mo-
carstw).

Ultramarin, n. (bag) eine aus bem Safurftein ber=

fertigte blaue garbe, ultramaryn, g. u, ober ultra-

maryna, f.

Um, eine spräbofition, regiert ben SIccufatib, okoo, w
koo, na okó, o. Sj. urn bie Stabt gehen, okoo
miasta i. Dft roirb urn mit ben Scebenroortern

ber urn unb ber berbunben. Sj. Sie fanben alle

um ihn her stali, ob. $r.=$oln. stojeli, wszyscy
okoo niego; um ben $ifd) tyx w okrgu stou
jego wnuki, Krs. S3i8roeilen lafjt e8 pdj mit bei,

neben, ungefähr in, — gu, gegen, ju, für unb
befonberS trenn Sßillen barauf folgt, mit roegen,

g. S. um ©otte8 SBillen dla Boga, ingleichen mit

bon unb nach, g. S3, eines um baS anbere, b. i.

h)ed)feimeife jedno po drugiem, po kolei, ber*
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roccbfeln. Set einer 8Scvgleid)U»g bcjeicfenet e8 ben

©rab, 3. 83. urn bier Shaler ^eurer o cztery talary

droszy ober czterema talarami droszy; urn fo

biel beffer, b. i. befto beffer tem lepiej niby o tyle

lepiej. n befonberen RcbcnSarcn uncigentlid), 3. S3.

eö ift ein häfjlichee Ding um bic Srunfenhcit, b. i.

bie Srnnfenheit ift ein I)äfjlid)e8 Ding pijastwo
jest szkaradna rzecz.

2) — , m Conjunction bor bem Snfinitib mit

311, eine Slbfidjt ju bejeidjncn, nnf bafj aby; 3. S3,

um c6 3 u tum, mufj man :c. aby to uczyni, po-

trzeba etc.

3) — , 013 adv., a) mo e8 bem gerabefren unb

furjeften SBegc cntgegengefcljt ift, 3. 33. biefer SBcg

fül)rt um ta droga idzie na okol, koem; b) 3 U

Gnbe, bor bei, na kocu, ju kwita, ju po ha-
rapie, ju niemasz, ju byto, amen w kociele;
3. Si- um fein skoczy sie, min.

4) — , a(6 Präposition in 3"fammenfel3ungcii

mit nielen äßörtern unb befonberö mit SkrbiS, mo e8

unter anberen 83ebcuiungcn borjüglid) auch eine 3Bic=

berholung einer febon gethanenen ^anbiung aber auf

anbere ärt, nach einer anberen 8Ud)tung bezeichnet,

t)o e8 ben polnifcfjeti untrennbaren ^ßväbofltionen o

ober ob, roelcheS mit bem beutfdjen umb berroanbt

ift, unb prze- unb wy- entfbridjt, f. umarmen,
umfd)rciben, umfehmeljen.

SI118 folgenben 33eifpielcn unb 9teben8arten roirb

man ben fpecicücn Sbvad)gebrauch am heften fennen

lernen, 3. G. um fed)8 Uhr o godzinie szóstej; um
halb eilf o w pól do jedenastej. — ben Slbenb pod
wieczór, okoo Avieczora. — Oftern okoo wiel-

kiej nocy ober Wielkanocy. — 3ohaimi9 okoto
witego Jana. — ällichael ober urn fflcichaeliS

okoo witego Michaa. Wlemal_ urn ben britten

Sag co trzeci dzie, okoo trzeciego dnia. 68
ift eine eblc ©adje urn ben ^auöfiiebcn jest to pi-
kna rzecz co si tycze ober wzgldem domo-
wego pokoju, "äßic ftcf)t6 um eure Sache? jake
si ma z wasz spraw? jake stoi kolo wa-
szej sprawy? "

SBie ftehtS urn cud)? jake si
ma z wami? 68 fleht fehl mißlich, urn il)U au8 le
koo niego, nienajlepiej koo niego wyglda.
— beinetmillen dla ciebie; urn meiuctroillen dla

mnie. — biefe 3eil, um felbige 3eit o tym czasie,

pod ów czas. — bid) l)Cr okoo ciebie. — fld)

f reffen, um fich greifen szerzy si. — fld) haben

przy sobie mie, okoo siebie mie. Ginen Jta«
tcl urn fich nehmen rzuci ober wdzia paszcz na

siebie. Semanbcm urn ben .£>al8 fallen, ifw umav=

men, obj kogo za szyj, rzuci si av czyje
objcie. Du roeißt nid)t, tnie mir um'8 #erä ift,

b. I). roa8 ich embfjnbe, rote mir 311 SJhithe ift, nie-

wiesz, jak mi jest na sercu mojem.
Gr muß um biefe ©egenb roohncn zdaje mi si,

e tu gdzie w tej okolicy mieszka.

Gr roeifj um alle meine ©cheimniffe on wie o

wszystkich tajemnicach moich. Um ctroa8 roci=

neu paka o co.

Semanben um ctroaS bitten prosi kogo o co.

G6 ift ihm nur um8 ©clb 3U tfjun idzie mu tylko

o pienidze.
llmó Stot arbeiten dla kawaka chleba praco-

wa, dla samej gby pracowa. Um feinen fjrcio

za adn cen, za adne pienidze; um alleS iii

ber Söclt "beginge er biefe 9iebcrtrad)tigfcit uid)t przez
aden sposób (dla caego wiata) nicdopucitby
si tej podoci; um nidjte unb rbieber nichts dla

bagateli, dla fraszki, dla^niczego.

Um bic SSettc o zakad, na wycigi; fum 3cf)ii

Sholcr (allein üblicher für) taufen kupi za dzie-
>sii(- talarów.

Sid) urn Semanbcn berbicut mad)cn zasuy
si komu.

4jabe id) ba8 urn bid) bcibicnl? czylim ja u cie-

bie na to zasuy? albo si mogem tego od
ciebie spodziewa?

Sid) um ctronö befümmern dba o co, troszczco
sie o co.

Da8 genfterift urn joei guß l)ol)er, al8 bic Sl)tlr

okno na dwie stopy wysze, ni drzwi. 3d)
bin um jehnSafjre älter al8 bu jam jest dziesici
(dziesicioma) laty starszy od ciebie.

Gr hat fid) um jröanjig Shaler berrechuet przera-
chowal si o dwadziecia talarów ober dwu-
dziest talarkami.

Gr ift nid)t um ein .&aar beffer on i o ober na
wos nie lepszy. G8 ift mir urn fo biel lieber,

roenn er nicht fommt tern milej dla mnie, kiedy
nieprzyjdzie. SSMr leben nicht um 3U efjen, fonbevu

mir effen um 31t leben nie yjemy, aby tylko je,
lecz jemy, aby y. ©er SBeg ift urn, fiiljret urn

ta droga prowadzi w koo. Die Stunbc ift urn

ju po godzinie, skoczya si godzina. Da6
Sahr ift urn min rok.

_
äßcnn mtne 3eit urn ift

kiedy mój czas przeminie, wyjdzie, kiedy si
mój czas skoczy. Um unb um, b. i. auf allen

Seiten ze wszech stron, na okoluteko.
SBenn e8 urn unb urn fommt, b. h. roenn man bic

Sadje genau auf allen Seiten betradjtet, zwaywszy
t rzecz ze wszech stron. Um bie Äirrhc herum
na okoo kocioa. Um fein ©clb fommen straci
swe pienidze. Gr ift um8 Sehen gefomnien zgi-
n, utraci ycie. Semanbeu um baß Sehen brln«

gen pozbawi kogo ycia. Gö ift um ihn gchan
ju po nim.

Umaefern, v. a. m. i)., umpflügen, przeora, Fut.
przeorze, Freq. przeoruj.

Umgeatfert przeorany.
Umäubern, v. a. odmieni, przeistoczy, prze-
tworzy, 3. S3, pisowni, Aut.

Umünberung, f. (bie) odmienienie.
Umarbeiten, v. a. przerobi, przerabia.
Umarbeitung, f. (bie) przerobienie, przerabka.
UmarbeitungSplaft, m. (ber) przerabka.
Umarmen, v. a. uciska ober cisn kogo; cf.

obj kogo, *obtapi. Sic umarmten fld) objli
si. Gr. Lu cyan wyjecha przeciw swoje"

j

córce o mil 20, uchwyci j rozczulony w
swoje objcia (a); uciskaj mi, Zabocki.

Umarmung, f. (bie) cinicie. 3- S3- przyrzeka
lubemu zapaci cinicie, Szym.5 objcie.

Gr,. sen nagroda dobrego czynu wemie czo-
wieka w swoje mikkie objcie; uciskanie,
uciski; cf. alt ^olii. obapianie u. $r.=$oIn. im
^od)t)Olnifd)cn nur in obfcöncr S3ebnitung.

Umbauen, v. a. ttrennb.) przebudowa, zmieni
budow. 2) uiltr., obudowa w koo.

Umbehalten, v. irr. a. Präs. id) behalte, bu bchältft,

er behält um, Imperf. ich — , er behielt um, Conj.

bafj ich — , er umbehielte, Part. Praet. umbehalten,

zatrzyma na sobie, to jest: na ciele; nieska-
da, niezloy z siebie.

Umbefommcn, v. a. irr., Imperf. id) befam urn,

Part. Praet. umbefommcn, dosta co na okoo,
módz wdzia na siebie.

Umbetten, v. a. przesia, inaczej sa óko.
Umbcugen, v. reg. a., im höheren Stl)l ober ge»

roöhnlich:

Umbiegen, v. irr. a., Imperf. id) — , er bog um,
Conj. bafj ich — , er umböge, Part. Prt. umgebogen
zagi, obgi, przegi, zagi, skrzywi, za-

krzywi; umgebogen zagity, przegity, przy-
krzywiony.

Umbicgung, f. (bic) zagicie.

Umb Üben, v. a. przeksztaci, przeobrazi, prze-
mieni.

llmbilbung, f. (bic) przeksztacenie, przeobra-
enie.

Umbinben, v. irr. a., Imperf. id) — , er banb urn,

Conj. bafj id) — , er uinbanbc, Part. Praet. utnge»

btiubcn, obwiza w koo, przewiza', powtórnie
ober jeszcze raz wiza. Ginc Schürje umbinben

przypaso fartuch. Gili S3ud) umbinben na nowo
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oprawi ksik, Ober inaczej, drugi raz,

powtórnie; umgebunben obwizany. 2) na nowo
oprawny, a, e. Sen Äobf mit einem Suche —
(untl.) obwiza gow chustka.

Umbinbung, f. (bie) obwizanie.

Urn b la fen, v. irr. a., Praes. id) blafe, bu blafef, er

bläft ein, Imperf. id) — , er blieS urn, Conj. bafj

id) — , er umbliefe, Part. Praet. umgebtafen, zdmu-

chn, dmuchaniem wywróci, rozdmuchn.
(Sin SKenfd) w Umbtafcn, roie ein ©chatten, chuchra-

czek, g. czka, L.; slaby jak piórko, jak dmu-

chn na niego, to i padnie.

U mb tiofen, fi*, v - •" unb v
- B - m - &•> obeJrze(^ sl ?

w tyl, oglda si w ty.

Umbra, f. (bie) ober Umberevbe, f. (bie) umbra.

Umbranfen, v. a. unb v. n. m. h., szumie, wi-

chrzy na okoo (czego).

Umbrechen, v. irr. a., Prs. id) breche um, bu brichft

um, er bricht um, Imperf. ich -, er brach um, Conj.

bag id) — , er umbräche, Imp. brich um, Part. Prt. um=

gebrochen, zagi i zama, przeama; jeszcze raz

przeama, oblama, jeszcze raz ober na nowo
obama. Sie ©chrift umbrechen druk przesadzi,

przestawi, przenie na inn kolumn, Trój.

Umbringen, v. irr. a., Imperf. id) -, er brachte um,

Coni. bafj id) — , er umbrächte, Part. Praet. umge=

bradjt, zgadzi, zabi, ©id) felbft umbringen wy-
drze, odebra sobie ycie, zada sobie mier.
Semanben mit ©ift umbringen stru — , otru

kogo, zada komu trucizny; umgebracht zabity,

zgadzony, stracony.

Umbammen, v. a. grobl otoczy.
Umbecfen, v. a. okry, na nowo nakry, jeszcze

raz ober na nowo inaczej pokry dach.

Uinbrechfeln, v. a. inaczej utoczy, przerobi na
tokarni.

Umbreben, v. a. przekrci, obróci, zakrci, w
koo obraca, przewróci. Sen «&al§ umbreheil

kark ukrci, — skrci.
©ich umbrehen obróci si. ©er SBinb bat fich

umgebrebt wiatr si obróci. Sen ©chlüffel um=

breben przekrci klucz.

Umbrucfen, v. a. przedrukowa, powtórnie ober

na nowo drukowa, przedrukowywa.
Umbuftet woni otoczony na okoo.
Umegcn, v. a. przebronowa t. j. inaczej bro-

nowa.
Urn fab en, v. irr. a. m. h., (ift oberbeutfd) ft. umfan*

gen) Praes. id) umfahe, Imperf. ich — , er umfing,

Part. Praet. umfangen, ogarn, obj, otoczy,
obapi. Sie ©üte ©otteg roirb ihn umfahen mi-
osierdzie go ogarnie.

Umfahren, v. irr. n., Prs. ich umfahre, bu umfahrft,

er umfährt, auch id) faljre um, Imperf. ich — , er

umfuhr, aud) fuhr um, Conj. bafj id) — , er umführe,

Imper. fahre um, Part. Prt. umfahren, aud) umge=

fahren = im fahren einen Umroeg nehmen, objecha,
jadc kry, koowa.

2) —, v. a. (uutr.) etro. objeda, objecha
co, omija, omin. — , umfchiffen, objecha okr-
tem, opyn, obeglowa, eigentl. przewró-
cenie si.
3)—,v.a.(trennb.)im§al)ren umroerfen, przejecha,

jadc wywróci kogo; cf. rozjecha, — obali.

Umfabrt, f. (bie) objazd, objedanie.
Umfail, m. (ber) ber 3«ftanb, ba ein Sing umfäflt,

padnicie, upadek, g. dku.

2) — , ber plo^licbe lob eineö ©tücfeS SMeh" unb
anftetfenbe SSieljfranfheit, padanie, — byda od po-
morku, pomorek, g. rku.

Umfallen, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) fatle, bu fatlft,

er fallt um, Imperf. id) — , er fiel um, Conj. bafj

id) — , er umfiele, Imper. faHeum^ Part. Prt. um=
gefallen, obali si, wywróci si, upadn ober

üblicher upa; öom SMefje pada, zdycha. <£r.

kantor gdy pocichu pierwsze strofy nuci, wzi
w eb latarni tak e sie wywróci, Krs.

Umfallen, n. (baS) padnicie, upadnienie, obalenie

si, wywrócenie si.

Umfallen, v. n. cina, spuszcza drzewo, ci;
umgefüllt city.

Umfang, m. (ber) ber 5Raum, roelcrjen ein Äorber um=
fdjliefjt, ber umfcbroeif, obwód, g. u, objto,
okrg, g. gu; rozlego, f.; rozcigo, ob-
rby, ogarnienie, obrb; cf. *ochwat, Kzw.;
j. S. eineä Saumes. Ser Umfang eines ©efäfjeet

mirb auSgemeffen objto naczynia tym sposo-
bem wymierzona, Dowgird. Ser 4?anbel tn fei*

nem ganjen Umfange handel w caej swojej roz-
cigoci Ca); cf. w zupenoci, w caym swoim
obrbie; objciu, SBarfd). Ser Umfang ber ©eroalt

ber SJcinifter ift eingefhranft obrby ober zakres
wadzy Ministrów znajduj si wicej cienio-
ne, (a). @r. miasto ma ludnoci w swym
obrbie 20000 dusz. It. stara si o rozsze-
rzenie obrbu znajomoci swoich, SP. SerUm=
fang ber mir auferlegten Pflichten rozlego wo-
onych na mi obowizków (a). (Sj. szczupy
obrb dóbr nalecych do tego zakonu.

Umfangen, v. irr. ii. m. h., Praes. id) umfange, bu.

umfängft, er umfängt, Imperf. id) —, er umfing,
Conj. bafj ich — , et umfinge, Imperat. umfange,
Part. Praet. umfangen, f. umfaljen, obj, obejmo-
wa, ogarn, uciska, *obapi, cf. otoczy.

Umfangreid), znacznej objtoci, obszerny.
Umfärben, v. a. przefarbowa, t. j. inaczej ufar-
bowa.

Umfaffen, v. a. obj, obejmowa (cig. u. uneig.)

— , umarmen ucisn; otoczy (umgeben). Sfit

einem ©aume — obrbi; mit bem ©eifte— ogar-n myl; bal)er: umfaffetlb wiele ogarniajcy,
daleko sigajcy np. rozum; cf. einfaffen opra-
wi, obsadzi, *obfasowa. (?£. mam krwa-
wniczek, ka go sobie obfasowa na pier-
cie, äßarfch.

Umfaffung, f. (bie) objcie, ogarnienie; otoczenie,
oprawienie, oprawa, obsadzenie, obfasowanie.

Umflattern, v. a. lata okoo czego, unosi si
nad czein lotnie, oblatywa, nadlatywa, trze-
pota si koo czego.

Umflechten, v. irr. a. Prs. ich umflechte, bu umflicbft,

er umflicht, Imperf. ich — , er umflod)t, Conj. bafj

ich — , er umfl6d)te, lmper. umfledhte, Part. Praet.
umflochten, ople, opleta, oplata, Fut. oplot,
oplet.

Umfliegen, v. irr. a. in. h., Imperf. id) — , er um*
flog, Conj. bafj id) -, er umflöge, Part. Praet.
umflogen, lata koo czego, okra w locie,
oblatywa.

Umfliegen , v. irr. a., Imperf. id) — , er umflofj,

Conj. oafj ich — , er umflöffe, Part. Prt. umfloffen,
opywa co, w koo czego, pyn, oblewa;
otacza.

Ser ©trom umfliefjt bie ©tabt rzeka oblewa
miasto aud) opywa miasto, 9Barfd).

Umfltlten, v. a. fale toczc oblewa co, otacza.
Umformen, v. a. przeksztaci, odmienia, odmie-

ni, przeformowa.
Umformung, f. [bie] przeksztacenie, przeformo-

wanie.
Umfrage, f. [bie] bie an mehrere germane ftrage, ko-

lejne pytanie; cf. B. *opyt, g. u, *opytywaie.
Umfragen, v. p. m. h. pyta si do koa; kolejno

ober po kolei si pyta.
Umführen, v. a. "burd) einen Umroeg führen, opro-
wadza, w okoo, dalekiera ko*m; 2) untr. mit
etro. obwiedz, otoczy czem np. rowem.

Umfüllen, v. a. przela w insze naczynie.
Umgaffen, fid), v. rec. oglda si rozdziawiwszy
gb; gapowa. ©r. oko czarne Jubo ywe i

pene nie bujao przecie na wszystkie strony
ani zbyt pierzchliw jaskrawoci uprzedzao
cudze spojrzenia, Krs.

Umgang, m. (ber) ber ^uftanb, ba fidr) ein Sing um
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feine Slchfe brel)t, obrót, g» u, g. §3. ber Umgang
eiiieö 9tabe8 obrót, obieg kola, obracanie si —

.

2) bicjenige .gianblung, ba man berumgeht, urn

erroaS Ijemrngeljt, befonberö eine feierliche $ro3cffion,

obchód, g. u, obchodzenie, obejcie, procesy»,

'cyrkuit, g. u; cf. kwesta, eigentl. eine Sllmofen*

fammlung.
3) — , ein ©ang tun ein ©ebäube ober Stocfrocrf,

ganek, g. nku, galerya (na okoo do cho-

dzenia).

4) — , ein Umhjeg, obchód, g. u, obwód, *oblaz,

manowiec, krenie, koowanie (drogi).

5) —, bie mehrmalige gefeltfchaftliche 3uf<"iiinen=

fünft jmifchen Sßerfonen, too eö mel)r fagt alö 'bie

bloße SJefanntfrhaft, obejcie, obchodzenie, prze-

stawanie z kim, przebywanie, zayo, obco-
wanie; cf. znajomo SBefanntfchaft, przyja, f.

eig. greunbfchaft; cf. Stuff, znakomstwo; cf. SSor>m.

obecestwo.
Umgang mit Semanb haben przestawa, obco-

wa z kim, w przyjacielskich y stosunkach.

*Umganger, m. (ber) obchodzcy, obchodziciel,

kwestarz.
Umgänglich, adj. gertigfeit befltjenb mit Sebermann

iimjugehen unb barin gcgrunbet, rad ludziom,

ludzki, towarzyski, przyjacielski, uprzejmy, cf.

obchodytelny, Stuff, gocinny.
Umgangöfbrad)e, f. (bie) jzyk konwersacyjny,

potoczny.
Umgeben, v. irr. a. m. I;., Prs. id) umgebe, bu urn*

giebft, er umgiebt, Imperf. id) — , er umgab, Conj.

bafj id) — , er umgäbe, Part. Praet. umgeben, oto-

czy, J.
SO. krata (a)j cf. opasa, obstpi, o-

garn; cf. okoli. gj. jezioro okolone skata-

mi (a); cf. obwie. gj:. domy obwiedzione
murem (a). gr,. wkoo palc przeliczne sady
opasuj, Szym. ginem ben Wianki umgeben (tr.)

woy na kogo paszcz, zarzuci na kogo, po-

da komu paszcz. SJtit Letten umgeben acu-
chem opasany. Sich mit Schmeichlern umgeben

otoczy sie podchlebcami.

Umgebung, f. (bie) otoczenie; 2)— okolica, przy-

legoci, Pi.; cf. attyneneye (3ubcf)örung); cf. o-

soby otaczajce kogo.

Umgegenb, f. (bie) okolica, okolice pi.

Umgeben, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er ging

um, aud) umging, Conj. bafj id) — , er umginge,

Part. Prt. umgegangen, aud) umgangen, = 1) fid)

um cine §ld)fe brehen, obchodzi, w koo chodzi,

chodzi koo czego, obraca sie. DaS Stab geht

um koo si obraca.

2) — , im greife fyerumgefyen, obraca si koem,
krci si. Er. bag gange 3immer geht mii mir

um caa izba obraca si koem ze mn.
3) — , fbufen, straszy, przeszkadza, Cpo

mierci) chodzi, »wankowa. g8 geht in biefem

.fjaufe urn straszy beffer przeszkadza w tym do-

mu ; strach jaki chodzi.

4) — , einen Umroeg nehmen koowa, koem
chodzi. Sfiir finb eine ganje SDteilc umgegangen

mymy ca mil koem (krgiem) obeszli ober

koowali.
5) Sßomit umgeben, b. 1). fid) bamit befd)äftigen,

bawi si czem, zarabia czm. Stud) bei .£)0fe

rciffen fle nid)t immer bamit (bem SMeichen ber Sein=

roanb) unijugehcn i we dworze koo tego (biele-

nia pótna) chodzi nieumiej.

gj. 9Jit fteuer borfid)tig umgel;en z ogniem ostro-

nie si obchodzi, gj. 8Iuf ober mit etroaS urn«

gcljen, b". i. aufzuführen fuchen myli o czm, kno-

wa co, zakrawa na co. SOtit ©cbanfen umgeben
zamyla o czerni cf. zajty jestem t myl.W Semanbem umgcljcn, b. i. mehrmals in gefeit-

fdjaftlidjcr Slbflcht mit iljm jufammenfommen, obco-
wa z kim, przestawa z kim. SDtit äSkifcn uuu
gel)cn chodzi, beffer obcowa z rodremi. Sion

ber 2trt unb Sfficifc ber bcrfonlid)cn äJehanblung ober

öegcgnuug, 5. ö. mit Semanbem umgehen postpo-
wa z kim, obej si z kim, obchodzi si z
kim. JBir tonnen offen mit etnember umgeljen o-
twarcie z sob czyni moemy, S. PP. 2 21).

S. 9. ©raufam umgehen obchodzi ober obej
si okrutnie. W 8BaI)rbeit umgeben, b. i. bie

SBatjrheit reben prawd mówi; cf. K. V. obcho-
dzi sie z prawd? W Sügen umgehen kam-
stwem narabia. W bßfen hänfen umgeben kno-
wa ze myli. S)lit tobten äSerfen umgeben (bibl.j

sprawy miertelne czyni. W äBoffen umgeben
z broni si obchodzi, ober postpi sobie z
broni, umie uywa broni, robi broni (a).

©ut, übel mit einem umgeben obchodzi si dobrze,
le z kim. SBäterlid) umgehen postpowa po
ojcowsku. 35amit gehe um tern si zabawiaj.

II) — , v. a. (untr.) um etroaS herumgeben obej,
obchodzi, altan fann bie Stabt in einer Stunbe
umgeben mona to miasto w godzin obej

gig. gtroaS umgeben, b. f). e_8 bermeiben, unika
czego ober przed czem, mija co, stroni od
czego, wymin.

Umgebung, f. (bie) unikanie, stronienie.

Umgefehrt obrócony, przewrócony, f. Umfehren.

2) —, adj. odwrotny, przeciwny, adv. od-

wrotnie, i owszem, opak, na przeciw, prze-
ciwnie, na wzajem.

gr,- w modym wieku zaledwie si dorozu-
miewamy tego, co jest sprawiedliwym, uczi-

wem i uytecznem i naprzeciw, Potocki. —
roirb ein Sdml) barauS przewróciwszy bdzie z
tego trzewik.

Umgelb, n. (ba§) üblicher Ungelb, n. (bag) bie Slbgabe

bon SebenSmittelu, befonberö bon ©etranfen, czopowe,
g. ego; cf. Stuff, poszlina z napitków, popata

pewna z napojów.
Umgcftalten, v. a. f. umbilben, przeksztatowa,

przeistoczy.
Umgeworfen obalony.
Umgießen, v. irr. a. m. 1)., Prs. id) umgieße, aud)

id) giefje urn, Imperf. id) — , er umgoß, aud) goß

um, Conj. bafj id) — , cv umgofjc, Imperat. gieße

urn, aud) umgiefje, Part. Praet. umgoffen, aud)

ttmgegoffen, trennbar beifjt e8 anberö gießen, prze-

la, Fut. przeleje; przelewa, przetopi, prze-

tapia. Sen SBein umgiefjen, bon einem Stücf ins

anbere, przebi wino z jednej sztuki w drug.
2) — , untrennbar beifjt eg einen fluffigen Äörber

um einen anbern Jjerumgießen, obla, oblewa, po-

lewa, pola.

Umgießung,
_

f. (bie) ( _. ) przelewanie,

przetapianie.

2) — , ( i ) oblewanie, oblanie.

Umgittern, v. a. krat obwied, niby okraci;
kraty da na okoo czego.

Umgldnjen, v. a. blaskiem otoczy, olni; urn»

gldnjt olniony.
Umgraben, v. irr. a. m.%, Praes. id) umgrabe, bu

umgräbftj, er umgräbt, aud) id) grabe, bu gräbft, er

gräbt um, Imperf. id) — , er grub um, Conj. bafj

id) —, er umgrübe, Imper. grabe um, Part. Prt.

umgraben, aud) umgegraben, fo graben, baji bab untere

3U oberft fommc, skopa, przekopa. 2) - , untrenn»

bar, um etroaS ijerumgraben, okopa.

Itmgrabung. f. (bie) skopanie, przekopanie.

2) — , okopanie, okopywanie.

Umgreifen, v. irr. a., Imperf. id) — , er umgriff,

Conj. bafj id) — , er umgriffe, Part. Prt. umgegrif*

fen, mit ber inneren &anb ganj umfaffen, objyr,

obejmowa (doni).
Umgrenzen, v. a. ograniczy, f. begreifen.

Umg uefen, fid), f.
umfeben.

Umgürten, v. a. opasa, przypasa. Sich— prze-

pasa si. 2)a8 Scbroert umgürten przypasa
miecz, frq. przypasywa.

Umgürtung, f. (bie) opasanie, przepasanie,



Itmguft — ttmfjc ctt>or) ttett, 793 UruOetrjterjcn — UmFtci«.

Umguß, m. [ber] przetopienie, przetop.

2) oblewka, oblanie.

Umgaben, v. irr. a. in. b., Praes. ich habe, bu rjafl,

er bat um, Imperf. id) — , er hatte um, Conj. baß

id) — , er umhatte, Prt. Praet. umgehabt, mie na

sobie.

llmbadfen, v. a. motyk skopa, — pokopa,
obdzioba. Gincn Saum — , b. i. umbauen, ci-
na ober ci ober spuci drzewo, leijtereö heißt

nud) flogen.

Umhalfen, v. a. einen—, uciska kogo za szyje;

cf. ucisn kogo, ^obapi, rzuci si komu
na szyj.

Umbalfung, f. (bie) uciskanie za szyj, cf. obje-

cie za szyj, *obapienie.

Umhang, m. (ber) baejenige roa8 um ein ©ing
#
herum*

gehängt roirb, obsona, zawieszenie, zawiesidJo,

'opona, obicie, zasona, firanka.

Umhängen, v. a. um einging hängen, obwiesi co

czeni, obsoni, zasoni, otuli, okry co czem,
zawiesi, zarzuci.

2) — , cinberg hängen, inaczej powiesi, prze-
wiesi.

3)— , untr. auf allen Seiten behängen, ze wszech
stron obsloni, zawiesi; Prt. umhängt unb um*
hangen.

U mb ar fen, v. a. na nowo zgrabi; 2) zgrabi na
okoo.

Umhauen, v. irr. a., Imperf. id) — , er hieb um,
Conj. baß id) — , er umhiebe, Part. Prt. umgehauen,
ci, cina. (Jr.. ben äßalb — wycina las,

wyrbywa las. ©inen Söaum umhauen ci —

,

spuszcza drzewo. Sr,, baue ben Saum um zetnij

to drzewo ; umgehauen city, a, e.

Umhauung, f. (bie) cicie, cinanie; wyrb.
Umher, adv. herum, w okoo, do koa, w koo,
na okoo, w koluteko (z domysem: (u i

owdzie).
Umherflattern ober fliegen lata do koa, na oko-
o; tam i sam ober (u i owdzie lata, cf. trze-

pota si, trzepocc lata koo czego.

Umherfübren, v. a. obwodzi, wodzi z sob
wszdzie.

Umhergehen» v - *rr - n -i Imperf. id) — , er ging um»
her, Conj. bafj ich[— er umherginge, Part. Prt. um=
hergegangen, chodzi tam i sam, tam i nazad,
obchodzi, przechadza si.

Umherirren, v. n. bka si, tua si po wiecie,
tuc si Ober koata si, krci si po wiecie,
z kta do kta azi.

Umherlaufen, v. irr. n., Praes. id) taufe, bu laufft,

er läuft umher, Imperf. id) — , er lief umher, Part.

Prt. umhergelaufen, biega w koo, obiega, lata
jak zagorzay kot.

Umherliegen, v. irr. n. m. h., Imperf. id)—, er lag

umher, Conj. bafj id) — , er umherläge, Part. Praet.

umhergelegen, na okó lee, lee porozrzucane.
Umberfchroeifen, v. n. buja si, krci si po
wiecie, bka si. 65. oko buja w paszczy-
nie baä Sluge fchroeift im greien umber, Krs.
pp. 331.

Umberfiijen, v. irr. n. m. h, Imperf. ich — , er faß

umher, Conj. bafj id) — , er umberfäße, Imperat.
frtje umher, Part. Praet. umbergefefjen, siedzie w
okoo.

Umherfteben, v. irr. n. m. b-. Imperf. id) —, er

flanb umher, Conj. bafj ich — , er umherftanbe, Part.
Prt. umhergeftanben, w okoo sta.

Umfjerftellen, v. a. obstawi, w okoo.
Umhertreten, v. irr. n. m. f.,

Praes. id) trete, bü
rittft, er tritt umher, Imperf. id) —, er trat umher,
Conj. baß id) — , er umherträte, Part. Prt. umher*
getreten, obstpi.

Umherroanbern, v. n. m.
f.
wdrowa w okoo,

przebiega si, tua si.
Umherroobnen, v. n. m. h, mieszka na okoo,

ta i owdzie.

Umherjiehen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich — , er

jog umher, Conj. bajj id) — , er urnherjoge, Iroper.

jiebe umher, Part. Prt. umhergezogen wóczy si
po wiecie, obchodzi, koczowa.

Umheräiebenb, wóczcy si, acy, np. jak
dziady z jednej wsi do drugiej; wdrowny.

Umhin, adv. um etroaS bin, tam w koo; nur in

ber SftSl. ich fann nid)t umhin nie mog inaczej

jak — , nie mog nie — , nie mog omn, —
opuci, — zaniecha, abym nie mia.
3d) fann nicht umhin 3bnen ju geftehen, nie mog
nie przyzna si Panu, musz si Panu przy-
zna, e . .• —

.

Umhören, ficb,_v. rec. iru f>, fid) erfunbigen^ obsu-
chiwa, dowiadywa si, wywiedzie si, wy-
wiadywa si, posucha co tam mówi o tem.

Umhüllen, v. a. osoni, obsoni, otuli.

Umhüllung, f. (bie) osonienie, zasonienie.
Umf)ü))fen, v. a. skaka na okoo czego, kogo.

Urn febr, f. (bie) bab Umfehren, bie fittlicbe SSefferung

nawrócenie, powrót, g u. odwrót.
Umfefyren, v. n. m. f., jurücffommen, trennb. powró-
ci ober powróci sie, wróci si; fig. =: fld) be«

febren nawróci si.
2) — , v. a. umbreben, umroenben przewróci,

obróci, wywróci, podwróci. ©id) umfehren
obróci si.
3u ©ott umfehren nawróci si do Boga. Sllleä

umfehren, berroirren wszystko przewróci, kon-
fundow, poprzewraca, — jedno przez dru-

gie, bigosu narobi, pomiesza jak groch z ka-
pust. Sine ©tabt umfehren, berroüfteu, wywró-
ci miasto, spustoszy, zruinowa z funda-
mentu. '

Äebre nicht um nie wracaj si, nie powracaj mit

auch ohne si. Da§ oberfte ju untcrft umfehren po-
przewraca wszystko do góry nogami. SBieber

umfehren nazad si wróci, powróci.

Umgefehrt, alg adj. f. bf.

3m umgefebrten äJerbältniß, w stosunku wspa-
cznym, Osiski.

Umfibbe, v. a. przechyli, przewróci, wywró-
ci, obali.

2) — , v. n. m. b-, przeway si, straci ró-

wnowag, przekin si, obali si.
Umflaftern, v. a. obj rkami, *obapi, os-
ni.

Umflammem, v. a. obj i trzyma mocno r-
koma ober rkami.

Um f leiben, v. a. unb r. przewoczy (si), prze-
wlec (si), Put. przewlek (si), przebra (si),
inaczej (si) ubra, przestroi si; cf. L. prze-
wdziewa, 3. 23. koszul. S£. eby si domo-
wnicy w obecnoci dzieci nieprzewoczyli, DD.
gero. fid) — przebiera sie.

Umfleibung, i. (bie) przewoczenie si, przebra-
nie si, przestrojenie si.

Umfommen, v. irr. n. in. f., Imperf. id) — , er fam
urn, Conj. baß ich — , er umfäme, Part. prt. umge*
fommen, zgin, zepsu si. c. im Äriege um»
foramen zgin na wojnie.

SSon ber SBärme umfommen zaparcie, L. bon
SMenen.

Stid)t8 umfommen laffen nieda niczemu zgin,
Ober zniszcze, nie *tera, nie marnowa, mie
na pieczy, stara si, aby nic niezgino, — e-
by si nic nie zepsuo, — nie styrao.

llmfränjeii, v. a. uwieczy, wiecami otoczy.
Umfreis, m. (ber) bie 3'rfeUinie, ber Umfang, obwód,
krzywizna, L. (8at. curvatura) okrg, g. egu,
rozlego, rozcigo, obrb, 'zakolenie? cf.

objazd, Doc. cig. "ber Umfreig ober SSelauf, 33ejirf

beö ®ute6, j. S3, pustkowie.
@in S3aum roelcber bier Älafter im Umfreife hält

drzewo majce w obwodzie cztery snie. Me
$nfel hält aehn STteilen im Umfreife wyepa majca
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dziesi mil fw obwodzie. Der llilttici© bei

SBclt okrg wiata.
Umfrcifeil, v. a. okry, okra, chodzi w

kolo czego.
Umfrierben, v. a. irr. Imperf. id) timfrod), Part.

Prt. timfrocheu oblazi co, czoga sie na okoo
czego.

Umfliegen, f umbefommen.
llmlaben, v. irr. a. Imperf. id)—, er lub um, Conj.

baß id) -, er umliibc, Part. Prt. umgclaben prze-
adowa z jednego statku na drugi.

Umlagern, v. a. ftatt belagern otoczy obozem,
obledz, Fut. obleg, Praet. obieg, Praes. oble-

gam.
NB. berroechfele e8 nicht mit oblec anjiehen, rocl=

cheö im Praet. oblók unb im Fut. oblok ober

oblek I)at;

cf. otoczy, opasa, osoczy, obsaczy.
2) — , anberö_ lagern, bod) nur feiten mit bem Jon

auf um, przenie obóz gdzie indziej.

Umlauf, m. (ber) bie Semegung cineö ÜJingeö ba e3

um feine Sldjfe läuft, bie SBeroegung eiueö ÄovberS in

einem Greife, bie Circulation, bieg, obies, g. u, o-

brót, obracanie si, krenie, cyrkuiacya. 2)

— , eiu Umlauffchreibcn, — be§ ©clbco, cine Gurrenbe

cyrkularz, list okólny, okólnik. Der Umlauf _be6

Sluteö obieg kiwi, Dz. zdr.; bieg krwi. obieg
ober kurs monety, (a). 6r. im Umlauf fein by
w biegu. Sc. in Umlauf bringen w obieg wpro-
wadzi, Ca); cf. — puci.

Umlaufen, v. irr. a., Praes. id) laufe, öu läufft, er

läuft um, Imperf. ich — , er lief um, Conj. bafj id)

— , er umliefe, Iniper. laufe um, Part. Prt. umge=
laufen, = im Saufen umroerfen wywróci ober o-

bali biec.
2) — , alö v. ii. m. f. fid) um feine Slrhfc biehen,

obiega, obraca si. 3> — , ciiculieren, cyrkulo-
wa, kry. Daä (Selb läuft um pienidze maj
obieg. Umlaufenbc ©erüchte wieci krce.

4) — , v. a. ,uni dtvaä laufen, obiega, przebie-

ga si, biega z miejsca na miejsce, cf. ob-

chodzi ober na okó ober koem i ober chodzi.
Umlaut, m. (ber) przemiana goski, przegoska,

np. z a na fi.

Umlegen, v. a. trennbar, auei bem ftehenben 3ufianbe

in ben liegenben bringen na bok pooy, pooy,
przewróci.

2) — , umbiegen zagi, zaoy, przewróci.

3) — , um jld) ober urn etnrna legen auch uutr.

mit etl». przyoy na okoo, oboy, okada,
poobkada.

4) — , anberB legen przeoy, przekada. Daö
Schiff umlegen przeoy z okrtem na drug
stron.

II)'—, v. n. m. I), fid) breben, obróci si, od-

wróci si.
(£$. berSBinb legt um wiatr przeskoczy, odwró-

ci si. Da8 €d)iff legt um okrt si obraca.

@in ©latt ^abici umlegen zaoy, zagi listek

papieru. Die Schärfe eiueö äRefferö legt fleh um
ostrze noa zgio si. Die Solbatcu umlegen,

b. i. umquartieren przekwaterowa onierzy,
przestawi.

Umlenten, v. a. zwróci, skrci, nakierowa, w
insz stron obróci, nawróci.

Umlenfung, f. (bie) zwrócenie.

Umleudjten, v. a. ojani, owieci. Sin Sicht

umleudjtetc mid) owiecia mi znaga wiato.
Urn I cud) tu ng, f. (bie) ojanienie.

Um liegen, v. a. irr. Imperf. id) unterlag, Part. Prt.

umlegen lee na okoo czego.

Umlicgcnb na okoo lecy, okoliczny. Die um*

liegenbc ©egenb okoliczna kraina, okolica. Uin>

licgenbe Dcrtcr, miejsca okoliczne; cl. przylegy.

Ummachen, v. a. gem. für umthun, obwiza. 2)

— , anbei ö madjen, umarbeiten przerobi co, prze-

rabia co na co, Gin S3ett umiuadjcn przesia

óko. ©en ©arten — ogród potem ogrodzi,
— obcign, oparkanió.

Um mai en, v. a. przemalowa, ina czej malowa.
Ummauern, v. a. obmurowa, murem obwie,
murem oprowadzi, SBarfd).

Ummeffen, v. irr. a., Prs. id) meffe, bu miffeft, er

mifjt um, Imperf. id) — , er mafj urn, Conj. bajj id)

— , er ummäße, Imper. mifj urn, Part. Prt. iimgc=

meffen na nowo mierzy, przemierzy.
Um münjeii, v. a. przeku — ,

przebi pienidze.
llmnal) en, v. a. obszy, obszywa.
Umnebeln, v. a. omgli, mg pokry, — okry,
— otoczy; cf. oczadzi. (*j. Orzechowski re-

torycznym dymem oczadzony o wszystkiem
zapomina, Dnt.

U mn cl) men, v. irr. a., Prs. id) nehme, bu nimnift,

er nimmt um, Imperf. ich — , er nahm um, Conj.

baß id) — , er umnähme, Part. Prt. umgenommen,
wzi na siebie, zarzuci, wdzia na siebie.

Umnieteil, v. a. zanitowa, zaku.
Umorbnen, v. a. inaczej uporzdkowa.
Umbacfen, v. a., tr. anbci'8 barfen przepakowa,

na nowo — , inaczej pakowa. 2) untr. auf al=

len Seiten ein* ober bcbarren, opakowa, zapako-
wa czem.

llmbferchen, v. a. ogrodzi, ogaci.
Umpflanjcn, V. a., anberö pflnnjen przesadzi, np.

rozsad, przeflancowa , j. S3, saat, SBarfd).

2) — , rings herum bebflanjeti obsadzi.
Umbflaftern, v. a. przebrukowa t. j. inszy bruk
da

limbflugen, v. a.
f. uinadfern przeora* 2)— ,ringS

herum pflügen obora.
Umbolftern, v. a. na nowo wypcha. 2) untr.

oboy poduszkami.
Umprägen, v. a. przebija; j. S3, monet na in-

szy stepel, przestplowa.
U

m

räubern, v. a. tr- mit einem anbern Sianbe ber=

fcl)cn inszym brzegiem, krajem, insz obrczk
opatrzy. 2) untr. mit einem 8tanbe berfchen o-
brzegowa, obrbie, obrczk da.

Umraufchen, v. a. oszelecij szmer, szelest ro-

bi na okoo czego.
Utnreifen, v. a. urn ctroaS I)erumreifen objecha,
objeda.
Die SBelt umreifen wiat objecha, — zwiedzi,
podró odprawi koto wiata, cf. spodróowa
wiat, SBarfd).; cf. opodroowa, 2) v. n. koo-
wa w podróy, naoy drogi.

Umreißen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er riß

um, Conj. baß id) — , er umriffe, Imper. reiße nm,
Part. Prt. umgeriffeii, = ju S3oben reißen, meifeu

powywraca, wywróci, ein >£>ati8 — rozwali-,
rozrzuci) porozbija, poobala.

Umreiten, v. irr. u. m. f., Imperf. ich — , er ritt

urn, Conj. baß id) — , er umritte, Part. Prt. umgc-<

ritten, = einen Umtoeg "reiten objeda koem,
objecha konno w kolo.

2) v. a. = ju 23oben reiten, nieberreiten obali
ober rozjecha, przejecha koniem, roztratowa
koniem.

Umrennen, v. irr. a., Imperf. id) — , er rannte

(atid) rennetc) um, Conj. baß ich — , er nmrenncte,

Part. Prt. umgerannt (atid) umgerennct) obali w
biegu. 2) szybkim pdem obiedz co.

Umringen, v. a. otoczy, opasa, ogarn* plótys

lid) — obskoczy.
Umringung, f. (bie) otoczenie, opasanie.

Umriß, m. (ber) ein Miß, mekher bloß bie äußern SM»

nien einer Sfigur borftcllt, rys and) zarys, SBj., g.

u, cf. nad) ber Jcchu. cay rys figury, abrye, ob-

rb.
Umritt, m. (ber) objadka, ob jazd, g. u (konny).

Umrollcn, v. a. toczy ob. zwija co na okoo
czego. 2) v. n. m. f. toczy si (okoo czego).

U lin'ti be l' 11, v. a. wiosujc objecha co, opyn
Umrühren, v. a. cig. im Greife rühren j beffer

"
ync
fo ruh«
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ren, bajj alle Steile burd) einanber fommen miesza,
przemiesza, zmiesza, zamiesza, zakóci,
*wskopa, beffer skopa, SEB3., wzrzuszy, roz-

rabia , g. S3, wapno, L.; gracowa wapno,

Umfaien, v. a. przesypywa z worka do worka.

Umlagen, v. a., einen Saum umlagert podern
drzewo eby upado, przern —

,
przepio-

wa drzewo i obali.

Umfalgen, v. a. przesoli inaczej, jeszcze raz,

— na nowo.
Umfattcln, v: a. przesioda konia, przekulba-

czy, odmieni kulbak, inaczej okulbaczy.
2) — , v. n. m. h. uneig. eine anbere Seben&art,

Religion 2C. ergreifen unb übertäubt feine Gnlfchlie«

[jung änbern inaczej si namyli, odmieni swój
zawód, — sposób ycia, swoje przedsiwzi-
cie, przekabaci si.

Umfattelung, f. (bie) przesiodanie, przekulbacze-
nie j 2) odmiana sposobu ycia, wiary etc, prze-
kabacenie si.

llmja^, m. [ber] f. Umfeijeu ober UmfeLutng; 2) —

,

odbyt, pokup, odchód, odkup, przeda, obrót,

g. u. 3) — , bie 83ertaufd)ung, zamiana, frymark;

Gj. Marsylskie fabryki nabieraj wikszego o-

brotu, (a).

Umf auf ein, v. a. szeleci w koo czego.

Umfcbaffen, v. irr. a., Imperf. id) — , er fd)uf urn,

Conj. bafj id) — , er umfcbiife, Part. Prt. umgefchaf*

fen przetworzy, przeksztaci.
G£. najpospolitszy bd pedagogów jest, i
chc raptownie przeksztaci dzieci sabe i ró-

wnie z sabych rodziców zrodzone na ludzi w
stanie natury schowanych, Dz. z dr.

llmfthangen, v. a. oszacowa, okopa, waem
otoczy. ilm(ge)fd)anjet oszacowany, okopany.

Umfd)angung, f. (bie) oszacowanie, okopauie.

Umfdjarren, v. a. burd) ©cbarren umroenben, umroer=

fen, podgrzeba, przegrzeba, rozgrzeba.
Umfchattcn, v. a. ocieni, cieniem okry, zacie-

nia.
Umfchattung, f. (bie) ocienienie, okrycie cieniem.

Umfcfjauen, fid), v. re. fid) umfehen (im Dberbettt*

fd)en unbin höherer ©djreibart ber ,&od)beutfd)en o-

glda si, obejrze si.
Umfchattung, f. [bie] ogldanie, obejrzenie.

llmfcbaufeln, v. a. przeszuflowa, szufl prze-
wróci.

tlmfd)irfen, v. a. ftatt I)entmfd)icfeii obesa, obsy-
a.

Umfd)iefjen, v. a. irr. Imperf. id) — , er fd)o§ urn,

Conj. bafj id) — , er umfchoffe, Part. Prt. umgefdjof*

fen strzaem wywróci.
Umfchiffen, v. a. z jednego okrtu w drugi prze-
adowa, — adowa.

2) — , v. u. m. f., objecha okrtem, oplyn,
obeglowa , ober okry (ziemi) (a). Gg.
Fregata przeznaczona do okrenia ziemi, (a);

oplyn (koem), pyn w okrcie do koa,
okry okrtem.

Umfd)Iag, m. (ber) f. Umfchlagen, g. 33. Umfchlagen

be6 SBinbeS odwrót wiatru. Umfchlagen be§ S3ie*

re§, SBeineS zepsucie piwa, wina.
2) — , — einer Sbielfarte przewrócenie karty.

3) -, — an ben Älcibungäftütifen , f. Sluffchlag,

wyoga, wyóg ober üblid)er PI. 'wyogi, obszlegi.

4) — , ma8 loefer um ein 2)ing befeftigt toirb, bem=
felben gletchfam gur 2)etfe bienet obwinicie, ob-
wolut, *obkadanina; pokrowiec beim £ud)I)änb*

ler. 25er Umfcblag eines Sournale letka oprawa
ober_ okadki. Der — eines SSriefeö koperta na
licie.

3fl ber S3otanif, eine leicht abfallenbe £aut, morin bie

Slüffe gemidelt fmb (Sat. drupa) okrywka orze-
chowa , upina, pliwka, «Ruff. ; allein titö Sat.

drupa fieifjt nad) Kl. owoc pestkowy ©teinfrucht;
cf. okrycie orzechowe.

gerner: ein aufjerlid) um ben franfen Sbeil gelegt

te© Slrgeneimittel, katapiazma, oktadanka, äßarfd).;

i *okadanina; cf. papka, okadanie, plaster, eig.

Sßflafter, katapiazma ober kataplazm, L. Umfchlage

mad)en robi obkadania; 3. S3, z okruszyn chleba

lub siemienia lnianego gotowanego w mleku
lub wodzie, Dz. z dr. Gr,. okoo szyi czyni
czsto okadania, DD.
G. nie zazibia okadania, DD.; na sam y-
wot ciepe chust czste przykadania, Dziark.

llmfd)lagen, v. irr. ii. m. f- Prs. id) fd)lage, bu

fd)lägft, er fd)Iógt urn, Imperf. id) — , er fchlug urn,

Conj. bafj id) — , er umfd)lüge, Part. Prt. utnge=>

fdjlagen, = IMöijlid) umfallen raptem upa na zie-

mi, obali si, wywróci si. 2) — , bom
SSinbc obróci sie, wykrci si, odwróci si.

G. ba§ S3ier fchlagt urn, roenn e§ plo^lid) fatter

tóirb, piwo si psuje. Gj> piwo tak mi si
zmienio w beczce, e go niemog szynkowa,
SBarfch. 2>ie Äranfbeit fchlägt um, menu fie blö^lid)

eine entfdjeibenbe Skränberung erlitten bat choroba
si nagle zmienia* cf. przesili si.

Gr ift umgefchlagen odmieni si, popsu si, na
ze si odmieni; cf. in febr niebriger S3ebeutung,

na psa oczy wytrzeszczy er ift gum ©chiuber

gegangen; cf. zajdaczal ober zajdaczy si.

äßir flnben eS im menfd)lid)en Seben nid)t feiten —
bafj bie rechtfcbaffenften reblichfren Gltern oft <&erge=

leib an ihren Äinbetn erleben, unb roenigftenS einS

bon ihren Äinbern umfehlägt unb berbirbt znajdu-
jemy w ludzkim yciu czsto, e najenotliwsi

rodzice przez dzieci swoje miewaj zmartwie-
nie, rzadko eby cho jedno nieprzekino si
i zepsuo.

II) — , v. a. mit <Sd)(agen umbiegen, bijc za-
krzywi, zagi, zagina; — f. umfallen uderzy
i przewróci.

2) —, umlegen, ummenben zaoy, zagi, za-
win, wywin.
Gin umgefd)lagener Äragen konierz odwijany, —
wywinity, SBarfch.; cf. zachodzisty, I,., g. S3.

suknia — gum Umfchlagen.

Gin S3latt in einem 33ud)e umfd)lagen. przewróci
kartk w ksice.

3) — , ,loc?er um etroaä befeftigen g. S3. Kräuter

11m ein tranfeS ©lieb obwin, oboy, obkada,
okada, przykada.

4) — , überhaupt hanbeln, 9Baareti bertattfchcn/ mie-
nic si, frymarczy, przemienia.

llmfd)lagetttd), n. (bae) chustka zachodzista,
(do zarzucania na siebie).

Umfcbleichen, v. irr. a., Prs. id) fchtetche um, Im-
perf. id) — , er fd)lid) urn, Conj. ba$ id) —, er urn*

febliche, Imper. fd)leid)e urn, Part. Pit. Huigefchlichen

obchodzi dybkiem, — ukradkiem.
Umfchleiern, v. a. zasoni welonem, kwefem.
Umfchliefjen, v. irr., Imperf. id) — , er umfchlojj,

Conj. bafj id) — , er umfehlöffe, Part. Prt. umfd)lof=

fen ze wszech stron zamkn, opasa w koo,
otoczy, otacza. SJlit ben Slrmen umfchliefjen ob-

j, obejmowa, uciska rkami.
llmfd)lingen, v. irr. a., Imperf. ich — , er urn»

fd)lang, Conj. bafj id) — , er_ umfeblänge, Part. Prt.

umfdblungen obwin, obwija; cf. (za)dziei-ga,

fig einen — obejmowa kogo, uciska.
Umf eh meinen, v. irr. Im per f.

~
id) — , er fd)mi§ um,

Conj. baf? id) — , er umfehmiffe, Part. Prt. umge»
febmiffet], f ummerfen, obali, wywróci.

Umfchmelgen, v. reg. unb irr. a., Prs. id) fdnnelge,

bu fcbmllgeft, er fcbmtlgt um, Imperf. id) — , er

fd)tnelgte auch fd)molg um, Conj. bafj id) — , er um*
fchmelgte aud) ttmfd)mölge, Imper. fd)melge um, auch

fdjmitg um, Part. Prt. umgefcbmelgt, auch umgefdjmol-
gen = anberS fdjmelgen przetopi.
— , uneig. böHig anbern, umarbeiten, przeinaczy,
przerobi.

Umfcfjmelgung, f. (bie) przetopienie.
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Umfcbmicbcn, v. a. tr. anöcrö fdjniicbcii przeku,
przekowa.

2) — , untr. mit gifeii — , oku, okowa, obku.
Umfchmieren, v. a., tr., anbete furnieren, na nowo
smarowa)
2) — (mitr.) urn ettoaß [jeiumfcfunicicn osmarowa,
obsraarowa, oblepi czem.

Uinfrbliallen, v. a. (tv.) inaczej zapi, — prze-
pi, — przepina.
2) przypasa miecz, szpad, przypi paasz.

Umf d)!iciben, v. irr. a. Imperf. icb — *
er umfdjnitr,

Conj. bafj id) — , er umfd)iiitte, Part. Prt. umfdjnit»

ten oberzn, okroi.
ltmfd)nüren, v. a. obsznurowa. 2) (te.) — , ina-

czej ober na nowo obsznurowa.
Umfcbrcinf en, v. a. szrankami otoczy, ograni-
czy, okreli.

llmfchränfung, f. (bie) okrelenie.
Umfchrciben, v. irr. a., Imperf. id) — , T fd)iieb

urn, Conj. ba& id) — , ev umfcbiicbe, Imper. fchrcibe

urn Part. Prt. umgefd)nebcn przepisa na nowo,
inaczej napisa.

2) — , Prs. id) umfcbreibe, Imperf. id) — , ev urn*

fd)vicb, Part. Prt. umgefchrieben, = eine Sache mit

mehreren SBorten beutiid) mad)cn, opisa, omówi,
okreli.

Umfcbreibung, f. (bie) opisanie, okoowanie, n.

g. ia,~Dant ; beffer okrelenie cf. omowa.
Umfehrciten, v. a. irr. Imperf. id) — , er umfebritt,

Conj. baf) id) — , er umfchritte, Part. Prt. umfd;nt=

ten kroczy na okoto czego.

Umf thrift, f. (bie) eine um ettrxiö, befonberö um ben

8tcmb einer SDtün,$e gefetjte Schrift napis w koto.

limfcbürjen, v. a. opasa, fartuchem przepasa.
Umfcbürjung, f. (bie) opasanie, przepasanie.
Umfchtitteln, v. a. (tr.) -: burd) Schütteln unter

einanber bringen przetrzsn , przetrzsa,
przemiesza, zmiksturowa ; cf. zmci, zam-
ci, np. flaszeczk z lekarstwem, SBcirfd).

llmfdjütten, v. a. (tr.) = bon neuem febütten, auß
einem @efä&e in baö anbere febütten przesypa,
przesypywa, Fut. przesypi.

2) — , umfto&en ober bcifcbütten wywróci, oba-
li i rozsypa.

3) — , (untr.) ring§t)erum befchürten obsypa, po-
sypa koto czego.

4) —
, f. fcbüttcln.

Umfchtoeben, v. a. okry co, niby na skrzy-
dach trzymajc si w powietrzu; wi si nao-

koo agodnym lotem.

Umfdjroeif, m. (ber) ein luciter llmroeg urn etoaS

herum, uneigentl. aBeitläuftigfcit, llmftnbc, obwód,

g. u, obtaz if nid)t fehj befannt, droga kotem
idca; zachód, g. u, krenie, korowody, ko-
rowód, koowanie, wybieg, ceregiele.

Dbne Umfcbroeife bez ogródki, wprost, krótko i

wztowato
(Sr,, tskne zachody, jakich niektórzy kazno-
dzieje uywaj, wynikaj najczciej z oscho-
ci myli, S. P.

Umfdjroeifen, v. n. m. 1). bka si, buja sobie,

przebiega si, kry.
Umfdjroingcn, V. irr. a. Imperf. id) fcbloang um,

Conj. bo'fj id) — , er umfdjmflnge, .Part. Prt. umge»

fchaunigcn szybko obraca, okrca.
Umfchroirren, v. a. wiercze w koo czego, wi-
sn (o strzaach ).

Umfd)roung, m. (ber) szybki obrót.

Umfcgeln, v. n. objecha koem, kry eglu-
jc, opyn, okry, nadoy sobie drogi;

2) f. tibcifcgcln eglujc pogry, przewróci.
Umfchen, v. irr. rec, Prs. ich fcljc mich urn, bu

flcbft bid) um, er fief)t fici) um, Imperf. id) fab mid)

um, er fab fid) um, Conj. bafj id) mid) -, er fid)

umfähe, Part. Prt. umgefeben, im Dbcrbcutfdjen ift

bflfiir aud) umfdjaucn, oglda si, obejrze si.

Sid) in etiu. — , rozpatrzy si w czem, gdzie;
obezna si z czem.
6j. fid) in ber SBelt umfehen obejrze si w wie-
cie, pozna si z wiatem, ©id) nad) Sd)önheit
umfchen obejrze si za jak piknoci, oczy
zwróci na jak pikno.

Umfchen, n. (baS) ogldanie, rozpatrywanie si,
przepatrzenie si (w kunszcie) Dant.

Umf et} en, y. a. (tij = cm einen anbern Drtljinfehen
przesadzi

, przestawi. 2) — , ft. umh)cd)felH,

©elb, aSaarcn gegen anberc bcrtaufd)cn przemienia,
zmieni ober zamieni, np. pienidze; ft. beifau*

fen przeda, pokup mie, odbyt mie.
3) — , tuntr.) ringöherum befcijen osadzi, obsa-

dzi w koo.
Umfetjung, f. (bie) przesadzenie, przestawienie;

osadzenie, f. Umfah.

Umf id) t, f. [bie] ogldanie si, ogldno, prze-
zorno, roztropno, przewidzialno, wzgld,
g. du, cf. SMangel an — nieprzewidzialno we
wszystkiem, Nieme.

U mf ich tig, ogldny, (a), bom Slrjt cf. przezorny.

Umf in ten, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er fant

urn, Conj. bafj id) — , er umfänfe, Part. Prt. urn»

gcfunfen =: ju S3oben finfen, nieberfinfen, upa,
Fut. padn, obali si; zapada sie.

U in fi (3 en, v. n. irr. Imperf. mir umfa&en, Conj. ba&
— umfa&en, Part. Prt. umfcffen (feiten) siedzie
na okoo czego; 2) (tr.) przesi, zmienia
miejsca.

Umfonft, adv. cig. of)tie £of)ii, ot)ite SSergeltung, un«

entgeltlich bezpatnie; 2) — , uunuijlicb, bergeblid),

bcrgebenS; 3) o()iie Slbficbt darmo, (na) daremnie,
napróno. 9(id)t6 umfonft dar za dar, darmonic,
L.S Boli gardo, piewa darmo, L. Gj. nic za
darmo, wszystko za pienidze.

Umfpannen, v. a. (tr.) auberß fbatmen, al§ Jferbe,

urn fie umjUtoedjfeln przeprzega, przeprzgn,
przeprzdz, przeoy konie.

2) — , (untr.) mit einer außgefbannten Sdjnur it.

umgeben mit einer ©banne umfaffen opi, obj.
8)1 it ber Sjanb umfpannen pidzi zmierzy, pi-
dzi obj.

Umfbannuug, f. (bie) przeprzenie, przeprzg.
2) objcie, opicie.

Umfpinnen, v. irr. a., Imperf. ich — , er umfpann,
Conj. ba& id) — , er umfbännc Pari. Prt. .umfbon«

nen oprz, Fut. oprzed (czem).

Umfpringen, v. irr. a., Imperf. id) —/ er fprang

urn, Conj. ba& id) — , er umfbrangc, Part. Prt.

umgcfbrungen, = im Springen umfto&en, ju S3oben

fpringen skakajc przewróci
2) —, uueig. mit ctroaö umgel)en, efl behanbeln,

umie si obej z czem, znale si w czem,
sprawi si.
(g*. er fpringt bamit urn toic bie Äafje mit ber 8)tau8

on tak si potrafi z tern obej
, jak kot z

mysz. 3) v. a. (untr.) obskakiwa co, skaka
na okoo czego.

Umftaub, m. (ber) okoliczno, cf. PI. Umftanbe
korowody, ceremonie; pooenie, sytuacya, cf.

9tuff. obstojatelstwo.

@j;. nad) Umftcinbcn wedug potrzeby, PK 325.

Sie einzelnen Umftänbe szczeguy; j. 83. Autor
podróy opisujc szczeguy rozbicia swego
na morzu, (a) IMefer SDJcnfd) befinbet fid) in flu*

ten UtüftällbCIl czowiek bdcy w dobrem poo-
eniu, (a).

(fr,. loir inollcn tl)tm , maß bie
_
Uinfdnbc erforbern

ivcrbcn bdziemy z sob radzi i robi, co wy-
padnie, fflS. SMel Umftänbe mad)cn poczwarowa
si, L.J cf. korowody, ceremonie robi; robi
sobie mibjekcyi, cf. Söcitläuftigfcit. Sn anbern

Umflanben fcill: by przy nadziei (o kobiecie).

U m ft an b I id), adj. ^okoliczny, szczegóowy, do-
kadny, obszerny» 2) — , adv. okolicznie, ob-
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szernie, dokadnie; (Sc umftanblid) erjagen, do-

kadnie, z okolicznociami opowiada. (Sine

umftänblicfie Scechming rachunek w szczeguach,

Bhsz. 2) mitreny, z trudnoci poczony.
Umftänblidjfeit, f. (bie) wyszczególnienie oko-

licznoci.

Umftanb6tt)ort, n. (ba8) 2(bberbium przysówek.
Umftecben, v. irr. a. iii. h., Prs. id) fleche, bu ftichfr,

er ftid)t urn, Imperf. id) — , er find) um, Conj bafj

id) — , er uinftäche, Imper. ftid) urn, Part. Prt. um=

geftod)cu,= burd) Stechen umroenben, przerabia,

3. 23. zboe, przewróci, skopa Ober wskopa,
przekopa ziemie. 2) przesztychowa t. j. ina-

czej wysztychowa.

Umflecbung, f. (bie) przerabianie, przewrócenie,

wskopanie (zboa). 2) przesztyctaowanie.

Umfrecfen, v. a. (tr, ) miberö ftecfen przepi, prze-

pina; ef. na nowo opi, — przypi, — przy-

pina, cf. stroik (na gow) inaczej napi,
opi, L. 2) — , (untr.) ringsum befecfen obe-

tkn, obtyka; pozatyka, poprzypina do

kota, opi, opina.

Umftehen, v. irr. n. m. f., roobon nur umftehenb, b.

i. umfyerftehenb üblid) ift sta (*stoje) w okoo,—
na okol.

3Me Umftehenben obee umftefyenben $erfonen osoby
w koo (np. trunny) stojce, ze wszech stron

j otaczajce, koem stojce; cf. przytomny,
obecny.

Umftellen, v. a. (untr.), mit gefreuten Singen uinge«

ben, obstawi.
2) — , (tr.), cinberS fleflen przestawi, inaczej

poustawia.
llmflembelll, v. a. przestemplowa, inszy da

stempel.

Umftimmen, v. n. in. t). (tr.), bie ©timme nach ber

9ieihe herumgeben, wotowa po kolei, gosowa,
kreskowa po kolei, — kolejno; 2) — , v. a.

Ctnber8 ftiinmeil przestroi, odmieni, przerobi
kogo, a- S3. — za wojn, (a).

(Sr,, ein Stair ift fd)roer umjuftimmen gupiego tru-

dno wynicowa, J. Kcbn.j zmieni czyje my-
li zwróci, przeinaczy.

Umftofjen, v. irr. a., Prs. id) ftofje, bu ftöfjefi, 'er

ftöfjt urn, Imperf. id) — , er friefj urn, Conj. bafj id)

— , er umftiefje, Imper. ftofje urn, Part. Prt. umge=

ftofjen = ju S3oben ftofjen , uneigentlich ungültig ma=
(hen, obali, wywróci, *podwróci; Ruff. opro-
wergnut'.

(Sin ®la8 umfiofjen szklank wywróci. SDie

Sifcbe umftofjen stoy obali, poprzewraca. (Sin

Seftament umftofjen testament znie, obali, wy-
wróci, burzy, wzruszy.

Umftofjung, f. (bie) obalenie, wywrócenie; znie-
sienie.

Umftrahlen, v.a. objani promieniami, opromie-
ni.

Umfreuen, v. a. obsypa, posypa, 2) rozpru-
szy, rozprusza.

Umftricfen, v. a. obrobi poczoszkow robot,
obsiatkowa, f. beftricfen; fig. uwika, usidli.

Umfirömen, v. a. oblewa, t. j. otoczy strumie-
niem. *

Umfturj, m. (ber) obalenie, runicie, wywrót, wy-
wrócenie si, powalenie, zburzenie, fig. upadek,
g. dku.

Umfturjen, v. a. obali, wywróci, powali. 2)— , al8 v. n. m. f.
obali si, wywróci si.

2Me ÜJtauer ftürjt um mur si wywraca, obala
ei. 3Me Käufer umfrürjen wywróci ober obali
ober zburzy domy.

Umfrurjung, f. (bie) wywrócenie, upadek, g.
dku. Umgeftürjt obalony, wywrócony.

Umtafeln, v.a. liny okrtowe odmieni, L.; prze-
stroi, 3. S3, dubas, "t. j. odmieni liny, insze
da liny.

Umtanflen, v. a. tacowa okoo czego. 2) (tr.)

tacujc wywróci co.

Umtaufen, v. a. przechrzcie. 2) inne da na-

zwisko.
Umtattmeln, v. a. tacza si na okoo czego.

Um tauf d), m. (ber) zamiana, wymiana.

Umtaufcfyen, v. a. m. h. frymarczy, zamieni,

mienic si na co.

gp. mienia si stryjek, dosta za siekierk

kijek, äöarfth.

Umthun, v. irr. a., Imperf. id)—, er that um,

Conj. bafj id) — , er umthäte, Part. Prt. umgetban,

= umnehmen unb umlegen wzi na siebie, 3. S3,

paszcz; cf. wdzia na siebie, odzia si (w
paszcz), zarzuci na siebie. Sid) nad) etroaä

ober roornad) umthun, etma§ 3U befommen fuchen

stara si o co, poszuka czego, oglda si
o co.

Umtonen, v. n. m. I). brzmie na okoo czego.

U intra gen, v. irr. a., Prs. id) trage, bu tragft, ev

tragt urn, Imperf. ich — , er trug um, Conj. bafj

id) — , er umtruge, Imper. trage um, Part. Prt.

umgetragen, == herumtragen nosi z sob, obnosi.

Umtreiben, v. irr. a., Imperf. id) — , er trieb um,

Conj. bafj id) — , er Umtriebe, Part. Prt. umge-

trieben, — uur feine Slchfe treiben pdzi —, obra-

ca okoo czego, krci, f. herumtreiben tuc
si.
äßie eine Ätigel umtreiben zatoczy jak kul.

Umtreiber, m. [ber] richtiger: ber ^erumtreiber, ber

•ijerumlcuifer, wóczga, potukaniec, wiercipie-

ta, urwipoe, poniewierca.

llmtreten, v. irr. a., Prs. id) trete, bu trittft, er

tritt um, Imperf. ich — , er trat urn, Conj. bafj id)

er umträte, imper. tritt um, Part. Prt. umgetreten,

= nieberh'&ten, zdepta, nadepta na co eby ei
wywrócio, stpi i wywróci, stratowa.
2) v. a. (untr.) obstpi kogo.

3} — , v. n. m.
f.,

== auf Sie anbere Seite treten

ustpi na drug stron; fig. feine äJceinung änbern

przej na drug stron, przysta —
,
przeki-n sie.

Umtrieb, m. (ber) obieg, obrót, g. u, krenie,
cyrkulacya

;

2) —, uneig.: berftetfte, aufrühmifdhe 33eroegungen

einzelner in einem ©taate,_ przebiegi, baamuctwa,
zamieszki, zamieszanie, zawichrzenie, bunto-
wnicze zacieki, zapdy, cf. matactwa, Pl.j cf.

burda, spiski, zwodnictwo, zawierucha, *po-
kraka, brewerya, junakierya.

©emagogifche Umtriebe demagogiczne lub gminne
zawieruchy, burdy i brewerye, zabiegi.

Umtrinfen, v. irr. n. m. b., imperf. mir trauten

um, Part. Prt. umgetrunten pi kolejno, z koieji,

w koo.
Umtritt, m. [ber] bie Slenberung feiner SJceinung, od-
miana zdania swojego,

f. umtreten.

Umtummetn, v. a. obraoa, krci w koo, tam
i nazad.

Umroacbfen, v. irr., Prs. id) umroadjfe, bu umtoäcfc

feft, er umroächfr, Imperf. id) — , er umtt>ud)8, Conj.
bafj id) —, er umroücbfe, Imper. umroachfe, Part.

Prt. umtoadjfen, = ringsherum belt»ad)fen obrosn,
obró, ohrasta; umroao)fen fein obrosym by
czem.

Umroalbet, lasem otoczony w koo.
Umroallen, v. a. waem otoczy. 2) obchodzi
procesy, fig. bujnie zachodzi koo czego np.
kdziory okoo gowy lub kwefa.

Umm alg en, v. a. um feinen ©chmerbunft maf^en,
przewali, obraca, przewróci. Sr. (Sinen ©tein
umroaljen przewali kamie. ©inen (Staat —
obali rzd kraju.

UmroäljUng, f. (bie) rewolucya,
f. SRebotution prze-

inaczenie, wzburzenie.
Umroanbcln, v. a. odmienia, przemienia; prze-
istoczy.
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Unito echfeln, v. a., bie Stelle, ben ©ebvaud) jtoeier

I>inge oeränbern, fo, bafj eines an bie ©telle bee

anberen fommt, mienic, zmienia (pienidze)j
odmienia (co kupionego), przemienia. 2) —

,

v. n. m. i), mit einem umroed)feln, feine Stelle ein=

nehmen unb ihm bie [einige geben mienic sie z
kim.

Um tu ecf>fc(nb na przemiany, na przemian, ko-
lejno.

Umtoecbfelung, f. (bie) mlenianie, przemiana.
Urn meg, m. (ber) ein SSeg, toeld)er in ber Ärümme
um einen ©eacnfanb herumgebt, übertäubt im ©e=
genfatje beö fürjeften unb geraben SBegeS, uneig. aud)

ein Umfcbtoeif, manowiec, g. wcaj cf. obwód, ob-
chód, oblaz; cf. koowanie drogi; wybocz, g.

y. Ej. podróni teraz musz czyni znaczny
obwód, (a). Ej. Einen llmtoeg nehmen wyboczy,
kotowa, obchodzi, i na okoo.

Umm eh en, v. a. tr., burd) SBeben umftofjen obali
ober wywróci wiejc ober — powiewem. 2)
— , untr., auf allen Seiten anroeben obwion, ob-
wiewa. ©er SBinb toebet ihn um wiatr go wy-
wróci.

Umtocnben, v. reg. auch irr. a., Imperf. id) —, er

roenbete um, auch toauDte um, Conj. bafj id) —, er

ummenbete, Part. Prt. umgemenbet auch umgetoanbt,

= um fleh felbft, um feinen Scbtoerbunft roenben, b.

i. fo roenben, bafj ba6 obere unten ober baS borbere

hinten fomme wraca, zwraca, obraca, obróci
(na drug stron).
Den Sraten om Sbiejje umroenben ober roenben pie-

czenia na ronie obraca. SJjit bem SBagen urn*

roenben zawróci wozem.
Ein Äleib umroenben sukni nicowa, przewróci
ober przenicowa.

Umroenbung, f. (bie) obrócenie, zawrócenie.

Umroerfen, v. irr. a., Prs. id) roerfe, bu roirfft, er

roirft um. Imperf. id) — , er ruarf um, Conj. bafj

id) — , er umroürfe, Imper. roirf um. Part. Prt.

umgetoorfen = ju SBobeu roerfen obali, wywró-
ci. 2) — , urn fieb roerfen zarzuci na siebie

wzi na —, woy na siebie.

— v. n. m. b- przewróci, wywróci.
Ej. ber gubrmann roarf um furman wywróci.

Ein debiler roirft um, roemi er in feiner SHebe ftcefen

bleibt mówca zacit sie, zakrztusi si, mówca
ustal.

llmroerfung, f. (bie) wywrócenie, obalenie, wy-
wrót, g. u.

llmroiclein, v. a. (tr.), anberS roirfcln inaczej ob-

win, przewin;
2) — , tr. um etroaß roidfelu, obwin okoo

czego.

3) —, untr. ringsum beroicTeln, uwin, obwin,
okrci, obwija, obwi (czem).

llmroinben, v. irr. a., Imperf. id) — , er umroanb,

auch toanb um, Conj. bafj ich — , er umroembe, Part.

Pn. umrounben, auch umgcrounben, =_um etroaö

roinben, ringsum beroinbeu obwi, obwiza, eig.

umbinben poobwizywa, okrci. 3)lit ©lumen
umroinben uwieczy kwiatami.

2) — , anbcrS roinben inaczej obwi, nawi,
inaczej zwiza (równiank).

Umroinbung, f. (bie) obwinienie, obwinicie, ob-

wizanie, okrcenie.
llmroogen, v. a. bawanami otoczy; fig. tumem—

.

Umroobuen, v. a. mieszka na okoo czego.

2) v. n. m. 1). mieszka na okoo.
llmroobner, m. [ber] mieszkaniec okoliczny.

llmroölfen, v. a. osklepi, sklepienie da na oko-
o czego.

llmroólten, v. a. zachmurzy, zaspi.
Unito olft, pochmurny, zachmurzony, SB3., chmur-

liwy.

llmroorfcln, v. a. 5. S3, ©etreibc przerzuca (zboe),
przeszullowa.

Umtoüblen, v. a. fo toüblen, bafj baö Untere uarb

oben Fomme przenurtowa, *popyska, zry, po-
ry, przery, wzruszy, przewróci, wskopa.

lliiiroüblung, f. (bie) przennrtowanie, *po-
pyskanie.

llmrourf, m. (ber) to, co kto zarzuca na siebie;
suknia, paszcz.

Um3ablen, v. a., bon feuern ober nod)mal8 sohlen,
przeliczy znowu, przerachowa. 2) — po ko-
lei liczy.

Um.3Cibfen, v. a. przetoczy.
Umsäunen, v. a. mit einem ^aun umgeben, ogro-
dzi potem, oparkani.

Um o « U n e t ogrodzony.
Um 3 a unii ng, f. (bie) ogrodzenie, zagroda.
"Umsed), adv. kolej, kolejno.
Ilm3eid)nen, v. a. anberö seicbiicn, inaczej ryso-
wa, przerysowa.

2) — , ringß umher beseiebnen , na okoo cecho-
wa, obznaczy.

Umsieben, v. irr. a. unb n. m. h. unb f., trennbar,
Imperf. ich — , er 30g um, aud) umsog, Couj. bafj

ia) — > w umsöge, Part. Praet. mitogen, aud) urn»

gesogen, feine SBobnung,
_
feine ^errfebaft beränbern,

przenie sie, przenosi si, gdzie indziej po-
cign,

2) — , umhersieben, roanbevn, obchodzi,,kry.
.3)—

,_
3u «oben sieben, al6: einen S3aüm," ku

ziemi cign.
4) — , "ein ÄleibungSftiidt umtoed)fem, fich umfleibeu,

przewlec si, przebra si, Sd)llhe umstehen
inne trzewiki woy, przeu.

5) — , (untr.) Um etroaS her sieben, 3. S3,

einen SBalb mit Sicken timsieben, opasa, otoczy,
»er «Fimmel ift mit SBolfen umsogeu niebo sie za-
chmurzyo.

II inj in g ein, v.
t

a. umringen, otoczy, opasa; ob-
stpi, okry.

U

m

311g, m. (Der) 1) bie ^anblung beS Um3ier)eii8

chodzenie okoo czego, — in eine üffiobnung,

przeprowadzanie, przenoszenie si, przenosiny,
PI., przeniesienie.

2) — , baöjenigc, toa8 um ettoaS her gebogen toirb,

3. 23. ber Umsug cincö 23ctfc8 , bie Vorhänge , *o-
bcig, zasona, zasonki.

Uh, eine Sßartifel, oevfürjt aud ohne, toeldje nur in

Bufanimenfetjungen (für ni cht) gebraucht toirb, bez,
nie (w zoonych).

Unabanberlid), ad. niezmienny, nieodmienny,
niecofnity, nieodzowny.

Unabänbcrlicbfcif, f. |biej nieodmienno , nieo-
dzowno.

Unabgemad)t, 3. S3, unabgemacbte Sbcife, nieokra-
szona strawa, jaowa —.

Unabgefonbert nie oddzielony.

Unabgetoanbt nieodwrócony.
Unabhängig, adv. niezalenie, niezawile. Ej. Ka-

tarzyna 11 zacza dziaa niezawile od innych
Mocarstw, L. im ©r. cf. odrbnie eig. ifolirt.

Ej. zaprowadzenie sianów w kraju Hano-
werskim i Wirtembergskim nastpio wcale
niezalenie od kongressu, (a).

Ej. my bdmy lub niebdmy ich zdania,
lecz mylmy i sdmy niepodlege, (a).

2) — , a!8 adj. niepodlegy, niezawisy, nieza-
leny, udzielny.

Ej. Szwecya uczynia si niezawis od sta-

ego ldu, (a)} cf. fid) unabhängig mad)cn wya-
ma si z pod mocy — z pod jarzma — , cf.

wybi si na niepodlego, (a).

Unabhangigfeit, f. (bie) niepodlego, niezawi-
so. Ej. niezawiso woli od zewntrznych
przedmiotów, (a); cf. niezaleno} Ej. zosta-
wiono go Panem tj niezalenoci.

Unabläffig, adj. nieodstpny; 2) — , adv. nieod-
stpnie; 3. S3, trzyma si czego nieodstpnie,
I) ant.; nieustannie, nieprzestannie, ustawicznie,
bez przestanku.
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Unabläffigfeit, f. (bie) ustawiczno, nieprze-
stanno.

Unabfehbar, adj. nieprzejrzany, okiem, niedo-

siny okiem, Szym.; niewyrachowany.
Sc. unabfehbare folgen niewyrachowane sku-

tki, (a); (Jj. unabfehbare Serge niedosze okiem
góry, L. (Sr,, dalej równiny okiem nieprzejrza-

ne, Kras.
Unabfehbarfeit, f. (bie) nieprzejrzano.
Unabficfjtlich nieumylny, adv. — nie.

UnabtoeiSlich nieodbity, nieodparty; adv.
nieodbicie.

Unabroenbbnr nieuchronny, nieochybny.

Unächt ober Uited)t nieszezery, nieprawdziwy, pod-

rzutny, L.; nieprawy, faszywy, imitowany.
Unächtbeit, f. (bie) podrzutno.
Unachrfam, adj. nieuwany, niedbay, nie-

baczny
Unachtfamfeit, f. (bie) nieuwaga, niedbalstwo,
niebaczno.

(Sj. baS <3tücf .&0I5 ift burd) Unachtfamfeit berloren

gegangen ta sztuka drzewa z przyczyny zego
dozoru zgina, Contr.

Una öe lig', adj. nieszlachecki.

Unähnlicf), adj. niepodobny.
Unähnlid)feit, f. (bie) niepodobno , niepodo-

biestwo.
Unangebaut nieosiadty, pusty; nieuprawny.
Unangefochten niezaczepiony, nienagabany, bez

zaczepki.

(Sr. lafj ihn unangefochten nietykaj go , daj mu
pokój, niezaczepiaj go.

Unangefleibet nieubrany, nieobleczony.

Unangemelbet, adv. nieopowiednie; bez zameldo-
wania. 2) — , adj. nieopowiedzianyf, nieza-
meldowany.

Unangemeffen niestosowny, nieodpowiedni.
Unangenuffenheit, f. (bie) niestosowno, nie-

przywoito.
Unangenehm, adj. nieprzyjemny, niemiy,

przykry.
Unangerührt nietknity, nienaruszony.
Unongefagt nieopowiedziany, niezapowiedziany

eig. nnaufgeboten, eS heifjt auchi nicht inhjbirt.

Unangefehen c. gen. bez wzgldu, niezwaajc
na co, mimo.

Unangetaftet nietknity, nienaruszony.
Unannehmltch, adj, medoprzyjcia, nieprzyjtny,

B.j na co przysta nie mona, czego przyj
nie mona. 2) f. unangenehm.

Unannehmlichfeit, f. (bie) przykro, nieprzy-
jemno.

Unanf äffig, adj. nieosiady.
Unanfehnlich, adj. niepoczesny, äßj. niepozorny,

j. S3, may niepozorny czowiek, Aut. Pruski;
nieksztatny, nikczemny; cf. nieokazay, niepo-
kany, 3. 3. o krowie i koniu; cf. nieznaczny.

(Sr. te zwierzta s w Gallicyi mae i niepo-
kane, (a).

Unanfehnltchfe.it, f. (bie) niekfsztatno, nikcze-
mno, nieokazao, niepoziftr, g. u.

Unanftdnbig, adj. nieprzystojiay, nieprzyzwoity;
cf. L. nieforemny.

Unanftänbigfeit, f. (bie) nieprzystojno, nie-
przyzwoito.

Unanftöfjig, adj. niegorszcy, nieobraliwy,nieo-
burzajcy, godziwy, eig. erlaubt.

Unan',ftBfjigfeit, f. (bie) niieobraliwo, go-
dziwo.

Unantaftbar nietykalny, niezachwiany.
Unanbroenbbar, adj. czego przystosowa, apliko-
wa nie mona, niestosujcy si, nieaplikujcy
si, niestosowny.

Unappetitlich, adj. nieapetytmy.
Unart, f. (bie) Solange! ber guten fittlichen Slrt ober

öefchaffenheit einer $erfon, einte unanftänbige, bem an-

genommenen SBohlftanbe juiuiberlaufenbe $ertigfeit;

auch roohl lafterbafte gertigfeiten im gelinben unb

glimpflichen Skrfranbe, zdrono, f., Krsk., nieo-

byczajnos, niegrzeczno , nieprzystojno;
niecnolka, narów, g. u, wada, przywara, szpe-
tny obyczaj, zy naóg; skaza, wyroda, prze-

wrotno, niegodziwo. 65. jest to paskudny
narów ober paskudne narowisko, kiedy si
dziecko poszczywa ober höflich pod siebie podle-

wa, äßarfeb. (Sr,, gdy si dowiesz, i kto le o

tobie mówi, niech ci to bynajmniej nie wzru-
sza i owszem powiedz , i gorzejby jeszcze
mówi o tobie, gdyby o wszystkich twoich wie-
dzia zdronociach, Krs. Tom. (i, 213.

Unartig, adj. niegrzeczny, nieobyczajny, nie-

przyzwoity, niestateczny, szpetny, wyrodny,
rozwiozy, grubijaski.

Uuarticiilirt nieartykuowany (ton).

Unartigfeit, f. (bie) niegrzeczno, f. Unart.

Unaufgebecf t nieodkryty.
Unaufgehalten, niepowcigniony, niewstrzyma-

ny, niepohamowany.
Unaufgetlärt nieowiecony; niewiaty, ciemny;

3. 33. ciemni lekarze} cf. ciemny jak, tabaka
w rogu.

Unaufgelegt niechtny, nieskonny, cf. fig.

fcherjm. me w dobrym sosie, ebler: — humorze,
nie dysponowany, 9uff. rozpooony.

U 11 aufgelegtheit, f. (bie) niedyspozycya, L., zy
humor.

Unattfgeräumt, adj. nieuprztniony, nieadny;
2) — , w zym humorze bdcy, niepocieszny,
niewypogodzonego umysu, niewesoej myli.

Uuaufbaltbar, unaufhaltf am, nlezatrzymany,
niewstrzymany, niepohamowany, niezastano-
wiony. Sj. Tankred bezpiecznie niezastano-
wiony kwapione kroki w gste niesie lasy,
PK. 377.

(Sr. niecofnione w biegu swoim przyrodzenie,
Narusz.

(Sr,, dy niewstrzymanym pdem ku prze-
znaczeniu swojej wyprawy, (a)} niehamowuej
zabiee powodzi, Twardowski.

(Sr, ©ie fliehen unaufbaltfam uciekaj i nieoprf
si a w domu.

Unaufhörlich, adj. nieustanny, nieprzestanny, bez-
przestanny, 805.; ustawiczny; 2) adv. bezprze-
stannie, nieprzestannie, ustawicznie, bez prze-
stanku, nieustannie.

Unaufhörlichfeit, f. (bie) (felt.) bezprzestanno,
ustawiczno.

Unauflösbar, unauflöslich, adj. nierozwizany,
nierozwizalny, co si rozwiza nie da, za-
wiy, nierozwikany, nierozdziergnity,styczny,
nierozjetny, nieodgadniony; cf. B. niedobadany,

g
niedocieczony, niedocigy} cf. nierozspojny. j. S3.

— wze, (a): in ber Ghemie: nierozpuszczalny.
UnauflöSlichfeit, f. (bie) nierozwizalno, nie-
rozczno.

Unaufmerffam, adj. nieuwany.
Unaufmerffamfeit, f. (bie) nieuwaga, nieu-
wano.

llnauffchiebbar nie dajcy si odoy, od-
wleka.

Unausbleiblich, adj. nieomylny, nieuebybny,
nieuchronny, niezawodny, niepozostawajcy
si. (Sj. id) fomme unausbleiblich przyjd nieo-
mylnie.

UnaitSblciblichfeit, f. Cbie) nieomylno, nie-
pozostao.

UnauSbehnbar, adj. nierozcigy, a, e. (Sj. du-
sza jest istot nierozcigl, nieskadajca si
z czstek , jak istoty materyalne, a zatem ró-n od ciaa, Do wg.

UnauSforfchlich, adj. niewybadany, uiedocigy,
niezbadany, niedocieczony, niezgbiony.
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Unausführbar, unauöführlich, adj. niepodobny
(do wykonania), nie do wykonania, to czego
niemona wykona, niepraktykowany.

Unauögebacfen , adj. niewypieczonyi unau6=

gebatfeneS üörot chleb niedopieczony , zakalisty,

klóskowaty.
Unauögebacfenheit, f. (bie) zakalisto, L.

Unati6gemad)t niepewny, nie rozsirzygniony.

Unaitögefe^t, adj. nieprzerwany, nieustanny; 2)
— , adv. nieprzestannie.

UnauSlÖfchlich, adj. niezgasisty, to co niejestdo

ugaszenia, nieugaszony, nieugany, Cßv.*$|$oln.

niezgasitelny, fig. niewygasy, nieodmyty, nie-

zmazany, niezgladzony, niew3'gadzony.

U n a II Ö f t> l' e ff) [ i d) , adj. nie dajcy si wymówi.
2) niewypowiedziany, niewysowiony, niewy-
mowny; 2 (Xorintl). 12, 4, unb er horte unauefbred)«

liche Dinge, roelcfje fein SRenfch fagen fnnii i sysza
niewypowiedziane sowa, których si czowie-
kowi niegodzi mówi.

Unauöfreblict) nieznony; nie do wytrzymania, 3.

S3, ein Schmers ból. — adv. nieznonie.
Unau8ftehlid)feit, f. (bie) nieznono.
llnbänbig , adj. nieuglaskany , niepohamowany,

rozhukany, rozpasany, niesforny, nieohrócony,
wyuzdany, rozwiozy, niepowcigniony, nie-

karny, dziki, straszny, nieuskromiony, *nie-
skrowityj g. §3. *nieskrowity tyran Herod; 6$.

Sowu Paskiemu nieuskromiony Szatan posu-
szny by musi, Dambr.

Sr. <Sbr. Sal. 7, 11, ein unbänbigeß Sffietb nie-

pohamowana kobieta.

2) — ,
[ehr, auf eine au8fd)roeifenbe, gügeHofe Slrt,

zbytecznie, niezmiernie.

Unbänbigfeit, f. (tie) wyuzdanie, wyuzdano,
zuchwalstwo, nieuhamowanie, nieugaskana —

,

nieuhamowana natura.

Unbarmhergiq, niemiosierny, nielitociwy; ein

unbarmherziger Sftenfd) czowiek bez miosie-
rdzia.

Unbarmhergigfeit, f. (bie) niemiosierdzie.

lin bartig, ad. niebrodaty, goows, g. a, bez
brody.

Unbeachtet nieuwaany; etlmiö — (äffen nie zwa-a na co.

Unbeantwortet bez odpowiedzi (zostajcy); tm*

beantwortet (äffen nie odpowiedzie na co, zosta-

wi bez odpowiedzi.

Unbeantroortlid), adj. nierozwizalny, niedoroz-

wizania (bdcy). Gin unbeantloortliche grage

nierozwizalne pytanie.

Unbebacht ober übl. unbebächrig, unbebacbjfam, adj.

nierozwany, niebaczny, nierozmylny.
Unbebad)tfamfeit, f. (bie) nierozwaga, nieroz-

mylno.
Unbebedtt nienakryty, niekryty, niepokryty, o-,

twarty.

Unbebenftid) niewtpliwy, a, e, niezawodny.

llnbebeutenb, adj. maowany, nieznaczny, ma-
oznaczny, mniej znaczcy, szczupy. <£$. t!ll=

bcbeutenbe Schtrierigfciten maowane trudno-

ci, (a).

Unbebeutenbheit, Unbebeutfamfeit , f. (bie) mao-
wano, maoznaczno.

llnbebingt, adj. bezwarunkowy; adv. bezwarun-
kowo, bez restrykcyi.

ßr. ber unbebingte ©eljorfam nieokrelone po-

suszestwo.
Unbebingtheit, f. (bie) bezwarunkowo.
Unbeerbt bezpotomny, bezdzietny, bezsukeessyo-

nalny.

llnbecrbigt niepogrzebany.

llnbcfabreu nieujedony, nieutorowany (droga).

Unbefangen, adj. auf feine nachtheilige SM eilige«

fd)rällft, nieuprzedzony, wolny od przesdu; cf.

B. bezstronny, adv. bez uprzedzenia, prze-

sdu.

f. (bie) wolno od uprzedze-
(eig. Offenheit), bezstronno,

Unbefangenheit',
nia; otwarto
prostota.

Uu be flecft, niepokalany, niezmazany, niespluga-
wiony, niesplamiony.

U n b e f 1 i e b i g e n b nie zaspokajajcy, niedostateczny.

Unbefugnifj, f. (bie) nieupowanienie.
Unbefugt, feine 33efugnijj gu etroaS babenb, 1

waniony, nleumocowany, niesuszny,

Unbefugtheit, f. (bie)
f. Unbefugnifj, nieupowanie

nie, äßg., cf. nieupowano.
Unbegreiflid), adj. niepojty, niedocigy, nie«
Avybadany, nieogarniony; g. S3, nieogarniony
beffer niepojty Bóg, nieogarniona wielko
Boa.

Unbegreif lichfeit , f. (bie) niepojeto, niepoje
tno, niedocigo

Unbegrengt nieograniczony.
Unbe grün bet, Part. bezzasadny, a, e. ©$. unb

gnmbeteS SBcgehren bezzasadne danie, 9t@.
nieugruntowany, bahy.

Unbehaart gadki (8at. glaber), Bot.; nie

sy wosami.
Unbehaglich, adj. niemiy, nieprzyjemny, przykr;

nudny.
_ (£8 ift mir hier unbehaglich, niemio

tutaj, nieswój jestem.

tlnbehaglid)feit, f. (bie) nieprzyjemno, nu
dno, B.

Unbehergt niemiay.
U.nbehülfljch ober unbeholfen, 3. 83. ein unbeholfen

SJenfd) niezgrabny czowiek , rady sobie nie

wiedzcy da.
Unbehüfflichfeit, Unbehilflidjfeit, f. (bie) nie-

zgrabno.
Unbehtltfam, adj. nieostrony.
Unbehutfamfeit, f. (bie) nieostrono.
Unbefannt, adj. nieznajomy. Sine tinbefannte

<5})rad)e nieznajoma mowa. ®in unbefannter SBeg

niewiadoma droga.

Unbefanntheit, f. (bie) nieznanoc , niezna-

jomo.
Unbefanntfchaft, f. (bie) nieznajomo, niewia-
domo. 3d) geftehe meine — bamit ein, przyznam
si, i nie obeznany z tm jestem.

Unbefleibet nieodziany, bez sukni, nieubrany,

goty.

Unbefümmert nietroskliwy, niedbajcy, spokojny

o co, mniej zwaajcy na co.

Unbelebt nieywy, nieywotny, martwy, bez

duszy.
Unbelefen nieobrany, nieobieranj^; 2) nieo-

czytany, nie wiadomy , nieowiecony przez

czytanie ksiek.
Unbelohnt nienagrodzony. 6j. nid)t

_
unbelohnt

bleiben niezosta bez nagrody, bibl. nie straci

zapaty.
Unbemerft, adj. niepostrzeony; — , adv. niepo-

strzeenie, znienacka.

Unbemittelt, adj. niemajtny, bez majtku, bez-

majetny, ubogi eig. arm.

Unbeannt bezimienny, niewymieniony, niemia-

nowany, niewyraony; liczby nieoznaczonej

unbenannte 3"blen liczby niemianowane, SRufT-

Unbenebelt nieomglony. gj. unbenebelter Skrfranb

nieprzymiony rozum.
Unbenommen, adv. ft. ungehinbert , unberboten,

niezabronno, wolno, nieprzeszkodzono, nieza-

broniono.

Unbequem, adj. niedogodny, niewygodny; niera-

ny. <£$. eg ift mir in biefem »tocfe fclj>r unbequem

nierano mi w tj sukni.

Unbequemlid)feit, f. (bie) niewygoda; niedogo-

dno, niewczas.
Unbcquemlichfeiten, pi. niedogodnoci.

Unb erat ben, adj., bcS 8tathe8 ermangeinb, fld) nirfjt

ju ratljen tüiffcii, bez rady, rady sobie da nie-
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mogcy, nieopatrzny; 2) — unberfjeirathet, 5. 33.

nieopatrzona, niezamna córka (bibl.)

Unberechenbar nieobliczony, nie do obracho-

wania.
Unberebfamfeit, f. [biel niewymówno.
Unberebt niemówny, niewymowny.
Unberufen, no* nicht zugeritten, 5. 83. ein unberitte*

ne8 Pferb, nieujedony, nieobjedony; 2) —

/

ohne SßferD , ein unberittener Leiter jedziec bez

konia, — pieszy.

Unberufen niepowoany, bez powoania, bezwe-
zwania, cf. samozwaniec; niemajacy waciwe-
go powoania lub zdatnoci do czego.

Unberühmt, adj. niesawny.
Unberührt, nienaruszony, nietknity. @j. id)

lafj e§ unberührt niechc tego dotyka, niewspo-
minam tego.

Unbefciet niezasiany.

Unbefd)Clbet, Praepos. nieuwaczajc, bez szko-

dy, bez nadwerenia. (Sr. unbefdjabet beineS §ln=

fehenS bez uszczerbku powagi twojej. 2)a8 tann

Seiner (Sbre unbefcbabet gefcheben to si bez u-

szczerbku ober bez ujmy twego honoru sta
moe, nieubdzie ci przez to honoru, bez ubli-

enia twemu honorowi.
Unbefchäbigt nieuszkodzony.
Unbeschäftigt niezatrudnlony.

Unbefdjeiben, adj. nieskromny, niedyskretny,
niegrzeczny, nalrtny.

Unbefcbeib enfjeit, f. (bie) nieskromno, nie-

dyskretno, niegrzeczno.
Unbefchlagen nieobity, nieokuty. din unbefchla»

gener Jffiagen, ein unbefchlageneg SJSferb, wóz bosy,

goy, nieszybowany, ko bosy, L.
Unbefchnitten, nieobrzezany, nieoberznity.
llnbcfcbnittene, m. (ber) nieobrzezaniec, g.

ca.
Unbefdjolten nienaganny, nieposzlakowany, (a}.

Unbefd)Oltenbeit, f. (bie) nienaganno, g.' S3. 0-

byczajów, nieskazitelno.
Unbefcboren niestrzyony.
Unbefdjränft nieokrelony, nieograniczony.— adv.

bez ograniczenia, samowadnie f. tmumfchrünft.

Unbefhreiblich, adj. nieopisany, niewymowny,
nie do opisania.

(Sr. zburzenia s nie do opisania, (a); Niespi-

8aby tego na wolowej skórze, (a).

Unbefcftvieben niezapisany, czysty.

Ullbefchüijt nieobroniony, bez obrony.

Unbefcfomert nieobciaony. (Sin unbefcbwerteg

©nmbftütf possessya nieobciona dugami. 2)
adv. bez przykroci, bez naprzykrzenia si,
bez urazy.

UnbefehenS, adv. nieobejrzawszy.
Unbefeijt nieosadzony, próny.
Unbefiegbar, adj. niezwyciony, niezwy-
cieny.

Unbefolbet niepatny.
Unbefonnen nierozwany, nierozsdny, zapa-
mitay , niebaczny , *w baczenie obrany,
noch PK.

Unbefonnenljeit, f. (bie) nierozwaga, nierozs-
dek, niebaczno, zapamitao.

Unbeforgt niefrasobliwy, spokojny. (Sjc.fein @ie

unbeforgt niefrasuj si Pan, niekopoc si , nie-

troszcz si. 2) niezaatwiony np. interes.

Unbcftanb, m. (ber) nietrwao, niestao, nie-
statek, g. tku, niestateczno, odmienno.

Unbeftónbig, adj. niestateczny, nietrway,
zmienny; j. S3, fortuna odmienna; baber bag
©pricbWort: bywa pod wozem , kto bywa na
wozie.

_ (Sin
_ unbeftänbiger äRenfch niestatek,

zmiennik , niestatecznik , g. a. niestay
czowiek.

Unbeftünbigfeit, f. (bie) niestao, fam. wie-
trzno; zmienno, niestateczno, cf. feiten

koowrotno, L.

Mrongovius, Deutsch-Polo. Wörterbuch,!. 2.Ltef,

Unbeftattet, f. tmbeevbigt.

Unbeftäubt, adj. nieobkurzony, nieoknrzony.
Unbeftecbbar obernnbeftechlich, adj. nieprzekupny,

nieprzedajny, nieprzekupiony, nieprzekabaczo-
ny, nieujty; &. sdziów nieujtych wyroki
straszliwe, Dm. 69-

Unb'eftecblidjfeit, f. (bie) nieprzekupno, nieprze-
dajno, nieskazitelno. Gj;. Jan Zamoyski
chccy dowiadczy nieskazitelnoci sdziów
najwyszego trybunau rozsya im w upomin-
ku szuby sobole, (a).

Unbeftimmt, adj. *bezokoliczny, nieoznaczony
nieograniczony; j. 23. czas, 91<S; nieokrelony,
niepewny, obojtny, eig. gleichgültig. (Sj. fie \)<\*

ben unbeftimmt geantwortet na jego zapytanie o-

bojtnie odpowiedzieli, St@.
Unbeftimmtheit, f. (bie) niepewno, niewyra-
no, obojtno, eig. ©teicbgültigfeit.

Unbeftochen nieprzekupiony, nieprzejty pieni-
dzmi.

Unbeftraft, bezkarny; 2) adv. bezkarnie.
Unbeftlritten, niezaprzeczony (unbeftreitbar).

Unbetbeiligt nie majcy w czem udziau, nie
nalecy do czego.

Unbetont bez przycisku, bez akcentu, (syllaba,
sowo).

Unbeträchtlich, adj. nieznaczny, mniej znaczny,
may, szczupy.

Unbetrüglid), adj. niezawodny, nieomylny.
Unbeugfam, nieugity, nieuyty. (Sin unbeugfa*

mer (Sigenfinn upór nieugity.
Unbeujjfamteit, f. (bie) nieugito, nieubaganie.
Unbebölfert, adj. niezaludniony.
Unbewacht niestrzeony, bez stray, bez stróa.
Unbewaffnet, bezbronny, nieuzbrojony (np. oko).
UnbehHinbert, adj. niebiegy w czem, niewia-
domy czego.

Unbewegliche adj. nieruchomy, nieruchawy, nie-
poruszony; nieugity, niezachwiany, fig. nie-
wzruszony, nieuyty; unbewegliche ©üter nieru-
chome dobra, nieruchomoci.

Unbeweglichfeit, f. (bie) nieruchomo, nieru-
chawo.

UnbehKibt, nieonaty.
UnbehKint, nieoptakany.
Unbewohnbar, adj. niezamieszkay, niezamie-

szkany, gdzie mieszka nie mona.
Unbewohnt niezaroieszkany, nieosiady, pusty.
UltbeWÓlft, niezachmurzony, bez rbku. (Sr,.

P. K. 583; niebo bez rbku.
Unbewufjt, adj. niewiadomy; mir ift uubeWufjt to
mi niewiadomo, niewiem o tem. — adv. ponie-
wolnie.

Unbezahlbar, adj. nie do zapacenia, niespatny,
j. S3. — dug, Szan.

Unbezähmbar nieposkromiony, nie dajcy si
umierzy.

Utlbejaunt nieogrodzony, nieoparkaniony, nie-
opocony.

Unbejeugt, wiadectwem nieokazany, bibl. prócz
wiadectwa,, ober bez wiadectwa.

Unbezwingbar, unhejWinglich, adj. niezwyciny,
niezwyciony, nieuhamowany, niepokonany.

Unbiegfam, adj. niegitki, S5Bg.
;
niezgity, nie-

gibki, nieporuszony; nieubagany, nieuyty f.

unbeugfam.

Unbiegfamteit, f. (bie) niezgito, niegibko.
Unbilbfam nie atwy do wyksztacenia; nie da-
jcy si ksztaci.

Unbill, f. (bie) bag Unrecht, bie Unbißigfeit bezpra-
wie, krzywda.

Unbillig, adj. niesuszny, adv. niesusznie.
Unbilligfeit, f. (bie) niesuszno, niesprawie-
dliwo.

Unblutig, niekrwawy; bez krwi rozlewu.
Unbrauchbar, adj. niedouycia, SBj., niezdatny
niepoyteczny, nieuyteczny.
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11 n b v

n

u d) b n v [

e

i t , f. (bie) niezdatno, nieuy-
teczno.

Unbujjfertig, adj. niepokutujcy (za grzechy),
niealujcy grzechów; cf. niepoprawny, a. e,

;. 89. niepoprawne ludy, Woronicz. Gili tinbufj*

fertiger STob, P. niepokutna mier, cf. nieopa-
trzna, rozpaczna mier, L., cf. bezpokutny, L.

Unbufjfertigfeit, f. (bic) niepokuta, niepokuto-
wanie, niepokutno, niepoprawno.

lin thrift, m. (ber) niechrzecianin, okrutni k. g, a.

Unci) riftlich, adj. niechrzeciaski, niemiosierny,
okrutny — , adv. nie po chrzeciasku.

llnb, Conj. i, (y), a; burd) a toirb nnb außgebiücft

menn eo sugieid) einen ©egenfaf} bejeid)nci, baher

Ullb bod) = a jednak.
Ulibanf, m. [ber] niewdziczno, nud) niewdzik.

gprichro. Unbanf i ft ber SBclt obn kamie za
chleb, L ; za moje yto jeszcze mi obito Ober

wiat niewdzicznoci ptaci.

Uubanfbar, arij. niewdziczny, a, e. Gin un=
banfbarer 3)ienfd) niewdzicznik, g. a.

Unbanfbarfeit, f. (bie) "niewdziczno, nie-
wdzik. g. u.

Uilbenfbar, adj. nieprzypuszczalny, niewyobra-
ny, czego sobie pomyli, do myli przypu-
ci nie mona, niepodobny. Die uilbcnfbare

Snjigfeit niedociga wieczno.
U n ben f lid), adj. niepamitny, dawny. Gr. boruil=

benflid)er 3 c 't przed dawnemi czasy, od niepa-
mitnych czasów (feit ).

U 11 beut lid), adj. niewyrany, niejasny, ciemny,
eig, buntel niezrozumiay, eig. unberftänblid).

Unbeutlicbfeit, f. (bie) niewyrano, niewyrali-
wo, ciemno, niejasno, cf. niewyrozumin-
o.

llllbeutfd), adj. nieniemiecki , niemczyznie prze-
ciwny, adv. nieponiemiecku, niewyrozumiale.

llnbicnlid), adj. niesucy, a, e, nie do rzeczy.
Gj. e& toirb nid)t unbienlid) fein nie bdzie od rze-
czy, DD.; unbienliche ©Reifen niesuce ober nie-

zdatne pokarmy.
llnbienftbnr, adj. nieuczynny, nieuyty.
Unbicnftfertig, adj. nieustuny, nieuczynny,

nieuyty.
II li b i ii g , n. (bn6) chimera, nieistota, nic, nico,

urojenie, ni to ni owo, "niepodobizna, *urojbaj

im »luff, niebylica, L.; bezrzecz, nierzecz, nie-

podobna rzecz, mara, *nierzeczyzna, nicestwo,
niepodobiestwo.

Itllbulbfatn, nietolerant, niecierpiacy innej wia-
ry obok swojej.

U u b ul b fam feit, f. (bie) nietolerancya, harde ob-

stawanie za swoj wiara; harde wyczenie
cudzego zdania, osobl. religijnego.

Unburdibriiifllid) adj. nieprzenikliwy.
llnburd)bringlid)feit, f. (bit) nieprzenikliwo;
G 1'. niiszo czyli nieprzenikliwo cia,

D o w g.

Unbuvd)fid)tig, adj. nieprzezroczysty , nieprzej-

rzysty.

Unburchfid)tigfeit, f. (bie) nieprzezroczysto.
Uneben, adj. nierówny; l

2) nid)t uneben niezgor-

szy, poczesny. G& i ft nicht uneben nie od rze-

czy to.

Uncrbt/ adj. nieprawdziwy, nieprawy, cf. sfa-
szowany, imitowany.
tir,, unechte 'Peilen faszywe pery; unechte Äinbcr

nieprawe dzieci, nieprawego oa.
Unebel, adj. nieszlachetny; uneble SDlctafle pókru-

szce.

Hue he, f. (bie) nicmaestwo, naonictwo.
Unehclid), adj. bezmateski, nielubny, Gin UJl<

ehelichet) Äinb dzieci nieprawe, — naturalne, —
nielubne, nieprawego oa.

Unebrbar, adj. nieuczciwy, nieprzystojny, nie-

przyzwoity, haniebny.

Unchrbarlclt, f. (bic) nieuczciwo.

Uuebrbailich, adv. nieuczciwie.
Unehre, f. (bie) niesawa, niecze, wstyd, haba,

niehonor, dyshonor, bezcze, f., obelga.
tlnchverbictig , niewstydliwy , bez naleytego

(dla kogo) uszanowania.
Unehrlich, adj. niepoczciwy, bezecny, niegodzi-
wy. Gj. eine tinehrlid)e J^anbticning treiben nie-
uczciwe ycie prowadzi , spronego zyzku
chciwym by. %\ix unehrlich erflmen czci ods-
dzi kogo, od czci — —

.

Unehrlid)fett, f. (bie) niepoczciwo, nierzetel-

no.
llncigeniiütjig, adj. bezinteresowny, niechciwy,

nieinteresowany; uneigenmiijiger Gifev gorliwo
bezinteresowna, (a); nieszukajcy wasnego
zysku.

Itncigcnnüljigfeit, f. (bie) bezinteresowno, ob.

nieinteresowno, (a). Gj Krasicki da dowód
wysokiej cnoty-, bezinteresownoci, bezstron-
noci it. d., Din. 5 cf. nieskwapliwy na cudz
wasno umys, FW.

Uneigentlid), ad. niewaciwy. — wie.
Uncingebcnf, niepamitny, niepomny (na co).

Uneingeiabcn, niezaproszony, nieproszony.
Uneingefcbvaiift nieokrelony, niecieniony; un-

eingefchiäntte ^reßfreiheit niecienienie wolnoci
druku, (a); uneingefa)vänftcr ©ehorfam nieokrelo-
ne posuszestwo, (.a), nieograniczony.

Uneinig, adj. niezgodny.
Uneinigfeit, f. (bie) niezgoda.
11 n e i

n

ö fein, niezgadza si, poróni si (uneinfi

roeiDen).

Unempfänglich, adj. niepojtny, cf. B. guchj-,
nieczuy na co, eigentlich niezdolny do przyj-
cia, obojtny na co (für etlu.) cf. niecierpitliwy.

Uncmpfinblirb, adj. nieczuy.
lliiempfinblicbfeit, f. (bie) nleczuo, nieder-
pietliwo.

Utieilbjid), adj. nieskoczony, niezmierny; cf.

t>. nieobjty.
Gj. na przestrzeni na nieobjtym powietrzu

mieszkajce duchy, PK. 370. Sn6 lllicnblkbe gc*

l)Cn i bez koca, Rhsz.
'l) — , adv. nieskoczenie. Daß §ortfd)reitcn

inö Unenblicbe postpowanie w nieskoczono.
llnenblicbfeit, f. (bi) nieskoczono.
Unentbehrlich, adj. niezbdny, niezbdnie po-

trzebny, niezbyty, bez czego si obej nie

mona.
Unentbebrlicbfeit, f (bie) niezbdno.
Unentgeltlich/ bezpatnie, darmö. Gj. unentgelt-

lich ober gegen eine Seiftting etroaS ermerben naby-
wa co prostym darem albo cicym, I Us z.

Uncnthaltfam, niepowcigliwy, niewstrzemi-
liwy.

Uncnthaltfamfeit, f. (bic) niewstrzemiliwo,
niepowcigliwo.

llncntfchieben, nierozstrzygnionyj cf. Orz. bia.

w rozstrzygnieniu zawieszony, j. S3, pytanie
— —

>, cf. nierozwizany, nierozedzony, nie-

zadecydowany, nierozmylony, niepewny.
G$. nod) ift e8 unentfebieben, ob eö Ärieg ober

triebe fein Wirb jeszcze nie jest rzecz rozwi-
zan, czyli wojna sie rozpocznie lub nie, (a).

2) f. uncntfdjloffen.

Utl eil tfd)i offen, niedeterminowary , niezdecydo-
wany, wahajcy si, chwiejcy si lo tam to

sam, niepewny; cf. wtpliwy}
Gr,. nie wie co czyni dalej ma wtpliwy,

PK. «1«.

Unentfd)loffcnhei, f. (bic) wahanie si, '(a);

wtpliwo; cf. B. niepewno, Gj. Zamojski
niestracil na wchaniu si czasu, Nieme.

Unerarbtct, f.
ungeadjtet mimo.

Uncrbittlid), adj. nieuproszony, nieubagany.
U n c r b i o d) c

n

, nierozpiecziowany.
Unerbenflld), adj. niepomylony.
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Unerfahren, adj. niedowiadczony, niewiado-
my, niebiegy, niebyway, fryc; cf. B. niepra-
ktykowany, Contr.

Unerfahren f)e it, f. (bie) niedowiadczenie, nie-
wiadomo, gg. — budujcych, Sylwan.

llnerf or fd) li d), adj. niedocigy, niewybadany;
niedopieczony, unerforfd)lid)e SBege ©otteS niedo-
cignione drogi Paskie, nieogarnione s Bo-
skie sdy i niedosze drogi jego, L.; cf. upo-
karzamy sie przed niedocieczonemi wyrokami
Najw3'szego, (a).

Unerforfchlirhfeit, f. (bie) niedocigo.
Unerfreulich, adj. niepocieszny.

Uner freut nieuweselony.
Unerflänjlidj, ad. do niedopenienia, SBj., nie do

ukompietowania.
Unergiebig, nie wydajcy wiele (plonu) ; nie-

obfity.

Unergrünblicf), adj. niezgbiony, bezdenny, nie-
zgruntowany, nieprzenikniony, niedocigty.

Unerheblich, adj. maowany, niewielkiej wagi,
mniej znaczcy.

tlnerheblichfeit, f. (bie) malowano, nie wiel-
kie znaczenie.

Unerhört, niesychany; 2) adv. w niesychanym
sposobie, j. S3, okrutny —

.

tin erinnerlich, adj. nieprzypomny, nieprzycho-
dzcj- na myl, nieprzypoinniony, czego sobie
niemona przypomnie.

Unerinnert bez napomnienia, sam z siebie; uncr»

innert laffeu zamilcze o czera.

Unerfannt, nieuznany; uiierfannte ©ünben nieuzna-
ne grzechy; cf. tajne wystpki, KV. 2) niepo-
znany.

tlnerfenntlich ,
adj. niewdziczny.

llnerfenntlid)feit, f. (bie) niewdziczno.
Unerfldrbar ober unerflärlirh adj. "nieodgadniony,
niedocigy, niepojty, niedowytumaczenia.

Unerflärbarfeit, f. (bie) niepojto, f.

Unerläßlich, adj. nieodpuszczony, nieodzowny,
niezbdny, konieczny.

Unerlaubt niepozwolony, zakazany, zabroniony.
g§ tft unerlaubt nie godzi si.

Uncrleiblich, adj. f. unerträglich nieznony.
UnermefHid), adj. niezmierzony, niezmierny,

nieogarniony.
Unennefjlichfeit, f. (bie) niezmierno.
Unermiibet, cf. unermiiblich niezmordowany, nie-

utrudzony, niezmczony, niespracowany, nie-

strudzony.

Unerßffnet, nieotworzony.
Unerortert, nieroztrzsany, nie wyjaniony.
lin er qui tfli eh

, niemiy, nieprzyjemny.
ttnerreid)bar, adj niedocigy, niedopity; cf.

niepodobny do osignicia, (a).

Unerfattlich, adj. nienasycony, niedosytny. @r.
niedosytnego godu doznaj, DD.; apetyt dosy
dobry, i nieraz niedosytny, DD.

UnerfattlichSeit, f. (bie) nienasycono.
llnerfchöpfüch adj. niewyczerpany, niewyczer-

pniony, nieprzebrany, a. e.

ttnerfchrotfen, adj. nieustraszony, nieprzelk-
niony.

Unerfdjrocfenheit, f. (bie) nieustraszony umys
ober nieustraszono, (a), nieulko.

Unerfchiitterlid), adj. nieporuszony niezomny,
niezachwiany, a, e; 3. S3. — wiara, ufno, (a).

g$. napenij serce jego niezachwian twoiej
dobroci ufnoci; gr. unerfchütterlirher Dlutr) nie-
zamane mstwo, Dm. 01.

Unerfchroinglich, adj. na co si zdoby nie mo-
na, niewystärczony, cf. trudny, niepodobny;
cf. sk.

Unerfetjlich, adj. nienagrodzony, niepowetowany,
L.; niepowrotny, nieodzyskany; cf. nieodwe-
towany , nieodaowany, niewetowany, *nie-

wetowny, *niewetny, L. gin unerfeijlidjer SSer=

luft niepowrotna szkoda, Krsk.
Unerfpriejjlid), nie przydatny, nie przynoszcy
korzyci, bekorzystno.

Unerfteigiich, —bar, adj. niedostpny, niedosko-
czony, 3. S3. — mury, J. Kenn.

Unerträglid), adj. nieznony.
Unerträglichfeit, f. [bie] nieznono.
Unerroachfen niedorosy.
ttnerroartet, niespodziany, niespodziewany, adv.

niespodzianie.

Uncrroetflid), adj, niemogncy by przebudzonym
nieprzebudzony, cf. B. niewzbudzony, nieocu-
cony.

Unerroeieiid), adj. niemogcy by dowiedzionym,
niedowodny, niedowodtiwy.

Unerrotbert f. unbeantwortet.

tlnerroiefen nledowiedziony.
Unerzogen adj. niewychowany, niedorosy.

Unfähig, adj. niesposobny, niezdatny, niezdolny.

Unfäf)igfeit, f. (bie) nieudolno, niezdatno,
niezdolno.

Unfall, m. (ber) przypadek (nieszczliwy), nie-

pomylr.o, przygoda, ze, g. zego, nieszcz-
cie, upadek, szwank.

Unfehlbar, adj. niechybny, nieomylny, nieochy-
bnyi — b. SMngen niezawodny, niewtpliwy.

Unfehlbarfeit, i. (bie) nieomylno, niechybno,
f. g. ci, L.; cf. niezawodno, 3. S3, to nosi

cech ubezpieczajcej niezawodnoci, Szan.
Unfein, niedelikatny.

Unfern, adj. niedaleki ztd; 2) — , adv. niedale-

ko ztd.
Unflath, m. (ber) efelhafter ©cfcmuä, gfel erroecfenbe

Unreinigfeit, plugastwo, nieczystota, sprosno,
nieochlujstwo, brzydota, ajno. Unflath ber ©ün=
ben baróg grzechów, 3. S3, powsta z barogu
grzechów, D m b r. 38S, cf. SBttft

Unfläther, m. (ber) brzydal, plugawy czek, nie-

chluj, g. uja, gnojek; cf. winia, wintuch, plu-
gawiec, smerda, L. blazgo, g. ia., sprony czek.

Unflath erci, f. [bie| cine efelhafte, fchmu^ige |>anb=

lung, fig. SSorte ober S3ehanbltiugcn, roelche eine 91ci=

guiig jur efelhafteften unb größten ttnfcufd)heit r>er=

ratben, plugastwo, sprosno, brzydota, wsze-
teczestwo, zmazanie.

Unfläthig, adj. splugawiony, plugawy, niechlujny.
Unfläthige, m. (ber) smerda, L.
Unflatl)igfeit, nieczysto, niechlujstwo, pluga-

stwo, plugawo, brzydota, sprosno.
11 n f l a t r)

i

g

, madjen splugawi.
IX n f 1 e i 9 f

ii- (ber) niepilno,' opieszao.
Unfleijjig, adj. niepilny, opieszay.
Unfolgfam, adj. nieposuszny, niepowolny.
Unfolgfamfeit, f. (bie) niepowolno, niesforno.
Unförmlich, adj. nicljt bie gehörige gorm habenb

nieksztatny, nieforemny, szpetny, nieksztalto-
wny, niezgrabny, uwalowaty, niepozorny.

Unförmlichfeit, f. (bie) nieksztatno.
Unfrcunb, ni. (ber) nieprzyjaciel, g. a.

ttnfreunblid), adj. nieprzyjazny, nieprzyjemny,
(czas) niemiy; nieagodny, przykry, kwany,
markotny, ponury.

Unfrettnblihfeit, f. (bie) nieprzyjemno (powie-
trza), nieagodno, nieludzko, ponuro.

Unfriebe, m.
| bei] niepokój, g. oju, niezgoda,

zawierucha, bibl. gorzko.
Unfrieblid), adj. niespokojny.

ltnfrud)tbar, adj. niepodny, nieyzny, nieuro-
dzajny, fig. bezowocny, bahy, ponny.

Unfruchtbarfcit, f. (bie) niepodno, nieyzno,
nieurodzajno.

Unfug, m. (ber) unanfranbigeS S3etragen, unbefugte
^anblungen, Sann, SSerroirrung, leichtfertige ^änbel,
nieprzyzwoito, (a); wyrzdzanie psoty, Aut.;
zdrono, niead, rozpusta, swawola, bezpra-
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wie, ajdactwo. 6$. powinnoby wejrze w te

szkaradn, a co raz bardziej krzewic si
zdrono

, prawodawstwo kraju naszego,
Krasicki im P. P. bon oerBroaefjfud)!; cf. Cj.
okropne szczegóy bezprawiów, (a) f. Unorbnung.

Unfug treiben wyrzdza psot, dopuszcza
si nieadu, wydziwia, dokazywa, dopuszcza
sie /dronoci, cf. popenia — , (a).

Unfug lid), adj. nieprzystojny, 2) — , adv. nie-

przystojnie, nieprzywoicie, niesusznie.

Unfücifam, niepowolny, f. unfolgfam.

Ungangbar, adj. niekursujcy, niepotoczny, nie-

przechodni, niechodzisty ; eine ungangbare cunje
moneta kursu niemajca.
_6in ungangbarer äBeg, roo man nid)t gehen fann,

nieprzystpna droga.

2) —, roo nid)t biel gegangen roirb, nieucz-
szczana droga.

Ungar, in. (ber) Wgrzyn, g. a.

Ungarin, f. (bie) Wgrzynka, Wgierka.
Ungarn, n. Wgry, PI. g. Wgier.
Ungarifd), adj. wgierski, a, ie; adv. po w-

giersku. Die ungarifche Pflaume liwka wgier-
ska, wgierka, L.

Ungaftlid), niegocinny.
Ungeachtet, adj. roa6 nidjt gead)tet, nid)t gefcfoatot

Ibirb/ mniej powaany. 2) — , Praepos. c. gen. ft.

oljne SRücTficijt auf ein 3)ing, mimo. Da8 poln. mimo
reg. ben gen. unb aud) a cc.

3) — , Conj., obgleid), cho, aczkolwiek, lubo;
pomimo e.

Ungeahnbet, adj. nid)t beftraf, bezkarny. GtroaS

ungeahnbet f)ingef)cn laffen puci co bezkarnie,
pazem.

Ungebahnt nieutorowany, bezdrony (bibl).

Unge ber be, f. (bie) feit., für eine roiberroärtige, unan=
ftänbige, übel laffenbe (Seberbe, fochy, PI., grymasy,
dziwaczne miny, dziwactwo, dsy, eigcntl. ba8
©chnaubcn bor 3om< oer Unroille.

Ungeberbig, adj. dziwaczny, wymylny, podrze-
niajcy, B.; cf. fochy strojcy si., kwaszcy
si, czoo marszczcy, ponury, ©id) ungeberDig

ftellen ponurym si stawi , dziwaczne miny
stroi, dziwaczj'c si.

Ungebcffert niepoprawiony.
Ungebeten nieproszony.
Ungebeugt nieugity.
Ungebeutelt niepyilowany.
Ungcbilbct niepolerowny, Sßj., niemajcy ogady.
— poloru, nlepolerowany, niewyksztatowany,
niewyksztacony, SB;}., nieuprawny (a); 3. 83.— umys, charakter —

.

Ungebleicht nieblichowany, niebielony (o pótnie).
Ungcbräudjlid) , adj. niezwyczajny, nieutarty,
niezwyky, nieuywany.

Ungebühr, l'. I biel lwio fid) nicht fchicft, nieprzystoj-
• no, nieprzyzwoito, niegodziwo, zbytek.
6r. jur — a nad to, co si niegodzi.

Ungebührlich, ungebührenb, ädj. nieprzyzwoity,
nieprzystojny, nienaleyty, niegodziwy.

Ungcbunben, niewizany; wolny; nieoprawny,
nieoprawiony (

—

ksika).
2)—, bon ber STtebe unb Schreibart, 'brofaifd),

prozaiczny, niewizany.
3) -, au&fdjroeifenb, jügelloö, rozwiozy, rozpu-

stny, rozpasany, roztrzepany.
Ungcbunbcnl)Cit ,

f. (bie) rozwolnienie; (Sj. pi-

mienne rozwolnienia wzi w kluby, swa-
wola, rozwiozto.

U ug cb u Ib, f. (bie) niecierpliwo.
UngcDulbig, adj. niecierpliwy; ungcbiilbig foerbeu

niecierpliwym si zrobi; zniecierpliwi si.
U ug cc hit nieuczc/.ony.

Ungefähr, adj., aufóflig, trefunkowy, przypadko-
wy, niespodziewany; cf. idealny? j. S3, idealny
obrachunek, Contr.; cf. b. nawiasowy.
— , adv. zufälliger SScife, przypadkiem, trefun-

kiem, noprzykad, na domys. SSoil ungffórjr

przypadkiem, trafunkiem,
(Jj. wzi naprzykad korzonków kozku

pó lota, DD.
2) — , nicht genau beftimmt, nieoznaczony do-

kadnie, unb al8 adv. beinahe, okoo, z, do,

blisko, zdaje mi si, jak mi si zdaje.

Cr. einen ungefähren öorfctjlag machen uoy co
na domys, Bhsz.; ungefähr rjunbert SKann do stu

ludzi, (a).

SJan entwaffnete ungefähr tanfenb 9Jcanu bon ber

SDlilij rozbrojono jakie tysic ludzi od rollicyi,

Ca); cf. (Sr. krylimy z jakich par godzin
po ulicach, SP.

Ungefähr, n. (baß) ber Sufatt, ba8 ©d)icffal, los, g.

u, przypadek, trafunek, g. nku, cf. *uhad,
domys. <Da8 blinbe Ungefähr lepota przypadku,
Trb. 77.

Ungefällig, adj. feinen ©efallen erroetfenb, niepodo-
bajcy si, niemiy, nieprzyjemny.

2) —, abgeneigt anberu einen ©efaflen 3« ertbeifen

unb barin gegriinbet, nieuczynny, niechtny w
przysudze, nieusuny.

Ungefälligfeit, f. [biej nieuczynno, niech w
przysudze (a).

Ungefärbt, "niekraszony, niefarbowany ; unge»

färbte Siebe nieobtudna mio, bibl.

Ultgeforbert niewezwany, niedany.
Ungefragt, niepytany.

Ungegeffen, adv. niejadszy, godno.
Ungegrünbet, adj. niepewny, bezzasadny, bez
dowodów, niemajcy fundamentu, omylny; e8

ift — nieprawda, to si na niczem niezasadza,
(a). Gr. pogoska ogoocona z wszelakiej za-
sady (a).

Ungehalten, nkht gehalten, nieuhamowany; 2) —

,

unroillig, berbriefjlid), markotny, zawzity, pop-
dliwy, zagniewanym ungehalten fein gniewnym
by, gniewa sie na kogo lub o co (aufSemanb,
über etmaß).

Ungeheißen, adv. bez rozkazu, sam (od ober)

z siebie, wasnym domysem.
Unge heuchelt nieobudny, niezmylony, nieudany.
Ungeheuer, adj. niezmierny, ogromny, okropny,

straszny.

Ungeheuer, n. (baS) potwora, straszydo, po-
czwara, potwór.

Ungehinbert bezprzeszkodnyi 2) — , adv. bez
przeszkody, bez zawady. Cr. przywrócenie
wolnego handlu i bezprzeszkodnych zwizków
z cudzoziemcami (a).

Ungehobelt nieheblowany; fig. niepolerowny, nie-

okrzesany (czowiek).
Ungehörig nienaleyty, f. ungebührenb

Ungefyörnt nieporoysty, gomoy, bezrony, nie-

rbgaty, SBj.

Ungehorfam, ad. nieposuszny, odporny, bibl.

Ungehorfam, m. (ber) nieposuszestwo.
Unge h ort niestuckany.

Ungeiftlidj, ad. nieduchowny, wiecki, niepo-
bony.

Ungefämmt nieczesany grzebieniem.
Ungefod)t niegotowany, surowy, eig. roh.

Ungefünftelt bezkunsztowny, prosty niewymu-
szony.

Ungefürjt nieukrócony. Cr. ben Sohn ungefürjt be«

jahlen myto w zupenoci wypaci, Contr.
Ungelabcn nieadowny (wóz); nienabity, a, e,

(strzelba); 2) niezaproszony.
Ungeläufig niewprawny, nieptynny, niebiegy.
Ungeläufigfeit, f. (bie) niewprawno, brak lo-

twoci, — biegoci (osobl. w mówieniu).
Ungclb, n. (baß) ein ungern gegebenes läftigeö (Selb,

©teuer bon ©etränfeti, Ihorjoll, opat», poszlina,

co, pobór, danina', podatek.

U 11g cl ber, aufbellen eine flelne Abgabe Unfofen, ©be«

fen, mae wydatki pienine.



Ungelegen— Ungereimt. 805 Ungereimtheit — Ungeteilt.

Ungelegen niedogodny, niewygodny, niewczesny;
nie w por (waciw), np. przyj komu.

Ungelegenheit, f. (bie) niedogodno, przykro,
ambaras. — machen przykro czyni ob. spra-

wi komu, narobi komu ambarasu.

Ungelehrig, ad. nieumiejtny, niepojtny, tpy,
niepochopny; cf. B. niepojtliwy.

Ungelehrigfeit, f. (bie) nieumiejtno, niepo-

jtno, niepochopno; cf. B. niepojtliwo.
Ungeteilt nieuczony, nienauczony; nieuczay,

tfafch.

Ungelenf ober ungelenffam, adj. niezgrabny, nie-

ruchawy.
Ungelefen, nieczytany; nieczytawszy.
Ungelófcbt niegaszony.

Ungemach, n. (bae) Sefchroerbe, Seiben, dolegliwo,
niedola, niewygoda, niewczas, przykro, cier-

pienie, utrapienie.

Ungemachlich , adj. niewygodny, przeciwny,
przykry.

Ungemctchlichfeit, f. (bie) niewygoda, przykro.
Ungemacht niezrobiony; 2) nie posiany (o Józku).

Ungemäjj, adj. niestosowny, nieodpowiedni.

Ungemein, adj. niepospolity, nadzwyczajny,
wielki, rzadki. 2) — , 0.18 adv. bardzo, nader.

(Sr. ungemein bitten bardzo ob. usilnie prosi.
Ungemeffen niemierzony. 2) — , unbeftimmt, un=

eingefchranfr, nieokrelony.
Ungenannt niemianowany, bezimienny. (Sine un=

genannte 3a&l liczba nieoznaczona.
Ungenau niedokadny, niecisy.
Ungenauigfeit, f. (bie) niedokadno, nieciso.
Un geneigt, adj. nieskonny, nieprzychylny, nie-

sprzyjajcy.
Ungeneigtbeit, f. (bie) nieprzychylno.
Ungenießbar, adj. niestrawny, niejadalny, nie

do uycia; cf. alMßoln. nieniednyj fig. niesma-
czny, nudny.

Ungenirt nieenujcy si, rubaszny.

Ungenoffen niezaywany, niebrany, niepoyty,
niepoywany.

2) — , *nid)t geabnbet, bezkarnie, sucho.

Ungenügfam, adj. unb adv. nie przestajcy na
swojem, niekontent, nienasycony, chciwy, nie-

powcigliwy.
Ungenügfam feit, f. (bie) nienasycona chciwo,

B.j niepowciagliwo.
Uttgenüijt niepoytkowany.
Ungeorbnet nieuporzdkowany, nieueony, nie-

urzdzony.
Ungepflaftert niebrukowany.
Ungepflügt nieorany.

Ungeprüft niedowiadczony, niewyeksaminowany.
Ungebuijt niewystrojonyj (b. Sichte) nieobja-

niony.
Unger, m. (ber) richtiger ber Ungar, Wgrzyn, g. a.

Un gerächt niemszczony, f. ungerochen 2).

Ungerabe, adj. nieprosty; b. 3 flhlen nieparzysty}
medopary, licho; cf. nierówny.

(Sr. eine ungerabe Sinie linija nieprosta, —
krzywa. Sine ungerabe %aty licho, ber ©egenfa^

ifi cetno. ©erabe ober ungerabe? cetno czy licho?

Ungeratben, adj. cf. nierjt roobterjogen, bofe, lafter*

haft, wyrodny, odrodny, niezdarny, wystpny;
cf. B. nieudatny, co si nieuda. (Sr. Popiel

odrodny, Krsk. 2)er ungerathene @ohn syn mar-
notrawny, niezdara.

Ungerechnet, adv. nierachujc.
Ungerecht, adj. niesprawiedliwy, co czyni
krzywd; niesuszny.

Ungerechtigkeit, f. (bie) niesprawiedliwo, bez-
prawie, bibl. nieprawo. (Sr. bie Ungeredjtigfeit

nimmt überbanb rozmnaa si niesprawiedliwo.
Ungeregelt nie zastosowany do prawide; nie-

rzdny.
Ungereimt nierymowy, niemajcy kadencyi.

2) —, fi. abfurb, niedorzeczny, zdrony, nie-

skadny, mieszny, gupi, cf. bez adu, cf. nie-

foremny. (Sr. etroa8 ungereimten frechen co nie-

foremnego wyrzec, Dambrowski 451.

Ungereimtheit, f. (bie) niedorzeczno, nieforemne
rzeczy, KV. ; cf. B. mieszno, nierozsdna
rzecz. Ungereimtheiten fjnechen niedorzecznoci
prawi; cf. duby smalone ple.

Ungern, adv. niechtnie, nierad; ungern feben nie

lubi czego; fig. nierad czemu by.
Ungerochen niewchany; 2) — , ft. ungeiächt, nie-
zemszczony.

Sr. e§ roirb bir nicht ungerochen bleiben nieujdzie

ci to bezkarnie, bez zemsty, cf. KV. nieprze-

piecze sie to.

Ungerührt nietknity; fig. niewzruszony.
Ungefagt niemówiony. Scb tofj e8 ungefagt nie-

wyraam tego, niewspominam tego.

Ungefatjen niesolony, bez soli.

Ungefäuert niekwaszony, przany.
Ungefdumt nieobrbiony; cf. B. nieoblamowany,

bez szlaku.

2) — , ohne ©äumnifj, niezwocznie, niebawnie,
niezabawem; auch niebawem, bez zwoki.

Ungefcheben, ad. co si nie stao. 83eiff>. gefdfjerjer.e

inge laffen fich nicht ungefcbeben machen co si
stao, rozsta (odsta) si nie moe, Narusz.

Ungefcheibt nieroztropny, nierozsdny.
Ungefcfjeut, adj. bez wstrtu, bez wzdrygania
si, bez wstydu, bez wzgldu, miao, zu-
chwale.

Ungefchicflicbfeit, f. (bie) niezgrabno.
Ungefchictt, adj. niezgrabny, *nieszykowny, nie-

sposobny, niezdatny, niezrczny.
Ungefchlacbt, adj., rauh, roilb, ungebilbet, surowy,

a, e, dziki, nieforemny, nieokrzesany, niezgra-

bny, uwalowaty, gruby.
Ungefcbliffen nieszlifowany; nieokrzesany, nie-

polerowany, grubijaski, nieociosany.

Ungefchmeibig niegibki; fig. niezwinny, nieuka-
dny.

Ungefchminft nieróowany; fig. nieubarwiony,
szczery.

Ungefchoren niestrzyony. (Sr. lafj mich — daj

mi pokój, nienaprzykrzaj mi si.
Ungefchroäcbt nie osabiony.
Ungefchroefelt niesiarkowany.
Ungefellig, adj. nietowarzyski, odludny, nie-

ludzki, nieprzyjacielski, niegocinny, dziki.

Ungefelligfeit, f. (bie) nietowarzysko, nie-

ludzko, dziko.
Ungefejjlich nieprawny.
Ungefittet, adj. nieobyczajny, nieuobyczajony.

Ungefpräd)ig, adj. nierozmówny, niemówny.
Ungeftalt, adj. nieksztatny, niezgrabny, szpetny.

Ungeftört, nienaruszony, nieturbowany, nieska-
ony, niczem nie zakócony (pokój); bez-
piecznie, bezprzeszkody, j. ÜB. darów Boych
bezpiecznie uywa, Krsk. (Sr. PK. 183: ptacy
bezpieczni przedemn piewaj, ryby bezpie-
czne po wierzchu pywaj.

Ungeftraft bezkarny, nicukarany. 35a8 roirb nicht

ungefrraft hingehen nie ujdzie to bez kary, —
na sucho ober nieprzepiecze si to, L.

Ungeftüm, adj. natarczywy, natrtny, nalegajcy,
burzliwy, popdliwy, gwatowny. (Sr. Blicher

z natarczyw radoci zosta powitany (a).

Ungeftüm, m. unb n. eine ungewöhnliche .geftigfeit ber

SBeroegung, impet, g. u, zapd, nawa, natarczy-

wo, burzliwo, wzruszenie, gwat. 68 erhebt

fich gfofj — wielkie wzruszenie staje si na
powietrzu, burzliwo powstaje. Sftit — gwa-
townie.

Uttgefunb, adj. niezdrowy; adv. niezdrowo.
Ungefunbbeit, f. (bie) niezdrowie, niezdrowo.
Ungetheilt niepodzielony; fig. powszechny, od
wszystkich bez wyjtku (przyznany); zgodny,
np. zdanie, pochwaa.
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Ungcthüm, n. (bab) ein ©cfbenft, potwór, pokusa,
poczwara.

lltigctrciint uierozczny. •

Ungetreu, adj. niewierny.

U a g 1 t r C u 1 i ci) niewiernie.

Ungetrübt niezmcony; fig. niczem nie przerwa-
ny, niezaklócouy (np. pokój).

Ungeübt niewiczony, niewprawny.
Ungciimiibt, ungemenbet, nieprzerobiony, Tr. (Sr.

suknia nieprzerobiona. 2) ungcfd)icft, niezgrabny,
niezrczny.

II u g e W Ornet nieprzestrzeony.
Ungeroafchen niemyty, niewymyy; fig. angclim*

fd)cne6 3 CU9 reben banialuki ple, koszaki
opaki.

Ungcnmhet niewiecony, niewtajemniczony.
ling cliii cg t niekolysany, bez kopsania.
Ungelnifj, adj. niepewny, niepewien. Gj. c5 ft

nod) — jeszcze to niepewna; wtpliwy.
U ng cmi fj!) ci t, f. (biel niepewno.
llngciliiffenhnft, adj. niesumienny.
ling emit ter, u. Oiö} ein beftigeo mit Sturm berbun»

bencó DoillicrlüCttcr, burza (grzmot, piorun, grom)
nawanica; uf. sota, ift eig. Sdjuee mit Siegen,

niepogoda, eig. fchlecbtcó SBctter. Daö Ungcluittcr

ober ©emitter lcijlng ein piorun uderzy, trzaso
obce piorun trzs.

Ungemohnbeit, f. (bie) nieprzywyknienie, SBj.,

nienawyknienic, nieoswojenie, nieprzywycza-
jenie si.

UngehJÖbnlid), adj. niezwyczajny, niezwyky;
nadzwyczajny.

Ungemöbnlid)feit, f. (bie) niezwyczajno.
llngcmobnt nieprzywyky, niezwyczajny.
Ungcmürjt nieprzyprawny korzeniami.
Ungegthlt nieliczony.

Ungciähmt nieugaskany, nieobaskawiony, SBj.

*nieokrocony, nieoswojony , nieuhamowany.
llugcjäumt nieokieznany, nieouzdany.
llngcjicfer, n. (bab) fcbabiidjc Shjcre fleincr ?lrt, bef.

SJnfeftcn unb ©emürmc, robactwo, gad, gadzina,

owad, g. u. Gr,. ochdoy kogo z niechludnego
robactwa, (a).

NB. Daß SBort Ungeziefer leitet Slbelung bon Äfifer

ab mit ber SSorfljlbe &e unb bem Slnlaut lin

alb Sßerftävfung, fo bafj alfo K in C bcrmanbelt

mirb. Solche Guetfchungeii finb häufig in ben

Dialctten mie Cicero imbKikero unb befonberb

im ^oinifd)cu, j. Si- kwiat im Sßolnifdjen unb
cwet gttuff., unb baraufi ift burd) ^eiftcllung beb

©tituralb mancher Stamm erflarbar, j. 35. róg

4Öoin, Gcfe bau bcutfdjc ragen, bao ftratij. roche

bcv ftelfen im Gngl. rock obne :Quctfd)ung je.

llnge^iemenb nieprzystojny, nieprzyzwoity.

Ungeniert nieprzystrojony, f. ungefdjmiicft.

llngcjogen bez edukacyi, niegrzeczny, nieoga-
dzony, nieokrzesany, niekarny, **nienianierny,

nieobyczajny, grubijaski.

Ungezogenheit^ t. (bie) brak edukacyi, nieoby-

czajno, grubijastwo, swawola, uiegrzeczno,
nieprzyzwoito.

Ungcjüd)tigt niekarany, bez chosty.

Ungejtucifelt niewtpliwy.
Ungejivungcn nieprzymuszony; 2) niewymuszo-

ny, swobodny, rany, jak gdyby odlniechcenia,

niewytworny, niewykwintny, naiwny.

lltigejoungenfjeit, f (bie) niewymuszono, nai-

wno.
Unglaube, m. (ber) bezwiaretwo, nad) Woronicz,

niedowiarstwo, niewiara. (Sr. Katolicyzm ze

BWO wyniosoci i okazaoci obrzdów wy-
woa niewiar i doiagnl gorzkie jej oddziay-
wanie,

f. Wizerunki Wilno 1834.

Ungläubig, adj. niewierny, niewierzcy, niedo-

vi ierzajcy .

Ungläubige, m. (ber) niedowiarek, Drobr., Ußrfrf).;

niewiernik, g. a, Dmbr., beffer niewierny, pi.

niewierni (bie Reiben).

UngUliiblid), adj. nie do uwierzenia (a); niepodo-
bny, nie do wierzenia, niepodobny do wiary,
trudny do wiary.

Gir. liczba pomnaajcych si coraz otrów
jest prawie nie do uwierzenia, (a).

lliiglaubliehteit, f. (bie) niepodobiestwo (do
wiary).

Ungleich, adj. nierówny? adv. nierówno; 2) nie-
równie. (Sin ungleid)c8 sjSaor nierówna para; cf.

nieparzysty ; ungleid) größer daleko wikszy,
nierównie wikszy; cf. róny, odmienny (ba*
fchiebeti).

Ungleichartig, adj. rónorodny, o pp. jednorodny,
nie jednego rodzaju, niejednakowy, niejedno-
stajny.

Ungleichheit, f. (bie) nierówno. 2) róno
(Serfchiebcnbeit).

Ungleid) förmig niejednostajny.

Ungleidjfórinigteit, f. (bie) niejednostajno.
Ungleid)feitig rónoboczny.
ling li nip f, m. (ber) ein gelinber Sluöbrucf für -£>ärte,

Strenge, nieaska, nieaskawo, nieyczliwo,
f , niepobaanie, ostro, surowo, rygor; cf.

nieludzko.
llnglimpflich, adj. nielaskawy, nieyczliwy, nie-

ludzki, ostry, surowy; adv. ostro, nieagodnie.
Unglücf, n. (ba) nieszczcie, bieda, ze, g. ego,

za rzecz, niepomylno, utrapienie, niedola,

zlo. n. g. a, za fortuna.

Einen in8 — ftürjen w bied kogo wprowadzi,
Ant.? wtrci kogo w nieszczcie. SJiel —
auöftefjcn wiele biedy wycierpie; cf.? wiele
podejmowa nieszczcia. 3 1' feinem Unglüdc
na jego nieszczcie, na jego ze. Sein — fc»

hen bied ober nieszczcie 9woje przewidywa.
Sein — fuchen, ober nad) — ringen szuka swo-

jego nieszczcia. Ginco ©liicf ift beb anbcin —
szczcie jednego bywa nieszczciem drugiego.

3>em — entrinnen uj nieszczcia, wymkn
si biedzie; cf. bibl. nawróci si z ciemnoci.
Sie geheil mit — fchtliangcv zamylaj o zdradzie,

ftein — fürchten nie ba si — , nie lka si
nieszczcia; cf. bibl. wolnym by od strachu
zych rzeczy. Sprichm. bieda biedu porodzia,
a biedu czort.

Unglücf lid), adj. nieszczliwy, nieszczsny, nie-

pomylny, cf. utrapiony. Ginen unglücflicb madjcii

w biedo kogo wprowadzi, Aul.; cf. nieszcz-
liwym kogo zrobi.

UnglucTUche, m. (ber) ndzarz, m.
(J,

a.

Unglürflicherroeif e na nieszczcie, nieszczli-
wym przypadkiem.

llnglücföbote, m. (ber) posaniec o nieszczciu
donoszcy.

Unglücffchronnger zlowróby, nieszczciem gro-
cy, zowieszczy.

Unglüdfelig, adj. nieszczsny.
UnglücfOfall, m. (ber) przypadek nieszczliwy}

cf. przygoda; cf. klska.
llnglücfbgefcibrtc, — g'enoffe, m. (ber) towarzysz

niedoli.

UligliicTÖfinb , n. (bab) biedne stworzenie, n-
dzarz, czowiek do nieszcz zrodzony.

lluglücföprobhet, m. (ber) nieszczliwy prorok,
nieszczsny — , cf. zowieszczy, a, e, Unglücf

berfiinbigenb.

Unglüctbftcrn, m. (ber) nieszczliwa gwiazda,
P u s t.

Unglücf flbogcl, m. (ber) (iJcit. corvus infaustus)
clnc Vii t Mähen ober ÄrShen, bereu ©cfdjrci non bem
grofjcn Raufen für uiiglücflid) ober Unglücf bertünbi«

geub gehalten mirb, nieszczsny ptak.

2) —
, fig. eine Sßerfon, mcld)c Unglücf ftiftet ober

anrid)tct, nieszcznik, g. a, cf. wróg, g. a.

Unglücf bcrfüllbigcnb zowieszczy, (a).
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Ungnabe, f. (bie) nieaska. 3u — faüetl w nie-

ask wpa, ober popa straci lask. ©ich

— (juüiefyen nieask czyja na siebie cign.
Ungtuibig, adj. nielaskawy.
Ungöttlid), adj. nieboski; niepobony, niezbony,

eig. rucbloö; ungöttlidjee Sefeu niepobono.
Ungriedjifd) niegrecki; nie po grecku.

Ungrunb, m. (ber) fasz, g. u, bezzasadno,
mylno, nieprawda.

Ungrünblid), adj. niegruntowy, adv. —nie.
Ungrünblichfeit, f. (bie) niegruntowno.
Ungültig, adj. niewany, zniesiony, skasowany.

T)cibtnci) tr>irb bcv Skrgleid) ungültig ju tym samym
umowa (a upada, Con Cr., cf. niepatny.

Ungültig machen uniewani, zniewani. gür
ungültig galten za adne uwaa, 9i©.

Ungültig feit, f. (bie) niewano.
Ungunft, f. (bie) niech, nieprzyja, nieaska,
nieyczliwo, nieprzychylno.

Ungünft ig, adj. nieprzyjazny, niepomylny, din

ungunftiger 3eity"nft przykra pora, nieprzyjazna
pora, niesprzyjajcy.

Ungut, adv. niedobry. Gr. etroag für ungut nef)n;eu

mie co za zte.

Ungütig, adj. nielaskawy ober nieaskaw.
Unhaltbar, adj. to czego utrzyma (dotrzyma)
niemona, nieutrzymalny, nietrway; nieobron-

ny , np. twierdza} "niedzieryteluyj co si
niechce klei.

Unbaltbarfeit , f. (bie) nietrwao; niemono
dotrzymania lub trzymania si (twierdzy); sa-
bo.

llnharmonifd) niezgodny, nieharmonyjny.
U ni) eil, n. (baS) Hebel, Ungtücf, Unfug, nieszczcie,
zo, n. g. zlo, ze, g. zego, bieda, niedola. —
anrichten nieszczcia narobi, licha jakiego na-

robi; zego nabroi.
Unheilbar, adj. nieuleczony, *nieuleczysty, *nie-

zleczysty, nie do zagojenia, niezagojony, L.,

eig. uugebeilr.

Utiheilbarfeit, f. (bie) nieuleczouo.
Unheilbringenb nieszczcie sprowadzajcy.
Unheilig, adj. niewity, wiecki, cf. wiatowy,

eigentl. roeltlich.

Unbeiligfeit, t', (bie) b. SDlenfchen, niewitobliwo,
fonft: niewito.

Unbeilfam niezbawienny, szkodliwy (zdrowiu).

Unheimlich, adj. nudny, a, e, niemiy, przykry.
(Sr,. eg roirb einem babei ganj unheimlich 511 äJcutfye

nudno ober nudy czowieka przy tem bior.
*Unhintertreiblich, adj. nieuchronny, nieprze-

szkodzony.
Unl)ÖfIid), adj. niegrzeczny, nieludzki.

Unhöflichfeit, f. (bie) niegrzeczno, nieludzko.
Unholb, ad. nieaskaw, nieyczliwy, nieprzy-

chylny.

Unholb, m.(ber) wróg, g. a, nienawistnik, Judasz,
potwora, okrutnik, tyran, g. a i et. zdrajca,

PK. 30; cf. czarownik, eig. ein 3'iuberer.

Unholbenfers, f. f. SSrennfraut, (Sat. verbascum
thapsus).

Unholbenfraut, n. wierzbówka kudata, Jndz.,
Hg.; — kosmata, Ki. (Sal. epilobium hirsutum).

Un holbin, f. (bie) okrutnica; czarownica.

Uniform, f. (bie) uniform, g. u, (a), mundur,
m. g. u.

Unintereffant nieinteresowny, niezajmujacy.
Union, f. (bie) unija.

Unit, m. (ber) unita; unitifch unijacki.

Unioerfal, adj. powszechny, uniwersalny.

Uuiberfalerbe, m. (ber) sukcesor uniwersalny,
ogólny dziedzic, dziedzic caej pozostaoci, B.

Uniberfalgefchid)te, f. (bie) historya powszechna.
ttnioerfallegator, m. (ber) legataryusz -ogólny,
Bhsz.

Uniberfttat, f. [bie] uniwersytet, g. u, *Wsze-
chnica, umiejtnia, Trent.

UniberfitatSrichter, m. (ber) sdzia uniwersytecki.

Utlfe, f. (bie) aba wodna. NB. Unfe beifjt tioch iti

einigen GSegenben eine SIrt fleiner unfd)äblid)er $qw&--

fchlangen, cf. bag SBenbiphe hu, bas sßotnifd>e wa
nur ohne Quetfchung auSgefbrod)en.

Unfennbar, unfenntlich, adj. tiiedopoznania, tak od-
mieniony, e go pozna niemona, niepoznalny.

Unfennbarfeit, f. (bie) bie Unfenntlichfeit, niepo-
znalno, nieznaczno.

Unfenntnifj, f. (bie) niewiadomo (czego).

Unteufd), adj. nieczysty, cf. lubieny, niepo-
wcigliwy, plugawy, wszeteczny, nierzdny.

Uufeufd)heit , f. (bie) nieczysto, lubieno,
niepowciagliwo.

Unflat, adj. nicht 6egreiflid), nicht berftünblich, un*

beutltt), nieklarowny, zmcony, fig. niejasny,
ciemny.

Unflug, adj. niemdry, nieroztropny, nierozsdny,
nierozumny.

Unflugbeit, f. (bie) nierozum, nieroztropno.
Unförperlid) , adj. niecielesny, bezcielny ober

bezcialny, niemateryalny.
Unfórpertichfeit, f. (bie) bezcielno, niematery-
jalno.

Unfoften, PI. nakad, koszt, g. u, PI. koszta,
expensa ober ekspens, cf. unkoszta, wydatki.
Gj. biele SJHihe unb — auf etroag berroenben wiele
pracy i kosztów na co oy, koszta podejmo-
wa. Gr. bie— erftatten ober roieber erfe^en zwró-
ci ober powróci koszta.

Ulifraftig, adj. nieskuteczny, niewzmacniajacy,
nieposilny; wysilony, niewany, niekrzepki,
saby, Wijty, bezsilny, mocy niemajcy.

Gr. nnfriftig mad)en bezskutecznym uczyni,
obali co, uniewani. Gj. unfräftige 33eit)etfe

sabe dowody.
Unfrant, n. Ibag] roilbeg unnütjeg Äraut, zielsko,

*zielisko, chwast, chwacisko, bibl. kakoli cf.

badyl eigentl. fokheg Unfrant mag hohe Stengel hat,

szuwar, g. u, szuwara, L. ; le^tereä ift nicht fehr

befannt, Sßarfd).; cf. Ross. durna trawa.
Unfrtegerifd) niewojenny, niebitny.

Unfunbe, f. (bie) niewiadomo, ciemno.
Unfunbig, adj. niewiadom, niewiadomy. Giner

©ache — fein niezna eze^o. Giner ©ache nierjt

gai)} — fein mie o czem niejaka wiadomo.
Unlanb, n. (bag) b. ugór, odóg, g. u.

Unlangft, adv. niedawno temu.
Unlateinifch nielaciski, nie po acinie.
Untdugbar, adj. niezaprzeczny, cf. bejjer nieza-

przeczony, jawny.
Unlauter, adj. nieczysty, mtny, nieklarowny»

2) fig. nieszczery, pody, nieczysty.
Unlauterfeit

;
f. (bie) nieczysto, nieczystota;

2) — 1 flg« nieszczero, obuda, nieczysto.]
Unie i b lid), adj. nieznony.
Uu le§ bar, nie dajcy si czyta. 2) f. unleferlid).

Unleferlid), adj. nieczytelny, cf. nieodczytelny.
Gr. napisy brakteatów nieodczytelne, (a).

Unleferlicbfeit, f. (bie) nieczytelno.
Unlieb, adv. niemiy, niemio. Gg ift mir un-

lieb nie mio mi.

Unlieblid), adj. nieagodny, nieprzyjemny, nie-
wdziczny, przykry, niemiy, cierpki.

Unlieblichfeit. f. (bie) nieprzyjemno, przykro,
cierpko.

Uh löblich, adj. niechwalebny.
Unluft , f. (bie) bie Gmjjfinbung beg Unangenehmen,

ber Unbollfommenheit, Unmutb, SSerbrufj, UnmiHett,

SDlnngel beg finnlichen SSerlangeng , niech, nie-
chtka, wstrt, odraza, ckliwo, nieochota,
obrzydzenie, *mierziaczka, nieupodobanie, t-
sknica, nudy, nudno, nudota eig. Sangemeile."
— machen zniechci, ckliwo sprawowa.

UnlUftig, adj. niechtny, nieochotny, niewesoy,
nudny, smutny, nieochoczy. Gj. dzieci staja

si ociaemi, niespokojnemi, nudnemi, DD.
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Un m an cjcl^af t , adj. bez wady, cf. bez chery,

qjr.^oln.

Unmanierlich, adj. niegrzeczny, grubijaski,
prostacki.

U inn annbar, adj. niedorosty, maoletni; niezm-
niay, niedoletni; cf. goows eigentl. ein u"tl=

bärtiger.

Unmännlich, niemzki, nie po mzku; niegodny
ma, mczyzny; fig. unmannhaft nieodwany.

Unmaßgeblid), adj. bez przepisów, nie narzuca-
jc si, nieprzepisujc nic; skromny, pokorny.
Stad) meiner (unmaßgeblichen Meinung mojem zda-
niem, nie narzucajc go bynajmniej.

2) —, adv. skromnie, jeeli laska, jeeli sie

podoba, za pozwoleniem Paskiem.
Unmäßig, adj. niepomiarkowany, nieumiarko-
wany, niemierny, niepowcigliwy, niewstrze-
miliwy.

Unmaß ig feit, f. (bie) umiarkowanie, niewstrze-
miliwo, zbytek, g. tku.

Unmenfd), m. (ber) nieczowiek, barbarzyniec,
tyran, okrutnik, djabel, szatan.

Unmenfcblid), adj. nieludzki, ludzkoci pozba-
wiony, (a); cf. okrutny; adv. nie po ludzku.

Unmenfd)licbfeit, f. [bie] nieludzko, f., okru-
ciestwo.

Unmcrflid), unmerfbav, adj. nieznaczny; 2) —

,

adv. nieznacznie, znienacka.
Unmittelbar, adj. bezporedni; adv. bezpo-

rednio, (a), nieporednio, wprost, ubocznie,
Ulis z.; ubocznym sposobem, bezrednio.

Unmtttheilfam nie udzielajcy si, nietowa-
rzyski.

Unmöglich, adj. niemony, niepodobny, cf. nie-

moebny.
(Sr. unmögliche Dinge niemono ober Pi. nie-

monoci. (Sr berfipricbt unmögliche Dinge nie-

monoci przyobiecuje, Bhmlc.
— , adv. niepodobna, niesposób. (Sr fann e8

unmöglich gefagt haben niepodobna aeby to miar
powiedzie.

Unmöglichfeit, f. (bie) niepodobiestwo, cf. nie-

podobno, f.; (fr. u nas tu niepodobnoci
adnej niemasz, Dmbr. 237; cf. niemono.
(Sj. e6 ift bie größte — to sama niemono, to

najwiksze niepodobiestwo.
Unmovalifd), adj, niemoralny, zy.
Untuüubifj nieletni, Bhsz.; niedoletni, (a); mao-

letni; niedorosy, niemówitko, sierota.

Unmünbigfeit, f. [bie] nlefetno, SÖBj., malo-
letno.

Unmuth, m. (ber) eine lebhafte, unangenehme (Smbfin*

bung einet) Uebelß, bef. einer feblgefchlagenen Slbfld)t,

ein ftärferer ©rab ber Unluft, oft für ttnroillen, Skr«

bruß, nieukententowanie, niech, odraza, smu-
tek, markotno, pospno, zy humor; cf. KV.
zagniewanie, zatrwoenie, osowiao, cf. nie-

pocieszono.
Unmuth ig, adj. niewesoy, niechtny, markotny.

(Sin unmutbigcr ©elft duch smtny, zatrwoone
serce.

Unmut ter l id) nie macierzyski, nie taki, jak po
matce' spodziewa si trzeba; bergl. unfinblicb, un»

bSterlid), unbrüberlicb, niedziecicy, nieojcowskl,
niebraterski, lub nie po dziecicu, — — ojcowsku,
— hralersku.

Unnachahmlich, adj. nienaladowny, niepodobny
do naladowania; (Sr. nienaladowny poeta Pin-

dar, (a); cf. nienaledni, ia, ie. (Sr,, czowiek
usiowa naladowa tego nienaledniego
tfietrza, Woronicz.

Unna d) a. ic big nieustpujcy , nicpowolny, nie-

zfolgowany.
Unnatur, l', (bie) przeciwiestwo natury, t. j. co

if sprzeciwia naturze.

Uunatiirlid), adj. nienaturalny, przeciwko przy-
rodzenia.

Unncnunbar, adj. niewyslowiony, niewymowny,
niewymienny.

Unnötl)ig, a dj. niepotrzebny, gür timiotrjig halten
mie co za niepotrzebne, unnötbiger SBelfe nie-
potrzebnie.

Unnüti, adj. niepoyteczny, — do niczego, nie-
godny, niepotrzebny; na nic si zda nie mo-
gcy, gj. wchor na nic uyteczny zostaje
bez szacunku, 9t@. <5icb mit unnützen Äleinigfeiten

befd)äftigen bki strzela; cf. gwiazdy na niebie
— , szyby w oknie rachowa; cf. niewiedzie
na czem czas trwoni; morzu wody przylewa,
socu przydawa pochodni; z piasku bicz kr-
ci, eig. unmögliche Dinge bernebmen. Die 3 cit uns

llütj berliercn czas marnowa, cf. prón beczk
obraca, L. (Sin unniitjer fflcenfcb baamut, darmoz-

jad, darmochleb, arcyladaco, nicpocoj, g. nicpo-
coja, $|k.»$oln. ober niegodziasz, g. a; czowiek
do niczego niezdatny.

<Sid) unniilj machen naprzykrza si komu nie-
dorzecznem obejciem; cf. $r.=^olll."pokrakowa
si. (Sine unnütje @ad)e ta rzecz jest niepoy-
teczna; cf. fig. to mu tyle pomoe jak lepemu
wieczka, daremnie na lepego mruga. (Sin

unnütjer Änecbt suga nieuyteczny, bibl.; 1111=

nütjeß ©efchmatj niepotrzebna gadanina, prono-
mówno; minuje <3orge nadaremne staranie, 2)

f. Dreifaltigfeitöblume.

(Sr. feine Äräfte umfonft unb unnüt} antoenben pró-
no i daremnie niszczy siy swoje; cf. pró-
no ysego goli, L.; cf. groch na cian rzuca, L.

Unnuftlithfeit, f. (bie) bezuyteczno, 3. S3, wy-
datków, Bhsz.

Unorbentlicb, adj. nieporzdny, bez adu, bez
szyku.

Uuorbnung, f. (bie) nieporzdek, g. dku, niead
nierzd; cf. bezprawie, n. PI. ia. (Sr,, okropn
szczeguly bezprawiów, (a) cf. Unfug, cf. zdro
no; cf. zahaczenie si, 3. S3, w ruchu ma
chiny, (a). (Sj. w nieadzie wszystko zasta,
Nieme.
Su — bringen do nieadu przywie. (S$. mi-

mo wyszo si nieprzyjacielskich uderza
na, daje odpór i do zupenego nieadu przy-
wodzi, (a).

Unortbograbbifch nieortograficzny, adv. —nie.
Unbaar nieparzysty.

Unparteiifch , adj. niestronny, (a); bezstronny,
niestronniczy, bezwzgldny, niepareyalny; nie-
uprzedzony. (Sr,, bie unbarteiifdje Stacbroelt wirb

urthcilcn nieuprzedzona potomno osdzi, SP.;
cf. nieustronny, 3. 85. sdzia bdów, DD. SBenn
man biefe Umftänbe unbärteiifcb bcurtheilt te oko-
licznoci na bezwzgldnej pooone szali, Krsk.

Unbarteilicbfeit, f. (bie) niestronno, uieparcyal-
no, bezstronno.

Unbaß, unpäßlich, adj. le si majcy, saby,
chory, eig. fehr franf.

Unbaffenb (f. ungereimt nieforemny) niestosowny;
adv. — nie.

Unbäßlicbf cit, f. (bie) sabo; choroba eig. Aranfbci.

Unpcrfönlicb, adj. nieosobisty, bezosobisty.

Unberfönlichfeit, f. [biel nieosobisto.
*Unbflid)t, f. (bie) wszelki podatek, nadzwyczajny

podatek, powinno; (waciwie niepowinuo,
jrily dawniej dobrowolnie skadano).

llnbflid)ig nie zobowizany (do czego).

Unpolirt niepolerowany.
Unpolitifcb niepolityczny, —nie.
Unrath, «'• (ber) unniilje Dinge, lücldjc recggeluoi fen

rcerben, 3. S3. Ächrid)t, Äotb, llnreiiiigfeit, miecie,
mieci, Pi., wyrzutki, plugastwo, gnój, zbytek,
niepotrzebne rzeczy, — graty.

2) —, äkrfdjroenbung, Sltifroanb, Ucbcrfiuß, zby-
tek, marnowanie, marnotrawstwo.

3) — , Unrid)tiafcit, beborfteheiibcö llcbcl, podstp,
zdrad», licho, niebezpieczestwo. Unrath mcrfetl

z

i
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postrzedz si, B.; postrzedz e le, — e po

djable, — e bieda; cf. sk, trudno baczy.
Cr. foa8 foli bod) biefer Unrath? na co si staa
ta utrata?.

Unräth (id), adj. nieoszczdny , marnotrawny,
niegospodarny, nieochraniajcy, le rzdny.

Unräthlichfeit, f. (bie) niegospodarno, zy
rzd.

Unratbfam, czego radzi niewypada, nie zwia-
stujcy dobrego skutku, szwankowny, ryzy-
kowny.

Unrecht, n. (bag) krzywda, bezprawie, niespra-

wiedliwo, bibl, nieprawo. (Sj. ginem Un=

red)t ^iifi krzywd komu czyni, krzywdzi
kogo. (£5. i ci nawet brzydz si krzywd.?,

co ja czyni; sprawiedliwo zbytnia, krzywda,
(Sal. sumnium jus, summa injuria); niewinnemu
wosowi krzywd czyni i rwie go garciami.
Unrecht in fid) faufen toie SBaffer pi nieprawo
jak wod.
äJcit Unred)t niesprawiedliwie. Unred)t richten nie-

spawiedliwie sadzi, cf. bibl. sd podwraca.
STiir gefcbieht — krzywda ob. bezprawie mi si
dzieje ober staje, 'l) niesuszno.
©oflte id) — haben? albom le powiedzia? cf.

nie miabym mie prawdy} cf. myli si.
Unredfj, adj. nieprawy, niesprawiedliwy; cf. nie-

dobry» Cf. B. nie ten, nie ten sani (co trzeba)

2) — , adv. niedobrze, le.
(Sr. auf unrechten SBegen jum Slmte gelangen dziur
na urzd wie, bokiem, niepraw drog.
<Sj. adna wadza na wiecie nie moe nada
prawnoci.temu, co jest nieprawem, Orz. bia.
<Sbricf)h). unrecht Out gebeihet nid)t wydarte rzeczy
w syto nieid,

f.
®ut, f. gewonnen, lim unrech=

ten Orte nie w swojem miejscu.

Unrecbtlid) nieprawy, nieuczciwy.
__

Unrechtmäßig, adj. nieprawny, nieprawy, nie-

sprawiedliwy eig. ungerechte

Unrechtmcifjigfeit.f. (bie) nieprawuo.
Unreblid), adj. nierzetelny, niesowny, niepo-

czciwy, eigentl. unehrlich.

Unreblichf eit, f. (bie) nierzetelno, niesowno,
niepoczciwo, eig. Unehrlichkeit.

Unregelmäßig, adj. nieforemny, nieregularny.

Unregelmäfjigfeit, f. (bie) nieregularno, nie-

foremno.
Unreif, adj. niedojrzay, niedostay, SBj., aud)

toohl niedorzeniay, $r. * Sßoln., Sßarfd).; fig. nie-

dowarzony, a, ni 5. S3, dzieo niedowarzone,
L.; cf. niewytrawne, L.

fin Unreifer, m. niedowarek, g. rka, niedo-

warzony czowiek, L.
Unreife, f. (bie) niedojrzao, *niedorzeniao.
Unrein, adj. niecbdogi, nieschlujny, plugawy.

@id) unrein machen zwala si, pokaia si;
cf. posmoli si, zesmoli si, zbrudzi si,
spaskudzi si; cf. pokita si eig. SJJoblachifd),

bon fleinen Äinbern k. ©en Unreinen ift nichts rein

nieczystemu wszystko nieczyste; cf. pokala-
nym niemasz nic czystego.

Unreinigteit, f. (bie) nieczysto, plugastwo;
brudy pi.

Unreinlich,, adj. nieochdony, niechlujny, nie-

cbdogi.
Unreinlichfeit, f. (bie) nieochdono, nieoch-

dóstwo, niechlujstwo, n.

Unrichtig, adj. mylny, nierzetelny, faszywy,
niewaciwy, nieprawdziwy, sfaszowany, nie-

dokadny, niesprawiedliwy , bdny, uchybny,
cf. opaczny. (Sj. O chimii ma opaczne wyo-
braenie, (a). 3Mefe Ufjr geht unrichtig zegarek
ten nieregularnie (niedobrze, le) idzie.

Sj. có moe by za illuzya, gdy aktor zdaje
si wyprasza kade sowo od suflera i te

nawet czsto uchybnie powtarza, (a).

Unrichtigfeil;, f. (bie) mylno, farsz, bd, 0-

1113 ka, uchybieuie, nierzetelno, niedokadno,
niewaciwo, niesprawiedliwo (miary).

(Sr. w przypadku zaj mogcego sporu o nie-

dokadno miary i wagi (a).

Unruhe, f. (bie) niepokój, niespokojno, zabu-
rzenie, zamieszanie, er. Unruhe in ber Äirche ftif*

ten uczyni zamieszanie w kociele bon Maho-
met, Dambr. 78, 2; Sr- za Augusta uspokoiy
si wewntrzne rozruchy i wojny w Pastwie
Rzymskim, Dm br. ©.29; cf. niewczas, wzru-
szenie, rozruch, zawierucha, trwoga, zakóce-
nie, zawichrzenie, burda, ambaras. &. przyjm
mi do siebie niech tu miedzy lasy zo na
chwile troski i niewczasy, PK. 184; cf. kopot;
Sr. wybaczcie nam kopot który wam sprawia-

my, FW.
3Me Unruhe in ber Uhr wos w zegarze, spr-

yna, L., ober bielmehr kolibnik, g. a. (£8 bra=

eben Unruhen 0U8 wybuchny zawichrzenia, (a).

6j:. korzystali ssiodzi z wewntrznych naszych
zaburze, Nieme.— beS (Set»iffen8 grzyzienie ober ugryzienie su-
mnienia; cf. *ugrzyzki, beffer zgryzota, skru-
puy sumnienia; — be8 ^erjenS trwoga serca.

6id) bergebenS Unruhe machen próno si kopo-
ta. Stäche mir feine — nieuprzykrzaj ober nie-

naprzykrzaj mi si.
Unruheftifter, m. (ber) burzyciel, wichrzyciel,

wichrzyeb, podegacz niezgody, (a); burda»
cf. kótnik, eig. 3änfer» haasownik, niespokojnik.

Unruhig, adj. niespokojny, burzliwy, cf. dziki

eig. toilb.

er. od pocztku Sierpnia 1821 cinano tu nie-

wielu Greków, ale za to Turków, a najwi-
cej Janczarów burzliwych, (a).

Unruhig machen niespokojnym uczyni; cf. trwo-y kogo, nieda pokoju komu. er. Itmrum

bift bu fo unruhig? dla czegoe tak niespokojny;
cf. bibl. przecze sob trwoysz?
35aS Sanb toirb unruhig kraj w poruszeniu; cf.

bibl. porusza si ziemia, wzrusza si ziemia.

2>ie 3unge ba8 unruhige Uebel, bibl. jzyk nie-

okrócone ze.
Unrühmlich, adj. niesawny, niechwalebny.
Un8, fann ber J)atib unb Slccufatib fein nam, nas.

er. ba8 gehört un8 to do nas naley, to nam
przynaley.

<
SBa8 toollt ihr un8 fagen có nam

chcecie powiedzie? er bat un8 betrogen on nas
oszuka.

Unfdglid), adj. niewypowiedziany, niewymowny.
eine unfctglidje Sfflenge niewypowiedziana moc, j.

83. ludzi; cf. niezliczone mnóstwo.
Unfanft, adj. nieagodny, nieletki; ef. B. niemi-

y, przykry, mocny, cf. niedelikatny.
Unfauber, adj. unrein, unreinlich, niecbdogi, nie-

czysty, cf. brudny.
Unfauberfeit, f. (bie) nieochdóstwo, niechlujno.
— ablegen odrzuci plugastwo.

Unfchäblich/ adj. nieszkodliwy, bezszkodny. ej.
ze bez8zkodnym zrobione, (a).

Unfchdblichfeit, f. (biej nieszkodliwo.
Unfchatjbar, adj. nieoszacowany, nieprzepaco-

ny, nieoceniony, SB3., ej. nieprzepacona rosa,
P. K.

Unfchät?barfeit, f. (bie) nieoszacowano.
Unfcheinbar, adj. fein glänjenbeö lebhaftes SInfehett

habenb, niepozorny, niewydatny, j. SS. kolor
ciemny; nieznaczny.

Unf cheinbarfeit, f. (bie) niepozor, g. u, niewy-
datno; cf. fig. skromno. '

Unfchicflid), adj. nieprzystojny, nieprzyzwoity.
er,, nieprzyzwoite i nieuczciwe arty, S.P., cf.

nieforemny, f. ungereimt, nieszykowny.
Unfchicflichfeit, f. (bie) nieprzystojno, nieprzy-
zwoito.

Unf chi ffbar, adj. niespawny, nieeglowny.
Unfdjiffbarfeit, f, (bie) niesprawno.
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*llnfd)Iarf)tig, przewrotna', wyrodny.
Unfchlitt, n. oberb. für Salg, rój, g. oju. Sc. ja
wymówi sadlo ja wymówi sonina, ale tego
nieszczsnego oju, ja nie wymówi fd)cr$mei|"e

ftutr bie "Sermedjfelung bró linb i.

llnfdjlnffig, adj , wahajcy si, niezdecydowany,
rozdwojony na Umyle, wtpliwy} cf. niedeter-
minowany, nieudecydowany.

llnfdjlüffiqreit, f. (bie) wahanie si, cf. wtpli-
wo, niedeterminacya.

Unfcfjmacfhaf, adj. niesmaczny, niesmakowity.
UufdjmacTbaftigfctt, f. (bie) niesmaczno, nie-

smakowito, niesmak, g. u.

11 n f cf) 6 II , nieadny, niepikny.
Unfrhulb, i. (bie) niewinno. Sr. dzieci^bez
niewinnoci jest to kwiaiek bez zapachu,
©fine 4?uiibe in — roafdjen umy w niewinnoci
rce.

Ullfchulbig, adj. niewinny ober nlewinien, nie-
winna, niewinne; ein uiifcfjulbigcö ©efchöpf (bcf.

ironifcb) niewinitko!
2) — für unfdjäblid) nieszkodliwy; ein tinfdjul»

bigeö Samm niewinny, cichy baranek.
Unfdjmer, adv. bez trudnoci.
Unfegen, m. (ber) niebogosawiestwo, prze-
klctwo.

Unfelbftftnnbig, niesamontny; — nie.

Unfelbftftüubigfeit, f. (bie) niesamoistno, nie-
zaleno.

Unfelig, adj. niezbawienny, nieszczsny, *nie-

szczesny, potpiony (bibl.)

Unfeligfeit, f. (bie) niezbawienno, nieszczcie,
potpienie, nieszczsno.

Unfcr, Pron. nasz, a. e; 2) — , ber gen. PI., nas.

S$. unfer einer jeden z nas; SJJr.^oln z naju, al»

lein utiterfcheibe jeden z naszych; l)er Unfrige nasz,
*naszyniec, g. ca, blini, eig. ber 9iad)fie.

Unfer grauen SKeifjraud), f. äRecrinermtith.

Unfer lieben grauen ^jänbe f. ^eiratbbblume.

Unfer lieben grauen ©djul; f. grauenfdjuh, curo>ai=

feber.

Unferthalben unfertiuegcn, um unfertroiKeu dla nas,

z naszej przyczyny.
Unfidjer, adj. niebezpieczny i 2) — ungeroijj nie-

pewny, omylny, zawodny. G8 ift a((ent()albcn

— wszdzie niebezpieczno.

tlnfirherjeit, f. (bie) niebezpieczestwo, niepe-

wno, eig. Ungerulfjheit.

Uufirbbar, adj. niewidzialny, bietueilen aud) nie-

widomy. 6id) — machen zrobi si niewidzial-

nym; 2) fcherjroeife für: berfdjlmnben znikn? cf.

fig. fcherjlueife poszed do asa na grzyby, L.; cf.

umkn, zwdrowa, L.; cf. poszed we djaby.
Unfid)tbarfeit\ f. (bie) niewidzialno.
Unfid)tbarlid), adv. niewidzialnie.

Unfinu, m. [ber] bezrozum, niedorzeczno, duby;

Sj. dla odmiany zabawy przywouje on niekie-

dy bajarzów. Ci mu duby o strachach, upio-

rach, duchach, rozbójnikach, czarodziejstwach
powiadaj, iSP.; cf. durno, nierozum, gup-
stwo, 'szalestwo, waryacya. fiauer Unfinn re=

ben nic do rzeczy prawi, Krak.« same gup-
stwa baja, bez sensu gada, majaczy.

Unfinnig, adj. nierozumny, szalony, niedorze-
czny.

llnfinnigfci, f. [bie] szalestwo, wcieko, eig.

ga bart, Sollhcit, SBulh.

Unfinnlid), niezmyslowy.
Unfittig, adj. nid)t f:ttfam, nieobyczajny.
Unfiltlid), adj. niecnotliwy, niemoralny.
Unfittlichfeit, f. (bie) nieobyczajno.
Unforgfam, adj. niedbay, nletroskliwy.

Unforgfamfcit, f. (bie) niedbalstwo.

Unfrige, (ber, bie, baft) nasz, a, e.

Unftöt, adj. unruhig, unbefanbig niespokojny,- po-
chy, niestay, niestateczny, nietrway; cf. lu-

Jacki; cf. bdny, beffer bdliwy, ob. obdny.

Sr. P. K. bdn myl obraca na róne stro-
ny, 27.

Sj
;

unftiit finb bie SEritte niepewne s drogi.
Unftätigfeit, f. (bie) niespokojno, niestao.
Uuflfitfraut, n. f. Staute, roilbe.

Unftatthaft, adj. nie do przypuszczenia, SBj, nie-
dopuszczalny, niegodziwy, eig. to co miejsca
mie nicmoe, czego dozwoli niemona.

Unfterbluh, adj. niemiertelny. Sj. unfterblid) mO>
d)en uniemiertelni.

Unftcrblirbfeit, f. (bie) niemiertelno.
Unftern, Unfall, m. (ber) ein luibrigeS ©djicFfal, za

planeta, nieszczcie, za przygoda, nieszcz-
sna gwiazda ober nieszczliwa godzina, klska.

Unfti aflid), adj. nienaganny, nieposzlakowany,
bez noty, niewinny; unftl äflicf)cr SSanbcl nieska-
zitelne postpki, nienaganne sprawowanie sie.

Unfhäflidjfcit, f. (bie) nienaganno, f.; bibl. bez-
winno, powcigliwo.

Unftreitig, adj. niezaprzeczony, bez sporu, nie-
wtpliwy; cf. adv. niezaprzeczenie, bez Wt-
pienia.

Unftreitigfeit, f. [bie J niezaprzeczono.
Uufünblid), adj. nlegrzeszny, bezgrzeszny} nie-
winny, eig. unfdjulbig.

Unfünblichfeit, f (bie) niegrzeszno, bezgrze-
szno; niewinno, eig. Unfd)U(b.

Un t a bel f) aft ,
adj. nienaganny, nieprzyganny, nie-

skazitelny, a, e.

Sg. nieskazitelna suba, (a); it. wiadectwo
nieskazitelnego sprawowania si przez cig
suby, (a).

Untabelfjaftigfcit , f. (bie) nienaganno.
Unia bel ig, adj. nienaganny, w niwczem nicpo

.szlakowany, (a).

Uuhiuglid), adj. niezdatny, niegodny, niedon
llntauglichfeit, f. (bie) niezdatno, nieprzyd
tno.

Unten, adv. loci, ©egenfato bon Oben, na dole, na
spodku, pod spodem, niej. Son unten (Ul od
dou, od spodu, ©anj unten u dou samego, MS-,
na dnie, w dnie, eig. im Sioben.

Unten liegen na dole lee; unten anbinben pod-
wiza poniej , unten tjinfliefjen pyn poniej,
podcieka. Oben unb unten wyej i niej. SSon

oben biß unten od góry do dou.
llnrenanfiken niej siedzie, siedzie na posie-
dli iem miejscu.

Unten loegfreffen podgryzywa, podgry. SSon

unten auf z dou, od spodku, od spodu. 83ou

unten auf bienen od najniszego stopnia suy.
SBotl unten anfehen z pod oka ober z podetba pa-

trze na kogo, zmierzy kogo oczyma od nóg
do gowy.

Unter, Praep. regiert im 3>euffehcn te naehbem e6 bie

Sulje an einem Órt ober eine Skrocgung mohin auö»

jubrüdfen hat, ben dat. unb acc. , pod; — einer Sl u*

Sal)l pomidzy, midzyi (bem ©rabc nad)) cf. ni-

ej kogoj Sj. suszno rozkazuje mi wyzna,
e w wielu wanych rzeczach niej Niemców
stojeiny, (a).

Unter bem Fimmel pod niebem; unter bie Rügen

ftellen pod oczy, na oczy, przed oczy co wy-
stawi; unter SBaffer ftchen w wodzie sta, wo-
d zalanym by; unter und midzy nami. Gö
gcfdneht nichts neueö unter ber Sonne niemasz nic

nowego pod socem, J5reb. ©Ol. 1, If).

Stroaö unter bie üeute bringen roznie co midzy
ludzie.

einem emxiö unter bier Singen fagen mówi komu
co midzy czterema oczami, we cztery oczy,

bez wiadków, — sam na sam. Unter ber -fcanb,

b. i. hcimiid) pokryjoulu, potajemnie, cichopkiem,
cichaczem, Stlini« unter ben #anbcn haben, b. i.

baran arbeiten mie co pod rkoma, by czem
zajtym, zatrudnionym, pracowa nad czm,
robi przy czerni Sr fa(j unter mir siedzia po-

i
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niej mnie, podemn. Du bift roeit unter if)tn

ty niszy od niego, ty daleko od niego. Uti=

ter jtoanjig Shaiern fanu id) eg nct)t geben od dwu-
dziestu talarów da tego «ie mog ob. taniej

ni za dwadziecia tali. ftinber bie ba jroeiiährig

unb Darunter waren, SMatth. 2, IG, dzieci (dziatki)

ode dwu lat i niej. Dag foil unter une bleiben

to zostanie miedzy nami. Gr roar mitten unter

mi3 w porodku nas by. Unter Sßegeg w
drodze.

Unter ber {Regierung beS Aaiferó 91. pod panowa-
niem, za panowania Cesarza N. Unter Stud

niej zera; pod zero, Osiski. (Stroag unter bie

$üfje treten podepta, zdepta co nogami. Unter

©egel gehen i pod agle. Biele Äöbfe unter ei*

neu «&ut bringen wiele gów pod jeden daszek
zgromadzi, pod jeden kapelusz umieci. SBer

fid) unter bie Srciber meugt, ben treffen bie Scbroeine

kto si midzy slodzy sodziny ober beffer otr-
by miesza tego winie zjedz ober por.
Unter bem dfien, Srinfeu ftatt wnhrenb beg gffeng

K. podczas jedzenia, picia, unter ber 3cit = in=

jroifcben tymczasem.
Uwaga: Co do zoonych z unter ob. uwag
pod lieber.

2) —, adv. j. §3. mit unter pomidzy czem,
wspólnie, pospou, w kupie, midzy innemi,

z drugiemi. «Wit unter laufeil z drugiemi si ra-

zem mieci. älcitunter giebt eö nod) efjvlidje Seilte

trafiaj si midzy niemi i poczciwi ludzie;

zdarzaj si czasem ober pomidzy innemi i

poczciwi ludzie.

Untere, (ber, bie, bag) spodni, ia, ie, dolny ober

niszy, cf. podrzdny, cf. stowarzyszenia pod-

rzdne, (a) 5 podwadny, j. S3, urzd podwa-
dny, bie untere S3cbörbe.

Der Untere im Äartenfpiel, berSSube ninik, walet.

Unterfte, (ber, bie, bag) najniszy, a, e, poledni.

Dag Dberfte gu unterft teuren przewróci wszy-
stka na opak, do góry nogami.

Unterabtfjeilung, f. (bie) poddzia, SP.; subdy-
wizya.

Unterafern, v. a. podora.
Unterabmual, m. [ber] Podadmira, g. a, zast-

pca Admiraa, Wiceadmira.

Unterarm, m. (ber) podpacha.
Unterärmel, m. (ber) podrkawek.
Unterarzt, ni. [ber] podlek&rz.

Unterauffefjer, m. (ber) poddozorca, (a).

Unterbau, m. (ber) fundament, g. u, podbudowa-
nie.

Unterbaud), m. (ber) podbrzusze ober podbrzu-
szek.

Unterbauen, v. a. podbudowa.
Unterbeamte, m. [ber | urzdnik niszy, SBj., po-
durzdnik, g. a, podofieyalista.

U.nterbefehlgbaber, m. (ber) podnaczelnik.

Unterbefjórbe, f. (bie) wadza nisza.
Unterbett, n. (bag) piernat, g. a, spodnia pierzy-

na, sßr.=^oln.

Unterbin ben,, v. irr. a., Imperf. id) — , er banb
miter, Conj. bafj id) — , er unterbänbe, Part. prt.

unterg.ebunben podwiza co, podwizywa.
Unterbinbung, f. (bie) podwizanie.
Unterbleiben, b. i. ungefebehen bleiben , v. irr. n.

m. f. (nnterblieb, unterbleiben) pozosta sie, nie

przyj do skutku.

Unterbrechen, v. irr. a., Pre. id) unterbreche, bu
unterbriebfr, er unterbricht, Imperf. id) — , er unter*

brad), Conj. bafj id) — , er unterbräche, Imper. un=

terbrid), Part. prt. unterbrodjen podama. Seman*
beö Drohungen unterbrechen czyje fu ki w poy
ucina, Orl. 21. gerüßhnlid). 2) — fig. przery-
wa, przerwa. Die Ruhe unterbrechen spokojno
naruszy, ^emanbeg 9tebe unterbrechen przer-
wa komu mow; przeamany porzdek, (a).

Unterbredjung, f. (bie) przerwanie.
Unterbreiten, v. a. podesa, podciela.
Unterbringen, v. irr. a., Imperf. id) — , er brachte

unter, Conj. bafj id) — , er unterbrächte, Part. prt.

untergebracht, przenie ober zanie co (pod) ob.

na jakie miejsce.

2) — , umieci, lokowa, pomieci, uloko-
wa, opatrzy, wypatrzy miejsce na co, po-
stanowi, zamieci.
Sj. 240 zotych w dobrach Steklinku zamie-
szczone, R8.
Unter Dach — umieci co pod dachem.

Unterbringen, n. (oag) f.
verb. cf. przytulenie.

Sr. niech bydo i drób ma naleyte przytu-
lenie , Kr fi. PP. 257.

llnterbrod)en, Part. przerwany, uszkodzony, j.

S3, poykanie uszkodzone, DD.
Unterbeffetl, adv. tym czasem.
Unterbrucfcn, v. a. (tr.) wydrukowa u spodu.

Unterbrücfcn, v. a., (untr.) bie Sntftefjung, ben Slug*

brud), bie gortbauer einer ©adje mit ©eroalt hin»

bern, bef. ing geheim unb of)ite ©eräufd) tumi,
przytumi, przydusi, 3. 58. gos, Fel.
Den (Scbmerj ber Trennung im .berjen ~ tumi
al w sercu z rozczenia, Kraj. Die SBaf)i'=>

beit — tumi prawd. Górnicki.
2) — , einen an ber grlangung beffen, roag er nad)

Siecht unb 23illigfeit forbem faun, rjinbern uciska,
uciemia, gnbi, ciemiy, trapi, drczy,
podbi, gnie. 3) (tr.) wycisn u spodu.

Unterbrurter, m. (ber) gnbiciel, m. g. a.

Unterbriicf ung, f. (bie) tumienie, przytumienie}
2) — , uciskanie, uciemianie, podbicie, ciemi-
enie, gnbienie, ucisk, utrapienie, drczenie;
cf. B. zniesienie.

Untere, (ber, bie, bag) dolny, spodni, niszy; pod-
rzdny, a, e.

©$. untere Stollen ftnelen podrzdne role grywa,
(a)

f. oben.

Untere gen, v. a. zabronowa.
Untereinanber, mipdzy sob, miedzy siebie; —

laufen pomiesza si. ©ich untereinanber bergeben
wzajemnie sobie darowa, jedni drugim odpu-
szcza maj. Untereinanber mengen pomiesza co
pospou (wespó). Untereinanber roerfen porzuci
co na kup.

Untereinnebmer, m. (ber) podpobórca. .

Unterfahren, v. irr. a. ni. f,
Prs. id) fahre unter,

bu fäbrft — . er fährt—, Imperf. ich fuhr—, eonj.
bafj id) unterführe, Imper. fahre unter, Part. Prt.
unter gefahren podjecha pod co; 2) v. a. podwo-
zi, — wie pod co.

Unterfangen; fid) v. irr. r. Prs. id) unterfange mid),

bu lmterfängft |bich, er unterfängt ftd), Imperf. id)

unterfing mid), er — fid), Conj. bafj id) mid) —, er

fid) unterfinge, Imper. unterfange bid), Part, Prt.

fid) unterfangen podj sie czego, odway si
Ha co, omieli si, przed si bra, zaczyna.
3d) roili mid) nicht unterfangen nie bior tego na
siebie, niepodejmuj si tego.

Unterfangen, n- [bag] podejmowanie si czego,
miae przedsiwzicie.

Unterfaffen, v. a. uj z dou, (pod pachy).
Uuterfetbberr, m. [ber] hetman polny; podna-

czelnik.

Unterförfter, m. (ber) podleniczy, g. ego.
Unterfutter, n. (bag) podszewka.
Unter füttern, v. a. podszywa, podszy, Fut.
—szyj.

Untergang, m. (ber) ber Sciebergang bon ber Sonne
unb ben ©fernen, zachód, g. u. 2) — , ba6 Sluf-

hören beg Dafeing eineg Dingeg; ingleichen bie 3cr=>

ftorung ber äroetfmäfjigen Drbnung ber Sheile eineg

Diugeg zginienie, zaginienie, zguba, upadek,
g. dku, ruina, zatracenie, zburzenie^ ostatnia
fonia, zagada; cf. mary, PI. fig. L.
Der Untergang ber (Sonne zachód soca. Dec —
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cineö SReid)eö upadek ober zguba kraju« cf.

Duibr. wielkich miast i Królestw spustosze-
nie; cf. polityczna zagada ojczyzny, DD.
Der — ber Sprad)e zagada mowy, Ca). Ser —
ber SBctt zniszczenie wiata.

Untergtboube, n. (bab) dolna cz budynku.
Untergeben, v. irr. a., Prs. id) "untergebe, Du mu

tergiebft, er tintergiebt, Imperf. id) —/er untergab,

Conj. ba9 id) — , er untergäbe, Imper. untergieb,

Part. Prt. untergeben, fig. podda pod moc czyja,
poruczy, poleci.

Untergebene, m. (ber) podlegy, podwadny, a,

e; (fr,, kada zwierzchno ma na podwadne
sobie urzdy baczno dawa, (a).

Unergebung, f. (bie) poddanie.
Untergegangen, Part. zeszy, zaszy, w przepa
pogrony, zburzony, zgadzony, wytpiony.

Untergehen, v. irr. n. m. f., Prs. id) gehe unter,

Imperf. id) — , er ging unter, Couj. baj) id) — , er

unterginge, Part. Prt untergegangen zaj, zacho-
dzi, Fut. zajd. DaS Sd)iff ging unter okrt
zaton.
—, fjg. aufboren, jerßört treiben przesta by, ko-
niec wzi, zapa, zagin, zniszczonym by.
Die Sonne ging unter soce zachodzio. Sollen

mir gar untergeben izali do szcztu wytraceni
by mamy?. hr SHame roirb untergeben imi ich

zginie. Sie geben unter niszczej i gin. Die
äßeli roirb untergeben wiat zaginie; cf. jakby
zgin miao przyrodzenie, Krs.
3n Sünbcn untergeben w grzechach zagin, grze-
szc zginie czowiek. Die Stabt ift untergegan*

gen miasto zagino, znikno, zapado miasto;
cf. miasta i wielkie pastwa umieraj, P.
K. 427.

Untergeben b, zachodzcy, nikncy.
Untergeorbnet, podrzdny* 3emb8. S3efef)len —
podwadny, a. e, podkomendny, podrozkazowy,
cf. pod wadz. (Sr. trzeba iby jedni byli

przeoonemu a drudzy pod wadz, Krs. PP.
287. Die äflittel muffen biefem 3rofd" untcrgeoibiiet

fein te rodki powinny temu celowi podlega,
©D-; podrzdne rozumowania (a), Sr,, urzdy
podwadne, (a)} cf. pod czyj dyspozycy zo-
stajcy, 8ubordynowany. $. osady s dla

Francyi przedmiotem drugiego rzdu, (a).

Sr,. Huski jzyk obejmuje jedne gówn mow
Wielko - Rossyjsk i niektóre podrzdne, z
których najwaniejsz jest Maorossyjsk etc,

Sinbe im rys histor. literatury Grecza, 1823.

Untergerid)t, n. (ba8) sd niszy.
Untergefcboben, adj. podrzutny, podszyty} ein—es Äinb podrzutek f. unterfd)ieben.

Untergeftell, n. (bao) spodek (sucy za pod-
staw).

Untergeroebr, n. (ba6) f. Seitengcroebr.

Untergraben, v. irr. a., Prs. id) untergrabe, bn —
gräbft, er -gräbt, Imperf. id) — , er untergrub,

Conj. bafj id) — , er —grübe, Imper. untergrabe,

Part. Prt. —graben podkopa, podry.
2) —, Pg. insgeheim nad) unb nad) an ber 3" 5

nid)tung, an bem Umfturj einer Sad)e arbeiten, j. 83.

jemanbeS Qjlücffeligfeit untergraben podkopa czyje

szczcie, ruinowa ober zepsu je, doki ko-
pa pod kim.

Untergraben, Part. podkopany.
Untergrabung, f. (bie) podkopanie.

Unterhalb, Praep. (eineö DrtS reg. ben gen.) auf

ber untern ober aud) tiefer gelegenen Seite na dó,
na dole, poniej czego.

Cr,, unterhalb ber Stabt poniej miasta.

Unterhalt, m. (ber) utrzymanie, wyywienie, ali-

menta, Pi. Der — ber Seilte unter Sßcgeö wikt lu-

dzi w drodze, Doc. Den — fld)crti {zapewni
komu los, (a).

Unterbalten, v. irr. a., Prs. id) unterhalte, bu un«

terhältft, er —hält, Imperf. id) — , er unterhielt,

Conj. bafj id) — er unterhielte, Imper. unterhalte
Part. Prt. unterhalten ywi, wyywi, wyy-
wia, utrzyma, utrzymywa, chowa.

2) Sid) mit Semb. —, ein ©efpräd) — , rozma-
wia, bawi si z kim. Sinen — bawi kogo.

3) —, (trennbar) Prs. ich r>a(te unter, Imperf.
id) — , er bielt unter, Conj. bafj id) — , er unter«
Ijiele, Imper. halte unter, Part, Prt. untergebalteu
trzyma pod czem, podstawi.

Unterhalt enb zabawny, a, e, zajmujcy, ba-
wicy.

Unterl)alt8gelb, n. (ba8) pensy a alimentarna,
Bhsz.

Untei'baltung, f. (bie) utrzymywanie. 2) rozmo-
wa; zabawa.

UnterhaltungSfoften, pi. koszta utrzymania.
Unter ban belli, v. a. ukada si, uoy si,
traktowa, negocyowa, czyni z kim, toegen
eta», o co; cf. rokowa.

Unterhänbler, m. (ber) traktujcy z kim o co,
porednik, negocyator.

Unterbanblung, f. (bie) rokowanie, g. ia, Nieme.
J. z Tczy na» negocyacya, ukadanie si,
traktowanie, ukady, pi. czynienie z kim o co.
Sj. Sr trat in — wszed w ukady, SRS. Bon
griebenSuiiterhaiiblungen mar nod) nichts au böten o
ukadach pokoju nie byo nic sycha, (a).

Unterhauptmann, ro. (ber) podkapitan, g. a, cf.

setnik, wicekapitan, B.
Unterbaue, n. (baS) ber untere Srjetl eines Kaufes
sam dó domu, cz jego przyziemna, dolnacz domu. 2) — , izba nisza parlamentu
Angielskiego.

Unter l)e fen, PI. spodnie drode; cf. modzie
Uberbefen, podmoda.

Unt erbem b, n.(baó) podkoszula, spodnia koszu-
la, podkoszulek.

Unterböten, v. a. podkopa, podgrzeba, pod-
nurtowa, podmuli, wydry od spodu.

Uiltcrbolj, n. (ba8) niskopienne drzewo, chróst,
g. u.

Unterbofen, Pi. gatki, PI. g. gatek, gacie.
Unterirbifd), adj. podziemny. Sin unterirbifd)er

83au unter bem ©ebäube eineö anbern pieczara pod
budynkiem cudzym, Bohusz.

Unterjochen, v. a. ujarzmi, podbi, pognbi;
Sjc. rade Baszów zoy, jakby pognbi i

znie chrzeciany, Krs.; podgarn
, 5. S3,

wiat cay, Aut.
Unterjochet/ m. (ber) gnbicie!, ujarzmicie!, pod-

jarzmiciel.

Unterjochung, f. (bie) podbój, g. oju, ujarzmienie,
gnbienie,' ciemienie. Sr,, dzieje wiata uka-
zuj nam nie mao przykadów wielkich pod-
bojów, Surowiecki roczn. 17. pag. 166.

Unterfämmerer, m. (ber) podkomorzy.
Unterfanjler, m. (ber), podkanclerzy.
Unterfehle, f. (bie) baS Unterfinn podgardlek, g.

dlka, podbródek, g. dka.
Unterteilner, m. (ber) podpiwniczy.
Unterfiefer, m. (ber) dolna szczka.
Unterfleib, n. (bae) ein ÄleibungSftucf roelcheS man

unter einem anbern trägt suknia spodnia, aud) to obi

upan. 2) — , bcf. SBeftc unb ©einfleibcr kamizel-
ka i spodnie.

Unter Fod), m. (ber) kuchta.
Unterfommen, v. irr. n., Prs. id) fomme, bufommft,

er fommt unter, Imperf. id) —, er fam unter, Conj.
baj) id) —/ cv iinterfäme, Part. Prt. untcrgefommcn,
by umieszczonym, podzia si gdzie oberzna-
le miejsce. — umieszczenie, posad, wrazi
si gdzie j unterfommen laffen przyj kogo w
dom.

Unterfommen, n. (bno) miejsce, umieszczenie,
posada; przytuek, schronienie) cf. stanowisko.
Sr,, e w miasteczku dobrego stanowiska zna-
le nie byo mona, wraz z nim zajechaem
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na plebania, Krs. PP. 367. <Sr. h)ir fachen ein

Unterfommen szukamy schronienia, miejsca;

chcemy sie gdzie wrubowa, Trbecki.
Unterfönig, m. (ber) namiestnik królewski,

*podkról, wicekról.

Unterfötfjig, adj. unter ber Dberflarf;e mit ©iter ber«

fehen zaropiay, ropa zaszy.
Untertrieben, v. irr. a., Imperf. id) — , er froch

unter, Conj. bag ich —, er unterfvöche, Part. Prt.

untergefrochen podle, podazi, Fut. poda,
podczogn. -

Unterlage, f. (bie) podkadka; podoga, podwa-
lina, przycie, f.* ober przecio, f., ob. przecie,

f., cf. podciaka.
Unterlagehßljer, Pi. podszewka, 9t@.

Unterlanb, n. (baS) kraj dolny.

Unterlag, m. (ber) opuszczenie, zaniechanie, za-

niedbanie. Ohne — bez przestanku, bez ustan-

ku, ustawicznie.

Unterlaffen, v. irr. a., Prs. ich unterlaffe, bu unter»

läffeft, er unterlägt, Imperf. ich — , er unterlieg,

Conj. bag ich — , er unterliege, Imperat. unterlaffe,

Part. Prt. unterlagen poprzesta, zaniecha, *po-

niecha, zaniedba, omin, opuci. (S$. ich

faim nicht unterlaffen, 3bnen mein Compliment ju

machen nieroogem omieszka ob. omin oddania

mu powinnego uszanowania.
Unterlaffung, f. (bie) opuszczenie, zaniechanie,

poprzestanie, zaniedbanie.

Unterlaffungßfünbe, f. (bie) grzech z niedbal-

stwa, B; cf. grzech opuszczenia, ©bbt. 284,

o pp. 83egehung8fünbe grzech dopuszczenia ober

grzech uczynkowy. (Sr. grzechy opuszczenia
gorsze ni grzechy dopuszczenia.

Unterlaf, f. (bie) ciar na spodzie (okrtu).

Unterlaufen, v. irr. n., Prs. id) laufe, bu laufft, er

läuft unter, auch ich unterlaufe, Imperf. ich —, er

lief unter, auch unterlief, Conj. bag ich — , er unter*

liefe, Imperat. laufe unter, auch unterlaufe, Part.

Prt. untergelaufen, auch unterlaufen podbiedz, pod-

biee; auch act. einen — podbiedz kogo mit un=

terlaufen, b. i. unter mehreren befferen 25ingen_eben«

berfelben Slrt unbemertt bleiben wkra sie midzy
innemi, wmiesza si, przemkn si, wemkna
si , wpa , trafia si. fjj. ba8 luge ift mit

83lut unterlaufen oko krwi zaszo, krwi oczy
zaciekaj, krwi nabiegy.

Unterleber, n. (ba6) spodnia skóra.

Unterlefje, f. (bie) im gemeinen Sehen: bie Unter»

lippe spodnia warga, dolna warga.
Unterlegen, v. a. podoy, podkada, cf. unter«

fchieben podszywa. (Sj. piszcy o poezyi po-
chwyciwszy od teoretyków — wyrazy klassy-
czno i romantyczno podszywaj pod nie

wasne swoje wyobraenia, Mick, in ber S3or=

rebe ©. Xli.
35er «£ienne (Sier unterlegen podsadza pod kokosz,
podoy jaja pod kur, nasadza kokosz, .

Untergelegt podoony.
Unterlegen, Part. b. unterliegen.

Unterlegung, f. (bie) podoenie, cf. podkadanie,
podkadywanie.

Unterlehrer, m. (ber) podnauczyciel, nauczyciel
niszy.

Unterleib, m. (ber) spód ciaa, Dz. zdr.; ywot,
brzuch, g. a.

Unterleibe franfheit, f. (bie) choroba brzuszna.
Unterliegen, v. irr. n., Imperf. ich — , er lag tm«

ter, auch unterlag, Conj. bag ich — , er unterläge,

Part. Prt. untergelegen, auch unterlegen podlega,
ulega, podledz, uledz. 2) (untrennb.) unterbrücft,

überrounben roerben znkanym by, zwycionym,
poraonym zosta. (Sr. er unterlag nicht ber Ser«

fuchung nie da si zwyciy pokusie. (Sic.

roenn id) unterliege, fo hilft mir ©ott gdy upadn,
Bóg mi dopomoe; cf. bibl. gdym uciniony,
wspomaga mi Bóg.

Unterlieutenant, m. (ber) podporucznik, g. a.

Unterlippe, f. (bie) warga dolna, — spodnia.

Unterlotfe, m. (ber) rotmaczyk, *dobijacz, g. a.

Unterm ftatt: unter bem.

Untermann, m. (br) ninik, g. a, kinal, g. a,

eig. (Sicheln ober «g>erj untermnnn. 2) stojcy w
szeregu po lewej rce kogo.

Unter mag, n. (bag) ba8 (Sinmag, gruchtfdjrumpf, b.

i. baSjenige, toaö ba8 ©etreibe unb anbere SBaaren

burch (Sintrotfnen ober (Sinfchrumpfenan bem boria.en

SRage berlieren, niedomiar, SBj , niewymiar, nie-

wymierzenie si, ubytek w mierze.

Uutermauern, v. a. podmurowa.
Untermengen, v. a. wmiesza midzy co, zmie-
sza, przymisza, zamiesza czego do czego.

Unterminiren, v. a. podminowa co, miny kopa
pod czem, podkopa, podkopywa, podsadzi mi-
nami.

Unteimifd)eu, v. a. pomiesza, wmiesza, przy-
misza.

Unternähen, v. a. podszy.
Unternehmen, v. irr. a., Prs. id) unternehme, bu

unteinimmft, er unternimmt, Imperf. ich -, er un«

ternahm, Conj. bag ich — , er unternähme, Imper.
unternimm, Part. Prt. unternommen podj si
czego, podejmowa, przedsibra, przedsie-
wzi.
(Sr. wszystko za co si bior starzy, Budny.
(Sin unternehmenber äTtann, b. i. ein SOiann, ber gem
michtige £inge unternimmt, przedsibiorcy, (a);

przedsibierczy, L. im Gr. 1823, przedprzyim-
czywy, Stuff.; cf. miay, odwany czowiek; cf.

czynny, obrotny.

Unternehmen, n. (ba8) przedsiwzicie.
Unternehmer, m. (ber) przedsibierca, (a); an-

treprener, g. a.

Unternehmung, f. (bie) przedsiwzicie, podjcie
si czego, podejmowanie si, "impreza, usio-
wanie; cf. przedsibier8two, (a); cf. zawód} (Si.

pracujcie gorliwie we wszystkich poytecznych
zawodach, LSlt. ; cf. podwigi, przewaga.

Unternehmungggeift, m. (ber) duch przedsi-
bierstw, (a), — przedsibierczy.

Unternommen przedsiwzity.
Unteroffizier, m. (ber) podoficer, (a); untroficer.

Unterorbnen, v. a., podda, subordynowa.
Untergeorbnet poddany, zastosowany, podrz-
dny, podkomendny , subordynowany , L.

;
pod

czyj dyspozycy zostajcy, podwadny; j. 83.

kada zwierzchno ma na inne urzdy sobie
podwadne baczno dawa, (a).

Unterorbnung, f. (bie) poddawanie (czemu);
podwadno, subordynacya.

Unterpfanb, n. (ba8) fo biel ais *ßfanb, bod) auch

bon jkrfonen unb unbetoeglichrn Singen, toobon
Pfanb nicht geroohnlich ift, zastaw, g. u, zadatek,
g. tku, zakad, g. u., cf. hipoteka, fant.

(r. ich fe^e meine Ghre jum Unterpfanbe w zakad,
ci daj mój honor. Qx- masz w zakadzie serce
moje. Mio rkojmia cnoty i zaoga sodzia
prace dla blinich i Boga, Krs. Antimonachom.
6. 171.

Unterpfänblid), adj. zastawny, rkodajny, hi-
poteczny.

Unterpfarrer, m. (ber) podpleban.
Unterpflügen, v. a. podora, Fut. podorz.
Unterreben, fich, v. rec. rozmawia z kim, cf.

pomówi z kim, pogada z kim, .pogwarzy z
kim, $r.--35oln.

Unterrebung, f. (bie) rozmowa, *rozmowiny,
PI. L.

Unterricht, m. (ber) nauka instrukcya, nauczanie,
informacya; cf. owiata, j. S3, dzieci bierze
owiat w nauce religijnej i obyczajowej, f».
2)er (Sfementarunterrid)t, j. 23. nauczanie elemen-
tarne umiejtnoci zastosowanych do prze-
mysu, (a). Unterricht in etro. erteilen uczy czego.
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llntevrid) ten, v. a., Semanben roorin unterrichten,

naucza, UCZ3 czego, lekeye dawa.
2) — ,

— Don ermaß, Stacbricbt geben, uwiadomi
kogo. Sn") bin Don allem gut unterrichtet dosko-
nale jestem wiadomy wszystkiego, (a); cf.

dobrze jestem uwiadomiony o wszystkiein,
(a). 6r ift babon fd)on ttnterrid)tct on o tern ju
uprzedzony, N.J cf P. K. Juzem si (prawi) o
tern dobrze sprawi. 9cad)bem id) mid) babon ge<

hörig unterrichtet hatte a jakem si osucha le-

piej, pokazao si.
SBer unterrichtet ben 03eift beö .frerru? bibl. któ

docign ducha Paskiego. <Sid) unterrichten

laffen przyjmowa nauk, bra lekcye, b. Semb.
pobiera nauk u kogo.

linterrid)tcnb, adj. pouczajcy; pouczny.
Unterrid)tcr, ni. (ber) podsdek, g. dka.
Unferricbteramt, n. (baß) podsdkostwo.
Unterrinbe, f. (bie) im ©egenfatj ber obern SRinbe,

kora wewntrzna; cf. spodnia kora, dolna kora.
Unterrocf, m. (ber) spódnica, kiecka, L., poty-
kanka; spodnia suknia.

Untcrrórfdien, n. (bab) spódniczka.
U u t ci [a gen, v. a. zakaza, zakazywa.
Unterlagt zakazany.
Unterfagung, f. (bie) zakaz, g. u, zakazanie.
Unter faß, m. (ber) poddany, podlegy, wazal,

lennik.

Unter fat}, m. (ber) podstawek, podstawa, podnóe;
cf. podkadka. (fr,, somiane wyrobki, jakoto:
koszyki, podkadki, prawdy, 3^- —im loglfchctl

Schluß zdanie drugie.

Unterfd)ale, Untertaffe, f. (bie) miseczka, spo-
dek (od) filianki, niby podczarka.

Xlnterfcbarren, v. a. zagrzeba pomidzy co, ober

pod co.

Unterfcrjeiben, v. irr. a., Prs. id) unterfdjeibe, Im-
perf. id) — , er untevfehieb, Conj. bo9 id) — , er

unterfebiebe, Part. Praet. unterfdjieben, odróni,
rozrónia, rozeznawa, rozsadza. ©id) —
róni si.

Unterfcheibung, f. (bie) rozrónienie, rozezna-
wanie.

Unterfdjeibungöfraft, f. (bie) rozsdek, g. dku,
sia rozpoznawania.

Unterfcbeibungöjeicbcn , n. (ba§) znami pisar-

skie, znak rozdzielenia, znak pisarski.

Unterfdienf, ni. (ber) Podczaszy, g. ego.

Unterfdjcnfel, m. (ber") ber untere Jbcil be6 (Sehen*

fel6 aroifeben bem Änic unb bem eigentlichen gufje,

dolna cz uda, podudzie.

Unterfd)ieben, v. irr. a., Imperf. id) —, er febob

unter, Conj. bafj id) -, er unterfd)öbe, Part. Prt.

untergefchobcn, podsun , podszy ,
podrzuca,

podoy, podcibi, podkada; wkrci, fa-
szowa, podstawi, podrobi, wcibi.

(?£. dwudziesta czwarta Ksiga Iliady od

wielu krytyków uwaana za podoon, (a);

cf. podszywa. Cr. pod wyrazy klassyczno
i romantyczno podszywaj wasne swoje wy-
obraenia, Mick.

25er S3ud)frabe F ift im Slabonifdjen für einen an*

beru Suchftaben untergefchobcn litera P wcale nie

sowiaska, lecz za inn gosk podstawiona,

L.; cf. — wcihiona; Gj. cessya ta jest fa-
szywa i na szkod wierzycieli podrobiona,

91®. (Sine untergcfrbbbene jerfou osoba wdana,
Bhez.

llnterfcbiebung, f. (bie) podszycie, podstawienie,
podrzucenie, podrobienie, 3. Ö. — cessyi jest

wykazane, OKS.

Unterfd)icb, m. (ber) rónica, róno; cf. feiten

przedzia bom abflctf)ciltcn ffiaum. Gj ohne Unter

fd)ieb bez rónicy, bez braku. Cß ift fo ein hini"

mrirucler — roi jrofchcn Jag unb 9cad)t jest «ak
wielka rónica jak midzy dniem i noc; cf.

Gawronie miso zgadza si z kuropatw, jak

jedwab' z dratw , L.; cf. daleko ztd do
owad; cf. jest wielka rónica miedzy kiebas
i kiszk.

Untci fdiieben róny; unterfdjicben fein rónym by,
rozrónia si.

Unterfd)ieblid), adj. rozliczny, rozmaity, róny.
llnterfd)lud)tig. ad. f. beffer unterfcblägig.

Unterfchtag, m. (ber) bie 2fbtheilung cineö SRaumeß
burd) eine 3mifd)enmanb, przegroda, przepierzenie,
przedzia, g. u.

2) — , bie llnterfdjlagung, Unterfchleif, zatajenie,

podmjcanie, matactwo, przeniewierzenie.
Unterfdjlagen, v. irr. a, Prs-. id) unterfdjlage, bu

untcrfd)lag'ft, er unterfchlctgt, Imperf. id) — , er unter=

fd)lug, Conj. bafj ich — . ev untcrfd)lüge, Part.
Praet. unterfchlagen, etroaß roaß für einen Slnberu

beftimmt ift, heimlid) unb boölich für fid) behalten,

zatai co, zemkn, ukra, podmyca, przy-
tumi, zatumi, przydusi, zagmatwa, eb
ukrci. ©d)erjroeife : ein iöein unterfdjlagen nog
podstawi , podoy nog , przerzuci kogo
przez nog, przewin, przesadzi, L. Ginen
S3rief unterfchlagen przekra, zagmatwa ob. przy-
tumi, przej list; eigetltl. ift przej auffangen;
cf. skrci.

>

gin Jeftament, ©elber unterfchlagen,

testament, pienidze zemkn, skrci; cf. Stuff.

utai ober wykra, zlotiowa, SBarfd).

Unterfcblägig , adj. roclcbeß nur bon SBaffermüljlen

K. gebraucht roirb, j. SJ. ein unterfri)lägigcß äöaffer»

raD, roeld)eö burd) ben Stoß beö unten megfließenbcii

äßafferß in ©eroegung gefegt rotrb, podsibierny,
podolny; podoszewny, Stuff.

6iu unterfcbluglgeß 9tab walecznik, g. a; cf.

koo podsibierne, äßj., cf. skrzyüczaste (ober

skrzydlaste?).6ineunterfd)lägige(—fd)iäd)tige)3)tt"thle

korczak, korzecznik, waecznik, L.

Unterfchleif, m. (ber) baß Unterfd)lageu, ber <Sd)leid)=

hanbcl, przekadani na, ,}. ©. na komorach; cf.

przekradki, defraudaeya, podmycenie, 2) ma-
tactwo, oszukastwo, zmykanie, zemknicie,
tajemne chwytanie; naruszenie grosza publi-

cznego; cf. fftuff. majka. Unterfd)leife madjen prze-
krada, machlowa, przemyka. — im Spiele

paluszkowa, L.

Untcrfd)reiben, v. irr. a., Imperf. ich — , er unter»

fd)iieb, Conj. bafj id) — , er unterfebriebe, Part. Prt.

untertrieben, podpisa, gj. etroaß unterfdjreiben

podpisa si na co; fig. zgadza si na co, pi-

sa si na co.

©er Gnbeöuntcrfdvriebrne niej podpisany, nief
wyraony, niej na podpisie wyraony.

Uuterfdjrift, f. (bie) podpis, g. u.

Unter fdjuren, v. a. podgarn pod co (ogie).
Unterfcbiltten, v. a. podsypa pod co.

Untcrfdjroelle, f. (bie) podwalina, podeszwo, próg.

Unterfegel, n. (baß) spodni agiel.

Unterfcrjen, v. a. podstawi, podda, podprawi,
podbi, podsadzi; podoy, podkada.

Unterfeljt, adj. ft. flcin unb ftarf, krpy, zsiady,
zwizy, 8Bj , *zawizay, L.

Unterfiegcln, v. a. piecz przyoy, piecz
wycisn, podpiecztowa , przypiecztowa,
piecz przycisn, piecz pooy,

Unter finfen, v. irr. 11. in. f.,
Imperf. Id) — , er fanf

unter, Conj. baß id) -, er untci fönte, Part Praet.

untergefunfen, pój na dno, na dó, zatopi si,
zaton, pogry si, za— ob. Ugrzzn.

Unterf bannen, v. a. "rozpi, rozcign, pod
czm.

Unterfp reiten, v. a. rozcign, rozpostrze pod
czm.

Unterfbreiten, v. a. heftig unterbreiten, podesa,
podciela, cf. podciela, spr.-^Joln.

2) —/ alß eine Heine «Stuli unter etroaß feijcn,

podstawi, podeprze.
Untcrfbülcn, v. o. podmy, podmuli.
Unterftal Im elfter, in. Iberj podkoniuszy, g. ego.
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Unteiflämtneii, v. a. podeprze, podpiera.
Unterfte, adj. najniszy, ostatni z kolei.

Unterftecf en, v. a. wrazi pod co, podetkn,
podtyka, podrzuca, podkada, podbi, pode-
kna, wcibi, podszy (beim Slawen — ).

Ullterftecfting, f.(bie) podetknicie, podemknienic,
podrzucenie, podszycie.

Unterfeben, v. irr. n. m. f., Pre. id) flehe »liter,

lraperf. id) — , er ftanb unter, Conj. baj} ich — , er

unterftänbc, Part. Prt. untergeftanben, sta pod czem,
podstapi.

2) fid) unterfeben, v. irr. r. Praes. id) unterftebe

mid), Imperf. id) untevftnnb mid), er - (leb, Conj.

bü{j id) mid) — , er fid) unterflänbe, Impcr. unterftebe

bid), Part. Praet. fld) untei'ftanbeil, odway sie

czego ober na co, way si na co, omieli
si, kusi si o co.

dr,- mir mürben nicht najj, benn mir ftanben unter

mymy nie zmokli, bomy si schronili np. pod
szczyt, — pod drzewo.

Unterteile, f. (bie) nisze miejsce.

Unterteilen, v. a. podstawi. Sid) unterfteflen

schroni si pod co, stan pod czem.
lliiter|teiiermann, m. (ber) podsternift, g. a.

*Unterftofjen, v. irr. a. (bibl.) strci. 6j.3em 22,17.

llnterftreid)en, v. irr. a., Imperf. id) — , er unter«

frrid), Coni. bafj id) ~, er umerflriche, Part. Praet.

unterftricheti, podkreli.
Unterftrid)en podkrelony.

Utlterftreicbung, f. (bie) podkrelenie.
Unterflreueil, v. a. m. f). podesa, podtrzsn,

podsypa, podpruszy.
Unterftreuung, f. (bie) podesanie, podciaka.
Unterftube, f.. (bie) izba dolna.

lin terftütsen, v. a. podeprze, Fut. podepr; pod-
piera.

2) — , (untrennb.) fluten, |>ulfe Ieiflen, wspiera,
wesprze; wspomaga, zapomaga, wspomódz,
ein ©efuch, fflleinung — popiera probe, zdanie.

(Sr. Gustaw zapomaga hojnie uczonych, Aut.
6r oerffiGd) jbiefe SSorfellung ju unterftutjen przy-
rzek popiera to przedstawienie, (a) 29.

Unterflütjcilb podpierajcy, wspierajcy.
Unterftiitjt podparty, wsparty.
Unterfiitjutig, f. (bie) podparcie, podpieranie; 23

— , wsparcie, zapomoenie, zapomoga; wspo-
móka, zasiek. ©5. Dziea Krasickiego — jak

wanym dla drukarzy i ksigarzy stay si
zasikiem, (a). (fj. zlecono da zapomoenie
od ... . franków, (a). 6j. najczciej obcy
przyehodzie jest ubogi, potrzebujcy zapo-
mogi, (a). Sr,, kolonistom od Rzdu dawane
zapomogi, (a).

Unterfudjen, v. a. dochodzi, bada, rozpozna,
zwiedzi, poszukiwa, j. 83. sdownie — , ru-
gowa, przetrzsa, jj. S3, okrty, (a); wniw
rozpoznanie, 3. S3, przyczyn, (a); ledzi; inda-
gowa; cf. L. drabowa} cf. wchodzi ober

wni (w co).

(£r. Wysany Pomponius z dziesici innemi
urzdniki, aby na miejscu w rzecz weszli,
skarg wysuchali etc. Krs. X. 92. ©r. mio
ojczyzny i prawdy woaj od dawna, aeby ta

rzecz ostatecznie i sprawiedliwie rozpoznan
bya, Orz. b.$ cf. wchodzi w krzywdy i

skargi, Nieme. Sj. niewchodz, co ztd wy-
padnie, (a).

Unterfucfcer, m. (ber) badacz, g. a.

Unterfud)ung, f. (bie) dochodzenie, poszukiwanie;
cf. zwiedzenie, badanie, przetrzsanie, szlako-
wanie, indagacja, inkwizycya, ledzenie, (a);

sprawdzanie, (fr.. zajmowa si sprawdzaniem,
(a); cf. ledztwo. Unterfud)ungen cinflcflen bada-
nia rozpoczte, (a). (&c. referent badania s-
dowe prowadzi bdzie, (a); cf. rozpoznanie;

J. 33. popeniono wystpek którego rozpoznanie
nie do nas naley, Orz. bial. 3uv Unterfuchung

ausliefern podda kogo pod ledztwo, (a); jeeli
potrzeba jeszcze dalej dochodzi czjnów albo

wypada jakiej strony ledztwo uczyni lub in-

kwizycje wyprowadzi, instruent przedstawi
tnki stan sprawy kommissyi, (a).

Sj. powinna odbierajca dzieci osoba uczyni
zwiedzenie, ostronie wprowadzi swój palec

w ustka dziecinne, DD.
Sr,, obcowanie z nim jest mie i cige, oso-

bliwie w wanych dochodzeniach, (a).

Unterfucbunggprotofoll, n. &a%) protoku led-
czy, RS.

Untertaffe, f. (bie) miseczka, spodek filianki.

Untertauchen, v. a. ponurzy, zanurzy; 2) v. n.

m. f.
nurka zrobi, SSarfd).; cf. da nurka, (a).

Cfr.. wskoczy w wod i dat nurka, (a). 25ie

Snten taud)en unter kaczki zanurzaj si.
llntevtaud)ung, f. (bie) zanurzenie.
Untertban, m. (ber) poddany, poddaniec, g. lica,

beväd)tlid). Unterthanen^flicijt poddaski obowia-
zek, (a) 1831.

llntertban, adj. poddany, pod wadz bdcy,
Krs. dr. fid) Semanben untertban machen podbi
kogo pod moc swoje. ©ott bat ihm atle§ unter*

than gemacht Bóg wszystko podda pod nogi jego.

Untertänig, adj. poddany, a, e. 2) — , al8 «§)öf*

lichfeiteiauöörucf, uniony, najniszy. SDleine unter«

tbänige S3itte moja najuniesza , najnisza
proba; cf. najpoddanniejsze przeoenie,
SUS. (a). NB. <Diefe SSorftellung mar an benÄaifer.

Untertäniger, untertbänigfter Diener najni-
szy, najpokorniejszy suga. Seib ©ott unter»

tfyänig poddajcie si Bogu.
Untertbänigf eit, f. (bie) poddastwo^ uniono,

niewola, podrzutno, podlego, L. Sfflit after

— z najgbsz unionoci.
Utlterthdnigfl jaknajunieniej, jak najpokorniej.

"Untertbanfcbaft, f. (bie) poddastwo.
Unterteil, n. (i>a%) spodnia cz, dolna cz.
Untertreten, v. irr. n. m. f.,

Prs. id) trete, bu
trittft, er tritt unter, Imperf. id) — , er trat unter,

Conj. bafj id) — , er unterträte, Imper. tritt unter,

Part. Prt. untergetreten, == unter etroaS treten, pod-
stapi, stan pod czem.

2) — , v. a. übl. i ft unterbriiefen, zdepta, poni-

y, upodli, gnbi, nastpi na co.
1

Untertrud)fefj, m [btr] podstoli, g. ego.
Unterbogt, m. (ber) podstaroci, g. iego.

Untermad)feil, przerosy, przerastay, a, e, (od
spodu, jako miso tlustoci).

lin term all, m. (ber) podwale, przedwale, wa
mniejszy przed wikszym na obronienie rowu
Avysypany.

Untermärtä, adv. nach unten bin, ku dou, beffer

ku doowi, SB^., na dó, poniej.
Unterm eg eg, adv. w drodze. GttroaS — (affen da

pokój czemu, zaniecha czego.
Unterroeilen, beralt. unb gem. f. pmeilen, au mancher

3eit, czasem, niekiedy, pod czas.

Untermeifeu, v. irr. a., Imperf. ich—, er untermieg,

Conj. bajj ich — , er untermiefe, Part. Praet. unter«

miefen, naucza, informowa. G?r. untermeife mid)

ben SSeg daj, abym zrozumia drog przykaza;
untermeife mid) nad) beinern ©orte wedug sowa
daj mi zrozumienie, Cßfaltn 119, 169. Einen in

etm. — uczy kogo czego.
Der Unteimiefene wprawiony w co, nauczony.

Unterroeifttng, f. (bie) nauka, informacya.
Unterm elt, f- (bie) podziemny wiat; elizejskie

pola, 9cuff.; cf. poziomy wiat, Krs. 1. $b. 190,

pieko.
llntermerfen, v. irr. a., Prs. icfj unferroerfe, bu un*

teimirfft, er untcrmirft, Imperf. ich —, er untermarf,

Conj. bag id) — , er untermürfe, Imper. nnterroirf,

Part. Prt. unterworfen, podbi, podda, zhodowa.
Siei) einem — podda si pod czyj moc.

©F. Sotteriegeminnfte bon 100 fi. flnb einem lib'
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jucje bon 5 Sßrojent unterworfen wygrana w lote-

ryi czynica 100 zlt. podpada opacie prowizyi
piciu od sta? nid)t podlega?.

"Dein SBille foli beinern SOcanne unterworfen fein

wola twoja ma by poddana mowi. £en
geinben unterworfen fein podlega nieprzyjacio-
om; cf. by pod wadz nieprzyjació.

66 ift feinem 3'ft'ffl unterworfen niepodpada
wtpliwoci.

6r. pod sekwestracy inwentarze grunt obra-
biajce podchodzi nie bd, (a).

Unterwerfung , f. (bie) poddanie, podbicie. Sie
Unterwerfung in ben SBillen ©otteS poddanie si
pod wol Bosk; cf. ulego woli Boskiej.

Unterwinb, m. (ber) niszy wiatr.

Unterwinben, fid), v. irr. rec, Prs. id) unterwinbe

mid), lmperf. id) unterroonb mid), er — fid), Conj.

bafj id) mici) — , er fid) unterwänbe, Imper. unter*

winbe bid), Part. Prt. fid) unterWtmben, = fid) un»

terftehen, odway si, omieli si, way si,
podj si.

Siele haben fid) unterWunben wielu si ich pod-
jto sporzdzi history. etliche haben fid) unter*

Wunbfll niektórzy wayli si.
Unterworfen, Part. podlegy, a, e. 23em Sobe

unterworfen fein podlega mierci; cf. winnym
by mierci.

Unter Wud)S, m. (ber) f. Unterholj, Straud)Werf, ni-

skopienne drzewo, cbróst, chrust, Tr.

Unterwühlen, v. a. z dou nurtowa podry, pod-

muli (o wodzie).
Unterwürfig, adj. poddanniczy, hodowniczy,
podlegy, ulegy, ulegajcy.

Unterwürfigfeit, f. (bie) podlego, f., uleganie.

Unterjahn, m. (ber) dolny zb.
Unter jeid)nen, v. a. podznaczy, 8t<S., podkreli

Ober krzyyki pooy. 2) —, im hohem ©tt)l

für: unterfdjreiben, podpisa.
Unter jeidjner, m. (ber) podpisujcy; 2) zapisujcy
si na co.

Unteräeichnung, f. (bie) podpis, podpisanie.

Unterziehen, v. irr. a., lmperf. id)—, er jog unter,

Conj. bafj id) —, er unterzöge, Part. Prt. unterge=

jogen, cign pod co, wcign, podcign,
spodem nawiza; cf. »(uff. podwie.

2) fid) untergehen, v. irr. rec, Prs. id) unterjielje

mid), lmperf. id) unterzog mid), er — fid), Conj. bafj

id) mich — , er fid) untcrjögc, Part. Prt. fid) unter*

jogen, = fid) einer Sache untcrjief)en, bie emerfflel*

ligung berfelben übernehmen, podj si czego, po-

dejmowa si, wzi co na siebie. Sr. podej-

mujcy si spawu zboa, Contr.; podejmowa
co np. trudy.

Untermietung, f. (bie) podjecie si czego, podej-

mowanie.
Unterjug, m. (ber) podwiedzenie etc, podwalina.

Unthat, f.(bie) eine lafterhafte, boöhafte $hat, einSSer«

brechen, ber höchfre ©rab DonJDciffetfjat, zbrodnia,

czyn niegodziwy, niegodziwy postpek, nie-

godziwo.
Unthätig, adj. nieczynny, bezczynny, opieszay,
gnuny.

Unthcitigteit, f. (bie) niedziaanie, bezczynno,
gnuno.

Sr. niedzintanie wojska królewskiego i za
jego ch dokonaj zapewne rozpaczy na-
szej, j(a).

Untheilbar, adj. niepodzielny, nierozdzielny.

Untheilbarfeit, f. [bie] niepodzielno, 3. SJ —
krajów, (a); nierozdzielno.

Unthier, n. (ba6) drapieny zwierz; 2) —, etil

laftcrhafter, Wilbcr, aud) woi)l ein jeber unmlijet, im«

taiiglichci 8Jlcnfd), niecnota, nikczemnik, fig. po-
twór, straszydo.

U nt b nul i 1I1, adj. niepodobny do wykonania, nie-

praktykowany.
Untl)iinlid)feit, f. (bie) niepodobiestwo.

Untief/ miaki, pytki.'

Untiefe, f. (bie) mielizna, pytczyzna, miel.
Unröbtlid), adj. ben Sob nid)t berurfadjenb, mierci

niesprawujcy, niemiertelny.
Untragbar, a"dj. feine gruebt tragenb, bon ©emächfen

unb jhieren, jaowy, niepodny, dr. ein untrag=
barer aum drzewo niepodne. 6r. eine untrag=
bare Aut) niecielna — ober jaowa krowa.

Untrüglich, bibl. ft. unerträglich nieznony.
Untrennbar nierozczny; nierozdzielny; adv.
nierozcznie.

Untrennbarfeit, f. (bie) nierozlczno.
Untreu, adj. niewierny, a, e. — werben przenie-
wierzy si.

U|n treue, f. (bie) niewiara, g.y, niewierno, prze-
niewierzenie si, przeniewierstwo. dv. dostrzeg
niewiary kochanki swojej, (a).

Untreue, m. (ber) przenlewiernik, g. a, przenie-
wierca.

Untrieglid), adj. unfehlbar, juberläffig. nieomylny,
niezawodny. gin untrieglidjer Scann niezawo-
dny, wierny czowiek, na którego si spuci
mona.

Untricglid)feit, f. (bie) nieomylno, niezawo-
dno.

Untrinfbar, adj. nie do picia, niepodobny do picia.

Untröftbar ober untröfllid), adj. nie do pocieszenia,
nieutulony, niepocieszony. (?r. bie äJhitter ©otteS

flagte untröftbar nieutulnie narzekaa Matka
Boa. 6r. nieutulona Duchna rzewnie szlo-
cha, Krsfc.

Untröftlichfeit, f. (bie) al nieutulony, niepo-
cieszono.

Un trüg lid) f. untrieglich.

Untüd)tig, adj. niezdatny, nieudolny, niespo-
sobny, nieusposobiony do czego.

Untüd)tigfeit, f. (bie) niezdatno, nieudolno,
nikczemno.

Untugenb, f. (bie) niecnota, wada, narów, zy
naóg; nieprawo, przestpstwo.

Untugenbhaft ob. untugenbfam, adj. niecnotliwy.
Unüberlegt nierozsdny, nierozwany, nleroze-
znany, a, e. (Sr. oszczdno nierozeznana,
Krs. PP. 200; cf niebaczny, eig. unbefonnen.

2) — , adv. nierozsdnie, nierozwanie.
Unüberlegtheit, f. [bie] nierozwaga, nierozsdek,
niebaczno.

Unüberfel)bar, adj. nieprzejrzany, niezmierzony
okiem.

Unüberfetjbar nie dajcy si przetumaczy; nie

do tumaczenia.
Unüberfteiglid), adj. niezwyciony, nieprzeby-

ty, nieprzezwyciony, nieprzeskoczny, a, e, L.
Unübertrefflich, unübertroffen, nieprzewyszony,

nieporównany.
UnüberWinblid), adj. nie do zwycienia, niezwy-
ciony, nieprzemoony, cf. niezwalczony, a, e;

6r. rota niezwalczona, PK. 29ö.

UnüberWinblid)feit, f. (bie) niezwyciono,
nieprzemoenle.

lh;. Rzymianie stracili w oczach ssiedzkich
opini niezwycieonoci swojej, Krsk.

Unumgänglich, adj., felt., abgeneigt, Umgang mit

anbern ju pflegen, Slcangil an gcfcUigen digenfdjaften

habenb, ungcfeUig, nieobchodzitelny, Stuff.; nie-

ludzki, nieuprzejmy, nielowarzyski.
2) —

,
fchled)tcrbinge nothwenbig, niezbdny, ko-

niecznie potrzebny, konieczny, nieodbicie po-
trzebny, (a).

Unumgänglirhfeit, f. (bie) nietowarzysko.
2) — , konieczna potrzeba.

Unumfd)ränft, samowadny, a, e, udzielny, samo-
wadncy, nieograniczony.

llnumfd)idnfthcit, f. (bie) samowadno, udziel-

no, nieograniczono.
Unumftöfjlich, adj., ma8 nicht umgcfofjen Werben

faun, bod) nur fig. maß nicht wlberlegt, burd) feine
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©egengrünbe entfraftet toerben fann, niepodwrotny,
niezbity, niezachwiany, niewzruszony. 6j. sta-

na miedzy obiema stronami nastpujca osta-

teczna niewzruszona ugoda, (a).

Unumrounben bez ogródki, wrcz.
Ununterbrochen nieprzerwany, ustawiczny, cf.

pasmem; g. o wolnoci z ciebie si pasmem
szczcia nasze wiody, Krsk. Woyna 21)2.

Szli e tak rzek pasmem wielcy Fabiuszowie,
Scypiony, etc.

Unoeranberlich, adj. nieodmienny, niezmienny.
Unberanberlicfjfeit, f. Cbie) nieodmienno, nie-

zmienno.
Unveränbert niezmieniony.

Unverantwortlich, adj. nieodpowiedzialny.
2) — , to co jest niedousprawiedliwienia.

3) — , adv. w niesprawiedliwionym sposo-
bie, bez wymówki, ciko, bezecnie; cf. grzech.

Unberantrvortlichfeit , f. (bie) nieodpowiedzial-
no; nieusprawiedliwienie ober nieusprawie-
dliwiono.

Unberarbeitet surowy, jeszcze niewyrobiony,
nieprzerabiany.

Unberäufjerlid), adj. niedozbycia, nieprzedajny,
nealienowalny.

Unveräufjerlichfeit, f. (bie) nieodzowno, f. (a);

cf. niesprzedajno.
Unberbefferlich , adj. niekarny; 6r. niekarni

niech miejsce strac, Krs. PP. 265; cf. niepo-
prawny, to czego niemona naprawi, jak naj-

lepiej, fcheraroeife: fo fcblecht, bafj eet burd) alleg

83effere nid)t gut gemacht roerben fann; ju nie do
poprawienia, nic potem.

Uuberbefferlichfeit. f. Cbie) niepoprawno.
Unberbliimt nieubarwiony.
Unverborgen nieutajony, nieskryty, nietajny.

UnVerborgenheit, f. (bie) nietajno, nieskryto.
Unverholen niezakazany, niezabroniony.
Unverbrennlicb , adj. niezgorzysty, niespalny,

(a); niepodobny do spalenia.

Unberbrennlichfeit, f. (bie) niespalno, (a); nie-

zgorzysto.
Unverbrüchlich, adj. niezomny, j. S3, przyrzek

Królowi niezomn wiar, (a); cf. nienaruszalny;
cf. nieprzestepny ; cf. nieskazitelny; cf. B. rze-
telny. (Sc. unverbrüchlich lieben kocha niezomnie,
(a) Dmoch.

UtiVcrbrüd)lichfeit, f. (bie) niezomno, nienaru-
szalno, nieskazitelno.

Unberbürgt za co rczy niemona, niepewny.
Unberbócbtig, adj. ni epodej rany, niepodejrzliwy.
Unberbächtigf eil, f. (bie) niepodejrzliwo, nie-

podejrzenie.

Unberbammlich, adj. niepotpliwy, a, e.

Unverbaulicb, adj. niestrawny; cf. mniej strawny,
3. S3. — pokarm, DD.

Utib erbaulichfeit, f. (bie) niestrawno.
•Unberbaut niestrawiony.
Unberberblich , adj. niepodpadajcy zepsuciu,

nieskazitelny.

Unverberblichfeit, f. (bie) nieskazitelno.
Unberberbt niezepsuty.

Unverbient niezasuony, niewinny.
llnberborben niezepsuty, nieskaony.
Un verbr offen, unfähig, fid) burd) S3efd)roerben ober

Sangtoierigfeit einer Arbeit abfchredfen ju laffen unb
barin gegrünbet, nienaprzykrzony, nieleniwy, nie-
spracowany, nieutrudzony, dziarski, eig. muthig,

frifch, roatfer.

Unberbroffenheit, f. (bie) niespracowana pilno,
nienaprzykrzono.

Unber e r)elitt)t niezalubiony, bezenny, nieonaty
bom SDlanue, aber bon ber grau niezamna.

Unvereinbar, adj. nieskadny, niedozjednoczenia,
nie do pogodzenia midzy sob, niezgodny; cf.

B. niezczny.
Unbereinbarfeit, f. (bie) nieskadno, niezcz-
Mrongovins, Deutsch -Poln. Wörterbuch. L 2. Lief.

no; cf. niezgodno , niezjednoczalno,
sprzeczno.

Ullberfalfcht niefatszowany, niepofaszowany,
prawy, cay. gin tinberfölfchte Sehre cao w
nauce.

llnberf anglich/ adj. mit feiner ©efahr be§ 33etruge§

ober be8 "9lad)thcil8 r^erbunben, niezdradliwy, nie-

podstpny, nieszkodliwy.
llnberfinftert niezaciemniony, niezamiony.
Unvergänglid), adj. nieznikomy, niemiertelny,

wiekuisty, niezwidy. (££. unvergängliche 3Bei8=

heit, bibl. nigdy uiezwiedla mdro, dine un=

vergänglidje Äroue korona nieskazitelna.

gin unvergänglicher ©eift, bibl. duch nienaru-
szony, gin unvergänglicher ©chat}, bibl. skarb nie-

miertelnoci. Der unvergängliche ©ott nieskazi-
telny Bóg. (Sr. unbergänglid)eö Befen fuchen szu-
ka nieskazitelnoci. Sin unvergängliches Sßriefter*

thum, bibl. wieczne kapastwo, cf. 1 Sjjetri 1, 4.

Unbergünglichfeit, f. (bie) *nieskazitelno, wie-
kuisto.

Unv erg

e

blich nieodpuszczony.
Unbergeblichfcit, f. (bie) nieodpuszczono.
Unbergeffen nieprzepomniany , niezapomniony,
niezapomny , niezapamietany , niezabaczony,
$r.= unb altboln.

UllVergefj lid), niezapamietliwy, we Aviecznej pa-
mici zostajcy.

Unberge&lichfeit , f. (bie) nie zatarta pami
(czego).

Unvergleichbar ober unvergleichlich, adj. niedoró-

wnauy, 5. 33. niedorównane piknoci, Kant.;
niezrównany; 5. S3. Bayle wzór do dzi dnia
krytyków niezrównany, (a); cf. nieporównany.

Unvergleichlichfeit, f. (bie) niezrównano, niepo-
równano.

*Unbergnüglich ober unbergnngfam, 'adj. ftd) nicht

begnügen loffcnb, ingl. gertigfeit befifyenb, nid)t leicht

genug ju befommen unb bortu gegrünbet, niekon-
tent, nieprzestawajcy na swojem, niespokoj-
ny, niezadowolniony, niedowoluy, Sftuff. niena-
sycony.

Unvergnüglichfeit ober Unberguügfamfeit , f. (bie)

niezadowolono, SB3., *niedowolstwo ober nie-

dowolno, nienasycono, niespokojno.
Uub er gölten nienadgrodzony, niezapacony. 6§

roirb nicht — bleiben nie zostanie to bez na-
grody, nie straci to zapaty, niezemszczony,
eig. uugerächt.

Unverhalten, nid)t Verfchroiegen, niezamilczany, nie-

tajny, niezatrzymany. 6j. ein§ fei_ eud) unVerhaU
ten, 2 SjJetri 3, 8, ta jedna rzecz niech wam nie

bdzie tajna.

"UnVerhaltener^rimm niewstrzymany gniew.
Unberhältnifjmäjjig niestosowny, niestosun-
kowy.

Unvcrheirathet , bom m. nieonaty, bezenny,
bezeski, cf. kawaler, g. a, Ca); unb bom f.

niezamna, niematka, bezmna.
Unverhinbert nieprzeszkodzony, niezatrudniony,
*nieprzekaony, bez rozerwania. Sj. unberhtn=

bert in ©efchäften gel)en, bibl. trwa w *nieprze-
kaon5'ch beffer bez przeszkody robotach.

Unverhinbert laffen, bibl. niezadawa trudnoci;
uuberhinbert bienen, bibl._ bez rozerwania su3'
Panu, beffer bez doznania przeszkody.

Unverhofft niespodziany, niespodziewany. <£{.

unverhofft fommt oft bywa i nieg w maju. gg
ift unberl)offt gefommen stao si nad spodziewa-
nie, nagle.

Unb er hot)} en, ohne e8 3U befehlen, nie tajc, nie-
tajny, nieskryty, jawny; 2) — , ad v. bez ogródki.

®£. man mujj unverhohlen befennen bez osony
wyzna naley.

Unberhórt nieprzesuchany; niewysuchawszy
kogo.
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UiiDfrjährbar, adj. niepodlegajey zadawnieniu
ober preskrypcyi, 1! li s /..

11 n C i"

j

ä f) r t niezadawniony.
Unberfdllft nieprzedany, a, e.

llnberfennbar, adj. nieomylny, 9Bj-, niedoomyle-
nia sie w poznaniu, oczywisty, widoczny.

UnuerleKbar f. iinuerlcjlid).

UnDcrletjbarfeit , f. (Die) salwa, 5. 93. _— praw
kocioa, (a); nietykalno (wasnoci. Króla)

(a). Gr. walczy za utrzymanie witej niety-

kalnoci najuroczystszych umów, (a); cf. nie-

skazitelno.
Unberleljlid) , iinberlcljbar, adj. czego zrani
niemona; fig. niezgwalcisty , niezgwacony,
nienaruszalna-

, nieobraony, cf. nieskazitelny,

g. 3. nieskazitelna wierno, (a).

llnbertetjlicbEeit .
<"

f Unberleljbarfeit, nietykal-
no, 3. !ö. Króla, (a); nienaruszalno, cao.

llnberletjt cay, nieskaony, nieskazitelny, nie-

skaleczony, nienaruszony, nieobraony. Gj.

Uliüerlet3te reue nieskazitelna wierno dla Kró-
la, (a); 3. B. nieskazitelne zachowanie ustano-
wionych praw. ein unücrletjteö ©eroficn Ijabcn

mie sumnienie hez obraenia. Gj. to to grunt
wesela prawego, kiedy czowiek sumnienia ca-

ego, J. Kenn.
Unbevlicrbar, adj. niezgubny, t. j. nie mo-
gcy by zgubionym, niepostradalny; b. Spiele

pewny, (o grze, której przegra
%
niemona)

nieprzegralny.

lin ber I or en niestracony, niezgubiony. Gr. e6 ift

bei ihm unberloren w dobrem jest u niego za-
chowaniu.

Unbemnihlt niepolubiony.
llnDermeiblid), adj. nieuchronny, nieochybny

mid) niechybny; imnermeiblidKö 9evberbcn nieoeby-
bna zguba, cf uiezwrotne natury zdarzenie, (a).

Itnüermeiblidifeit, r. tbie) nieuchronno.
llnbermerft niepostrzeony, nieznaczny. 2) —

,

adv. niepostrzeenie, z nienacka, ukradkiem,
nieznacznie. 66 ifl tnibermerft gcfd)Chen z nie-

nacka si stao.

lliibcrmögcn, n. (bnö) niemoc, niemono, nie-

dono, nieudolno, sabo, wto, krew-
ko, uomno. Daö — 311 bcjoleii niemono
zapacenia, niewydoanie dugom, Tr.

6r. förperlid)eö Unpcvniocjeu hinbert ihn baran

niezdolno' ciula przeszkadza mu w lem.

llnbermogenb niemogacy, nieudolny, niedony.
—

äu bfjflhlcn nie w stanie zapacenia. 2) nie-

majetny.
llnbennuthet niespodziany, niespodziewany;
adv. —nie.

Unbernehmlid), adj. niezrozumiay, niedozrozu-
mienia.

Unbernehmlichftit, f. (bie) niezrozumiao, nie-

wyrano.
Unoernunft, f. (bie) nierozum, nierozsdek, g.dku.

llnDernünf tig, ad. nierozumny, bezrozumny; 1111=

vernünftige Shiere nieme zwierzta, bezrozumne
gadziny, bibl. 4 cf. stworzenia bezumne, (a).

Unimrirhtet niedokonany, niesprawiony, niezro-

hiony: uiiDcrrid)teer Sadje banoti geben odej nic

niewskórawszy, — nic niesprawiwszy, z ni-

czem powróci, (a), bez skutku, 9tS.
Unberruftt nleporuszony, nieodmienny.
llllDCrfdjtmt bezwstydny, niewstydliwy, bez-

czelny, bez czoa; cf miedziane czoo, psu
oczy przeda, wytarte czoo.

UnbCifd)ämtheit, f. (bie) bezwstydno, bezczel-

no.
llnbcrfd)ont nieochroniony, nieocalony, nieprze-

pUKZczony.
lliituifd)iilbct niezadluony, bezwinny, niewinny,

niezawiniony. Gj. unberfdjulbrter ÜUiafjen niewin-
nie, bez winy.

Unbcrfehen nieopatrzony, nieprzewidziany.

llnberfeljenß, adv. nieobacznie, z nieobaezenia,
z nienacka, niespodzianie.

Unbei fehl lid) , adj. nienaruszony, cay, niety-
kalny, nieskazitelny.

Unberfehrlid)fdt, f. (tie) nienaruszalno, cao.
Ullbcrfehrt nieuszkodzony, nienaruszony, nie-

skaony, cay; bez urazu, 3. !S. przeszed ognie
bez urazu, PK. 3S3; iinbcrfehrt erhalten w caoci
zachowa; — bleiben ocala.

Unocrfiegelt niezapiecztowany.
Unnerfiegbar, — lid), niewyczerpany, nieprze-

brany.
Unoerföbnlicb, adj. niepojednalny, SBj., nieprze-
jednany, nieubagany, nieatwy do przebaczenia
krzywd osobistych, zawzity, zajady-, eig. DÓfe,

aufgcbradit, crniitntnt.

Unbcrföl)nlid)felt, f. (bie) niepojednalno, nie-

uhtagalno, zawzito, zajado.
llnoerforgt nieopatrzony, niepostanowiony.
Unucrftanb, m. (ber) nierozum, g. u, niewyrozu-
miao. Gr,. czemu dla Boga, czemu si w
nich (uczniach) takowa niewyrozumiao uka-
zaa?, Damor. 136.

llllberftänbig, adj. niewyrozumiay, SSj., bezro-
zumny, nierozumny, wyrozumienia niemajey;
tinbcrftänbige Äinbcr dzieci niemajce wyrozu-
mienia.

llnbcifrcinblich, adj. niezrozumiay; 2) — , adv.
uiewyrozumiale, beffer niezrozumiale. Gr,. wina
nierozeznanego kopisty- wcisny si w bajk:
kozie i orze, te bdy, które j bez sensu i

niedowyrozumienia czyni, (a).

Unberftanblichfeit, f. (oie) niezrozumiao.
Uilberfucht niesprobowany, niedowiadczony.

9cid)tö unberfudjt laffen wszystkiego próbowa.
llnbertilgbar, adj. niewykorzeniony. niewygta-

dzony, *niezgadzis(y, niewytarty.
Unoertraglid). adj. niezgadzajcy si, niezgodiu,

niesforny. Gr,. przeciwne jedne ku drugim po-
trawy, DD.

Unßcrträglichfeit, f. (bie) niezgoda, niezgodno,
niesforno.

llnoertrciblid), adj. niepozbyty. (Sine unberlreib--

licrje Äranfhcit niepozbyta choroba.
Unbcrluabrr nieopatrzony, nie pod kluczem, nie

pod zamkniciem bdcy.
Unbcrlöanbt nieporuszony, niewzruszony, nie-

zachwiany. 9)(it unbermanbten Jltigen z niYzmru-
onemi oczyma, stale wlepiwszy oezy.

UiUieiluehrt niezabroniony, niewzbronny.
Unberunigerlid), adj. nieodmówny, bez sprzeczki

bez wymówki.
Ullberroeilt, adv. niebawem.
Utibermelflid), adj. niezwiedly.
llnocrrnclflid)fcit, f. (bie) inezwidlo.
llnoertmlft niezwidy.
UtUiermerflich, adj. nieodrzutny, bezprzygann)

(stay, mocny, bibl.).

Unbcrnmflidjfeit, f. (bie) nieodrzutno.
Ulinermceiirh, adj. 'nieskazitelny, nie podlega
jacy zepsuciu.

llnberl»eölid)feit, f. (bie) »nieskazitelno, bez-
pieczno od zepsucia (zgnilizn).

llnberminblid),_adj. timet man nicht berfdjineijen tinb

erfeijen fann, nieprzepomny, nieodaowany, (ilu

unoerninblichei
-

SSerluft nieodaowana utrata.

llntmmorrcn nlezawiklany , niezakócony; cf.

bibl. nieobruszony, niczatrwoony.
llnberrounbbar, adj. niepodobny do zranienia,
niemogcy by zranionym.

llnbcrrounbbarfeit, f. (bie) niemono odebrania
rany; niezraniono.

UliLierlUiinbct niezraniony, nieranny.
UnucriDUftlid) niezuyly, niespoyty, nie zni-
szczay; doh ber gilfjbcHcibling — niescho-
dzony.

llnbcijagt nieulkly, äßj., nierozpaczajcy, nie-
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truchlejcy, niestruchlay, nielkliwy, nieustra-

szony, bez obawy.
(fj. feib unbeijagt bd statecznego serca, badz

dobrej myli, ©eib geh-ofl unb unterjagt nie bój-

cie sie ani si lkajcie, zmocnijcie si, a m-
nie sobie poczynajcie.

Unberjagtbeit, f. (bie) nieulko, nielkliwo,
umys nieustraszony.

Unber jefort iiiedojadly,niezjedziony, niestrawiony.

llilDerjeiljlid), adj. nieprzebaczony, niedarowany,

a, e, Ober do niewybaczenia, (a). (Sj. wyrzu-
cano Ministrom niedbao do niedarowania, it.

Jenera N. popeni niedarowany bd, (a); bd
do niewybaczenia, Ca). Cyceron wini (takich)

prawników nie tylko o nieprzebaczone niedbal-

stwo, lecz o brak uczciwoci i naduycie zau-

fania oskara, SP.
llnberjüglid), adj. ohne allen SSerjiig, niezwoczny?

2) — , adv. niezwocznie; cf. *niemieszkannie,

Nieme, niebawem.
Unöollenbet niedokoczony.
llnbollfommen, adj. niedoskonay; 2) niezupeny

f. unoollftctnbig.

llnoollfommenheit, f. (bie) niedoskonao.
llnbollftinbig, adj. niezupeny, niedokadny.
llnboüftänbigfeit, f. (bie) niezupeno, niecao.
Unborbereitet nieprzygotowany, adv. bez przy-

gotowania.
Unborgreiflich, adj., unbovfdjreiblid), bafür

_
ifl im

.£>ochbeiitfd)en üblidjer: unmafjgeblid), nieprzepisujc,

za pozwoleniem, nieprzeciwiajc si, nieubli-

ajc, powiedzie myl swoja nieuwaczajc
lepszemu zdaniu feine unt>orgreifItd)e «Dteinunq fagen.

Ullborfajlidj, adj. mimowolny, nieumylny, nie-

rozraylny, j, 83. kamstwo nierozmylne, (a);

unborfatj liche ©iinbe, b. grzech nie z postanowie-
nia ober nie z przedsiwzicia, nie z namysu,
cf. L. grzech nad wol} — niezamylany; cf.

— od niechcenia.

Unborfichtig, adj. nieostrony, nieprzezorny.

Unborfidjtigfeit, f. (bie) nieostrono, *niepa-

trzno; cf. nieprzezorno, SBj., cf. nieprze-

widzialno we wszystkiem, Nieme.
llnbortl)eilhaft, adj.niezyskowny, niepoyteczny,

niekorzystny.

Un)D0f)r, adj. nieprawdziwy.
Inroatjrhctft, adj. f. unroabr; 2)—, kamliwy, nie-

prawdomówny, nieslowny.

Unroahrhaftigfeit, f. (bie) nieprawdziwo; 2)—,
kamliwo, niesowno.

Unrocthrbeit, f. (bie) nieprawda, fasz, bd,g. du,
eig. rrthum; 2) nieprawdziwo.

Unlvjaljrfcheinlid), adj. niepodobny do prawdy.
Uuroar;rfd)einlid)feir, f. (bie) niepodobiestwo do
prawdy, prawdopodobiestwo.

Unroanbelbar, adj. nieodmienny.

Unroanbelbarfeit, f. (bie) nieodmienno.
Unroeg, m.(ßer) ein ungebahnter Sßeg, ein falfcher SSeg,

ein JJrrroeg, ein Slbroeg, droga nietorowna, — fa-
szywa, bezdroe, manowiec, g. wca.

Unroegfam, adj. mit feinem gebahnten SBege berfeljen,

bezdrony; nieutorowany, nieprzebyty, niejaz-

dny; unroegfame Serge bezdrone góry ober bez-

droa gór, (a).

Unroeiblid) niekobiecy, co nie przystoi na kobiet.
Unroeigerlid), adj. niewzbraniajc si, nieociga-
jc si, bez oporu.

Unroeife, adj. niemdry, gupi.
UnroeiSlicb, adv. gupio, niemdrze.
Unroeit, adv. niedaleko, blisko (czego).

Unroerth, adj. niegodny, niewart, a, o.

Uuroerih, m. (ber) niewarto, niegodno, malo-
wano.

Unroefen, n. (bas) ein hoher ©rab ber Unorbnung, be§

roiberroärtigen unb unbefugten ©eraufdjeS, befonbers

ber Störung ber gefellfdjaftlichen unb bürgerlichen

Rube unb Drbnung, too biefes SBort einen böfjeren

©rab außbrücft alg Unfug, niead, nieszyk, g. u,

nierzd, nieporzdek, nieprzyzwoito, zamie-
szanie, zdrono.

(£$ powinnoby wejrze w t szkaradn, a co
raz bardziej krzewic sie zdrono, prawo-
dawstwo kraju naszego, Krsk. im PP. bon ber

sßrojejjfudjt, ©. 222.

Unroetter, n. (ba6) nieberb. f. raube ungeftüme SBit=

tciung, niepogoda, za pogoda, sota, wija.

Unroidjtig, adj. niewany, maowany, fig. mniej
znaczcy, (fin unroicbtiger Dufaten- niewany
dukat.

linroicbtigfeit, f. (bie) niewano, maowano.
Unroiberleglich, adj. niezbity, niewywrotny, nie-

zaprzeczny, nieodparty. j. na czeme opiera
ten wielki nieodparty zarzut? (a); cf. Mick.:
zarzuty suszne i niezbite.

Unrotberruflich
,

_

richtiger alS: unroiebeiruflid), adj.
niecofnity, nieodwoalny, (a); niewsteczny.
(Sj. wyrok Boy niecofnity niczem; nieodzow-
nym postanowieniem mojem jest by tylko
twoj, LSR.

Unroiberfeijlid), cf. unroiberftehlich, niewzbronny,
nieodparty, nieodporny.

Untoiberfpred)lich niezaprzeczony, niesprzeezny.
ES ift — temu nikt sprzeciwi si nie moe.

Unroiberftehbar ober unroiberftcbiich , czemu si
oprze nie mona; nieodporny, j. S3. — pocig,
SP.; cf. nieodparty, g. S3. Jowisza nieodparte
rami, Dm eh. §r,. tinrmberftehlidjc SSerebfamfeit

nieodporna wymowa Demostene3a, SP., zniewa-
lajcy.

Untoieberbringlich nieodwetowany, niewynagro-
dzony, B.; bezzwrotny, Szali.; niepowetowany,
nieedzyskany, niepowrotny, nieodaowany.

Unroicbcrbringlicbfeit, f. (bie) niezwrotno.
Unroieberruflicf) f. uuroibemifltch.

Unroiile, m. [beri ba§ älcifjbergnügen über ba8 bemerfte

S3öfe unb bef. über baö SJcifjberbalten anberer, Ino e8

einen geringeren ©rab biefer unangenehmen Smbfin»
bung auöörücft a(6 3orn, aber einen hobern al6 SRi&=

fallen, niech, f. g. i, gniew, g. u, markotno,
nie smak, g. u, nieupodobanie, wstrt, odraza,
krzywienie si, marszczenie si.

llnroiltig, adj. niechtny; markotny, gniewny,
oburzony. UnroiUig toerben auf 3emanb oburzy
si na kogo.

Unroilltommen niepodany, nie w por nadarzo-
ny; niemiy.

UntüitlEürlid), adj. pomimowolny, mimowolny,
poniewolny.

Unroirffam, adj. bezskuteczny.
llnroirffamfeit, f. (bie) bezskuteczno.
Unmirtbbar, unberoobnbar, adj. niezamieszkalny,

niezaludniony, pusty.

Unroiffenb niewiedzc; nieowiecony, niewiado-
my, nieumiejtny, niewiadomy, ciemny (jak
tabaka w rogu).

(?in Unroiffenber nieuk, prostak, niewiadomca,
(a). (Jj. przesdy, któremi uwiedzione nieumie-
jtne mnóstwo, SP.

66 ift mir unroiffenb nie jest mi wiadomo.
SOir unroiffenb ift er roeggegangen bez mojej wie-
dzy odszed.

Unroiffenbeit, f. (bie) niewiadomo, cf. niewia-
domstwo, Pont. Kat.; niewiadomo, niedosta-
tek wiadomoci, *nieuka. (Sj. nieuka mia-
o, a nauka czyni boja, Bhmlc. im Tar-
nowski; cf. nieuctwo; nieznajomo czego
(in etto.).

gj. JDie Unroiffenbeit ober Unfunbe ber S3auleute

niewiadomo budujcych, Sylwan.j
J. S3. au8

Linde im Grecz: nieuctwo, zawi, zo prze-
ladoway omonosowa.

cf. ciemnota, dziko; 6j. lud biedny uci-
niony przywie chciano ku ostatniej ciemno-
cie zakazem mylenia, i mówienia, eby o
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cit.

krzywdach swoich nierozpamitywal i skarg
swoich nierozwodzi przed królem, (a).

Unltun'enheitofünben, Pi. grzechy z niewiado-
moci, grzechy z nieobaczenla.

llnmiffenfchaftlich nieumiejtny, nie odpowiedni
cisej nauce.

UuRiiffcntlid) niewiadomy, niepowiadomy, z nie-

wiadomoci. Gin umr>iffciitlid)e Sflnbe grzech z

niewiadomoci ober bibl. z nieobaczeniaj adv.
niewiedzc, mimo wiedzy.

Unmityig, adj. niedowcipny.
II lin? O i) l niedobrze si majcy, slaby,

f. übel le;
e8 Ifirb i()m unmohl stabo mu si robi. Pust.

llnirjohlfein, n. (bab) sabo, niezdrowie.

U nmcbnbar niemieszkalny, gdzie mieszka nie

mona.
llnnuirbig, adj. nicht RHirbig, niegodzien, niegodny,

*n|edo8tojny. 2) — , ein glimpflicher Sluobrucf für

niebrig, niebcrtröcbtig, unanftänbig, niegodziwy.
Unmürbigfeit, f. (bie) niegodno; 2) niegodzi-

wo.
UnjCthl, f. (bie) niezliczone mnóstwo, nieprzej-

rzana liczba, ma.
llnsahlbar, adj. noch nidjr jahlbar, niepatny, nie-

przypadty do wypaty, niewypatny.
lliijäblbar, adj. nieprzeliczony, niezliczony; adv.

bez liku.

llnjählbcirfeit, f. (bie) niezliczono, niezliczone

mnóstwo.
Uu jäh lig, ad.j. niezliczony, bez liku.

11 n 3 a r t niedelikatny, — nie.

llnjarthcit, f. (bie) niedeiikatno.
Unje, f. (bie) befonberö bei ben Slbothefern ber jiDÓlfte

Jheil eines Sgfunbeö äu 24 Soll), alfo 2 Soth, uncya.
Uli j ei t, f. IbieJ cine unfchitflidje, unbequeme, ungehörige

3eit, niewaciwy czas, niedogodny czas, nie-

w czas, nieczas, zy czas, nie swój czas, pora
niewaciwa, Aut

Sj;. 3 ur — [trafen w niewczas kara, nie-

wczenie kara, nie wedug czasu kara, po nie-

czasie kara;, przedwczenie, (a). 3ur — f°ma

men nie w por przychodzi.
Uneitig, adj. niewczesny. Gin unjcitigcö Äinb

niewczesne dzieci, DD. Sine unjeirigc grud)t

niedoszy pód; ct. L. niedonoszony pód, nie-

donosek, niedochodek, zaniad, pomiotek, .
(Sine nngeitige ©eburt zawczesne rodzenie; cf.

zepsucie, DD.; cf. poronienie. 35a§ Dbft ift noch

unjeitig owoc niedojrzay jeszcze.

U

n

3 e r b r e ci) l i cf) / adj. nie dajcy si zama, nie-

sttukliwy, niezomny, *niezlomisIy, Tr. ; nie-

kruchy.
Unjerbrethlichfeit, f. (bie) niestukliwo, nie-

zomno, niekrucho.
llnjergctnglid) , adj. maß gar nicht ober bod) fehr

fdjrocr jergeht, b. i. im SBaffer aufgeloft mirb, nie-

roztopny. 2)—, fig. für baö übliche: unoerganglid),

nieznikomy, nieprzemijajcy, wiekuisty.

Uujerftörbar ober unjerftörltd), adj. nie ulegajcy
zniszczeniu, niezburzysty, niedozgadzenia, nie-

dozatracenia, niepodlegy wywróceniu ob. *pod-

wróceniu.
Unjciftörbarfcit, f. [bie] niezburzysto, niepodo-
biestwo do zniszczenia.

Uiuerthcilt nierozdzielony, nierozdzielny.

Unjerrrennlieh, adj. nieodczny} j. S3, klski,
(a); uierozdzieliiy, nierozerwany, nierozczny,
nierozjetny, nieodstpny. (Siu uiijertrennlid)er ©e<=

fäljrte nieodstpny towarzysz, (a).

llnscrtrenniidjfeit, f. (bie) nierozdzieino.
Uiijicmcub, unjiemlid), adj. nieprzystojny, nie-

przyzwoity.
Unjemlichfeil, f. (bie) nieprzystojno.
II n i i c i , f. (bic) bicllnjicrbc, Unfaubcifeit, ein im ^»od)»

bculfdini fcltcncö ffioit, R>cld)C(J nur jumcllcn al6 ciii

glimpflicher 'iluobnitf gebiaudjt mirb, härtere ju ber»

meiben, nieozdobno.

11 u 3 i c r £ i cf> nieozdobny, nieelegancki.
Uiljierlichfeit, f. (bic) nieozdobno, nieeleganeya.
11 a 3 i u 6 b a r, adj. bem 3infe nicht unterworfen, opacie
czynszu niepodlegy, nieptaccy daniny, nie-

czynszowny, wolny od opaty czynszu.
lin jinsbarfeit, f. (bie) wolno od opaty czyn-

szu, nieczynszowno.
Unjncht, f. (bie) 1) bereutet f. llngefitfetheit, llwmftcin=

bigfeit, grebel, Unfug, Sluöfchmeifung, 8Serbred)cn ic.

rozwiozlo, rozpusta, psota.

2) — , ber SJtijjbrctuch beö jur gortpflanjung ber«

orbneten Staturtriebeö auf eine biefem 3wecfe jutt>iber=

laufcnbe Slrt, nierzd, g. du, wszeteczestwo,
cielesno, lubleno, nieczysto, podliwo
ciaa, sprosno.

llnjudit treiben nierzd podzi, wszetecze-
stwa sie dopuszcza. 3>n — tminbeln chodzi
we wszeteezestwath. gflr — 83ufjC thun po-
kutowa za wszeteczestwa. ©id) ber — ergeben

uda si ku popenianiu wszelakiej nieczysto-
ci, wylewa si na rozpust. 3ur — reijeil

przyludza przez podliwo ciaa.
Untüchtig, adj. rozpustny, rozwiozy, wezeteczny,

nierzdny, sprony, nieczysty. j. Std niby
gaz kryte wyrazy wszeteczne, Krs. Sat. Sin
uiljüchtigcö SBeib niewiasta wszeteczna; uiijüchtU

ger SBanbcl rozpustne obcowanie.
llnjücbtigfcit, f. (bie)

f.
llnjucht, w6zeteczno,

wszeteczestwo.
Un<jiifrieben, adj. niekontent, z czego, mit etro.;

niekontentujcy si czem, niespokojny, nie-
wdziecze caego, Dmbr.

llujiifriebenheir, f. (bie) niespokojno, nieprze-
stawanie na swojm. Gj. cho mia kawaek
chleba, niebyt spokojny, pragn koacza, Os-
man; niezadawolnienie.

lliijugcuigig ober unzugänglich, adj. niepodobny
do przystpienia, Ca); J. 53. Grenlandya: niedo-
stpny, nieprzystpny, niedoszy, a, e. G$. dom
socu, wiatru niedoszy, L.

llnjuganglichfeit, f. (bie) niedostpno, nieprzy
stpuo.

UlijUlängltd), adj. niewystarczajcy, niedosta-
teczny, ci', niedoony, Tr.

lliijulaffig, adj. roaö nicht erlaubt merben fann, nie-
dopuszczalnj-, SBj., czego dopuci nlemona,
niedopustny, *niedopuszczouy, niedozwolony,
niepodobny.

llnjuläffigfeit, f. (bie) niedopustno, niedopu-
szczenie, niedopuszczalno.

II n 3 u r e i ch e u b f. unjultiiglid).

llnjufammenhängenb bez zwizku.
lliljUbcrlaffig, adj. niepewny, omylny. Gr,. wilk
chowany, przyjaciel jednany, yd chrzczony,
niepewny.

llnjubcrlaffigfeit, f. (bie) niepewno.
lllljRKCfmäfjig, adj. niestosowny, niedogodny (do

celu), B. } niedorzeczny. @6 Wirb nicht — fein

niebdzie od rzeczy, DD. Krs.
llnjroectmäfjigfcit, f. [biej niedogodno, zdro-
no, niestosowno.

lin jmeibeutig niedwuznaczny, wyrany; bez o-
gródki.

Unjlocifelhoft, adj. niewtpliwy, adv. —wie.
llnjnnifelhaftigfeir, f. (bic) niewtpliwo.
llci)big, adj. einen ungcorbncteu, auöfd)lüeifenbcn ^inng

äji feineren flmilidicn ajergnügungen Fjabenb, jutncilen

für UUjÜdjtig,, Riollüftig, bujny, rozwiozy, rozpu-
stny; wylany na zbytki, zbytkujcy, zbyteczny,
rozkoszny.

(Sine übbige ^fjantafic finbet F)icr rcid)lid)c Stahrunfl

bujna wyobrania znajdzie tu obtity pokarm.
Pain. (Sic ift übbig in Äleibcrn zbytek lubi w
sukniach. Der tibbige SBud)» ber 'pflatijcn bujny
wzrost rolin, wybujay.

llcbbigteit, f. (bie) bujno, rozkosz, zbytek,
przepych?, rozwiozlo, rozpusta, szumno.
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lir«, bebetiteh baö grftc, bas Slnfangenbe ober einen

BJorflug bor einem anbern, fo lnie S13, pra-, prapra,

pocztek, gowa,
llrobn," ra. (ber) oberb. für: Slelterbater, ober ©roß*

i]i oßbater, ober Urgroßbater, pradziad, g. a, cf. SRuff.

unb auch $oln. praszczur, cf. antenat? (Sar. pro-

avus). SSenu man mit (Ehrerbietung fbridjt, fo nennt

man ihn ben Urabnherrn.

Uralt bardzo stary, bardzo dawny, starodawny,

staroytny. Sin uralteS ®efd)led)t wiekopomne
pokolenie. UraltcrS t)tv od najdawniejszych
czasów.

Itrciltermutter.', Urgroßmutter, f. (bie) prapra-

babka (Sat. a(avia)j cf. B. nadbabka, eigentl. bie

Urgroßmutter.

Uraltem, PI. praszczury, prarodzice; cf. prapra-
rodzice, naddziady.

2) — , olle Sorfabren, Soräitern, przodkowie,
pierwsi rodzice, cf. antenaty.

Uraltert^um, n. (baö) dawniejsza staroytno.
Urtlterboter , m. (ber) ber SSater beö UrgroßbaterS

unb ber Urgroßmutter, ober ber Ururgroßoater, pra-

pradziad, g. 'a.

Uranfang, m. (ber) pierwszy ober pierwotny po-
cztek, g. tku.

llrafonglid), adj. pierwotny.
Urbar, adj. uprawny, orny, 3. S3, uprawna zie-

mia, (a). — madjen uprawia, karczowa.
Urbarmachung, f. (bie) uprawianie; karczowanie.
Urbebeutung, f. Cbie) pierwotne znaczenie.

Urbeginn, m. (ber) ber erfte urfbnmglidje SSeginn ober

Anfang, f. Uranfang, pierwszy pocztek, dawno,
cf. B. pierwiastki, Pi.; cf. pierwoje naczao,
Stuff.

Urberoegung', f. (bie) *rucho, L.; pierwiastkowy
ruch, pierwszy ruch.

Urbeiuohner. ib. (ber) pierwotny mieszkaniec,
pierwszy —

.

llrbilb, n. (bas) baö Odgina, orygina, g. u, cf.

Stuff, podlinnik; wzór pierwotny, niby arcy-
wzór, g. u, *prawzór, g. u, cf. pierwowzór,
(a) 1829; cf. wizerunek.

Ur eitern, Pi. f. Uraltem.

Urenfel, m. (ber) prawnuk, g. a.

Urentelin, 1. (bie) prawnuczka.
Urfef)bc, f. (bie) ber gib eines beiwiefenen ober ent=

laffenen Skrijafteteu, fitt) nidjt $u rächen, obowiza-
nie si pod przysig, nie mci si dla krzy-
wdy lub aresztu poniesionego; przysiga wy-
woaca albo na wolno puszczonego aresztan-
la, e pokój zachowa.

Urform, f. (bie) forma pierwiastkowa, ksztat
pierwotny.

Urgebirge, n. (baS) góry pierwotne.

Urgefchicbte, f- (bie) historya o pocztkach (ziemi,

kraju).

Urgiren/ v. a. *urgowa, nachodzi, dociera.
Urgroßeltern, PI. pradziadowie.

Urgroßenfel, m. (ber) syn prawnuka, prapawnuk,
*pasynek, L.

Urgroßmutter, f. (bie) prababka.
Urgroßbater, m. (ber) pradziad, g. a.

Urgrunb, m. (ber) przyczyna pierwiastkowa;
grunt pierwotny.

Ur beber, m. (ber) Slnfinger, «Stifter, Slnftifter, 8tabefS=>

fflbrer, SSerfaffer, eine $erfon, fofem fie bie roirfenbe

Urfacbe eines Dingeöift, autor, sprawca; cf. fun-
downik, mistrz, pierwszy pocztek, pocztko-
dawca, L. gr. sprawców kradziey wynale,
(a). gjc. nauczyciele bdów i mistrzowie kam-
stwa, Dambr. cf. Ustanówca, 3. 83. martwych
prawide, (a) twórca.

Urheberin, f. (bie) autorka, sprawczyni, twór-
czyni.

Urion, m. (ber) eine fdjerjhafte Benennung eines SDtan»

neS, ftatt -öerr, bor roeld)em man roenig Sichtung an
ben Sog legen roili, befonbers roenn man feiner in

einem galle gebenft, roo man ihn nicht erwartete,

uryau, niby osobliwszy Jegomo , *Pan du-
chnik, paniczek; cf. pachoek. gj;. Najdzie
takich pachoków i dzi sia, którzy gdy w
gar dostan dóbr paskich, niemiosiernie si
z niemi obchodz, Dmbr. 382, cf. panuch, Fi-
lip z konopi.

UriaSbrief, m. (ber) list Uriaszowy, t. j. o zgub
przyprawiajcy oddawc.

Urin, m. (ber) uryna, mocz, g. u, *raokrz, g. u;
szczyny, PI.

Urinblafe, f. (bie) *macharzyna, macharzynka,
pcherz.

UringlaS, n. (ba8) szklanka od uryny; uryna
lekarski szklanny, Trotz.

Urinfjaft/ adj. urynowaty.
Urintreibenb uryn pdzcy.
Urtraft, f. (bie) pierwsza sia, pierwiastkowa si-

a; cf. sia pierwotna.
Uifunbe, f. (bie) nur in einigen SttC. ein fchriftlidjeS

3eugniß, ein SeroeiS am Schluffe einer fchriftlicben

Üierbanbiung, wiadectwo, dowód, g. u. gg. ju
Urt'unb beffen w dowód czego, fdjriftl. Slut.

2) —
,

jebe fchriftlkhe, bornebmlid) öffentliche Ser?
hanblung, fofem fie in fba'teren 3etteu ju einem bol=

ligen 83eroeife bienet, eine SSerociSfchrift, ein Document,
dokument, g. u, cf. B. nadanie, eig. eine 23erlei=»

hung, b. Stiftung akt, autentyk.
Sie SobeSurfunbe akt mierci, — zejcia,

Bhsz. "35aS Original einer Uifunbe terminka, Bhsz.
Horn SSeroeife burd) Urfunben o dowodzie przez
dokumenta, ©O.

Urfunben, v. a. bejeugen, wiadczy, udowodni.
Urfunblid), adj. in ©eftait eines 3cugniffeg, 311 einem

3eugniffe, autentyczny, urzdownyj adv. na
wiadectwo, na dowód; cf. B. dla wikszej
wiary i wagi.

Urlaub, m. (ber) bie grlaubniß, roelrhe ber SSorgefefcte

feinem Untergebenen giebt, fid) auf eine geroiffe 3eit

ju entfernen, bef. bei ben Oolbaten, urlop, g. u,

pozwolenie. gr reifet auf — jedzie za urlopem.
Urle, f. f. Slhorn, roeißer.

Urne, f. [bie] ein gemeiniglich irbeneS ©efoß, roorin

bie Sitten bie 2lfd)e Der berbrannten Äörper beijufe^en

pflegten, ein Sobtenfobf, urna, popielnica, popielnia.

Urocbó, m.
f. 2lueroch6, ubr, g. a, beffer ubr, wó

dziki, tur, g. a, (got. taurus) aud) SSifon, SBiefanr,

SutfelochS.

Urblöfclich, adj. febr bogich, im hochftcn ©rab blök*

lid), bardzo nagle, raptem, od razu, piorunem.
Urquell, m. (ber) uneigentlid): ber urfbrüngliche Ouell,

pierwotne zrzódo, ródo, studnica, pocztek;
cf. ródo pierwsze, krynica.

Urfad)e, f. (bie) baSjenige, roarum etroaS ift ober ge*

fdjief)t, ober auch rooburch etroaS anbereS herborge«

bracht roirb, oft für ©runb, przyczyna, racy a,

powód, pobudka, pochóp.
— nehmen', bibl. 9tomer 7, 8, wzi przyczyn.

— fuchen szuka przyczyny na czem. gr hat

— jum Sabel jest co zgani, gin — bon bent

3oune brechen, b. h. ungegrünbeten Slnlaß ju etroaS

fuchen unb nehmen, byle co za przyczyn da, f.

brechen, znale przyczyn, pretekst wymyli,
kluczki szuka na kogo. ©eroiffer Urfochen roe»

gen dla pewnych przyczyn.
Äeine Urfacbe! ober: nid)t — fam. alS hofTidjeSlb

lehnung eines DanfeS, niema zaco! (t. j. dzi-
kowa).

Urfacher, m (ber) aufteilen in ben 9ted)ten, bon bem
Urheber einer bofen ^anblung, sprawca.

Urfchrift, f. (bie) orygina, pierwotwór, prapism,
prapismo, ober SRuff. podlinnik.

Urfit), m. (ber) pierwsze siedlisko.

Urfbrod)e, f. (bie) pierwotna mowa.
Urfbrung, m. (ber) baS erfte Cmtftehen eines jebett

ingeS, bie roirfenbe Urfache eines 25ngeS, fo roie

ber Quell, bie Quelle, pochodzenie, pocztek,
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zrzódlo, ród pocztkowy, zaród, (a), (ieim)j

j. 83. zaród choroby, (a). Gr,. mieszkacy Ona-
tasski od llossyanów maj ród pocztkowy,
Bhsz. : 5. S3, pochód zarazy} (a) miejsca z któ-
rych zrzódto swoje bierze.

Gg. niespokojnoei te bior swój zaród w
stronnictwach Baszy Egiptu i Dorty, (a), cf.

pochodztwo. Gj. pochodztwo poezji od samej
kolebki wiata wyprowadzaj, Woronicz.

llrfprünglid), adj. Den Urfpruiiy eineö Dingeö ent=

haltenb, pocztkowy, *poczteczny, pierwia-
stkowy, pierwotny. Gr. pierwiastkowa równo,
adv. pierwiastkowo.

llrftamm, m. (ber) ber erfte uvfprünglidje Stamm,
pierwszy pie, pierwsze pokolenie. (Sr. bon
ber fGhe — By przez wspólne zwiski mno-
yy sie pierwszego pnia liczne galaski,
Dm eh. 98.

Urftoff, m. (ber) bererftc, urfpningliche Stoff ber Dinge,

ber ©runbftoff, ywio, g. u, element, pierwiastek,
cf. istota pierwotna, — pierwiastkowa, h.

Urfula, f. Urszula.
Urfulinernonne, f. (bie) urszulka, L., urszulinka.

lir t cl f. Urthcil 1).

llrtl)cil, n. (ba6) ber ent|'d)cibenbc Sluofbrud) eines

3tid)ter6 über eine ftreitige Sadje, wyrok, g. u ; de-

kret; 2) jebe äJteinung bon ber JBefchaffenheit eines

Dingeö, sd, g. u; 3) — , in ber ^hilofophic bie

SBorfteilung be8 SkrhaitniffeS jroeicr Segriffe, sd,
wyrok, zdanie; rozumienie, rozsdzenie.

Gj. niezostaje mi tylko czeka o tym pu-
blicznoci wyroku, Ptck. Gg. sd (Sat- judi-

cium) jest dziaaniem myli naszej przez które
rzecz jedn przyznajemy lub zaprzeczamy dru-
giej, Do wgi rd.

Gin — worüber fällen sd da ober dawa o

czem, (a). Gin — fpredjen skaza, wyrokowa.
Gr. Appiusz mia ju wyrok nieprawy gosi
bez przeszkody, Feliski, tom. II. 205. Der
^>err fälle baó — niech Pan rozsdzi midzj-
nami.
Da6 Jobeöurtfyeil dekret mierci. Nad) meinem

Urtheil wedug mego zdania. Den licblofcn Ur=

theilen ausgefegt fein posdzaniu podlega, sie-

dzie komu na kocu jzyka, J. Keta.

Gin ridjtigereb Urtheil faffen, erlangen, pewniej-
szego naby sdu, Jakubowicz Hr.

llrthcilen, v. a. ttnb n. m. I). sdzi, rozsdza,
(o czm), rozeznawa, cf. wyrokowa, cf. eilt»

fdjeiben.

©erid)tlid) urtheilcn sdzi urzdownie. 9!ed)t

urtheilen sd sprawiedliwy czyni. 3>efllirf)eii nad)

feinem Sßefen urtheilen kadego wedug drogi jego
sdzi. Du haft rcd)t geurthcilt dobrze rozsdzi.
Gin Sßert roorüber man lehr gut urthcilt dzieo, o

którym mówi bardzo dobrze, (a) 182!).

llrtheilofraft, t', (.bie) rozsdek, g. dku.

llrtheiloprototoll, n. (baö)seryarz, L.

llrthcilbfprud), m. (ber) wyrok.
llrur = (3. 33. —grofjbatcr) prapra- (np. dziad).

llrbolf, 11. |baoJ lud pierwotny.
llrtoelt, f. (bie) wiat pierwiastkowy, niby pra-

wiat, g. u, wiat przedpotopowy.
llnnefen, n. (bao) bab erfte urfpntnglidjc Sßcfen, naj-

pierwsza istno, niby praistota; 2)—, bei ben

iUbftifcrn bie SScflanbtbeile cineö eiiijclneti Äorpcrö ic.

ywioy, elementarne szcztki, czstki aud)

pierwiastki, Sßj.

llrrpoit, n. (bao) ein febr alttS äBort, Stammwort,
niby prasowo ober pruslow, g. u, pierwiastek,

pierwiastkowe sowo, zrzódtowe sowo, zrzó-
dohtów, sloworód, cl. B. sowo pierwotne.

Illicit, f. (bie) eine febr alte, längft bcrfloffenc $eit,

ber crflc Slnfang ber 3'"- ti5a8 pierwotny, czas
pierwiastkowy, niby praczas, g. u.

llfufructuar, m. uytkownik, g. a.

Ufurpator, m. Ibcij Usurpator, g. aj cf. L. 'waz,

g. a ober wlaza, g. y,. L., eifl. ein iSKenfd), ber fid)

felbft atifgebrungeti; ef. natrt ober*wlazo, wsze-
dybyl, cf. beffer przywlaszczyciel, g. n, Dm. "ill

Krs.i cf. 9luff. Samozwaniec.
Ufurpiren, v. a. uzurpowa, przywaszczy sobie.
Utenfilien, Pi. sprzty.
Utopien utopia, t. j. kraj nieeksystujcy, ba-
jeczny.

§B.

acant, adj. crlebigt, wakujcy. Ginc pacanie Stelle

wakujce miejsce, (a).

acanj, f. (bie) *wakauc3-a, beffer wakans, g. u.

acciniren, v. a. osp szczepi.
abium, n. (ba6) zakad, g. u, aud) wadyuni, Sfiji.

agabunbe, m. (ber) wóczga, wakon, g. a,

wagus, tuacz, watesacz, g. a, wóczgostwem
si bawicy, (a).

a la nt i 11 poi uli i a, L. (Sat. valantia).

alentin, m. (ber) "Walenty, g. ego, Wal
g. Ilia.

alei, n. (.bab) ber Stbfchieb, poegnanie, bywaj
zdrów, waleta. — geben poegna sie, rozsta
si z kim.
aletprebigt, f. (bie) kazanie ostatnie, kazanie
na poegnanie, kazanie poegnalne, b. — po-
egnawcze, cl. glos poegnalny.
aluta, f. waluta, warto.
amp nr, m (ber) ein Skrftorbcncr , ber au6 feinem

©rab aufftcht, SOienfrheu unb Jhicre anfallt unb burd)

Sluófaugung bee 83luteö tobten foli, ein SSlutfaugcr,

upiór, g. a, wampir.
2) — , eine Slit Stmerifanifcher glebcrmäufe, wam-

pir, gatunek nietoperzów Amerykaskich.
anbalibmufi, m. (ber) wandalizm, 1. j. dziko,
nieokrzesano okazujca si szczególniej w
burzeniu pomników sztuk piknych i nauki.

a ni Ile, f. wanilia.

anillen = waniliowy.
ariantc, f. (bie) waryantaj odmienno miejsca
(w rkopimie), b. rónopis.
aviation, f. (bie) waryacya (w muzyce).
afa 11, m. [ber] dannik, g. a, beffer lennik, wazal
Ober hodownik. Gr. przez wicej ni« dwa
wieki potomkowie Sw. Wodzimierza byli dan-
nikami dzikich Batjów i Gajuków; L. im Gr.
a fa I lin, f. (bie) wazalka.
öfallfctjaft, l', (bie) hodownictwo, wazalstwo,
aud) lennictwo, 9Bj.

afc, f. (bie) waza.
Oter, m. (ber) ojciec, G. ojca, D. ojcu, V. ojcze,

L. w ojcu, Pi. ojcowie, rodzic, papa in bei\jjof»

fprad)c. Die Äafdjuben I)nbeu bie alte gonu oyc
ober woyc, barauö läfjt fid) bei ben ^atronhmicie

bic Slbieitungöfblbc ie, ioz erfüllen, fflenn man ben

Äabatfer in ben Äirdjfpielen Gccpnom unb Wioroilt

bei ber Stabt Sauenburg fragt, wie er heiße; fo ant*

roortet er, ber Söatcr heifjc kur woyc, luorauo bie

U^olcn unb Muffen il)r kurowi ober kurowiez etc.

gebilbet haben.

Die ÜDiMffcthat ber SJäter ()eimftid)cn (bibl.) nawie-
dza nieprawo ojców nad syny. Dem fiiatcr

nad)arten wrodzi«'- si w ojca,
f. fd)lad)tcn. 9)111

ben Dflttrn rntfdjlafen zasn z ojcy swemi. Gr

tuurbt m ben SiJatcni bcrfammclt do ojców zebrany
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poszed, L., beffer przeniós si do wiecznoci.

3n ben SBegeti be8 Siaterg toanbefn chodzi droga
ojca.

aSotevbruber, ra. (bei) stryj, g. stryja.

Saerbruber&frau, f. [bie] stryjenka.

S]aterbruber6tinb, n. (bag) stryjeczne dzieci.

Siätercheu, n. (ba8) ^ojczulek; tatulo, tatunio, ta-

tu, g. sia.

Saterherj, n. (ba8) ojcowskie serce.

SSaterlanb, n. (ba6) ojczyzna, rodzina bev Q)eburt8»

ort auch gamilie; cf. SfufJ- oteczestwo. Die Siebe

mm aSatcilanbe mio ojczyzny. Slugbem 23ater=

Innbe geben wyj z ojczyzny, wyni od ro-

dziny swojej.

©uteri iint> if d), adj. ojczysty, a, e, cf. rodacki,

a, ie. Sr,, wadze urzdowe rodackie, (a).

«Saterlanböfreunb, m. (ber) przyjaciel ojczyzny,
|i a tryo ta.

53aterlanb8liebe , f. (bie) mio ojczyzny. 6j.

mio kraju rodzinnego, Edw. Czarnecki;
cl. patryotyzm, g. u.

(Sr,. wita mioci kochanej ojczyzny! Czuj
ci tylko umysy poczciwe; Dla ciebie zjade
smakuj trucizny, Dla ciebie wizy, peta nie

zelywe; Ksztacisz kalectwo przez chwale-
bne blinj-, Gniedzisz w umyle rozkosze
prawdziwe. Byle ci tylko mona wspomódz,
wspiera; Nie al y w ndzy, nieal i umie-
ra, Krasicki.

Sßaterlid), adj. ojcowski, a, ie, ojczysty, a, e.

Die büterliche Sinic linia ojczysta. Der gamilien=

rati) foli mx Hälfte au§ ber bäterlidjen Sinie genom=
men roerben rada familijna zoona bdzie z sce-
ciu krewnych lub powinowatych w poowie
po mieczu, Bohusz. SBanbel nad) bäuerlicher

äßeife obcowanie od ojców podane. Semanbcil

bäterlid) ermahnen napomina kogo po ojcowsku.
SSaterliebe, t', (bie) mio ojcowska.

93aterlo8, adj. sierota bez ojca, pozbawiona ojca,

ojca niemajcy, a, e.

Siaterlofigfeit, l', (bie) ojcasieroctwo, L.

Satermorb, m. (ber) ojcobójstwo.
SSatermórber, m. (ber) ojcobójca.

Siatername, m. (ber) imi ojcowskie.

S3aterbflid)t, f. (bie) ojcostwo.

23aterfd)roefter, f. (bie) stryjenka, 'stryjna and)

bie gran be8 ateibruberS.

SSaterftabt, f. (bie) ojczyste miasto.

SBaterftelle, f. (bie) miejsce ojcowskie ober ojca.

aSaterftelte bei Semb. beitreten by komu ojcem,

opiekowa si kim jak wasnm dzieciciem.
Siatertheil, n. |ba8| cz ojczysta, 9t<S., ojco-
wizna?? L.; cf. ojczysta czstka, — po ojcuj

cf. altboln. ojczyzna.

üButerunfer, n. (ba8) ojczenasz, modlitwa paska.
23a u beb i Ile, f., eine SIrt leid)tcn franjofifchen 83olf8=

liebeS, wodowila, f. ober 0. m., L. im Gr. wodwil.
Scbette, f. (bie) eine @d)ilbmad)e 511 Sferbe, wedeta;

cf. stójka, L.; cf. posterunek.
S3egetabilicn, PI. roliny.
Siegetabilifch, adj. rolinny.
SSegetation, f. [bie] wegietacya, rolinno. 6j.

niegi byy rolinnoci na przeszkodzie, (a);

cf. rolinienie, Stasic.
SSegetiren, v. n. rolinie, wegetowa, äßj.

9J el) em en a f- <£>eftigfeir.

SSehm f.
gehtn.

25 e f)m g

e

t i d) t, n. (ba8) trybuna Ujemny, Mick.»
cf. próby Boe, Lelewel.

Seilchen, n. (baS) (8at. viola) fiaek, Ki., ob. fio-

ek, g. ka, Jndz. 9tauhe8 — •alek dziki, KI.,

fioek dziki, Jndz. (Sat. viola liirta). 33laue6,

lüoIjlriedjenbeS —
, f. aJJurjbeilcben. Dreifarbiges —

Dreifaltigfeit8blume, bratki, (chwilka berb. au§
fioek?).

95 e id) en blau fijakowy, fioletowy.

Sßeildjenfaft, m. (ber) sok fiokowy.

SSeildKiirotirj, f. (bie) korze fiakowy, *chwi-
kowy.

Sklt, m. Wit, g. a.

SSeitStailj, m. (ber) taniec s° Wita (choroba).
SSelinbabier, n. Welin, 3. 93. na welinie, (a); pa-

pier welinowy.
Selten, ni. Waek, g. lka.

Sienebig, rir. Wenecya.
Sienebifd) ober aud) benctianifd), adj. Wenecki, L.,

5. 93. AVenecki djabe.
SSenetianer, ni. (ber) Wenecyanin, g. a.

SSenetianevin, f. (bie) Wenecyanka.
Sienerifd), adj. wegeryezny, francowaty. Die

benerifebe Äranfbeit Iranca; cf. percie, sjk.^Soln.

Sine benerifebe ihanfheit betommen zapa ptaszka,
Sßarfu).

S3 en til, n. (ba8) ein beraerjlidjer Sheil in einer Möhre,
roeidjer einen flüfftgen Jtßrber jlbar in bie Möhre hin>

einbringen, aber nicht roieber jurücftveten läfjt, klapa,
klapka, klamka, Jakubowski; cf. Tr. pokrywka,
zapadka, zaporka.

SSentilator, m. (ber) wentylator, g. a, wiatropd,
g. u, cf. lufty.

ajentl8, f. (bie) Wenus, g. Wenery, Weneraj cf.

zezylia, zizilia, dzidzilia, L. (bie SBeniiS ber alten

Slaoen).

SSenugbeule, f. (bie) dymienie», guz weneryczny,
morówka bie ${Seftbetile.

93enu8berg, m. (ber) górka Wenusowa, wzgórek
Wenery.

ajenuSfraufheit, f. (bie) bie SSenn8feud)e, wenery-
czna choroba, cf. franca.

Sera bfo Igen, v. a. ausliefern, wyda. — laffen

przysa, kaza da, wyda; puci, dopuci
wzi, wrczy.

SJcrab folgung, f. (bie) wydanie, puszczenie, wr-
czenie. dx. przez aden sposób do wydania
wszelkiego drzewa zniewolonym by nie-
moe, SfttS.

SSerabreben, v. a. umówi co; — si wzgldem
czego.

Sierabrebung, f. (bie) umowa.
aSerabreidjen, v. a. odda co komu (osobl. w spo-

sób urzdowny).
Serabfauinen, v. a. berfäumen, omieszka, za-
mieszka, zaniedba, opuci, cf. zbaamuci,
znierychli.

SJerabfamnet omieszkany, zaniedbany.
aSerabfäumung, f. (bie) omieszkanie, zaniedbanie.
SScrabfcheuen , v. a. brzydzi si czem, obrzy-
dzi sobie co.

SJerabfcheuung, f- (bie) zbrzydzenie sobie czego,
obrzydliwo, zgroza.

SSerabfd)euung8röürbig ,
adj. obrzydy, obmie-

rzy, ohydny, przebrzydy. (Sin berabfd)euung8<=

roitrbiger aSorfall niesychane i godne zgrozy
zdarzenie.

aSerabfd)ieben , v. a. oprawi, rozpuci; uwol-
ni, (np. od suby), abszytowa.

SSerabfd)iebet odprawiony, na odstawce, 3. 93.

Major , L. im Gr. 93erabfd)iebet tberben

pój na odstawk, J. S3, z tego urzdu poszed
Dmitrjew na odstawk z rang radzcy tajnego,
Ij. im Gr. dymissyonowany.

SSerabfchiebung , f. (bie) odprawienie, rozpu-
szczenie (wojska), abszytowanie, uwolnienie
ze suby.

SSeraccifen/ v. a. akcyz zapacie od czego, opa-
ca co za co, zaakcyzowa.

S3 er a cc or bir en, v. a. ugodzi co, zgodzi co.

aSerachten, v. a. pogardzi, wzgardzi czem,
gardzi; cf. lefcce sobie co powaa, zniewa-
a. (Sr,. Da8 ift nicht m berachten tem gardzi
niemona. Der Statt) ift nicht m berad)ten tej rady
odrzuci niemona, t rad gardzi^niemona,
ta rada jest dobra, mona j przyj, godna
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zastanowienia. 2>en Seamen ©otteo t>eiad)tetl lekce

powaa imi Boe.
Verachtet wzgarttetjiiy, pogardzony. — fein by
wzgardzonym, sponiewierany w ndzy, Krs.

pp. 366.

Verächter, m. (Der) wzgardzieiel, g. a.

Verächtlich, adj. pogardy peen, wzgardliwy.
2) wzgardy godzien, nikczemny, (Sj. Walery
spoziera Avzrokiem pogardy penym, Nieme.
PP. Verächtlid) con ScmiinDeii rebeu z pogard o

kim mówi.
Sid) beiäcfjtlid) inadjen upodli si. — gu mad)en

fliehen do zniewagi przywie, upodli kogo.

Verädjtlichfeit, f. Cbie) wzgardliwo, f., L.

Verachtung, f. |bie] pogarda, wzgarda, wzgardze-
nie. 3n — fommen na wzgard przyj.

Öerähnlichcn, v. a. upodobni.
Sei ä 1> n l i crj u ii

fi , f. Cbie) upodobnienie.

ÜB e r a n f d) a u l i d) e B, v. a. unaoczni, naocznie przed-
stawi.

Vcranfcf)lagen , v. a. obliczy koszta, zaceni
warto czego, otaksowa.

Veralten, y. n. m. f.,
zastarze, zestarze, *wiot-

sze, zestarze si, zstarze si. (Sr. póki go-

ni zajce, póki kaczki znosi, kasztan co

chcia u Pana swojego wyprosi, zstarza si
a z owego Paskiego piecida psisko stare

niezdatne oddano do byda etc, Krsk. 2)a8

Äleib ucraltet, bibl. szata wiotszeje ober suknia z

mody wysza, ©ie werben alle beralten (bibl.)

wszyscy jako odzienie zwiotszej. (Sin bercilte-

teS SBort przestarzay wyraz, ex Muczkowski,
starowieckie sowo. SSoblibaten beralten gar balb

dobrodziejstwa si wnet zapominaj.
Veralten, n. (ba6) zastarzenie, 'zwiotszenie, ze-

starzenie si.
Veränberlid), adj. odmienny, zmienny.
Veränberlid) feit, f. tbiej odmienno, zmienno.
Vcrätlberil, zmieni, odmieni; przeinaczy, prze-

mieni, aud) przeistoczy, Söj.; fid) beränbern, cf.

h,ciratl)en, stan odmieni; j. 2i. syszaem e Pan
myli stan odmieni, Nieme. PP.; t. j. oeni
si, pój za m.

"(Sr,, er hat feine SBohnung beranbert przeniós
swoje mieszkanie do domu N. (a). 2)cn Sohn

beränbern odmieni zapat. J)er ©eruch beranbert

fid) nid)t woni nie zmienia sie. Semanbcö garbe

beränberi fid), menu er im ©efichtc rot!) mirb, kolor

mieni, kiedy si kto na twarzy zaruraieni.

25ic %axbt beranbert fid) barwa przemienia sie.

Et hat fid) febr beranbert bardzo si odmieni.
beranbert eud) — , bibl. przemielicie si przez
odnowienie umysu.

Ver änberung, l. (bie) odmiana, przemiana, zmia-

na; cf, alternata. (Sr,, er liebt bie Veränberung

nieslaiek wielki, miejsca nigdzie nie zagrzeje.

Siel ©ott ift feine Veränberung u Boga niemasz
odmiany.

S^ero nlaf fen, v. a. powód da do czego, powodo-
wa, spowodowa kogo, (a), spowodowa do
czego, (a), przyczyn — , poeliop —, okazyj
da; cf. przyczyni si do czego, sprawi co,

pobudzi, przyprowadzi kogo do czego.
Gr.. 2Jaö ©ciidjt muf} ba8 (Srforbcrliche beranlaffcn

Sd powinien potrzebne rozporzdzenie uczy-
ni, ©O. (Sr,, bao heranlaßt mich gu fchrclben roz-
prawa o krytyce podaje mi pióro do rki, (a).

It. Artyku w NN. powoduje innie do podania
kilku uwag, które wasne jedynie przekonanie
i bezinteresowna o dobro powszechne troskli-

wo! podyktowaa, (a).

Vcranlaffung, . (bie) powód, okazyja, pobudka,
przyczyna, pochop, g. u. — nehmen powodowa
hi c/.iiii.

M- c v ci ii f d> a u 1 i di c n , v, a. unaoczni, naocznie
przedstawi.

Ver a nfd) lag en, v. a. obliczy koszta, zaceni
warto czego, otaksowa.

Veranftalten, v. a. urzdzi, przygotowa, spra-
wi; porzdkowa, fj. Opatrzno wszystko
porzdkujca, DD.

Veranstaltung, f. (bie) rozporzdzenie, przygoto-
wanie, dyspozycja, robola, eig. Slrbeit.

Verantworten, v. a. odpowiedzie za co, da
spraw z czego.

©id) — odpowiedzie, opowiada, broni si
(mow, — pismem), usprawiedliwia si, eig.

fid) rechtfertigen.

Verantwortlich, adj. odpowiedzialny. — fein by
w odpowiedzi, by odpowiedzialnym.

Verantwortlichkeit, f. (bie) odpowiedzialno.
Verantwortung, f. [bie] odpowiadanie za co, od-
powied, odpowiedzialno, sprawa, danie, od-
powiedzi, obrona; cf. usprawiedliwianie si.
3ur — giehen pocign do zdania sprawy, —

do odpowiedzi. Shun fie cö auf meine — uczy
to na mój karb, beff. na moj odpowiedzialno,
ja za to odpowiem, ©id) fd)rt)cre Verantwortung
gUjiel)Cll na nas ciy straszna odpowiedzialno
przed Bogiem za dobro narodu, nad którym
jestemy postawieni.

©erarbeiten, v. a., burd) arbeiten berebeln, alö ein

SOlateral gu feiner Slrbeit brauchen, burd) Slrbeiten ber=

brauchen, przerabia, ob—, wyrobi, wyrabia,
wypotrzebowa(w robocie), wypracowa, rozro-
bi; rónie przerobi, L. (S$. najwiksz ilo
ziemiopodów zebra i z nich najzyskowniejsze
wyroby udziaa, (a); kobiety i dzieci robi w
domu koo przerabiania ziemiopodów', (a).

©erarbeitet przerabiany, wyrabiany. (Sine berat*

beitete ©ache rzecz wypracowana.
Verarbeitung, f. (bie) przerabianie, wyrabianie,
wypotrzebowanie, obrabianie, g. 58. kruszców.

Verargen, v. a. übel auölegen, poczyta za ze, za
ze mie co komu, za ze co wzi komu;
podziwowa co komu, Vr.=Volu.

Verargung, f. (bie) poczytanie za ze.
Verarmen, v. n. in. f. zuboe, podupa. (Sr,, upad

na majtku, 91®.
Verarmt podupady, zuboay.
Verarmung, f. (bie) zuboenie.
Verarrefttren , v. a. aresztowa, zaaresztowa,
przytrzyma.

Verargeneicn, v. a. na lekarstwa wyexpensowac,
wyda na lekarstwa.

Veraffcfuriren, v. a. zaasekurowa.
Verauctioniren, v. a. przeda w aukcyi ober na

au key i przeda, licytowa.
Verausgaben, v. a. rozda, powydawa, wyda,
wynaloy, (1. Gorinth. 13/ 3), wyexpensowac.

Ver äußer l id) co mona zby, do zbycia.

Veräufjcrn, v. a. zby, sprzeda} rozda, 5. S8.

dobra szpitalne, (a); cf. B. odprzeda; cf. wy-
bywa? alienowa, llhsz. aud) ©er .Dibit. <Sj.

zbywanie tych rzeczy (produktów) jest jednym
sposobem do ycia i zebrania zysków dla —
przekupniów, Krsk.

Veräußerung, f. (bie) zbywanie, zbycie, przuda-
nie; alienacya.

VcrbacTen, v. irr. a., Imperf. id) — , er berbiicf,

CoDJ. bafj id)—, cr uerbiicfc, Imper. berbaefc, Part.
Prt. berbacfen, wypiec, wypiek, Fut. wypiek,
wypotrzebowa na pieczywo. (Sj. ber Väcfcr
bat aüeß 9)cel)l berbacfen piekarz wypiek wszy-
stk mk. (Sr bat bao SSrot berbaefen przepiek
chleb. 9)lc[)l gum Vcrbacfcii mka do wypieku, (a),

Verbal» sowny, ustny.
Vcrbanb, m. (ber) babjcnige Womit eine SBunbl bete

builbCII Wirb, binda (obwizka) do zawizaniu
rany, banda, Ross.} cf. zawizanie, opatrze-
nie rany, obwisio; zawiso ;

— im acbc wia-
zarek. (Sj. dachy bez adnych wizarków
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Sylwan.) cf. cynek »Oil Säumen (2at. quin-
cunx).

Serbannen, v. a. berrceifen, bertreiben, berjagen, *wy-
banitowa, wypdzi, wygna, wywieci, wy-
woa (z kraju)

n
wyojezyni. Die ©tobte 'bel':

bannen, b. i. äerftören, z gruntu wywróci miasta.

Allee berbonnen wytraci wszystko jak prze-
klte co kto ma, KV. Sj. berbannt fein od-
czonym by. §lu8 ber Erinnerung berbannen wy-
dali, wygluzowa z pamici.

Serbannte, ni. (ber) anb f. (bie) *banit, g. a, wy-
gnaniec, g. ca, *wybanitowany, g. ego, cf.

wywoaniec, g. ca. 3m firchlicben ©inne prze-
klty, odczony od zboru.

Serbannung, f. (bie) wygnanie, wywoanie, *ha-

nieya; kltwa, przeklectwo. 3n bie — gehen

pój na wygnanie.
Ser bauen, v. a. burd) einen 23au berfberren, berfcblie»

fjen, zabudowa, obudowa, zatarasowa.
2) — , auf einen Sau berroenben wybudowa,

przebudowa, wyda pienidze na budow.
6inem «g>aufe bae Sicht berbauen wiato zabudo-

wa. Siei) berbauen, menu man mebr©elb auf einen

S3au roenbet, als man im Vermögen bat przebudo-
wa wicej ni si posiada majtku, wyexpen-
sowa si przy budowaniu.

Serbauen, n. (5aS) przebudowanie, wyexpenso-
wanie si przy budowaniu.

Serbauern, v. n. m. f. zchopie.
Serbauting, f. (bie) zabudowanie, otoczenie, o-

grodzenie.

ierbeifjen, v. irr. a. m. h., Imperf. icb — , er ber=

bij), Conj. id) — , er berbiffe, Par. Prt. berbiffen, =
eroae anbeifjen, ein roenig effen, feiten, zaksi,
przeksi, przeje; cf. fcberjroeife przechrupa,
przegiy.

2) — , born abbeifjen, uksi, odksi.
3) — , burd) 3ufammenbcifjung ber 3äbne ben Slue«

brud) einer Smbftnbungju iinterbrücfen fud)en, trzy-
ma jzyk za zbami, cisnwszy zby wybuch
jakiej namitnoci przytumi, pokn co, zby
na eo cisn.

(Sr. ben Sdhmerj berbeifjen cisn zby z bólu.

Stneil ©cbimbf — pokn zniewag, zapomnie
o krzywdzie, zniewag mimo siebie puci.
Sae Sadjen — miech wstrzyma. 3)en $oxn —
umorzy, gniew wstrzyma ob. zgry w sobie.

äfiorte berbeifjen sowa przeksywa, — cedzi;
ci. sowa przygryza, — ucina, sów niedo-
niówi, nie wcale wymawia. ©id) berbeifjen

zaci si, zaje si, zby ci.
Serbergen, v. irr. a., Prs. ich berberge, bu berbirgft,

er berbirgt, Imperf. id) -, er berbarg, Conj. baj?

id) — , er berbärge, Imper. berbirg, Part. Prt. ber*

borgen, = berftecfen, skry, ukry. Sr. mau bat

mir bad berborgen ukryto rzecz t przedeinn.
©id) berbergen skry si.

Ser borgen ukryty, tajny.

Serbergung, f. Cbie) ukrycie, ukrywanie.
Serbefferer, m. [ber] poprawca, g. y, Dant.,
Dmch. 99, cf. naprawicie), poprawiacz.

Serbefferlid), adj. poprawny.
Serbeffern, v. a. naprawi, polepszy. Sr. ein

©ut berbeffem majtek polepszy, ulepszy, na-
prawi, do lepszego sianu ober w lepszy stan
przyprowadzi; cf. meliorowa) cf. poprawi.

Serbefferung, f. (bie) poprawienie, poprawa, aud)
poprawka, bef. ber ©chrift; polepszenie, ulepsze-
nie. Sr. ulepszenia w kraju — , Srinj Czart.
Sr. tam, gdzie samowolno ustanowiona jest
jako zasada, niema ani praw ani adnych
ulepsze, (a) 182Ö. Sr. 2)ae jur erften SSerbefferung

i eingetragene tfabital b. kapital na pierwsz hipo-
tek da, lokowa.

Serbeugen, fid), v. r. ukoni si, pokoni si.
Verbeugung, f. (bie) ukon, pokon, g. u.

Serbiegen, v, irr. a., Imperf. id) — , er berbog,

Conj. bafj icb — , er berböge, Part. Praet. berbogcn,

skrzywi, pokrzywi.
©erbieten, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , cr ber=

bot, Conj. bafj id) — , er berböte, Part. Praei. ber*

boten, zakaza, zabroni.
Sj. Semanbem bad «fjaue berbicten zakaza komu

przystp w dom.
Serbieten, n. Ibae] zakazanie, zakazywanie, za-

bronienie.

S erbieten b, zakazujcy.
Serbilben, v. a. faszywie wyksztaci, opacznie
wychowywa.

Serbinben, v. irr. a., Imperf. id) — , er berbanb,

Conj. bab id) — , er berbänbe, Part. Prt. berbunben,

zwiza, obwiza, przewiza, zczy, spoi,
poczy, pytkowa, b. i zwiza bet ben lofJ°
fned)ten; cf. zespoli, skojarzy nur fig.

Sinen ju et». —,_
ihm eine Scotbroenbigfeit auflegen,

obowiza, obowizywa. ©id) %tmb. (z)obo-

wiza sobie kogo.
Sj. gdy je mio zespoli, Trebecki. Przy-

wizywat pewne omamienie do tego sowa, (a).

Gdzie serca tchn jednem uczuciem , gdzie
wszystkich jeden cel, cel dobra publicznego ko-
jarzy, (a). £>ie SBunbe berbinben ran opatrzy,
aud) zawiza rany, (bibl.) DD. opatrzenie nie-

naruszone zostanie, ginem bie Slugen berbinben

zawiza komu oczy. Sin SSucb berbinben, ee un=>

licbtig einbinben, ksik le oprawi, omyli si
koo oprawiania ksiki w skadaniu arkuszy,
faszywie wiza, Sr.=SoIn.5 arkusze z niedo-
zoru nie w naleyte miejsce wszy, Tr.

Doju beibinbet ihn fein 2Crnt do tego obowizuje
go mzd jego. ©id) ju etmae" berbinben obo-
wiza si komu, obowiza si do czego. 3d)
bin Sbnen *

Dafür febr berbunben jestem Panu za
to bardzo obowizany. Dae Slngenebme mit betu

SctitSlicben berbinben poczy uytek do zabawy;
uytek czy do sodyczy, Dm. 9S; cf. Krs.:
Szczliwy kto wdzik "wraz z poytkiem
zczy, ©id) — , v. r. poczy si, zwiza
si. ©id) rbiber einen berbinben spiski knu prze-
ciw komu, spikn si , sprzysidz si —

.

Serbinblid), adj. SJcothrbenbigfeit auflegenb, obowi-
zujcy; 2) obowizany; uprzejmy, wzajemny.
Sin" ocrbinblidjee Äombliment pokon grzeczny,
uprzejmy z owiadczeniem wzajemnoci.

©id) berbinblid) machen obowiza si. ©ich

3emanben berbinblid) madjen obowiza kogo so-
bie. Sj. adnego nie dopeni warunku, na
który si obowiza, (a).

Serbinblicbfett, f. (bie) obowizek, g. zku. Sie*

manbem eine — auflegen woy na kogo obo-
wizek.

Ser bin bung, f. (bie) zawizanie, zwizek, wze,
sojusz, zjednoczenie; styczno, wspóluictwo,
zayo, skojarzenie, sklejenie; cf. stosunek
aud) <£)anbe(eberbtltnifj. Sr,, stosunki te z powodu
odlegoci i rzadszych komunikacyi s trudne,

(Sar.). 3n — treten wej w stosunki.
(Sr. te tak chlubne dla syna mego zjednocze-

nie, Nieme. Sine eheliche — fcfjliejjen zawrze
maeskie luby, (a). <Die gefellfchaftlicbe

—
stowarzyszenie, (a).

3n — mit cznie z. 3n — mit etmae flehen

, mie styczno, zwizek z czem. Sj. wstpie-
nie Rossyi w styczno z zachodem Europy,
L. in Gr.; czci w spólnictwie z piersiami zo-
stajce, DD. ,

Serbinbungeftrid), m [ber] cznik, g. a.

Serbinbungegeicben, n. ibae) cznik, g. a.

Serbiffen f. berbeifjen. Sin berbiffenee i jer, ukryte
i; znak mikczenia.

Serbitten, v. irr. a., Imperf. id)—, erberbat, Conj.
bafj id) — , er —bate, Part. Prt. —beten, = burd)

Sitten abjur&en&tti fudjen, wyprasza ei od czego,
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*deprekowa, wymówi si z czego, prosi o
uwolnienie od czego.

Sich ctmao — bitten prosi eby czego niebyo.
3>ie GbremiHidie -bitten wymówi si od stray
honorowej, (a). Cr. wyprasza si od wszel-
kich kondoleucyi okazów, (a).

Verhütung, f.(bie) *dcprekacya, wypraszanie si
od czego.

Verbittern, v. a. — bitter niad)en, gorycz zapra-
wi, gorzkiem uczyni; 2) — = erbittern, roz-
drani, rozjtrzy, zajtrzy.

Verbitterung, i. (Die) rozjtrzenie, znjtrzenie.
Verblafen, v. irr. a. unb n". m. h., Prs. id) berblafc,

bit - bldfeft, cr — bläfr, Im perl', idj) — , er — blicct,

Conj. baj) id) — , ct — bliefe, Part.Praet. — blafen,

d', bcrfrhnaufen, berpufren, odetchn, cig. rozwia,
rozdmucha.

2) —
,

[ehnnicher malen, gleid)fam mit Mebel libci*

äieben, sabiej malowa.
Gg. bic Vfeibc berblafcn laffcn da koniom o-

detchn.
Ser blaffen f. bcrbleichen.

Verblättern, v. a., bind) Slattern' in einem ü8ud)c

bcrlicicil, przewracajc karty w ksice zamg-
li, zaniyli w ksice, L.; kilka kurt przesko-
czy, u i by przekartowa.

Verbledjen, v. a. mit Sled) befchlageii, blacha oku.
Vci blef fen f. berblüffen, v. a. ni. I)., fd)iid)terii, fdicu

machen, zastrasza, przestraszy, zmiesza, skon-

fundowa kogo, ci', odurzy. Sid) berbleffeti

uchy bi, chybi, bd przeciw prawidom sztuki

popeni, poszkapi si, pokawi. Gv. malarz
pokawir, chybi portretu, L.

Verbleiben, v. irr. n. ni. f.,
Imperf. ich — , er bcr=

blieb, Conj. bafj id) — , er berbliebe, Part. Prt. bei=

blieben, = bleiben, zosta, zostawa, Prs. zo-
staj. Gj. er berbleibt bei feiner Sluofagc obstaje

przy swojem zeznaniu, 9t@.

Ser Verbliebene zostay.
Verbleiben, n. (öafl) zostanie, zostawanie. Gr. c8

foli babci fein — haben ma si przy tera zosta.
Verbleichen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) — , ev bcr=

blid), Conj. ba9 id) — , er oeiblidje, Part. Prt. bcr=

blichen, =S bleid) roerben, blednie, zbiednie, bla-

dn, Perf. zblad, blakowa.
2) —

, fig- fterben, umrze, zgasn, eigcntl. er~

löfdien. Ge. bie Sd)iift ift ganj bcrblidjen pismo
zgaso.

Verbleichen, n. (Dao) zbiednienie.

£er Vcrblidjcnc zbiedniay, umary, zmary.
Vevblcnbcn, v. a. omami, zalepi.
Verblendung,, f (bie) zalepienie, omamienie; ci',

bielmo; ct. ogie malowany, Ictdereö heifjt eigcntl.

Slcnbmerf. — ber SUicjen zamienie oczu.

Verbleien, v. a. oowiem zala, pitnowa oo-
wiem, j. S3, towary, Tr., aud) blombowa, Sßj.

Verbliebene, m. (ber) zbiedniay; umary, zmary.
Verbliebene, m. (ber) zostay.
Verblüffen f. Dcrblcffen, zadiimie si, zachwyco-
nym ober odurzonym by od zadziwienia, L.

Verblüfft, b. i. beftuijt, zmieszany, zraony, sko-
atany na umyle, cf. odurzay, odurzony, L.

Gj;. gdy odurzony tern zdarzeniem przyszed
do siebie Proboszcz — poczu ca okropno
pooenia Wandy (wykradzionej), S. l' tek.
— a U cl) zachwycony.

Vnbliil)cu, v. n., aufboren ui bltibcn, okwitn,
okwita, z kwiatu opa, okcie, (fit« unb

Vi.Voln.
Verblümt, adj. bind) 2(tifpiclung, figurowany, pod

figur, figuralny, alegoryczny, przenony, nie-
waciwie, pod postaci, U.

Gr. cr bnirtt fld) fel)i bciblümt au6 sowa swe w
jedwab' Ober w bawen ob wija, L,; cf. w pa-

pierki obwija; cf. ubarwia sowa. GtloaO bcr>

blihnt fagen pod figur co powiedzie, pod ogród-

ka, pod paszczykiem oo mówi.

Verbluten, fid), v. re en alles ober bod) baö meiftc

83lut berlieren, zakrwawi si, krew wyla, cf.

krew uchodzi.

2) — , fig. uj bezkarnie, uj na sucho. Gj.
bic Sache bat fidj berblutet zapomniao si o tern,

ut-ichlo o tern

Verblutung, f. (bic) ujcie krwi, wytoczenie krwi,
zakrwawienie si; cf. krwi ulok, (a).

Gj. pad osabiony krwi utoklem i ducha wy-
zion, (a).

Verbobien, v. a. zawiercie, Fut. —c, Prat.—cia. 2) — = falfdj bobren, le wiercie.
Verborgen, v. a., an einen attbern borgen, auobovgrn,

na kredyt da, wypoyczy, *wyborgowa.
Verborgen, ^axi. bon ocrbcrgeii, ukryty, skryty,
zakryty, zatajony, utajony.

25a6 Verborgene loiffcn co skrytego jest wie-
dzie. 3m Verborgenen reben w skrytoci mó-
wi, ©ott ficbct me Verborgene Bóg przenika
skryte rzeczy; cf. Bóg widzi skrytoci.

Verborgenbeit, f. (bie) skryto, utajenie.

Verbot, n. (bao) zakaz, g. u, 'zabrona.
Verboten zakazany,

f. berbicten.

Verbrämen, v. a. oblamowa, obszy'-, obrbowa,
bramowa. Gin beiblämtcs Äleib suknia galo-

nowa na.

Verbrannt, Part. spalony, opalony, ogorzay.
Veifp. twarz jego z przyrodzenia blada stal
si nieco ogorza, a nawet oliwkow, (a).

Verbraten spieczony, przepieczony, spart. b. bcr=

braten, v. irr. a., Imperf. bcibrier, spiec, prze-
piec; 2) spotrzehowa na pieczyste.

Vcvbraucl), m. (ber) bie Gonfnmtion, zuytek, g.

tku, wypotrzebowanie, wychód, rozchód, L.;

cf. konsumpeya, Krsk.; cf. obejcie. Gj. wy-
chód wódki bardzo sie powikszy, (a); it. ro-

zejcie si, 5. SÖ. win i wódek, (a), odchód.
Gr,. I,. Wid o, piwo, zboe na rozchód. Gj.

potrzebujcy drzewa na domowe obejcie,
Sy 1 wan.

Verbrauchen, v. a. spotrzehowa, wypotrzebo-
wa, wyszafowa, wyy, wyuywa do szcz-
tu, strawi, wyexpensowac, zuywa, (a).

Gic. bic fibernen ©cfafjc nniiben bcrfauft unb bet»

braudjt naczynia z srebra sprzedane i spotrze-

bowane, (a). Gj. kilka tysicy cetnarów wgli
ziemnych co rocznie na wasne potrzeby zu-
ywa (Francya) (a) 1826; cf. konsumuje drze-
wa, (a). Gj wszystko prawie do uycia suy
i zuyem bywa, (a).

Durcl) Sd)ieiben oerbraud)cn papier wszystek
wypisa, L.

Verbrauchen, n. (bao) wypotrzebowanie.
Vcrbraud)ftcucr, f. (bie) akcyza konsumpcyjiia,

podatek k— ny, akcyza zuytkowa.
Verblauen, v. a. in. [)• na warzenie potrzebowa,

na warzenie wypotrzebowa, wywarzy (piwo
robic), wyrobi na piwo.

Vcibvaufeu, v. u. m. 1> «"ö f-/ oufliöven ju braufen,

przesta hucze, przesta szumie, wyburzy
si, wyszumie, wyroi si, wykisa, uspokoi
si, wyburzy si, aud) wyrobi, SSj.

Verb red) en, v. irr." a. m. b. 1>|S - id") berbreebe, bu
—

biicbfl, cr —bricljt, Imperf. id) — , er —brad),

Conj. bafj id) — , ci — brädie, Imper. —blid), Port.

Prt. — bvodjen, ft. gcfctiloibiig banbeln, bermirfen,

przewini, wykroczy-, przestpowa, zbroi co,

zgrzeszy.
2l fld) berbrcd)en, v. rr. rec. oberwa si czem,

przcrywai- si, przeama si.

Vcrbrcd)cn, n." (bab) wystpek, przestpstwo,
zbrodnia, 'krymina, £ u.

Vcrbrcd)cr, m.(bcr) pMWstepcn, winowajca, zbro-
dzie, wystpca, zbrodniarz, kryminalista.

Vcrbicd)Crifd), adj. zbrodniczy, wystpny, kry-
minalny.

Verbreiten, v. a. unb r. nu))., ausbreiten, rozsze-
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rzy, szerzy; cf. rozpostrze, upowszechni,
(a), cf. rozpuszcza. gj. rozpostrzyj wite
po wiecie ustawy, Krsk. 1 $1). It»5. gö ber*

breitet fid) baö ®erüd)t biega pogoska, (a). Sßiie

roenig verbreitet jak mao upowszechniony we
"Woszech gust czytania, (a) Verbreitet Job unb

©d)retfen waleczny puk 2 Uanów rzuca mier
i postrach w roty najezdników ziemi naszej,

(a) 31; cf. rozpuszcza faszywe bilety kassowe.
cf. rozgosi, gruchn; 5. S3, ta nowina gruch-
na po caej wsi, Pielgrz.j cf. rozsiewa,
5. 83. pogoski. g£ fakcyonici rozsiewaj
zdania swoje, (a)» paszkwile s roznoszone,
(a). Gr. zarazy morowe owych czasów zag-
ciy choroby w miecie, (a). ©chredfen berbrei=

ten rzuci postrach, cf. strach rozsiany miedzy
niemi, (a) 29.

©id) über etro. — rozwodzi si nad czem.
g$. rozpostar si obszernie nad reform par-
lamentu, (a).

Verbreiter, m. (ber) szerzyciel, roznosiciel.

Verbreitung, f. (bie) rozszerzenie, rozszerzanie?
rozpuszczanie.

Sr. rozpuszczaniem faszywych biletów kas-
sowych dyrygowa, 9i@. 1836.

Sierbrennbar, adj. spalisty, spalny, zgorzysty, L.
Verbrennbarfeit, f. (bie) spalisto, spaino, L.
Verbrennen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

berbrannte, Conj. bafj. id) - , er —brcnnete, Part.
Prt. — brannt, spali si, zgorze, Prät. —ra,
Fu t. —rzej.

2) — , v. a. m. I). pali, spali, sparzy, opa-
li, gj. w pomieniu jego (Grecza) krytycznej
lampy obali sobie skrzyda niejeden literacki
motylek, L. im Gr.

©brichro. ein berbrannteS Äinb fcheut ba geuer
pies sparzony kuchni si boi, bitemu psu do-
sy kij pokaza? kto sie na gorcym sparzy
i na zimne dmucha, chucha ober cf. kady dmie
na wod, gdy go ukrop sparzy, L.i kto si na
mleku sparzy, ten i na wod dmucha; sparzy-
wszy si ukropem, zimnej niedowierza wodzie;
cf. mdry Polak po szkodzie.

ginen SRiffcthüter iebenbig berbrennen zoczyc
jakiego ywcem spali, ©id) ben fflhinb — spa-
rzy sobie usta.

Serbrennen, n. (bo8) spalenie; sparzenie si;
zgorzenie.

Verbrcnnlid), adj. f. berbrennbar, spalny, a, e, do
spalenia, zgorzysty.

Verbrennung, f. (bie) spalenie.

Verbriefen, v. a. m. b = mit tlrfunben beftatigen,

pimienno utwierdzi, cf. Stuff, udowodni, do-
kumentowa, zapisem warowa.

Verbringen, v. irr. a. m. b., Praes. id) beibringe,

Imperf. id) — , er -brachte, Conj. bafj id) — , er— biäd)te, Imper. —bringe, Part. Praet. —bracht
berfchroenben, przemarnowa, przehultai, przehu-
la; baher aud): zarzuci np. klucz.

Die 3eit — strawi czas, przepdzi.
Verbringung, f. (bie) przemarnowanie.
Verbrötfeln, berbröfeln, v. a. m. h. = in 23rofas
men berlbanbcln, pokruszy, np. chleb.

SSerbrübern, y. a. pobraci, 5 23. — narody, (a);
zbrata, ©id) — pobrata si. Cine berbrüberte

©efellfdjaft zbracone zgromadzenie, Aut.
Verbrüberung, f. [bie] pobratanie si, pobratnie-

nie,
a- 23. Turków, (a), aud) bractwo, (eigentlich

23riiberfd)aft); cf. pobratymstwo.
Verbrüben, v. a. sparzy, v. r. fid) — spa-
rzy si.

Verb üben, v. a. burchbringen, przehultai.
Verbuhlen, v. a. na rozpucie zmarnowa (czas,
wiek).

Verbubjt, adj. berliebt, lubieny, wylany na roz-
pust, zalotny.

Verbu'hUheii, f. (bie) ubieno, zalotno.

Verbum, n. (ba§) czasosow, g. u, cf. sowo,
Kopczyski; cl. czasownik, g. a.

Verbunbeil, obowizany, eig. spojony, zwizko-
wy, sprzymierzony. Gr. uwolnienie od tego z
tak znacznym nakadem stowarzyszonego obo-
wizku, gr. 3d) biu Shnen febr —"bardzo
wdziczny jestem Panu aud) obowizany .

©id) tbOjU berbunben fühlen^ zna si do czego,
poczuwa si do czego. <£)5d)lid) — wielce obo-
wizany.

Verbünben, v. a. m. b., oberbeutfd) für ba8 beffere

hochbeutfche berbinben, konfederowa sie, sprzy-
mierzy si, stowarzyszy si.

Verbüubeter, m. (ein) zwizkowy, sprzymie-
rzeniec

Verbünbnifj, n. [ba§] oberbeutfd) für öaä üblichere:

SJünbnifj ober Verbinbung, sprzymierzenie, konfe-
deracya, sojusz, g. u.

Verbürgen, v. a. rczy za co, zarczy, rkoj-
mi da. gj.ro er roirb und bie 2Bafn!)eit berburgeu
ale o prawdzie któ nas ubezpieczy? Fing.
Krasicki 294. ©id) für einen — zarczy,
rczy za kogo.

Verbürgung, f. (bie) rczenie, rkojmia, porka,
zarczenie.

Verbutten, v. n. m. f., flein uub unanfebjilid) roerben

unb bleiben, *zapnie, *zapzie, *zalisze,
znikczemnie, sta si ndznym, zandznie,
zamizernie, niewyrosn.

Verbuttern, v. a. na maso «potrzebowa.
Verbuttet, cf. ^roeigartig, *zapeziay, *zapuialy,
karowaty.
NB. 23ei ben Vr. = Volen ift zapenie nod)

üblid), ättr.

Verdau fu li ren, v. a. m. 1). obwarowa, cf. opisa
si jak w, SBarfcb.

Verbad)t, m. (ber) podejrzenie, porozumienie.
ginen in — fjabeu mie kogo w podejrzeniu.

Verbud)Hg, adj. podejrzany, podejrzliwy. gj.
jeeli si cokolwiek podejrzanego wykae, $©.;
berbad)tig machen okrywa podejrzeniem; cf. po-
sdza; cf. befd)Ulbigen. (kg. gdy Zuma penia
czyn najlachetniejszy, oni j posdzali o naj-
czarniejsz zbrodni, (a);

berbad)tig roerben podejrzanym si sta. %m
berbücbtig halten za podejrzanego mie ober —
poczyta. ©id) — mad)en cign na siebie
podejrzenie.

V er bäd) t ige 11, v. a. posdza, mie kogo w podej-
rzeniu o co.

2) cign na kogo podejrzenie.
Verbad)tigiiHg, f. (bie) posdzanie.
58 er bümm en, v. a. zatamowa, zagrodzi.
SJerbammen, v. a. potpi, potpia, Prs. —piani,
Fut. T pi. gr. jum £obe

"

berbammen skaza
na mier, ©id) ju etroag — , b. 1). eg alö ein
Uebel freimütig übernehmen powici si na co,
sakryhkowac si.

SBerbammlid), adj. naganny, potepliwy, potpie-
nia godny. gr. nichts ift berbammlidjeg an ben
©laubigen, KV., adnego potpienia uiemasz w
wierzcym.

SBerbainmiichfeii, f. (bie) potpiiwo.
SSerbammnifj, f. unb «., potpienie.
SBerbammt, potpiony, przeklty; djabelski, djabli.

gr. berbammt! ba6 jjatte id) bamale roiffen foüen do
djacha! ebym to by wtedy wiedzia.

SJerbammter, m. (ein) potpieniec, g. ca.
SJerbammung, f. (bie) potpienie, zatracenie; ska-

zanie na co.

SBerbammunggurtbeil, n. (ba§) wyrok skazujcy
na kar, wyrok potpiajcy, — kondemnujcy,
kondemnata, wyrok odsdzajcy od sprawy.

Serbammungötoertf)
f. berbammlid).

»er ba mb fen, y. n. m. f.
= burd) Dambfen berflie»

gen, ulotni si, ewaporowa, wywietrae, wy-
parowa, parami wychodzi, 9tuff.
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SSetbanfcn, v. a., mcgcn einer Sache jum Saufen
berpflirbtet fein, winnym komu by, obowizanym
komu by za co, dzikowa co komu, mam z
aski — , Krs., zawdzicza komu co.

Verbauen, v. a. strawi, trawi.
58 er bau lid), adj. atwy do strawienia, strawny.
5Bcrbaulid)feit, f. (bie) strawno, trawno, a-
two do strawienia.

58crbauung, f. (bie) strawienie, trawno. Cv.
lepsza trawno pokarmów nastpuje, DD.

$8erbca\ n. (bafl) ber 23obcn einc6 ©diiffcfl, ber bafl=

felbc_bori}ontal in jioci »iaume abt()ei!t, pokad, g.
u, pitro okrtowe, cf. pomost, g. u, ex Podró
do Ciemnogrodu; cf. ferdeka, Contr. Wloclnw.
Daó SfiaoniPCrbecf lub wozowy, L. Gr. Nelson

raniony w gow musia ustpi z pokadu, (a).

Gin ©cbiff mit brei 58erbcffcn* okrt trójpitro-
wy, (a).

58erbecfen. v. a. okry, zakry, przykry, ukry,
zasoni. 2) le nakry (stó).

SBcrbetft zakryty, okryty, przykryty, ukryty.
Gin berbcefter ©ang kryta droga, Raczyski.

SJerbftfung, f. (bie) zakrycie, przykrycie.
58erbenfen, v. irr. a. ni. 1), Imperf. id) — , er ber»

badite, Coni. bajj ich •-, er -bdd)le, Part. Praet.—bacbt, = übel aufliegen, za ze mie, przyczy-
ta komu co za zle, beffer poczyta komu co za
ze, SSj., cf. zgani komu co, :

'

rpodziwowa ko-
mu co, jr.=^ioIn.

SBerbcrb, in. (ber) zguba, ruina, zepsucie, skaza,
skaenie.

Serberben, v. reg. a. m fj. tmb irr. n. m. f.,
Prs.

id) berberbe, bu —birbft cr — birbt, Imperf. id) —

,

er berberbte ober oevbarb, Conj. bafj id) — , er bcr=

berbte ober berborbe, imper. berberbe ober berbirb,

Part. Prt. berberbt ober berborben, psu, zepsu,
popsu, zatraci, skazi, zgubi, zniszczy;
kwasi, j. S3, kompania, L.
NB. roenn efl alo n. gebraucht toirb, mug im >poln.

bei zepsu bafl reclpr. sie flehen.

(Sr. na có ten kwasi czas may, nieba go na
to niedaly? 66 mit einem berberben popsu sobie
spraw z kim, poróni si z kim. ©anj bcr=

berben rozpsu, rozpsowa, fehlt L.
Gr. baö S3ier berbirbt piwo si psuje. Sin ihm

ift ein Dichter berborben w jego osobie zgin
poeta, mógby si by z niego zrobi nielada
poeta. S3ófe Beifpiele berberben gute (Bitten ze
przykady psuj dobre obyczaje; kto podle s-
siada chromego mieszka i sam chroma si
nauczy. (Bid) ben iBcagen berberben zepsu sobie
odek.

Buftig gelebt unb felig geftorben, beifjt bem Jcufel

bao Spiel berborben uywaj wiata, lecz miej
z cnoty chlub, pomieszasz djabu na dusz
rachub. Trój. '

Gr. bie Sünbflutb bat bie Grbe berberbet potop
skazi ziemi. Dafl £aub berbirbt in junger ni-

szczeje ziemia od godu.
j&afy mid) nicht in Sünben berberben niezatracaj

mi pospou z uieprawociami mojemi. Go ift

beffer, ba9 eineö beiner ©lieber berberbe poyteczniej
jest tobie aby zgin jeden z czonków twoich,
©ott faun Scib unb ©cele berberben Kóg moe ciao
i dusz zatraci. Gr. äßir berberben, !)ilf und *

giniemy, ratuj nas!

58 er ber ben, n. (boo) bie SBerberbung. zepsucie, po-
psucie, popsowanie, skaenie; 2) zguba, za-
tracenie, ruina, zsinienie, zaglda, g. y, skaza.

Dafl natürliche — przyrodzona ober naturalna
skaza, naturalne skaenie. Äned)tc bcfl SBerbcr»

benfl nicwolniey skazy (bibl.). Dafl Serbcrbcn
beo ftleifcbco zatracenie ciaa.

Die Sünbc ift ber Vcutc Berberben grzech jest

ku pohabieniu narodów. ©id) fclbft infl 58crbcr=

ben flür^en samego siebie zgubi, o zgub si
przyprawi.

SJerberber, m. (ber) zagubca, g. y, (a), Czarto-
ryski, cf. skazca, skaziciel; burzyciel, pusto-
szyciel; cf. t. psotnik?, cf. zatraciciel, L.; wy-
guhiciel; cf. skaca, SJtabum, % 1.

Berberblu), adj. (cid)t berberbenb, podpadajcy
zepsuciu, — skazie, *skazitelny; 2) —

, febr

fcbablid) zagubny, a, e, adv. zagubnle; zgubny,
szkodliwy.
Gf. eine berberbliche SSaare towar atwo si psu-
jcy. Der bcrberblicbe Ärieg wojna zgubiia, —
nieszczsna, — fatalna.

Sieiberblidjcfl Staifonniren zgubne rozumowanie.
Gr. nieszczsny los towarzyszy jego orowi
ink zagubnie, (a).

Serberblidjfeit, f. (bie) zgubno, *skazitelno,
szkodliwo, cf. marno eig. bie Gitclfcitj zni-
komo ffiergänglichfeit

Sterbet bnifj, n. unb f. skaenie, zepsucie, zatra-
cenie.

Sjcrberbt ober berborben zepsuty, popsuty, ska-
ony.

SJerberbtbeit ober Skrborbenfjeit, f. (bie) skaenie,
przewrotno, zgorszenie, wyrodzenie si, zua-
rowienie, I,.

Gr. co z alem nad skaeniem wieku nasze-
go mówi przychodzi, Krs. pp. 334. Gr. za-
niedbanie moralnego uksztalcenia, /.narowienie,
rozpieszczenie widzie si daj nie w jeduyin
z tych modzieców, L. progr.

S3 er ber bung, f. (bie) popsucie, popsucie si, ska-
enie.

SBerbeutlidjen, v. a. objani komu co, wyraniej
przedstawi.

SJerbcutfcben, v. a. przeoy ob. przekada po
niemiecku, przetumaczy na jzyk niemiecki,
zniemczy; cf. B. przeuiemczy.

SJerbeuifcfjimg, f. (bie) przekad niemiecki.

SierDiditcn, v. a. bicht machen dychtowa, zgci,
zgszcza.

Sierbicfcn, v. a. zagci, zgci, v. n. m. f.
(z)

gstnie
Serbidtt zgstniay.
Sicrbicfung, i. bie I zagszczenie, zgeszczenie.

SJerbeneil, v. a. zasuy, zarobi na co. @J.
©djlige berbienen na plagi zarobi. Der berbientc

l'ol)U zasuone myto, zasuona zapata. Siei

gere Strafe berbienen sroszego karania godnym
by. ©ott bergilt ober bejablr einem jeglidben roafl

er berbient r)at Bóg odda kademu wedug uczyn-
ków ober spraw jego. Duo berbient nicht roiber=>

legt ju loerben to nie warto zbijania, (a). Die
©träfe nicit berbienen nie zasuy karania.

«jjabe ich ^ um bich berbient •• azaetn beffer czym
na to u ciebie zasuy? ©id) urn Semanb ber»

bient madjen f. berbient bf.

SierDienft, m. (ber) ber Grmerb, ©eroinn zarobek,

g. bku, 2) olö n. iati Med)t auf bie Belohnung,

Sichtung zasuga; cf. B. zaleta, cnota; cf. odpust;

Gr,. ludziom niewinnym zo wyrzdza, ko-
cioy burzy i pali za jeden to sobie odpust
maj, Dambrowski 29l.

©id) grofjc Skrbicnfte urn eth). erroerben wielkie
pooy zasugi w ozem ober dla czego.

Gin ffleann bon biele Skrbicnftcn czowiek wiel-
kie zasugi majcy. Siad) SJerbienft bcrgclteu we-
dug zasug komu oddawa ob. wedug spraw ko-
mu — . Dbne - gercd)t roerben usprawiedliwionym
by darmo z aski Hoej krom zasugi godnoci.
Sino ©naben unb nidjt aue Skrbienft z laski, nie

z uczynków.
G6 ift fein — babei niemasz na tm zarobku.

©erbienftlicb, adj., Mccht auf bie Belohnung ober

Sichtung einefl anbern geiinibrcnb zasugujcy na
wzgldy, nagrody godzien, zasug sprawujcy,
— czynicy, niby znsluny , zasluylelay,
»(uff.

SlcrDlcnfUlójtci, t', (bie) zasuno
, ^Jolli. unb
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Suff., zasuga auch zasuytelno, SRuff-, cf. od-

pust, eig. Slblafj.

SSerbienfloS, adj. bezzasuny, bez zasug; 2)

— , bez zarobku ofyiic (Srroerb.

SSerbienftlofigfeit, f. (bie) bezzasuno; cf. L.
' bezzasuga, brak zasug.

SSevbienflbOll, adj. peen zasug, peny zasug.
SSerbient zasuony, zarobiony. Siei) um jeman*

ben berbient machen zasuy sie komu. ©ich um8
»Baterlanb berbient machen ojczynie, (a)j

cf. przysuy sie, Krs. i pooy zasugi w
dem.

•Berbingen, v. irr. a.. Imperf. ich — , er berbung,

Conj.bafj ich er berbünge, Part. prt. berbungen =
gegen einen beglichenen Sor)u übergeben za umó-
wion zapat komu co odda, Avynaj, zgo-
dzi, umówi, zamówi.
(Sr,, ein Äinb in bie JBtof berbingen dzieci na pen-
sy odda.
Sich bei einem berbingen przysta do kogo za co,

naj sie komu. Sich in bie .Äoft berbingen stó
zgodzi sobie u kogo. 3?ie Schroeine in bie SJtaft

— winie na er dac. (fine Slrbeit — robot
zgodzi.

SSerbOlmetfchen, v. a. przetómaczy, przetuma-
czy, przekada, przeoy. (S3 roirb berboU

metfchet wykada si.
Serbolmetfchung, f. "(bie) przetumaczenie, prze-
kad, wykad.

SSerbopjKln, v. a. podwoi, w dwójnasób przy-
da co do czego, *usowitowa, L. £)en gleifj

berbob})eln podwoi pilno. 2)ie Slrbeit berDo))*

peltl w dwójnasób pracy zadawa.
SSerbobpelt dwójnasobny, podwójny, podwojony.
äkrbobpelung, f. (bie) podwojenie.
Serborben, zepsuty, popsuty, skaony. (Sin ber*

boi'beneö sPolnifch polszczyzna zepsua ,
— od

witej Lipki.

§Serborbenf)eit, f. (bie) skaza, zepsucie, popsu-
cie, skaenie.

SSerborren, v. n. m. f, = btirre roerben, uschn,
zepsu si, eig. berberber. zwidn eig. berroelfen,

zmarnie eigentlich i;ergehen
, p nickte roerben.

äReine ©ebcine ftnb berborret koci moie wypieky
si do upalenia.

Serborret, uschy, zwiedniaty eig. berroelft, spalo-

ny eig. berbrannt. Sie" berborreten ©ebeine koci
suche.

ffierborrung, f. (bie) uschnienie.

SSerbrängen, v. a. fortbrnngen, wypchn, wyparo-
wa, wycisn, odeprze, (a) i wypiera, Szan.
(?£. ben ^dno berbrängen wyparowa nieprzyja-
ciela, (a). Farfury Francuskie nieodepr An-
gielskich, a chyba gdy je spuciemy w cenie
taszej, (a)- 65. bon wyprze ober wypiera
au3 L. Rys hi8tor. literaturj^ narodów Sowiask,
bon Grecz, SSarfchau bei ®lücf8berg, 1823; J-
zyki odnogi zachodniej s: Polski , Czeski,
Wendski, którym lud mówi w Luzacyi, naju-
boszy ze wszystkich Sowiaskich , coraz
wicej wypiera go Niemiecki. Sr. Barbarzy-
cy kolejno siebie z osiadej ziemi wypieraj,
Szan. i ogromny napyw narodów rozmaitych,
to jedne drugich przed sob przepdzanie, Bo-
husz. (Sinen berbrängen wyrugowa kogo, Teatr.

2)en SDcinifter berbrängen ober ftürjen Ministra Ala-
jar Chano wysadzi (a), wyruszy, wypdzi.
SSerbrängt wyparty.

Serbrehen, v. a. przekrci, przekrca, wykr-
ci, *zaszybi, 3. S3, gow, L. przewraca,
3. 83. oczy, (a).

25ie fjeilige Schrift berbrehen opak Pismo wy-
wracaj Nowowiernicy, Orzechowski. £)a§
9ted)t berbreijen podwróci sd, bibl. prawo prze-
wraca. en Schliiffet — przekrci 'klucz, fig.

er ift oerbvefit .przewraca mu si w gowie.

SSerbreher, m. (ber) wykretnik, wykrtarz, *wy-
szpoeiciel? L.

SSerbrehet, przekrcony, wykrcony, przewrotny,
adv. przewrotnie.

SS erbie hung, f. Cbie) wykrcanie, przewracanie.
9krbreifaci)en, v. a. troi, potroi.

Sj. Za potrojonym przycinieniem powietrza,
Osiski.

SSerbriefjen, v. irr. impers. m. h., Prs. e§ ber*

briefjt mid) Imperf. e8 berbrofj, Conj. bafj e8 ber=

broffe, Part. prt. berbroffen obruszy si na co,

gniewa, rozgniewa, sprzykrzy, aowa,
tskni, zniechci, zmartwienia — , przykro-
ci nabawi, znudzi, markotnym uczyni,
marszczy si; cf. bie Stirn ruitjelni cf. kozio. •

(Sx. postawi koza na czole. £>a6 berbriefjt mich

to mi gniewa, to mi markotno. (Sr läfjt fleh roe=

ber SHühe nod) Äoften berbriefjen nie auje ani
pracy ani wydatku (nakadu). SSSie fann bid)

ba§ berbriejjen? jake ci to mogo obruszy?
SSerbriefj(id), adj. llnluft em^finbenb unb biefelbe

ätifjemb, unangenehm markotny, tetryczny, przy-
kry, nudny, niesmaczny, uprzykrzony, prze-
mierzy, fatalny, bon ^erfonen auch ponury, cier-

pki, gdyra, kwany, 3. S3. — jak barszcz.

(Sr,, einen berbiiefjlid) mad)en rozgniewa kogo;
betbriefjlid) fein, markotnym by , ^-'odkowa
si, L. (at. stomachari), wtróbk ober chrapk
mie, gniewa, si, L.

Sin berbriefjlicher |>anbet niegodziwy, fatalny
interes, ambaras djabelny. ©en berbriefjlidjen

«gianbel auf einmal (08 roerben razem pozby si
ambarasu, nieprzyjemnoci ober kotuna z gowy.

SSerbriefjlid)feit, f.(bie) nieprzyjemno, markot-
no, przykro, niech, et. kwasy, Pi. (Sr.

Ledwie si skoczyy festyny , zaczy si
kwasy, SP. S*. um alle 83crbriefjlid)feiten ju ber=

meiben chcc unikn wszelkiej nieprzyjemnoci.
ffierbroffen, adj. = rräge mit SÖiberroilten markotny,
kwany, niechtny, niecierpliwy, opieszay,
nieochoczy leniwy. (Sr. roerbet nicht berbroffeu ©ute8
3U thun niesabiejcie dobrze czynic

f. berbriefjen.

SSerbroffenheit, f. (bie) markotno, opieszao.
SSerbrucfen, v. a. =: falfd), unrecht_ fe^en unb brudfen

faszywie wydrukowa, omyli si w druku.
2) — , ais Material 511m Druden gebrauchen wy-
drukowa , wypotrzebowe w druku. 3) —

,

als Soften bureb 35rucfen berroenben przedrukowa,
przez druk wyexpensowac.

Berbrufj, m. [ber] llnluft unb llnroitte, SBiberroitte,

bef. bon bem llnroillen über bag Verhalten Slnberer;

2) — , roa8 biefen UnroiHen erregt, llnannehmlichfeit,

SSerbiiefjlirhteit przykro, niech, *zmartwienie,
markotno, gniew, zo, zy humor, brzydze-
nie si, zgryzota, nudno, cf. Cßr.='PoIn. zgor-
szenie, pogorszenie, beffer nieprzyjemno, ko-
pot, ambaras, zatarg Ober $1. zatargi; .cf. fig.

bigos.

ginem etroa8 311m SSerbruffe thun na zo, na
psot komu co uczyni; cf. da si komu Ave
znaki, (Sinen SSerbrufj mit Siemanben haben mipc
z kim nieprzyjemno, mie z kim zatarg.

SSerbrüfjlid), f. berbriefjlid).

SS erb uf ten, v. n. m.
f.,

in ©eftalt be ®ufte8 berfiie-

qen straci zapach, ulotni si, wywietrze,
zwietrze , spowietrze, ewaporowa, wycac-
nie, Sßreufj. = Sßoln. G5. woda ulotni si powoli,
Chapowski.

Skrbummen, v. n. m. f. zgupie.
Werbungen ugodzony, zgodzony

f. berbingen.

SSerbunfeln, v. a. przymi, przyciemni, za-
mi, zacimia.
(Sr. eine ©ache berbunfeln zami rzecz jak. 2Cn«

berer Steige berbtinfelu gasi wdziki inny eh, Kra-
jewski, auch przymi.
Sid) berbunfeln zami si.
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VerbunFelt, adj. zamiony, przymiony, zaso-
niony. Sein SRuhm i ft oerbunfelt sawa jego
chmura zasza Silo ©olö ift bcrbunfelt, bibl. po.-
miedziao zoto ober poniedzioo zloto.

Verbunfelung.. f. (bic) zamieuie.
Verbannen, v. a. przerzedzi, roztwarza, $. !ö.

wino, rozrzedzi, rozcieczy 1

, 5.8. ocet wod,
DD.; cf. ocet wod rozprowadzi, P. Jan. ze
Swisoczy. SJeiblinncnb przerzedzajcy.

Verbünnung, I. (bie) przerzedzenie, rozrzedze-
nie.

V erbunfreu, y. n. m. f.
wywaporowa, wywie-

trze, wyparowa, cf. ulecie w wapory,
Osiski, cf. ulotni si, Chapowski. 2) v.

a. f. bcrbüilften wyparowa, ulatnia co.

Verbürften, v. n. m. f. umrze ober zgin z pra-

gnienia, umiera od pragnienia.

Verbüftcrn, v. a., üblid) ift im ^orlibeutfdjen: ber»

finftern, zami, zaciemni, zaspi. 2) —, ber-

roirren zabdzi, obka si.
Verbüftert, zahadzony, bdny, ohkany
Verbüfterung, Verrohrung, f. (bie)zabidzcnie,
ohdzenie, obkanie si.

Verbuken, v. a. zdumiewa, w zadnmienle wpra-
wi; berbllijt zdumiay, osupiay.

Verebeln, v. a. uzacni, uszlachetni, polepszy,
udobrzy.
Sid) berebeln ober berbeffern (boni Voben) nado-
brze.
Sehr bercbelte 6d)afe owce znacznie ulepszone,

Sr. 0U6 pöbelten 1829 ob. poprawne.
Verebelung, f. (bie) udobrzenie. Gr, pamitaj
Monarcho o udobrzeniu i uszczliwieniu naro-

dów, cf. uszlachetnienie (serca).

Vereggen, v. a. zabronowa, L.

SBer ei>elid)cn ,
v. a. bcrheirntben zalubi, cf. wyda

za m. Sid) — , bom ffleanne oeni si, bom
«raucn^tmmer fagt man pój za m.

Vcref)elid)ung, f. (bie) zalubienie, zamcie.
Vtrerjelidjte, f. (bie) zalubiona, zamna.
Vertbrtn, v. a. szanowa, uczci, wielbi, czci;

2) inem etron6 — , udarowa, zaszczyci kogo,
czin, regalizowa.

Verehrer, m. (ber) bergleidie: 2Cnbercv wielbiciel,

czciciel, g. a, cl. uwielbiacz, g. a. Gj. nie je-

stem ja lepym uwielbiaczem staroytnoci,
Krs. PP. 2. Sh. 218. Gg. te piknoci wol
by przez czcicielów roje otaczane, Nieme.

Verehrerin, f. (bie) czcicielka, wielbicielka.

SSerchrlit), adj. cny, zacny, szacowny, szano-

wny.
Verehrung, f. (bie) czczenie, uddawanie czci, u-

szanowanie, poszanowanie; 2) udarowanie, za-

szczycenie , regalizowanie. Gj. bie Verehrung

beb djopferfl uszanowanie Stwórcy, Krsk.
Si c r e I) r li u ej Ö n> fi r b i

cj , adj. czci godny, a. e, sza-

nowny, cf. uwielbienia godny, (a).

Vereiben, v. a. przysig obowiza, przysigi
wysucha, przysig odbiera.

S'. treibet, przysigy, poprzysigy.
Vcreibtgung, f. (bie) poprzysienie, odbieranie

przysigi.
Verein, m. (ber) zjednoczenie, zwizek, towa-

rzystwo, spoeczestwo; cf. stowarzyszenie. Gr,.

\V Kdinburgn jest wiele stowarzysze. Lach
Szyrma; cf. sojusz, liga.

5Dcr VJobltljatigleitobcreiu towarzystwo dobroczyn-

noci.
Vereinbar, adj. czny, dajcy si poczy, po-

godzi.
Vereinbaren, v. a. zjednoczy, poczy, sko-

jarzy, sklei, jednoczy. Gji najsprzeczniej-

sze yjce i minione chce jednoczy, (a).

Vereinbar lid), adj. poczonym by mogcy;
zjednoczalny, czny.

Vereinbarung, f. (bie) poczenie, zjednoczenie.

Vereinen, v. a. zjednoczy, poczy,
f. bereini«

gen.

Vereinfadien, v. a. ujednostajni, Szan.; usym-
pliftkowa; cl. sprocie, j. V. tak zawikan
manipulacy, Bhsz ; cf. uproci, (a)j cf upo-
jedyliczy j Gr. Wynalezione wiele upojedy-
eze i istotnych ulepsze w prasach drukar-
skich, (a) lS'2(j; zrobi prociejszem.

Vereinigen, v. a. pojedna, zjednoczy, koja-
rzy, pogodzi« 1

,
poczy, zczy; cf. ukad

zrobi, uoy si z kim o co.

Gr,. er bereinigte in fid) alle Gigcnfcbnften. Gr. Bo-
lesaw Chrobry czy w sobie te wszystkie
przymioty, przez które .Monarchowie na naro-
dy szczcie i saw zlewaj. Nieme.
Sj;. ci wszyscy spici sercami zgodnemi jedno-
stajn si wol powizali, P. K. 2G.

Die bereinigten Staaten zjednoczone stany. Sn
fid) bereinigen, bon JtmilFar: Gj. Rzadkim przy-
kadem zgodzi ten wielki czowiek w osobie
swojej wszystkie cnoty prawego obywatela z
przymiotami wielkiego wodza, Krs.
*ä)cit bereinigten Äräften wspólnymi siami. <Da6
liifjt fid) bamit nid)t bereinigen to sie nie da z tem
poczy, pojednoczy, to si z tein nie zgadza.
<Sid) mit einem über etroaö bereinigen zgodzi si
z kim o co, uoy si —

.

Vereinigung, f. (bie) zjednoczenie, zczenie, po-
jednoczenie, j. SB. pojednoczenie religii i mo-
ralnoci, Szan.

Vereinigt! ngSpunft, m. (ber) punkt pojednocze-
nia, zebrania si w jedno.

"Vereinnahmen, zaperceptowa, 91S.

V er ein fam en,. v. a. usamotni.
Vereint poczony, wspólny.
Vereinzeln, v. a. czstkowo ober pojedynczo
przedawa, eig. upojedyczy (focldjeS äBort roohl

ungenau für: bereiiifadjen gebraucht luirb) W.
Vereinzelung, I. (bie) pojedyczenie, (a). Gr,.

pojedyiiczenie sprawia sabo , czenie si
czyni silnym, (a).

Vereiteln, v. a. wniwecz obróci, zniweczy-, (a);

«f. B. spelni, nieskutecznym uczyni, uda-
remni. G*. ber ganje Vlan luurbe bereitclt cay
plan spez na niczm (a); cf. na czele garstki

walecznych niweczy zawsze ich usiowania,
(a); cf. podobno z caej wyprawy bdzie pudo,
F. W.; cf. zniweczy zamys, (a). Vereitelt

roerben spezn na niczm.
Vereitern, fitl) v > ret - ssaropi«.

V ere fein, v. a. zbrzydzi, obmierzi.
V er en ten, v. n. zdechn, zdycha.
Verengen, v. a. cieni, cienia.
Verengung, f. (bie) cienienie.
Vererben, v. a. na potomków przenie, w dzie-

dzictwie przekaza.
Vererjen, v. a. w kruszec obróci.
Vereroigen, v. a. uwieczni.
Vereinigt, uwieczniony? 2) zmary.
Verewigung, t', (bie) uwiecznienie.

Verfahren, v. irr. n. m. f., Prs. id) berfabre, bu

iHTfiibrft, er berfahrt, Imperf. id) — , er berfuhr,

Conj. bafj id) — , er bcrfiihrc, Imperat. berfafjre,

Fart. Prt. berfabren = auf cine geroifjc Kxt behan=

belt! postpi, postpowa- i cf. czyni,
f>. V. o-

twarcie z sob czyni moem, Ptck. Vtit 3c*

manben rcd)t berfabren obej sie — ober obcho-
dzi si z kim sprawiedliwie ober — — jak
naley. Uebel — le postpi z kim, auch obej;
si.

II) — , al6 v. irr. a. przewozi, rozwozi.
2)cn 3oll berfabren co przemyci.

2) SDcn SSeg —, wyjedzi drog t. j. jede-
niem j popsu, (ilncm ben 9fieg — zajecha
komu drog. Sid) berfabren zajecha si, zb-
dzi gdzie.
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Serfabren, n. (baö) postpowanie, postpek, g.

iiku.

@r. £M)iie red)tlid)e§ Verfahren bez wszelkiego
prawnego postpowania, H®. cf, manipulaoya.

2) rozwoenie, rozwóz.
5ßci fnljr uufl&avt, f. (Die) sposób postpowania

Ober — obchodzenia si, proceder.

Verfall, m. |ber] zapadnicie, fig. upadek, g. dku,

zguba, strata; — cilieS Vfailbeö przepadek, g.

dku.

(Sx. wyrokowi upadek zarzucaj, 91S. ; it. za-

rzut upadego wyroku. @x. daem nui w zastaw
srebra i klejnoty z prowizya z góry po dwa-
dziecia od sta, ostrzegajc za rok wykupno
zastawu pod przepadkiem, Krs.
Die Verfalljeit beS Sontracteö expiracya kontraktu,

(a); cf. B. ? wypadek terminu; cf. uchylony ter-

min, Doc. w przypadajcym terminie, termin,

g. u, termin zapaty; *Iaps =r przepadek, L.

Sn erfafl fommen podupa, podupada, do upad-

ku przyj.
Sr. u nas wszystko w pogorszenie idc 'do

ostatniego przyszo upadku.
Serfallen, v. irr. n. in. f.,

Praes. id) berfafle, bu

. berfällfr, er berfallt, Imperf. id) — , er berfiel, Conj.

bafj id) — , er oerfiele, Imper. berfalle, Part. Prt.

berfallen zapa upada, podupada, upa, pod-
upa; przej, min; in eine Strafe — kasza
podpada; cf. B. wypada, przypada jako ter-

min. £>ie 3ert 'fi berfallen przeszed, przemin
czas.

Verfallen, przepady, przypady, przypadajcy
na termin, zapady, B

; fig. schudy, ndzny,
(fin berfallener ifBedjfel weksel przedawniony,
9tS. 2(m Seibe berfallen opa, schudn. SftSfr»
tl)iim berfollen popa ob. wpa w bdy.
Sluf etro. berfallen wpa na co; przychodzi co

na myl. 2Cnf einen — zgodzi si na kogo
(obierajc). 35a8 Vfanb berfallt zastaw (nie wy-
kupiony) przepada.

Verfällen, v. a., feiten, berfallen madjen, do upad-
ku przyprowadzi, np. dziewczyn. 2) — , burd)

Srbfall_ Semanbem anheimfallen machen" przypadym
uczyni przez sukcessy.

Vcrfällung, f. (bie) przejcie z jednej linii do
drugiej, ($ran$. devolution, Bohusz.)

S3 ejr.fo 1 1 2 e it , f. (bie) Verfalltag, m. (ber) termin, B.;

laps = przepadek, L.; zapady dzie
Verfälfdjen, v. a. faszowa, sfaszowa. .

Verfällen, n. (ba§) sfaszowanie, "podrzut, pod-
rzucenie, podsunicie, L.

Verfalfdjer, m. (ber) faszerz, podrzuciciel, L.

SS e v f a l f cl) u n g , f. [biej (s)faszowanie.
Verfalfd)t, sfaszowany.
Verfangen, v. irr. rec. ni. h., Prs. ich berfange mid),

bu berfangfr bid), er berfängt fid), Conj. baj} ich miel)

— , er fid) berftnge, Imper. berfange bid), Part. Prt.

berfangen, fid) berfangen = fid) fangen laffen, roie in

einem Slelje zachwyci si, zaapie si. 35er

SBiub berfängt fich, tonn er in einem Scatime feinen

Sluögang I)at, zapar si wiatr, zafchnsi wiatri
bom sffjenfchen: man berfängt fid), menu man in

heftiger S3eruegung älljubiel Suft einfchiucft, fo, baft

baburd) baö Sltheihholen erfchmert roirb, alfo fld) ber=

fangen zadysze si; bon Vferben ochwaci si,
zapieczenie koskie, L, ; zachwaci siej bon
-Öunben zaci si, eigenll. oerbeitjen.

2) —, alS ein SJlittel bie berlangre SBirFung tbun,

fjeffen skutkowa, doporaódz.

Verfänglich, adj. podchwytliwy, L. ; zdradliwy,
chytry, ßine berfänglicbe $rage podchwytliwe
pytanie, pytanie rogate, na obie strony jadowi-
cie zaostrzone, Dmbr. 489.

Verfanglid)feit, f. [bie] zdradliwo , chyro,
podchwytliwo, L.

Verfärben, fich, v. r. m. b., zafarbowa sie, ako*

2?s

V

lorowasi, SBarfd).; zarumieni si, raka upiec,

odmieni cer.
Verfaffen, v. a. cig. äufammenfaffen ttnb berbinben,

spoi, spaja, wiza; '2) — , uneig. eine ©djrift,

ein S3ud) berfaffen", abfaffen, auffegen, berfertigen,

fdjreiben uoy, napisa, spisa, komponowa,
ukada.
Sin S3ud) berfaffen ksik uoy, — napisa.

Sllleö roirb in biefetn SBort berfaffet wszystko si
w tern sowie sumownie zamykaj cf. obj,
zebra, ogarn.

Verfaffer, m. (ber) Autor, pisarz, -in, f./(bie) au-

torka.

Verfaffung, f. (bie) skad, stan, g. u, ksztat;

ustawa, konstytucya, J.
S3, rzdu, postanowie-

nie, urzdzenie i cf. B ukad, ustawa.
6*. ustawa tego Instytutu jest nastpujca, (a).

(28 fteht in guter — w dobrym stanie — , w do-

brem postanowieniu s rzeczy j cf. usposobie-
nie.

erfa[fung6majjig, adj. konstytucyjny, a, e, od-

powiedni formie rzdu, zgodny z ustaw; adv.

stosownie do konstylucyi, do ustawy.

erfaffungSroibrig , adj. przeciwny ustawie
(rzdu), adv. przeciwko ustawie; wbrew kon-
stylucyi.

Verfaulen, v. n. m. f.
zgni, pogni.

Verfaulen, n. [bag] zgnicie, zgnio, zgnilizna.

Ser fault, zgniy, pogniy, zepsuty.

Verfechten, v. irr. a„ Prs. id) berfecbte, bu berfirf)ft,

er berfid)t, Imperf. id) — , er berfocht, Conj. baft id)

— , er berföd)tc, Imper. berficht, Part. Prt.berfod)=

ten, broni czego, ujmowa si za czera aurl)

lbof)l o co, obstawa za kim.
<S*. uj si za yda, SSarfd).

Verfechten, "n. (baö) feiten SSerfccrjtung bronienie,

obrona.

Verfechter, m. [ber] obroca, broniciel.

SSerfecrjterin, f. (bie) bronicielka.

SSerfccrjtung, f. ©erfechten, n.

SSetf el)l en, v. a. chybia, uchybi, uchybia, zmy-
li; cf. B. omin, omija, pomin. 6*. czo-
wiek wyrachowa czas, przez który ciaa nie-

bieskie po tej niezmiernej wiata przestrzeni
tocz si z tak dokadnoci e jednej sekun-
dy niechybi, (a). (£*. Semanben berfefjlen rozmi-n si z kim, beffer zmin — , SBj , ober chy-
bi kogo.
£>ie.JC8abrheit — uchybia prawdy. S)en rechten

SBeg— schybi z prawej drogi, bdzij zmy-
li z prawej drogi.

35a6 3W — chybi ceu.
2) v. n. m. b-i omieszka, zaniecha. 3d) Irerbe

nicht berfeblen 511 fagen nie omieszkam powie-
dzie.

Verfehlen, n. (ba§) chybienie, uchybienie.

Verfein ben, v. a. anfeinben, rjaffen, nienawidzie
kogo, niesprzyja komu. 2) nieprzyja wznie-
ci midzy —

._
@ie finb mit einanber berfeinbet

w nieprzyjani s z sob.
SSerfeinem, v. a. fig. wypolerowa, okrzesa,
wyksztaci, wygadzi, ogadzi.

Verfeinerung, f. (bie) polor, ogada , j.« S3, po-
wszechna w wychowaniu ogada.

Si erfertigen, v. a. zdziaa, wygotowa, sporz-
dzi, zrobi, j. S3, krawiec sukni. @i. id) faffe

'

mir ein Vaar neue Stiefel berfertigen ka sobie
par nowych botów sporzdzi, SBarfrf).

Verfertigung, f. Cbie) wygotowanie, sporzdze-
nie, zrobienie.

Verfeuern, v. a. wypali, wypotrzebowa (na
opa); 2) powystrzela.

Verfiljen, v. u. m. f., skaczy, beffer spilnia,
SBfl., zawika, skuda, 3. S3, wosy; cf. spl-
ta, g*. berfiljte .jjaare kaczyste wosy, ku-
date —, kotunowate —

.
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SSer finflern ,
v. a. zami, zacimia , zaciemni,

zaspi, zachmurzy, *pociepi, L. letlterce ifl

roohi wenig bcfannt, äBarfd).

@v. b(K3 fiel'S ift Dcrftnflevt zamio sic serce.

Der Fimmel ift berfinftert zaciemnifo si niebo.
Sich — zami si.

Verfinfterung, f. (bie) zamienie.
Verfirften, v. a. podtuk, kalenic da ober zro-
bi w dachu, B.

Verfirftung, f. (bie) poduka, kalenica, B.

Verflacfern, v. a., bci6 £id)t berfladern sponi
wiece.

Verflechten, v. irr. a. m. h., Prs. ich berflechte, bu
tferflichft, er bcrflicht, Imperf. id) — , er berfIod)t,

Conj. bafj id) — , er berflöchte, Imper. t>eiflid)t, Part.

Prt. ocrflochten =r in einanber flechten przeplata,
przeple, zaple, wple, fig. uwika, zawi-
kla.

2) burd) g(ed)ten alles älcaterial eifdntyfen,

f. aufflechten, wyple, powypleta; 3) — , le
Ob. faszywie ple, omyli si w pleceniu.

Verfliegen, v. irr. n., Imperf." id) — , er —flog,
Conj. baß ich — , er —flöge, Part. Prt. —flogen,
ulotni si , ulecie rozlecie si, rozpruszy
si, rozpierzchn si, wyparowa, spowietrze.
Die %t berflicgt czas ulatuje, uchodzi.

2) —
, su roeit fliegen, fid) berirren za daleko le-

cie, wybuja, zbdzi w locie, zaciec si w
locie.

Verfließen, v. irr. n., Imperf. ich — , er —floß,
Conj. baß id) — , er -flöffe, Part. Prt. - fIoffctl,=

abfließen, Don ber 3cit: ablaufen, upyn, upy-
wa; aiiö* ober in einanber fließen rozpyn si,
zalewa si; cf. znikn.
Verfloffen przeszy, uptyniony. <5j. in ben ber»

floffenen 4 Siohrcn w ubiegych czterech latach.

Verfließen, n. (baö) bie Verfließung upynienie,
rozpynienie. 9ad) Verfließung breier Sage po
wyjciu trzech dni.

Verflößeil, v. a. pawi dokd, przeplawi ober

spawia ( SB}. ) , ober przepawia z jednego
miejsca do drugiego.

Verflud)en, v. a. przekl, przeklina; zorze-
czy.

Verfluchen, n. (ba) bie Verflud)tmg przeklcie,
przeklinanie, zorzeczenie.

Verflucher, m. (ber) przeklinacz, g. a.

Verflucht, przeklty, gin oerfluchter Äcrl przeklt-
nik, g. a. Sin berfluchteö SBeib przekltnica.

Verflüchtigen, v. a., in Dampfen bcrfliegen madjen
ulotni, rozpdzi; cf. Tr. wolatylizowa, zni-

kliwym ober lotnym uczyni.
Verflüchtigung, f. (bie) ulotnienie, obrócenie

czego w rzecz rozlatujc si.

Verfluß, m. (ber) f. Verlauf," Verfall upyw; wy-
padnienie, zapadnienie terminu; cf. B. wyjcie,
j. S3, dzierawy, kontraktu.

Verfolg, m. (ber) bie ftortfe^ung dalszy cig, cig,

g. u, kontynuacya.
Verfolgen, v. a. ciga, przeladowa; kontynuo-
wa, dalej prowadzi, dalej cign. Gr. jeman»

ben nm ber Religion roillcn berfolgcn przeladowa
kogo dla wiary. Ungliicf bcrfolgt bie Sünbcr nie-

szczcie grzeszników ciga. Sein Dtecht ber=

folgen dochodzi ober szuka prawa swego.
Seinen 8Beg oerfolgen drog swoj kontynuowa,
cigle podró swoj odprawowa, nie wstrzy-

mywa si w drodze swojej, dalej prowadzi
drog swoj. @r berfolgt fein ©lücf idzie za
szczciem zwycizca surowy, P. K. 352.

Verfolger, m. (ber) przeladowca.
Verfolgte, m. (ber) przeladowany.
Verfolgung, f. (bie) ciganie, przeladowanie,

cf. Hluff. tinb Vol"- udrczenie.
Vcrfolaungögeift, m. (ber) duch przeladowni-

c/.y; cf. duch przeladowczy.
Sifrfolflun(|&ru<i)t. f.(bic) przeladownicze chuci,

Nieme, cf. przeladownicze skonnoci, Ant.;
cf. przeladowczy duch, Aut.j

J. 83. wy-
cznictwa.

Verfrachten, v. a. = baS grad)tgelb non etmaS ge=

ben fraohtowe (*froktowe) opaci. 2) — , =
ale gracht in ber gerne frhicTen przez froktarzów
towary rozsya, na fracht odda, cf. üblid)cr

ift fiachtarz imb frachtowa, SBj.

V er f reffen, v. irr. a., Prs. ich berfreffe, bu —friffeft,

er -frißt, Imperf. id) — , er —fraß, Conj. baß id)

—
, er —fräße, Imper. —friß, Part. Prt. berfreffen

przerze, przeje.
Verfreffcn, n. (ba&3 przearcie, poarcie, poe-

ranie, przetrawienie, n. g. ia.

Verfrieren, v. irr. n.,
,
Imperf. id) — , er berfror,

Conj. ia^ ich — , er —fröre, Part. Prt. —froren,
beffer erfrieren przemarzn, 8B5. umarzn, zma-
rzn, uzibn, zzibn.

Verfricren, n. (baS) umarznienie, zmarznienie,
beffer umarznicie, zmarznicie, j. S3, umarzni-
cie nosa.

Verfroren, przeziebly, zziby, przemarzy,
zmarzy. 2) —

, für froftig, geneigt leid)t ju frieren

zmarlak, zmarlakowaty; cf. piecuch, piecu-
chowaty.
Gj. bie gilße finb mir berfroren zmarzy mi nogi;

cf. odzibiem ober odmroziem sobie nogi, eig.

id) habe ben groft in bie güße befommen.

V er fu eh 6 fd) man jen, v. a. == jemanbem burd)

Schmeicheleien bet einem aubern nadjtheilig merben,
przez pochlebne podszepty kredyt komu zepsu,
oczerni kogo, podszczuwa na kogo, doki
pod kim kopa, inirygi pod kim robi, liza
si u kogo i drugich oszczekiwa.

Verfügen, v. a., Slnftalt treffen, ßeranftalten rozrz-
dzi, zarzdzi flfS., rozkaza, zadysponowa, u-
stanowi, postanowi, zaleci. Ücber etmaö —
rozrzdzi czem. Sid) lüohilt — uda sic dokd.

Verfügung, f. (bie) rozrzdzenie; rozporzdze-
nie, rozkaz, ustanowienie, rezolucya, mandat,
g. u, dekret, dyzpozycya.
Sine — erlaffen wyda postanowienie, 5RS. — tb

ner Grecution nakazanie exekucyi, ®Q. wysto-
sowanie —

.

Verfuhrbar, adj. dajcy si zwie, zbaamuci.
2) zwodny, zdradny, zdradliwy. 3) — , prze-
wony.

Verführen, v. a., für führen, .3. S3. SBaaren, ©üter,

rozwozi, rozprowadza (towary), przewozi.
2) — , irre führen, fatfd) führen, ju einer bofen $anb=
llltig bcrleiten zwodzi, zwie, zawie, zba-
amuci kogo. ©$. »erführe baS ÜQiäbchen nld)t nie

baamu tej dziewczyny, zepsu.
Sid) Herführen laffen da si zwie. Gj. ludziom
przewrotnym niedajcle si wicej uwodzi,
Nieme. Sid) burd) tfugen bcrfhren laffen da si
zwodzi kamstwom.

Verführen, n. rozwoenie, przewoenie, trans-

port; 2) zwodzenie.
Verführer, m. (ber) zwodzicie!, baamutnlk, g. a.

Verführerin, f. (bie) zwodzicielka.
Verfl'ihrerifd), adj. zwodniczy, zdradliwy; po-
wabny. Den berführerifchen ©eiflern anhängen su-
cha duchów zwodzcych, beffer zwodniczych.

Verführte, m. [ber | zwiedziony.
Verführung, f. (bie) zwodzenie, zwodnictwo,

zdrada, zawód, baamucenie.
Verfufdjen, beff. berpfufrhen v. a. spartoli, sparta-

czy, SBj., zepsu, »spakaci, SBarfd).

Verfüttern, v. a. *przefutrowa, SBarfd).; spa,
wypa, wypotrzebowa pasc; 2) zepsu zby-
tkiem obroku; przepa, Daher przepaszony ko,
zapa.

Vergaffen, fid), v. r., fid) an ober in etroaß berfaffen,

zagapi«! si, Sßj., cf. zamapi si, zalepi si
w czm, zapatrzy sie na co ober w co, wlepi
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w co oczy; cf. zakocha si w czem. (Sr. on
sie w tej dziewczynie zalepi ober zamapi.

Vergaffen, n. I ba8 ] zapatrzenie si, zalepienie
sie, zamapienie si.

Vergähren
f. ausgäben, v. n. przesta si roi,

— robi, — fermentowa.
Vergällen ober bergäUen, v. a. óci napeni, ,

óci zaprawi, gorzkim uczyni.
*Vergalobiren, ficb, poszkapi si.
Vergangen, przeszy, a. e. Gr. vergangene SBoche

w przeszym tygodniu ober przeszego tygo-
dniu ober przeszego tygodnia. 3m vergangenen

Safyre w przeszym roku ober przeszego roku.

3n Vergangenen Otiten przeszemi (dawnemi) cza-

sy; cf. bibl. za przeszych wieków, cf. przemi-
niony czas, (a), Vergangenheit; (S*. yjc w du-
chu przeminionego czasu niechcc z nowym
si obezna i przyswoi go sobie sil si swoim
znarowionym zdaniem nowy wiat wiedzy ludz-
kiej przycign w ten zakres, cofn w t
sfer, w której oni jedynie jeszcze y i od-
dycha mog, Haliczanin, (a).

Vergangenheit, f. (bie) przeszo. (Sr. wielkie
zwierciado przeszoci nauk jest przyszo»
ci,_ Ca).

Vergänglich, adj. znikomy, przemijajcy, nie-

trway, marny, *skazitelny, przemijalny.
@ v

. bie 3eit serftört bie bergänglichen ©iiter czas,

który niszczy nietrwae dostatki, Krsk. Side

bergänglichen Dinge nehmen ein (Snbe kada rzecz
niestateczna niszczeje ober wszelkie znikome
rzeczy bior swój koniec; ein Vergänglicher SKenfd)

skazitelny czowiek; vergängliche Shift ber SSelt

znikoma uciecha wiata; cf. bibl. skaenie
które jest na wiecie w podliwociach.

Vergänglichfeit, f. (bie) znikomo, marno,
skaenie, nietrwao, przemijalno, (Szan).

Verganten, v. a. uberb. f. verauftioniren przeauk-
cyonowa, przez licytacy ober na aukcyi prz-
dc.

Vergattern, v. a. m. b- = Vergittern, zakratowa,
kratami zawarowa.

Vergatterung, f. Cbie) blo9 in ber 9t.=Sl.: bie Ver*
gatterung fchlagert bbnieniem zwoa onierzy,
uderzy w bben na onierzy.

Vergeben, v. irr., Prs. id) vergebe, bu bergiebft, er

bergiebt, Imperf. ich —, er —gab, Conj. bafj ich —

>

er —gäbe, Imper. —gieb, Part. Prt. -^geben, =
faifd) geben omyli i w dawaniu, le dawa.
@r. er hat bie Äarten bergeben le da karty.

2) — =: vergiften otru, otruwa. 3) — zr
roeggeben rozda, rozdawa, szafowa.
4)'— = fig. fld) ober einem anbern etrooS bergeben,

etroaS von feinem ober beg anbern Stechte fahren [äf-

fen ubliy sobie, skrzywdzi, nadto ustpowa,
ustpi prawa swego, uwacza ober uwoczy
sobie czego, ujmowa, ober uj sobie prawa
swego albo komu inszemu.

5) — = bie ©ünbe bergeben, beleihen odpuci,
J. S3, grzech ; darowa, wybaczy, przebaczy,
przebacza, przepuci, cf. wytrwa mu nie-

mog tej mowy , P. R. 140; cf. wycierpie
zemu jzykowi, P. K.

6) bergeben = eine SBaare, ben 3oH, bie SIccife

babon geben co zapaci od towaru, opaci to-

war.
(Sr. bie ©telle ift noch nicfyt vergeben to miejsce
jeszcze nie rozdane, nie osadzone, jeszcze wa-
kuje. 3d) tanu meiner (Sbre nidjts vergeben ja nie

mog uwacza sawie swojej, ja niemog nic

ustpi ober nic spuci z mego honoru; cf.

nieujmie to powagi Panu komisarzowi , gdy
si o drobne czci gospodarstwa spyta, Krs.
PP. 256.

(S*. eS roirb bergeben bdzie odpuszczono. dF. ber*

gieb mir alle äRifjetbaten odpu mi wszystkie
moje nieprawoci, ©oit bergiebt mir bie ©ünbe

Mrongovius, Deutsch-Poln. Wörterbuch.!. 2.Lief.

Panie odpu mi moje grzechy. ©einer ©adje
nid)t8 bergeben nieustpi ani na wos od spra-
wy swojej.

Vergeben, odpuszczony» 2) daremny. Ginem ber*

gcbene 3)Hibe machen czyni komu daremn prace.

VergebcuS. adv. darmo, daremnie, na próno.
Vergeblich, a "3j- daremny, nadaremny, próny;

2) — , erkrpd) odpustny, odpuszczalny, j. S3,

grzech odpustny, darpwany.
(Sr . bergeblidje ober jroedlofe 9)2übe unb Slrbeit bor*

nehmen drwa do asa Wozi; cf. L. wod do
Dunaju nosi, cf. tlusly poe smarowa; y-
sego strzydz; ledzia soli, eig. eine überflüffige

Sache; cf. bicz z piasku krci (unmögliche Dinge);
groch na cian rzuca; ci. to mu tak pomoe
jak umaremu kadzido. — adv. daremnie, na
próno.

Vergeblichjeit, f. (bie) daremno, próno.
Vergebung, f Cbie) szafunek, rozdawanie (urz-
dów); cf. L. rozdawnictwo wakansów, cf. roz-
dawnictwo posad urzdników, »Ca). <

2) — , ustpienie, cessya; 3) —, odpuszcze-
nie, darowanie, wybaczenie, 4) — , bejfer Utlb

üblicher: baö Vergeben, otrucie.

Die — ber ©ünben odpuszczenie grzechów.
Vergegenwärtigen, v. a. unaocznia, Szan.; uo-
becnia.

Vergehen, fid), v. irr. r., Prs. ich beigebe mid), Im-
perf. id) Verging mid), er — fid), Conj. ba§ id) mid)
— , er fief) verginge, Imper. vergehe bid), Part. prt.

Vergangen, wykroczy, zgrzeszy, wystpi,
przewini w czem; cf. przeskroba w czem.
©id) gegen einen vergehen obrazi kogo, uchybi
(przeciw) komu w czem.

2) — . alS v. n. m. f. znikn, przej, min,
mija, przemija, zej, Praet. zszed, Fut.
zejd, Prs. V. S. chodzi.
(Sr. dzie cay zszed nam na dalszej do Ku-
b licz [podróy, P. Jan. Vor junger Vergeben,

gin ober umiera z godu
(Sino Vergeht, baö anbere fommt auf jedno schodzi,
drugie nastaje. Die sßcenfchen bergehen ludzie
pomijaj beffer gin.
SReine Sage finb vergangen dni moje s strawio-
ne, — zniky ober przeszy. Die ©ottlofen roer*

ben vergehen niezboni pogin. Da8 ©efidjt ber?

gebt mir wzrok mi ginie, sabieje; cf. ustawaj
mi oczy.

SKeiu ©eift vergeht mir duch mój ustaje. Die Suft
Vergeht tnir ochota mi odchodzi ober ochota mi
odpada ober biblifcb: dza ominie.

Da8 £erj vergeht in greuben serce mu tonie w
radoci, (a). SRcm möchte bor Stergnrnifj bor ©ram
vergehen przyjdzie rozpacza od zoci, od
zmartwienia ober zgryzoty. Der ©chmerj ift ber«

gangen min ból. przeminy boleci.
(Sr bergeht roie ein ©chatten "niknie jak cie. (Sr

roirb roie eine S3lume bergehen jako kwiat prze-
minie, zniknie; cf. Trbecki S. M. 38: nie-
szczciem! ja mam rozum, wszystko widz
mija , wszystko widnie i ta mi uwaga za-
bija.

Safj bir e8 vergehen niech ci to odejdzie, prze-
sta, zaniechaj tego.

- v. a. Cfelten). ©id) bie ©ritten bergehen przej
sobie troski, t. j. chodzeniem rozpdzi.

Vergehen, n. Cba8) bie Vergehung przewinienie,
wykroczenie, uchybienie w czem, wystpek.

Vergeiftigen, v a. umysowi, (a) uduchowi.
Vergelben, v. n. m.

f.
zókn; bergelbt zóky.

Vergelten, v. irr. a. iu. h. Prs. id) vergelte, bu —
giltft, er —gilt Imperf. id) — , er —galt, Conj. ba$
id) — , er—gälte, Imper. —gilt, Part. prt. bergol»

ten odda, wetowa, nagrodzi, odwdziczy,
odpaci; wypaci si, wywdziczy si komu,
wysugiwa si; @ . nie tak si dzieci matce
wysuguj, Krsk. <S*. @(eid)e8 mit ©leichem ber»

53
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gelten wet za wet odda, odwetowa co. ©ute6

mitSófem bergeltcn odda ze za dobre i cf. Rrsk.
dobre ziem sie paci. 3 rbiefältig cevgclten dwo-
jako nagrodzi.
Sin gleicheö bergelten wzajem oddawa, K. V. 3d)
mili ju feiner 3cit vergelten ja to swego czasu
nagrodz. Gj. fo hat mir ©ort bcrgolten tak mi
odda/ Bóg. Der «fcieiT bergelre Dir ©uteó niechaj ci

BÓ£ za to dobrem nagrodzi, cf. Panie Boe
zapia.
G6 Ibirb bergolten luerben bdzie ci to nagrodzo-
ne, zapacone; bibl. odpata dana bdzie. J,h

fannö nicht bergelten nie mog tego nagrodzi.
Vergelter, m. (Der) nagrodzicie!, odplaciciel, *od-

ptajca, nagradzajcy, oddawca, odptatea. G$.

©Ott ift — Bóg jest nagrodzicielem, bibl. sam
Bóg zapat odda, nagradza dobroczynno,
Pan jest nagrod.

Vergeltung, f. (bic> odpata, nagroda, odwet, wy-
nagrodzenie, oddanie, ©er Sag ber — dzie
odpaty Seit, dies retributionis, Duibr. 11.; cf.

zapata, eig. Skjahlimg; cf. oddatek. Gj. Stokro-
tnego oddatku pewien kady, Cant. Pruss.
Num. 858. v. 9. 3ur Sergeltung haben mie w
nagrod, odnie nagrod. 2)ie 3eit ber — roirb

fomineu nadejdzie czas nagrody; bibl. przyjd
dni zapaty.

Vergeltung6red)t, n. (baö) ptawo odwetu, *we-
tunek, welówka. L.

Vergefellfcbaften, v. a. m. h. stowarzyszy, po-
czy, zczy.
Vergefellfchaftet, stowarzyszony, spojony, z-
czony.

Vergeffen, v. irr. a., Prs. ich bergeffe, bu —giffeft,

er —gifjt, Imperf. id) — , er bergafj, Couj. bafj id)

— , er bcrgafje, Imper. bergifj, Part. Prt. bergeffen

zapomnie, zapomina, przepomnie, puci w
niepami, zapamitywa; cf. L. przepamita.
9)r.=Voln. zabaczy.
©id) bcigeffen, b. h. fid) beigeben zapomnie si,
t. j. zbroi co, dopuci si czego. 3)ie S3elei=

bigungen fiub auf etbig bergeffen urazy wiecznie
s umorzone. Den ©chaben bergeffen odaowa
szkody. Vergijj nid)t herjufommen pamietaje tu

przyj), Teatr. ©ebenfe unb bergifj "mich ober

meiner (gen.) Hid)t pamitaj a niezapominaj o

mnie. G6 foli nicht bergeffen merben nie bdzie to

zapomniane, nieprzyjdzie w zapamitanie, pa-
mitka tego nie ustanie. Stan jjat mid) bergeffen

wypadem z pamici. 3d) roi U bid) nid)t (bergeffen

niezapomn ci ober ciebie. 3d) bergeffe maß ba=

hinten ift tego co za mn jest zapamitywa».
Vergeffen,. zapomniany; bergeffen merben pój
w zapomnienie, — w niepami; bergeffen machen
zatrze w pamici, Skarbek.

Vergeffcnheit, f. (bie) niepami, f., zapomnienie,
nad) Dant. unb bem oltboln. ©bracbgebraud) zaha-
czenie. Gr,. I dusza twa w niepokoju, Ale z

dum si budzia Jakl>y w niepamici zdroju
Przez noc ca mty pia, Mick.

Vergefjbar, dajcy si zapomnie, co si atwo
zapomina.

Vergefjlid), ober 'bergcfjfam zaparoietliwy, zapo-
minajcy si.

Vcrgefjlid)fcif, f. (bie) zapamitliwo, f.

Vergeiibcn, v. a. berfchroenben przemarnowa, prze-
hultai, marnowa.

Vergcroiffcrn, v. a. zapewni, upewni, upew-
nia':.

Vergemiffcrung, f. bie) zapewnienie.
Vcigiefjen, v. irr. a. m. 1). Imperf. id) — / er ber»

goff, Conj. baj} ich -
, er bergoffe, Part. Prt. ber»

gojfrn przela, wyla, rozla, Gr,. 2hränen bcrgie-

fjen Izy wylewa, zy roni. ÜDcenfd)cnblut ber«

gic9cn krew ludzk przela, ffij., — wyla. Uli

fd)ulbigce SJlut bcigicfjcn wyluwa krew niewinn.
ft£. e6 rourbe biel SMut füre Vatcrlanb bergoffen to-

czya sie krew obficie za ojczyzn, (a). Gth)a8
mit S3lei bergietfen zala oowiem.

Vergiefjen, u. (ba), bie Vergiefjung wylewanie, wy-
lanie, przelanie, przelew, wylew, rozlew, j. Si.
-- krwi, (a).

Vcrgoffen, rozlany, wylany.
Vergiften, v. a. otru, zatru, trucizn zabi, —

zatraci, otruwa, zada trucizn, fig. zatru,
zatruwa.

Vergiftenb trujcy.
Vergiftcr, m. [ber| otruwca, zatruwacz, m. g. a,

(a); cf. B. otruwacz, cf otruciciel L.

Vergiftet, Part. zatruty, DD., otruty, trucizn
napuszczony, 3. S3, nó, Gin. «gmnbb. Gin ber»

giftete Ville piguka zaprawiona trucizn, (a).

Vergiftung, f. (bie) otrucie, zatrucie.

Vergißmeinnicht, n., eine Vlume, NB. Mickie-
wicz braud)t niezabudek au6 bem JHuffifd)en; j.

83. i chcc, Hrabiego nieco uagodzi smutek
podaa mu urwany kwiatek niezabudek, Mick.
cf. am befteu niezapominka; (Sr. w ich wiecach
skromne niezapominki, Pojata, Witwicki;
NB. niezaporainka brancht Kamiski in feinen

Sonetten;

cf. niezapominajka, niezabudka; cf. spominka;
leijtereö ift au6 bem Dziennik Wileski 9tr 14.

pag. 120, bomSahr 181Ö; cf. ©umpfmäufeohr. 9}au=

he6 — f. Sldermäufeohr. Älcinftee —
f.

.£>unb8junge,

tleine.

Vergittern, v. a. m. h. kratami opatrzy, kraci,
zakraci, krat ogradza.

Vergittert, krat opatrzony, kraciasty.
Verglafen, v. a., in ©la6 beroanbeln szkli, ze-
szkli, L., w szko obróci, przemieni; 2) mit

©la6 überjiehen, glafuren, zaszkli, L.j polewa
szkem.

*Verglafuren, v. a. = f. glafuren polewa, pole-w da, glazurowa.
Vergleich, m. (ber) bie Vergleicbung, porównanie;

(Jr. Liczba guchoniemych jest mata w porów-
naniu z mnóstwem tych, którzy posiadaj zdol-

no suchu i mowy.
w
2) —, = ein Vertrag jur $ebung ein"' bereite

entftanbenen ober beborftehenben ©treitigfeit ukad,
komplanacya, ugoda, umowa.

Vergleidjen, v. irr. a., Imperf. id) — , er berglid),

Conj. bafj ich —, er berglid)e, Part. Prt. berglichen,

= gleid), eben inachen, ingleid)cn einem anberu Dinge
gleich machen zrówna, uuówna.

2) — = bereinigen zgodzi, pojedna, pogo-
dzi, ©id) — , uoy si, ugodzi si.

3) — = bie Slehnlid)feit"ober Unähnlichfeit jroifd)en

jiuei ober mehreren SDingcn ju entbeefen fuchen, po-
równa, przyrówna, przypodoba; cf. konfron-
towa ; cf. ,przyrówna co do czego ober czemu
f. L.; Gr

. ywot niniejszy przyrównywa (Pan
Jezus) do zimy, przyszy do lata, Dm lir. 11.

Vergleichenbe6 SBortcrbud) porównawczy sownik,
L. im Gr.; cf. G$. porównawcza metoda, Lach
S z y rm a.

Vcrgleichlich, mogcy by porównanym, podobny
czemu.

Verglelchung, f. (bie) porównanie, przypodobie-
nie, konfrontowanie, j. S3, konfrontowanie ró-

nolirzmicych i na w/.ajem si zbijajcych
powieci i doniesie, Dant.

Vergleid)iing6punrt, m. (ber) punkt porównania.
Verglcid)ung6ftufe, f. (Die) stopie porównanie.
Vcrglcid)Ungöroeifc, adv. przez porównanie,

pi zyrównywajc.
Vergleich6borfchlägc machen wnioski do ugody
czyni-, ©O.

Verglimmen, v. irr. n. in. f., Imperf. id) — , er —
glomm, Conj. bafj id) — , er —glömme, Part. Praet.

berglommen dotle, sili si, dogorywa.
Verglühen, v. n. m. f. przesta arzy si, and)

wyarzy si, nad) SBj.
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Vergnügen, v. a., genug geben ober madjen, b. i. bas

ftehlen'be, btn Slbgang an etroaS eiferen, jemanbeS

Verlangen ober gorberung beliebigen, ihm genug tf)un,

il)ii betriebigen, bef. für bejahen, (eig. dosy da,
zadosy uczyni) kontentowa, zaspokoi, za-

dowolni.
2) — — 3emanben bergniigen , ihm angenehme

gmbftnbungeii erroeefen rozweseli, ucieszy, ba-

wi, ubawi.
®id) bergniigen ober beliifigen ochoci si, Nieme,
bawi si.

Vergnügen, n. (t>a§) ukontentowanie, uciecha,

uweselenie, sodycz, rozkosz, zabawa, zabawka,
swoboda; cf. przyjemno, .satysfakcja; ko-
chanie, rozrywka, *kontenteca; et. . *plezyr,

beffer zadowolnienie; cf. wesele, wygoda.
6j. modzieniec szuka rozrywek czyli raczej

roztargnienia w szumicym albo, jak nazywa-
j, wielkim wiecie, w niebezpiecznych jego
przyjemnociach, (a). dx. @Ije ich baS — hatte,

Nimem mia satysfakeya sysze jego maxy-
my, Krs.

Vergnüglich, bergnügfam, adj. mit feinen jebeSmali*

geti Umftanben aufrieben kontenc, spokojny, obe-

szy: przestawajcy na SAVojem.

Vergniigfamfeit, f. (bie) ukontentowanie, spokój -

no, przestawanie na swojem.
Vergnügt, adj. kontent, wesó; przestawajcy
na czem , zadowolniony, zaspokojony — fein

wesoym by, weseli si, by dobrej myli.
Vergnügung, f. (bie) ukontentowanie, zadowol-

nienie, zaspokojenie; 2) zabawy pi., uciecha.

Vergnügungsreife, f. (bie) podró dla rozrywki.
VergnüguiigSfud)t, f. (bie) uganianie si za roz-

rywkami, — za uciechami.

Vergolben, v. a. pozoci, pozaca, wyzaca.
Vergolber, m. (ber) pozotnik, g. a.

Vergolbung, f. (bie) pozota, pozacanie, wyza-
canie.

Vergolten, f. tiergelten, nagrodzony, zapacony.
Vergönnen, v. a. dozwoli, dozwala, yczy.
Vergoffen, f. bergiefjen wylany, przelany, toczo-

ny. Gr. od Avas modziecy zaley, by krew
za wolno toczona, by prace i trudy ponie-

sione, daremnemi nie byy, Ptck.
Vergöttern, v. a. ubóstwia, midzy Bogi liczy.

Vergöttert, ubóstwiony, ubóstwiany, midzy
bogi policzony.

Vergötterung, f. (bie,) ubóstwianie, poczytanie
za Bosa.

Vevgöttürhen , v. a. m. f)., zbóstwi, ubóstwi,
w bóstwo przemieni.

Vergraben, v. irr. a., Prs. id) bergrabe, bu bergräbfr,

erbergräbt, Imperf. id) -
, er bergrub, Conj. bafj

id) — , er bergrübe, Imper. bergrabe, Part. Praet.

bergraben, = burd) ©raben berbergen zagrzeba,
zakopa.

2) — , burd) ©raben abfonbem, przekopa, rów
przeprowadzi, kopaniem odczy.
<Sid) roorin bergraben zagrzeba si w czem, j. S3.

w ksikach. <k'm bergrabener Schat} skarb za-
kopany, cf. zasklepiony w chaupie, Krs. pp.
360.

Vergrabung, f. (bie) zagrzebanie, zakopanie.

Vergrafen, v. n. m. f.
zaró traw? 2) — , v. a.

beS ©rafeS berauben w krzewieniu przesilone zbo-

a pokosi ; albo owcami lub bydem wypa.
Vergreifen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er ber=

griff, Conj. bafj id) — , er bevgriffe, Imperat. ber=

greife, Part. Prt. bergriffen, == burd) ©reifen aKe

raad)en, ber CiuantiiSt nad) erfchöbfen, bod) nur im

fig. Verftanbe bon SBaaren, roenn fie häufig Siebr)a=

ber finben ober bereits berFauft finb, rozchwyci,
rozkupi, rozprzeda, rozerwa; 6*. w pier-

wszym dniu wyjcia na widok rozerwano ca-

pierwsz edycy tego romansu, (a). (Sin ber«

griffeneS Vermögen majtek rozebrany, 9tS.

2) fid) bergreifen, burd) ©reifen ba^ ©etenf ber

v&anb befchibigen, tbie berrenfen, berftauchen, ber«

letjeti; fid) bie Jjianb bergreifen, wywin sobie
rk, chwytajc co, *przechwaci sobie rk.

3) — , v. r., fid) bergreifen, falfch, fehl greifen,

baS Unred)te ergreifen, pomyli sie ob. omyli sie

biorc co, faszywie chwyta, bai)er fig.

4> — = unbefugter SBeife nad) etroaS greifen, fid)

eines fremben ©uteS unbefugter SBeife bemädjtigen,

pokusi si na co, zbyt daleko ober za daleko
siga, naruszy co — , dotkn si czego, do-
tyka si czego w niesprawiedliwym sposobie,
pozwoli sobie co ober przywaszczy sobie co
niesprawiedliwie, porwa co.

5) — , fid) an Semanben bergreifen, ir>n unbefugter

SBeife beleibigen, eg fei mitSSorten ober mit ber Sjat,

targn si na kogo, porwa si — , czepne
si —, Vr.=Voln., grzeszy, wystpi, zapomnie
si wzgldem kogo.

E*. man berfldff fid) am fremben gigenthume tar-

gniono si na wasno cudz, (a). SJteine 4j>anb

foil fid) an if)m nicht bergreifen rka moja nie do-
tknie sie go. SBer fich am Könige bergreift kcoby
si targn na 31ajestat Królewski; cf. bibl.

któryby obrazi Króla.

SBergreifen, n. tbaS) wywinicie rki; przechwy-
cenie, omylenie si.

iBergreifung, f. (bie) targnicie si, porwanie si
na kogo, cf. dotkniecie, uraza, zgwacenie, cf.

przywaszczenie sobie czego.
Sergriffen rozprzedany, wyprzedany ober rozku-

piony, (a): cf. rozerwany auch ben ber SBaare,

SBarfd). 6r. taki by rwetes, gdy tylko jedna
fura gsi na targu bya; cf. przebrao si, j. 58.

na slupach poczciwych, Krs.,
f. bergreifen.

Vergrößern, v. a. ni. h. powikszy; fid) — po-
wiksza si, cf. uró, urasta. r. bie §urd)t
bergröfjern naia trwog, Narusz.

iBergröyerung, f. (bie) powikszenie, pomnoe-
nie; wzrost.

2?ergröfjerungSgIa8, n. (baS) szko powiksza-
jce, *drobno\vid, g. u, beffer drobnowidz, g. a,

*drobno\vidto.

SSergülben, v. a. f bcrgolben, pozaca, wyzaca.
SBerguuft, t', (bie), mit — za pozwoleniem.
*Vergünfiigen, v. a. m. h. = erlauben, dozwoli,

cf. zaszczyci. /

aSergünftigting, f. (bie) pozwolenie, pozwole-
stwo, udzielony z aski zaszczyt.

SPergüten, bergütigen, v. a. nagrodzi, wynagro-
dzi; cf. wetowa, wróci, odda, przywróci,
naprawi, bonifikowa.

Seigutung, f. (bie) wynagrodzenie, bonifikacya.
SSerbacf, m. (ber) eine Verzerrung bon gefällten S3äu-

men, zasiek, zarb, g. bu, L., cf. zawa, g. u.

S? er ha et en, v. a. sieka, rozrba; 2) le po-
rba.

SJerfjaft', m. (ber) areszt, g. u. 65. in Verhaft
nehmen przytrzyma, wzi pod areszt.

SSerbaftbefeFJI, m.(ber) rozkaz do przytrzymania,
— do aresztowania.

SJerbaften, v. a. aresztowa, uwizi; cf. aud)
pojma, SBj., zapowiedzie, przytrzyma.

2) — , berjjfcmben, zahypotekowa.
a?erbaftet, Part. aresztowany; w ewikcyi zo-
stajcy, zapowiedziany.

Serbaftung, f. (bie) aresztowanie, pojmanie, 11-

Aviczienie.

2?erl)allen, v. n. m. f. przebrzmie, przebrzmie-
Ava, t. j. przesta brzmie; zamilkn, ©r. bie

©timme berhaflt gos niknie, Trbecki. gj.
mögen ibje Sbrüdje nid)t unbenutjt befallen bodajby
ich Avyroki nie zaguchny bezkorzystnie.

SSerhalten, v. irr. a., Prs. id) berbalte, bu bcrbältft,

er herhält, Imperf. id) — , er berhielr, Conj. bafj

id) — , er berhielte, Imperat. berhalte, Part. Praet.

behalten, zatrzyma, powcign, przetrzyma,

53*
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g. S. mocz; aud) wstrzyma nryn. Daß 8ad)en

oerhalteu miech dusi, — wstrzymywa.
2) — , einem etroae Herhalten, oerfchrecigen, za-

milcze.
3) —, v. r. Sich beiljafren sprawowa si, po-

stpi; fid) 5U etil». — mie si, w stosunku by
ober by wzgldem czego, miarkowa si, L.
Gj. pierwsza miarkuje si ober ma si do trze-
ciej liczby jak 2 do 4, K. ; retoryka ma si do
wymowy, jak teorya do praktyki, SP. ©id)

gut ober ruhig »erhalten spokojnie si zachowa,
statkowa. G$. no chowajcie si trzewo,
poczciwie i wiernie. (Bid) befenfibe berhaltcn mie
si odpornie, dziaa odpornie.

Gj. unb bod) berhdlt e8 fid) roirHid) fo tak jest

atoli niezawodnie, (a) Skrzynecki. JDie

Sache berhdlt fid) fo (rzek) e temu tak jest,

Dmbr. 237.

Serhalten, n. (bas) zatrzymanie, przetrzymanie;
2) zachowanie si, postpowanie, postpek,

SBerhdltnift, n. (ba8) stosunek, g. nku, pomiar,

g. u, proporcya; zwizki z czem. 9cad) — w
pomiar, w stosunku.
3n freunbfcbaftlid)en SBerhdltniffen mit Scmanben

ftel)en by z kim w przyjaznych stosunkach; in

gekanntem SSerhaltnijTe mit einem leben le by z
kim^ (z sob^ mit einanber).

SJerhältnifjmäJjig, adj. proporcyonalny, a, e.

Gg. gdyby niekiedy wymagaa potrzeba wznie-
cenia potów, pilne mie trzeba oko, aby tako-
we wzniecane byy w pomiar si chorego, DD.;
stosunkowy; adv. stosunkowo.

SBerhaltung, f. [bie] zatrzymanie; 2) postpo-
wanie.

SerhaltungSbefehl, m. [ber] rozkaz, g. u, instruk-

cya, dyspozycya. SeifJ). ja tylko uczyni dy-
spozycy mojemu czowiekowi.

SSerhaltungSregel, f. (bie) prawido zachowania
si, — postpowania.

SBerrjanbeln, v. a. = unterfjanbeln, traktowa, u-

kada si o co, ukada co, czyni, dziaa z
kim, prowadzi interes jaki.

2) — = ba8 Gigenthum burd) ^»anbel unb SBan=

bel an einen anbevn übertragen, przehandlowa,
przeda, zby.

Gj. berhanbelt in äßarfchau beit^ 15. Dejcmkr
1823 dziao si w Warszawie dnia 15. Grudnia
roku 1823.

SSerhanblung, f. (bie) bie llnterhanblung unb ba8

ganje fdjriftliche ©erfahren in einem ©efd)äfte, tran-

zakcya, (a); dziaanie. G$. eine gerichtlicrje —
dziaanie sdowe, ©O.; cf. skarga zaatwiana,
©D.; cf. rozprawa, 9t©. Gg. plenipotency do
Akt niniejszej rozprawy poda, 9tS.

cf. ukad, PI. y, traktowanie, czynienie,

czynno. Gr. prawa te nie byy wcale przed-
miotem tranzakcyi, (a).

2) bie aScrhanbtung, ber ffierfauf, przeda, prze-
danie, przehandlowanie.

SSerhdngen, v. a., juhangen, burd) eine boigehdngtc

Decfe bcifd)liefjcn, zasoni, obsoni, zawie.
2) — , fig. a) erlauben, oerftatten, b) ein llebel

nidjt allein äulaffen, gcfd)c[)cn laffcn, fonbern c6 aud)

beranftaltcn, wo c6 fómohl abfohlte al6 auch mit Söc»

Zeichnung bc8 pcrfönlichen ©egenftanbeö bermittelft bc8

SBorroorteö über gebraud)t roirb; am Ijäufigftcn bon
Wolt, feiten unb nur in Äanjclleicn bon mdd)tigcn

^Jerfoncn gebraucht, dopuci, przepuci; zrzdzi«':;

przeznaczy; cf. wda. Gj. kopoty w które
mi wday nieba nieyczliwe, PK. 186.

Gr> mit berhnglcm 3»gci, in bollern ©alolib, z
rozpuszczonemi cuglami , puciwszy koniowi
cugle. Sine Strafe bcrljdngcn zakada na kogo
kar, L.; obkada kar i wyznaczy kar.
Gin Gjecution berfjdngcu wystosowa exeku-

cy, 9tS. ©Ott hat e8 bedangt Bóg to dopuci,
zrzdzi, sprawi, przejrza, przeznaczy, L.

SJ er hängen, n. (ba8) zasonienie, obstonienie, za-
wieszenie.

Serhdngnifj, n. (ba$) eine bcrhdngte, b. i. bon einem

.fröbern beranftaltete Seränberung, befonbei'8 bie dujjern

SSerdnberungeu
_ be8 menfdjlid)en 8eben8, fo fern fie

ton ©ott berl)dngt rocrben ober bon einem anbevn

auö unbefannten llrfadjen fjcrrüljven, too biefeS Sßovt

mit Schicffal gleichbcbeutenb gebraud)t roirb; ein bon
einem höhern über un8 berljängteö llebel, cf. gatum,
przeznaczenie, dopuszczenie, dopust, przygoda,
zrzdzenie Boskie, wyrok, g. u, los, g. u,

*przepusta od Boga, *przejrzenie, 'spucizna
wyroków, L.; cf. altfioln. wróg, rucho, Tr.; cf.

rok, aud) sd, Pi. sdy; baher SSohui. osud, unb
Stuff, sudba, niby sdba; cf. los przeciwny,
licho, nieszczcie.

5)urch ©otteö iBcrhmgnijj z Boskiego zrzdzenia.
Serhdngnijjboll fatalny.

SBerfjarren, v. n. m. f. unb h. berbleiben, trwa,
przetrwa, wytrwa, nieprzestawa, zostawa.
3d) berharre zostaj (in ©riefen).

Serhairung, f. (bie) trwanie, zostanie, zostawa-
nie, wytrwanie.

S erharr l id)/ adj. fur ba8 eblere: beharrlich, staty,

stateczny, cf. trway.
SBerharren, n. (ba8) bie Serharrung, trwanie, zo-

stanie.

Serharfchen, v. n. in. f., harfd) roerben, zasklepi
si skóreczk, zaró skorup. Gj. bie SOBunbe

i ft bcrharfd)t zasklepia si rana, SB,}., zapieka
si rana, zastrupia si, zaskorupita si, za-
skwarzya si, L.

a?erhavfd)ung, f. (bie) zapieklina, L.
©erhärten, v. a. m. h. zatwardzi, hartowa, za-
hartowa. 2) — , al8 v. n. m. f.

rr hart werben,

twardnie, stwardnie.
SSerhdltet zatwardziay, odrtwiay, zakamiay,

cf. zakamieniay.
Verhärtung, f. (Mc) zatwardzenie, zatwardzia-
o, zakamiao, zakainieniao, j. S3, naj-

uporczywsze zatwardzenie (odka), Dz. z dr.

Serhnfjt, adj. znienawidzony, nienawistny;
obrzydy, obmierzy, ochydzony, w ohydzie b-
dcy; cf. niemiy.

Gj. Ziemomys przejwszy obyczaje Nie-
mieckie sta si niemiym wasnemu ludowi,
FW. G$. Wszystko mu byo obce lub nie-

nawistne, Poj. Gj. Panie Joachimie powiedz,
co tam w ohydzie, a co tam w estymie (ndmlid)

o dworu), Krsk.
(Sin bcrhnfjter ffllenfd) znienawidzony czowiek.

Gin bcrhafjteS 3od) nienawistne jarzmo, (a). 3d)

bin bei allen berhajjt jestem u wszystkich jak sól

w oku, MU ml.

SSevhafjt machen ohydzi, w nienawi poda u

kogo, (a); cf. ohydzi kogo komu. Gj. Chcieli

Pana Jezusa czowiekowi pospolitemu ohydzi,
Dmbr. 490; cf. zniechci cig. niijjuriithig machen.

35ie Stebolution berhajjt machen obmierzle rewolu-
cy. Sid) bcrhafjt mad)en czyni si obmierzym,
,v S3, przez dzierstwo, (a), obmierzn komu,
popa w nienawi.

5Berhdtfd)eln, v. a. ft. berjdvtelii/ rozpieci, roz-

psowa.
SBerhau, m.

f.
SBerharT, zasiek, g. u, zarb, g. bu,

L., cf. L. wytnia im Siergbntt; cf. zawa, g. u..

JBcrljaudjen, v. a. wyzion, 3. S3, ducha, umrze.
SJerhaucn, v. irr. a. m. I)., Praes. id) bcrl)aue, Im-

perf. ich —, er brrhicb, Conj. bafj id) — , er ber»

Ilicbe, lmper. berhaue, Part. Prt. berhauen =nieber=
I)aucn, beralt. rüräcr, Heiner hauen, porba, po-
dzioba, popsu rbaniem^ 2) — rr burd) ^atlCll

bcrf(icrren, zarba, zsiec, zasieka, zaci. Gil-

ben 9Beg berhauen drog zagrodzi, przeoi.
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<Sid) berbauen omyli si, oszuka si wrbaniu,
ciciu; fig. poszkapi sie.

»erbauen, n. (ba8) feiten bie »erbanung, porbanie,
przerbanie, rozcicie.

»erbau fen, v. a., burd) übles Raufen, b. i. ftantyaU
ten burd)bringen, berfcbroenben, przehultai, wszy-
stko z domu powywóczy , przemarnowa,
przetrwoni (na zem gospodarstwie).

»er bauung, f. f.
»erbauen, n.

»erbeben, fid), v. irr. r., Imperf. id) berbob mid),

er — fid), Conj. bafj id) mid) — , er fid) berböbe,

Part. Praet. bedjoben, = fid) burd) <£>eben <Sd)aben

tbun, etwas berrenfen, beriefen, przerwa sie, ze-

rwa sie, za ciko dwiga i nadwichn sobie

co. 2) — == falfd) b^ben, falfd) abbeben, omyli
si w braniu.

»erbebung, f. (bie) przerwanie si
»erbeeren, v. a., burd) 3erftören unb 93erroüften $u

©runbe ridjten, bef bon ber Oberfläche ber drbe unb

ben barauf befinbtid)en "Dingen, (s)pustoszy, Cz)ni-

szczy, zburzy, niweczy.
»erbeerer, m. (ber) pustoszyciel.

»erbeerung, f. (bie) spustoszenie.

»erbeften, v. a. jufammenbeften, zaszy, zahafto-

wa, zacerowa; 2) — , falfd) b eften '
pomyli si

zszywajc lub haftujc, omyli si oprawiajc
ksik.

»erbebten, v. a. berbergen, auf eine bflichrmibrige Slit

berbergen, roaö man hid)t berbergen follte, zatai,
utai, ukrywa co; przechowywa, tajemnie.

»erbeblung, f. (bie) utajenie, zatajenie.

»erljeilen, v. a. zagoi; 2) v. n. m. f. zagoi si.
»erbeimlidjen, v. a. m. b- = beiml'd) batten, ber*

bebten, ukrywa, zatai.

»erbeiratben, v. a. zalubi, wyda za m,
nämlid) bon einem grauengimmer; cf. odda za ko-

go; cf. oeni, bon einer SJtannnberfon. gr. bift bu

beif)eiratbet? masz on? masz ma. <Sid) —
(b. äftanne) eni, oeni si; bon "einem grauen»

jimmer pój za kogo; v. rec. pobra si. ®id)

fd)led)t berbeiratben, fam. opartoli si.

»erbeiratbet onaty, m., zamna, f.; Äafd)ub.

eniay; berbeiratbete SBeiber niewiasty zamne,
Krsk., cf. by za kim (— fein).

»erbeiratbung, f. (bie) zalubienie.

SBenn ein grauetiäimmer f>eirarf>et zamcie, pój-
cie za m, L., unb wenn eine SftannSberfon Ijei=

ratbet fagt man oenienie i, eba.
»erbeifjen, v. irr. a., Imperf. id) — , er berbiefj-

Conj. bafj id) —, er —biefje, Part. Prt. —beifjen,

obieca, obiecywa, przyrzec, przyrzeka, przy-
obieca, przymówi.

»erbeifjene, m. (ber) obiecany, przymówiony, przy-
rzeczony.

»erbeifjung, f. (bie) obietnica, przyrzeczenie,
przymówienie. ,

t

6r. ein Siar Iafjt fid) burd) leere »erbeifjungen biu*

balten obietnica pociesznica, a gupiemu rado,
^r.^jotn. .giat benn bie »erbeifjung ein Snbc, bibl.,

izali koniec wemie sowo Paskie? !Die »er=

beifjung bleibet feft warowna jest obietnica. Die

»erbeifjung aufbeben znie obietnic, zepsowa
obietnic, cofn sowo.

»erbeijen, v. a. wypotrzebowa na opa, spali,

wypali.
»erbelfen, v. irr. a. m. b-> Praes. id) berbelfe, bu

berbilfft, er berbitft, Imperf. id) —, er —balf, Conj.

bafj id) — , er —bulfe, Imper. —bilf, Part. Praet.
—bolfen, (reg. ben acc. nad) Stbelung, aHein nad)

^einfiuS unb ©ottfdjeb mit bem dat. fo in sjkeufjen)

dopomódz, dopomaga, Fut. —mog. SinenjUtn

2lmte berbetfen dopomódz komu do urzdu.

»erbelfung, f. (bie) dopomoenie.
»erb entert, ad J- e>u iir< gemeinen geben übt. ©ort,

ale ein glimpflidjer 2Cu8brucf für ba8 fjartere berteu*

fclt, im bob«» ©robe arg, bofe u. f. f.,
djabeiski,

djabelny. Gr. — biet do licha tam tego, do ka-
ta — , niezliczone mnóstwo.

»erberrlicben, v. a., berrlid) madjen, 'bie ^errtidjteit

eitbeilen, ingt. bie .£>errlid)feit einer ^erfon feierlid)

offenbaren, uwietni, (a); Cr. omonosow uwie-
tni jej panowanie, (a); cf. uwielmoni, uwiel-
bi, uwielbia, okry chwa.
id) — zwielmoni si, beff. okry si chwa.

»erberrlid)ung, f. (bie) uwietnienie, uwielmo-
nienie.

»erbeten, v. a., burd) .freien, b. i. mebrmaligeS lin«

terreben ju einer böfen Sadje bewegen, Wiber 3e=

manben aufbringen, podszczuwa, poduszcza,
podbudza, podburza, rozarza, podbechta.
»erbebet podszczuwany.

»erbetjung, f. (bie) podszczuwanie, poduszczanie.
»erb euer n, v. a. m. b- = bermietben, berbadjten, w
najem da, w dzieraw ober ard puci, za-
dzierawi, beffer wydzierawi, SBj.

»erbejen, v. a. sczarowa, zaczarowa.
»erbinberlid), adj. przeszkodny.
»erb i nb er n, v - a - przeszkodzi, zawadzi komu,
przeciwi, zawciga, hamowa, zahamowa;
cf. *przekazi, wzbroni, J. S3, rozdrapowania
paznokciem wizada krótkiego pod jzykiem,
DD. gr. SatanaS bat mid) baran berbinbert, bibl.,

przekazu mi Szatan. ginen berbinbern przeszko-
dzi komu, an etroaä w czem, ober bibl. broni
komu czego. SSerbinbert przeszkodzony, zawci-
gniony, uszkodzony.

»erbinberung , f. (bie) przeszkodzenie, prze-
szkoda, zawada.

*»erboffen, v. a. unb n. m. b- spodziewa si.
Stoiber »erboffen nad spodziewanie.

»erboblen, zatajony, ukryty, f. berbefilen.

»erbobnen, v. a. mit .§obn belegen, mi§böbneu, wy-
szydzi kogo, urga si, szydzi z kogo, nai-

grawa si, namiewa si z kogo; cf. drwi,
B. ©inen nad)5ffenb berhöbneu wydrzenia kogo.
SBir baben fie nid)t oei'bobnet nie wyrzdzilimy
im zelywoci, nie szydzilimy z nich.

»erbobnung, f. (bie) urganie, szyderstwo, ze-
lywo.

»erboten,
n
v. a. imfleinen oI@ einlöte bertatifen,

aud) beliefern, przekupowa, przekupstwem sie

bawi.
»erbór, n. (baS) przesuchanie, wysuchanie, (s-

doAve); cf. inkwizycya, przesuchy, Pi., bada-
nie, Bhsz.

»erboren, v. a. o(@ 8id)ter bie SüiSfagen eines anbem
anhören, bada, przesuchiwa, przesucha, su-
cha, j. 93. strony, wiadków.

2) — , eine Sadje au8 tlnacbtfamteit entWeber gar

nid)t boren, fte überboren ober falfd) boren, przesy-
sze co, przesysze si w czem, puci mimo
uszu, nieuwaa na co ober — czego, ©id) ber=

boren, übel r)ören, niedosysze, le sysze, prze-
sysze si.

»erboren, n. (ba^) badanie, wysuchanie, wypy-
tanie czego, przesuchy, PI.; cf. inkwizycya.
2) —, niedosyszenie, przesyszenie si unb
nid)t osyszenie si«

»erborjimmer, n. (ba8) izba wysuchalna, ^anbt.=

S3r.; cf. pokój suchalny, cf: sessya, beffer izba
inkwizycyjna, SSj.

»erbubetn, v. a. = burd) Rubeln berberben, popsu
partactwem, spartaczy.

»er bül I en, v. a., bermittelft einer ^)üHe berbergen,

burd) eine -giüHe, b. i. £>etfe, berbergen, bem ©efidjte

anberer entjieben, zasoni, zakry, obsoni.
ScbroarjeS ©eroolf berbüHt ben ^immel czarne
chmury zasuwaj niebo, Kraj.

»erl)üllung, f. (bie) zasonienie, nakrycie; zasona.
»erbunbertfdltigen, v. a. sto razy powikszy,
rozmnoy.

»erbungern, v. n. m. f. od godu umrze, zgod-
nie; zagodzi si.
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SB
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SB
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SB

SB

SB
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SB

erhungern, n. (Oaó) umrzenie z glodu, beffer

umarcie — , Sßj. zgodnialo.
erhungert zgodniay, godem umorzony,
erhunjen, v. a., niebrig, eig. berfiümmein uiib

baourdi be6 gehörigen tfnfebcnö berauben, fig. cerber»

ben, bcfonöerb fo,
"
bafj eine «Sache ihre gehörige ©e=

flau unb Sraucibarfeit oerlierr, zeszpeci, zepsu,
popsu.
erhunäetl, n. (Oat) zepsucie, zeszpecenie, po-

psucie.

erburen, v. a. przekurwi, skurwi.
erljurt wszeteczny, kurewnik ob. skurwiaty.
erbüten, v. a., Urfacbe werben, bafj ein Hebel nid)t

nicht erfolge, zapobiedz, przeszkodzi czemu,
odwróci, zabroni; wstrzyma, j. S3, inllama-

n;i, üz. z dr. Daó roolle ©Ott oerhüten, ®ott uer=

I)ütC Cd bro Boe, uchowaj Boe.
erbäten, n. (bati) bic äkrbütung, zapobieenie,
zapobieganie.

erjagen, v. a, in bie gerne jagen, oerhciben, od-

pdzi, rozpdzi, odstraszy, rozposzy, wy-
forowa.
erjagte, in. (ber) wygnaniec, g. ca.
erjagung, f. (bie) rozpdzenie, wygnanie, roz-

ploszenie.

erjäbrbar, adj. dawnoci ober zadawnieniu
podlegy.
erjäbren, v. n. m. f. = burd) eine lauge fReibe bon

fahren rccbtmafjig ober ungültig roerben, przepada
przez dawno, zadawnie, cf. preskrypcyi
podpa, przedawni si.
c r j a I> v t przedawniony, dawnoci przepady;
berjäbrte Sorurtbeile zadawnione przesady,

erjtbrung, f. (bie) dawno; przedawniao,
f., przedawnienie; cf. preskrypeya, zadawnie-
nie. Gr. rzecz kradziona dawnoci nigdy
uieginie.

crintereffiren, v. a., oerjinfen, Snteieffen bon ctm.

geben, procent od kapitau dawa. «Bid) — przy-
nosi: procenta.

crirren, v. n. ni. )"., oucb fiefo — , v. rec. zabdzi,
zbdzi, zbka si.

erirrte, m. (ber) zabdzony, oblekany, dr. ber»

irrte ©ebanfen obkane myli, bdne myli, (fin

berirrteö «Schaf zgubiona owieczka.
erirrung, f. (bie) bd, g. bdu, ohd. zdro-

no, zabdzenie, zbdzenie, obkanie, (£r,.

trzymajc si niezatartych zupenie ladów nie-

liojemy sie zabdzenia, Bhsz. eJr,. obd
wierzenia czarom i gusom. Niewiem czyli to

nazwa obdem rozumu czyli brakiem fantazyi

i czucia? (a).

erjiingen, v. a. = roieber jung mad)cn, odmtodni,
odmodzi, odmadza. Sid) — odmlodnie.

2) — , biinner, fleincv mad)cn, pomniejszy.
erjüngt, Part. odmodzony, odmodniay.

2) — ,
pomniejszony. 2) er berjungtc gjlafjftab

miara ober podziaka pomniejszona.

erjüngnug, f. (bie) odmodnienie, odmodzenie.
ei fa iben, v. n. m. h., bon, ber Auf) bcrmcrfen, tnifj»

gebären, poroni ciel, niewczenie si ocieli,

erfalbeil, n. (bao) poronienie cielcia,

erfairen, v. a. zwapni, zamieni w wapno,
kaliyonowa. Sid) — zwapnie, L.

r Italien, v. a., fait mad)cii, przezibi, zazibi;
üblicher alo ref. fid) — przeziebn, przezi-
bi si.

crfaltung, f. (bic) przezibienie.
ci rannt niepoznuuy, le poznany, f. bcrfctmcn.

ertappen, v. u. m. 1). = mit einer Äappc bcrbüUcn,

leibeigen, zakaplurzy, okapturzy, ,y!ü. sokoa»
cf. ''zasapie, zasoni, okry.
ertappt zakapturzoiiy, zastoniony.

crappung, f- (bic) z.ikapturzenie.

cif auf, m. (ber) przeda, g. y, sprzcdauie, prze-
•lawanie.

er taufen, v. a. przeda. 6j. iu bic .fjuubc ber

geillbe — zaprzeda kogo W rce nieprzyjació.
Unter bie Sftnbe berfauft fein zaprzedanym by
pod grzech.

SB erlauf er, m. (ber) przedawca. Gr. 25etn VBerfcui-

fer roieber einräumen wróci co temu, co przeda.
Säufer unb SBcrfaufcr kupujcy i przedawajcy.
Die Sünbe ftceft jroifdjeu Käufer unb SBerfnufer

midzy kupowaniem i przedawaniem grzech
zawadza.

SBcrfäuferin, f. (bie) przedawczyni ober *przeda-
waczka beffer sprzedajca, SBj.

SBerf auflirb, adj. atwy do sprzedania, pokupny;
fig. przedajny.

5Bei'fauf(id)feit, f. (bic) przedajno.
SBerfebr, ni. [ber] ^lanbcl unb SSanbcI, handel, czyn-
no; cf. handlowe obroty, zwiski handlowe, iii-

teresowe obroty, ruch handlowy, cf. uczszcza-
nie. 2) — , bev Umgang, obcowanie, zayo,
przestawanie, przebywanie, komunikacyja, spól-
kowanie, wzajemne interesa, stosunki.

Unfer SBerfehr nasze przebiegi, eine Sßoffe.

(Sr,, wchodowe uczszczanie wod (ingango*
berfebr ju Sßaffer.

SBerfel)ren, v. a., anbeiö lehren ober roenben, prze-
wróci, »odwróci, wywróci, przekrci, wy-
krci.

2) — , v. n. m. f)., mit einem Umgang haben, ob-
cowa, przebywa, przestawa, zayo mie.

3) —
,
^anbel unb SSanbel treiben, handlowa.

©£. Semanbeó SEorte bcrfebren przewraca stówa
czyje. Sraurigfeit in greuoe berrebren obróci ob.

zamieni smutek w wesele. ©ailjjC Käufer ber=

febreu cae domy podwraca. 2)ie 2fugen bcrfchrcn

przewraca oczy, wykrzywia oczy.

SBerfebrt przewrócony; adj. przewrotny, opaczny;
adv. na opak, przewrotnie, £>ie bctfehrte Seile

lewa strona, cf. nice, PI., cf. na odlew, na le-w stron. StroaS Dcrfehrt tbtin przewrotnie co

czyni; cf. wóz cignie konie, cf. kota ogonem
postawi, Volh.

Spnd)iü. je gelehrter, befto berfeljrter im uozeszy
tein przewrotniejszy. ^ctjt tft alleö betfehlt

wszystko sie teraz do góry nogami wywraca,
Bhml.

SBerfehrtheit , f. (bie) przewrotno, opaczno,
sprzewrotnienie, j. S3, umysów, Szan.

SBerf cbiting, f. (bie) przewrócenie, cf. sprzewro-
tnienie.

SBeifeilcn, v. a. zaklini, atld) zaklinowa, Sßj.,

*przygobi, *zagobi, L.

SBcrfeilfpiljen, v. a. m. 1). = im gcfttiiigöbaue Äciu
fbitjen machen unb baburd) bezeichnen, kolkami —
ober palami wbitemi oznaczy lini.

SBcrfennbctr atwo niepoznany.
SBerfennen, v. irr. a. m. 1)-. Imperf. id) — , er bjH>

fanntc, Conj. bafj id) — , er bcrfcnncte, Part. Pn,
berfaunt, iriepozna ober niepozna si na kim;
nieuzna, omj'lic si w kim ober wzgldem
czego; faszywie uwaa co, krzywdzi; cf.

fiberfehen, niedostrzedz, cf. min si z prawd;
cf. chyhi.

©j. id) babe bid) berfaunt wziem ci za kogo
innego, L., it. bra za kogo innego, L. Difc
Jugcnbcn merben berfaunt te cnoty bywojo za-
niedbywane ober mnij szacowane. Te cnoty
nieznajduj tyle wzgldów, ileby si godzio.

si)lan I)at ben Staun L-crfannt niepoznano te«o
czowieka, nieuznano jego wartoci. Dcitf SBci'=

bienft mirb berfannt zasuga podpada ublieniu ze
strony wadzy, Szan.

Verfette In, y. a. = mit flciiicn Äettcn bcfejtigeti,

acuszkami zawiza, cf. zaoy-, zamkn,
zahaczy na aczuszek, zaacuszkowa.

SBcifcttcu, v. a. acuchami zwiza, przywiza',
zawiza, przyku, fig. febr genau bcrbinbcn, cile
spoi w oguiwa, skojarzy.
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Serfettung, f. (bie) skojarzenie, cise poczenie,
przeplatanie.

Serfefeern, v. a. = für einen Äeijev erMären ,
here-

tykowa, herezy — Ober kacerstwo zadawa,
*pomawia — bejfer posdza o kacerstwo, ka-
cerzeio ogosi; cf. B. oslawia jako kacerza;
potpia jak kacerstwo (nauk jaka).

Serfetjert o kacerstwo obwiniony, zheretyko-
wany.

Serfetjerung, f. (bie) heretykowanie, zadawanie
kacerstwa.

»erfielen, v. a., mit Äicleii berfehen, opierzy; (id)

—
, gehörige gebem jum fliegen befommen, opie-

rze, w pierze obrosn, w pióra porasta. (fj.

i ja porosn w pierze, cho dzi bez botów
chodz, Górale i Krakowiaki.

Serfi ten, v. a. zakitowa, skitowa, kitem spa-

ja, zlepia.
Serftagen, v. a. m. h. zaskary, oskary} ob-

aowa; bei^emb. przed kim. 3Me ©ebanfen ber»

fingen fid) unteretnanber myli wespó siebie o-

skaraja.
Serflciger, m. (ber) skaryciel, cf. aktor, po-

wód, g. a.

SBerflagte, m. (ber) oskarony, zaskarony.
Serflagung, f, [bie] zaskarenie, oskarenie, *ob-
aowanie, skarga, *aoba. etjtereS a. b. SRllff.

fommt in Sitth. 2)ocumenten bor.

Serflammen, v. n. m. f.
=: bor Äälte erftarren,

zzibn, zgrabie, zdrtwie. X>k ^dnbe finb

ihm fcerflammt rce mu zgrabiay, aSarfch.

Serflammern, v a. zaklamrowa, klamrami spoi,
klamrami stasowa,

Serflammert zaklamrowany, klamrami sfasowa-
ny, — spity, — spojony.

Serf lar en, v. a., einen Ijör>ern ©rab ber Sollfom*

menheit ertheilen, przemieni, chwa ozdobi.
©id) — niebiask wietnoci zajanie; bon

dhrifhtg, przemieni si.

Serflirte, m. (ber) przemieniony, uwielbiony,

chwa ozdobiony. S3eifb- Kadur mniema si
by w miejscu owera, które Prorok duszom
uwielbionym po mierci oznacza, Krsck.

Serflarung, f. (bie) przemienienie (Paskie Christi),

uwielbienie.

Serflaufeln, berflaufuliren, v. a. obwarowa;
cf. opisa si na jakim skrypcie jak w,
Söarfd). ; cf. wem si opisa.

Serf leben, v. a. zalepi, cf. dychtowa.
Serf lebt zalepiony, oblepiony.

Serflebung, f. [bie] zalepienie.

Serfleiben, v. a. zalepi glin.
3? er f leiben, v. a. (bet ben <g>anbroerfern) mit einer

SBefleibung übersehen, futrowa, taflowa, powle-
ka czem,. sadzi ciany drzewem, kamieniem.

2) fid) — , v. r., frembe Äleiber anlegen, um un»

erfannt ju bleiben, przebra si, przestroi si,
odmieni suknie, przewlec si. @j. mszczy-
zny przebieraj si za kobiety , al8 grauen=

jimmer.

Serfleibet przebrany, przestrojony.

Serfleibung, f. (bie) przebranie, przestrojenie,

odmiana. 2)ie — einer £hür wykadanie drzwi,
wyoenie —, cf. beffer futryna al8 futrówka
drzwi. 2Me — eineS ©cbiffeö futrowanie okrtu,
futrówka statku.

Serfleinerlid), adj., = bemSBertbe, bem guten Stufe

einer ©ache nachteilig, uwaczajcy, krzywdzcy,
z uszczerbkiem, poniajc.

Serfleinern, v. a. *umali, zmniejszy, uszczu-
pla; fig. uwacza czemu, upodli, ponia,
krzywdzi, upoledza co, kogo.

Serfleinerung, f. (bie) *umalenie, zmniejszenie,
umniejszenie; uwaczanie, ponianie, upole-
dzenie.

SerfleinerungSroort, n. {ba%) zdrobniay wyraz.
SerfleifUm, v. a. zaklajstrowa, zalepi, dr,.

Semanbeu bie Slugen berfleiferu, ifyn beflechen, ihm

blauen 3)unft bor bie Slugen madjen, zamazga ko-
mu oczy, zamydli komu oczy, cf. otumani
kogo.

Serflingen, v. irr. n. m. f, Imperf. id) — , er ber«

flang, Conj. bag id) — , er berflänge, Part. Praet.

berflungen, przebrzmie.
Serfnallen, v. a. wystrzela (proch).

Serfnittern, v. a. pognie, pomietosi; berfnittert

zmity.
Serfnodjern, v. a. zakocie, ©id) berfnöchern za-
kocie, skocie, konie.

S,erEnö chert skociay.
Serfnüpfen, v. a., fo fnü'bfen, bafj mau etroa8 nicht

loieber atiflöfen fann, zaszypli, zadziergn, za-
dzierga. 2) — , auf bau genauefte berbinben, po-
czy, spoi, zwiza, sklei, kojarzy, sprz-
ga. <5j. wspaniao z przyjemnoci sodkim
wzem sprzgn, Dm. 69. aBelchen SSegriff ber=

fnübfen ©je bamit? jak myl czysz z tem?
Sßerfnübft z*dziergniety, zaszyplony, poczony.
Serfnüpfttng, f. (bie) zaszyplenie, zadziergnienie;
poczenie, zwizanie.

Ser foch en, v. a., buret) Äodjen bekehren, zgotowa,
wygotowa, rozgotowa, za nadto gotowa;
przegotowa, t. j. spotrzebowa na gotowanie.

Serfocht przegotowany, rozgotowany, wy-
gotowany.

Serf od) en, n. (ba§) przegotowanie, n. g. ia, cf.

wygotowanie, rozgotowanie.
Skrfohlen, v. a. = in Äohlen berroanbelu, zwgli,
w wgiel obróci. — v. n. zwgle, na wgiel
si zamieni.

Serommen, v. irr. n. m. f., Praes. id) berfomme,

Imperf. ich —, er berfam, Conj. baj? ich—, er ber*

fame, Part. Praet. berfommen, z= berberben, um=
fommen, zagin, zniszcze.

Serförbern, v. a. w ciao ob. w matery obróci,
materyalizowa, przemateryalizowa, uciele-

ni; cf. wcieli, figurowa.
Serfoften, v. a. wykosztowa, t. j. kosztujc
spoy.

Serf öftigen, v. a. cf. üblicher: beföfligeit, stoowa,
*strawowa, ywi, karmi.

Serframen, v. a. = oerraumen, beilegen, zarzuci,
zaprztn, zawali, podzia gdzie.

Serfriecben, v. irr. r., Imperf. id) berfroch mid), er

— fid), Conj. bafj id) mid) — , er fich berfroche,

Part. Praet. berfrochen, zale gdzie, skry si,
schowa si gdzie.

©eifb. er"mu§ fief) bor ihm berfriedhen on si
musi schowa przed nim.

Serfriecben, n. (ba8) skrycie, okrycie, utajenie.

Serfrümeln, v. a. podrobi, pokruszy; fam. po-
woli powydawa, ©id) — zapodzia si, prze-
pa, zgin, styra si.

Serfrummen, v. n. tli. f. skrzywie, Fut. skrzy-
wiej, Prät. skrzywia, skrzywi si, skur-
czy si, zgarbie. gr ift ganj berfrummt wcale
skrzywia.
Serfrummt skrzywiony, skurczony.

Serf nibbeln, v. a. skaleczy. 2) —, alöv.n. m. f.

zosta kalek; cf. skolawie, eigentl. fchief ober

fiummbeinig roerben, cf. nieuro, *zapenie,
zniedonie.

Serfrübbelung, f. [bie] skaleczao, skaleczenie,

zapeniao, skarowaciao. 3)ie— be8 @eifte8

zgnuniao duszy.
Serfümmeln, v. a. na wódk (kminkówk) wyda.
Serfümmern, v. a. aresztowa, zatrzyma, a-
resztem oboy.

2) — , ben ©enufj einer fonft angenehmeu Sache
traurig machen, faft trie »erbittern,

_
ndznym, bie-

dnym uczyni, przykrym uczyni, zniedoni.
6r. przez zniedolnienie wszelkich uczciwego
zarobku sposobów, LSÄ. ; cf. *zapeni, v. n.

m. f. zgapie, zmarnie, zbiednie.
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Bei täubt gen, v. a, öffentlid) feiet lid) befannt machen,

zwiastowa, opowiada, zapowiada, oznajmo-
waj cf. gosi, rozgosi, rozwola, Orl. 179.

Gr. ben Job beö «gicrvn berfünbigen mier Pa-
ska opowiada. 2>aS Sehen berfünbigen, bibl.

zwiastowa ywot komu jei}t Übt. ycie —

.

©ott hat eS berfünbiget Bóg oznajmi. 3d) bejeuge

lltlD berftinbe owiadczam sie i oznajmuje wam.
rie gcfte berfünbiget ©ottes ^anbe ©err niebiosa

opowiadaj chwal Bo i dziea rk jego
oznajmuj. Ükrfünbigt oznajmiony, opowiedziany,

©erfiinbiger, m. (ber) gosiciel, g. a, (a); opo-
wiadacz, cf. prorok, przepowiadacz, cf. wie-
szczbiarz, wrobiarzi cf. zwiastun, L. Gr- go-
siciel wiadomych dziel twoich by Egipt.

©erfünbigung. f. (bie) zwiastowanie, opowiada-
nie, oznajmienie, altana — zwiastowanie Pan-
ny 3Iaryi.

a? er

f

tin bf (haften f. auöfunbfdjaftcn (Ssofua 6, 22),

szpiegowa.
©crfiinfeln, v. a. burd) Äüuftcln berbevben, popsu
zbytecznym przemysem; cf. przestruga, prze-
majstrowa, przemistrzowa.

©er fu bpem, v. a. eig. berbinben, f. fuppelnj 2) —

,

bal)cr jroei 3krfoneu bertuppelu, fte ju unerlaubter

Sefriebigung finnlicher Begierbe fomohl bcrleiten, alö

aud) baju berhelfen, skuplerowa, przekuplerowa,
osoby obojej pci do miostek sprowadza, zraj-

furowa, przerajfurowa, rajfur by, sforowa,
narai, skojarzy, zeswata, zudzi, zwie,
zwodzi mode osoby, do nierzdu.

3) -, fid) fd)led)t oerljetrathen, bcrachtl-, opartoli
si. 4) — , in ^rcugen fur: berhanbeln, niebr.,

przeszachrowa, przemachlowa, przefrymar-
czy.

©erfubpelung, f. [bie] skuplerowanie, zwiedzie-
nie, zbaamucenie, zeswatanie; przeszachrowa-
nie, przedanie do nierzdu.

©erfürjeu, v. a. skróci, ukróci. Sich baS Beben

berfiirjcn, ycie sobie skróci. Semanbcin feinen

8of)n berfiirjen uszczupli komu zapat, uskpi
komu co z myta i cf. urwa, f. abjtuacren.

Sic $anb beö ^errn ift nid)t oeifihjt rka ba-
ska nie jest skurczona (bibl.).

©erfürjung, t', (bie) skrócenie, ukrócenie.

*S?erfroeid)eln, v. a. rozczuli, udelikatnl, Dl). i

rozpieci.
©erlachcn, v. a. wymia, namiewa sizkogo»

berlacht merben wymianym by, pomiewiskiem
by u kogo.
©erlad)t wymiany, namiany, namiewany.

©erlad)img, f. (bie) wymiewanie, pomiewisko,
pomiech.

SSerlaben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er bcrlub,

Conj. bafj id) — , er bcrlübe, Part. Prt. »erlaben,

= in ein Sd)iff laben unb bcifchjcTen, f. berfchiffen,

adowa, nakada, pakowa i dalj przesa.
SR er l ag, m. (ber) bie Uebernal)me ber Äoften "311m

Snicfc unb jur Verausgabe eines Siud)eS ais einer

äßaarc, nakad, g. u, koszta na druk i wydanie
ksiki.

2) — , bie ju einer Unternehmung bef. ju einem

VnnbclSgefdjSfte unb Stahrtingögeroeriic boratiS nöih>

gen Äoften, j. 33. einem Vanbiucrfer ben, — thun,

— hergeben, zapomódz rzemielnika pienidzmi,
folglid) alfo aud) nakad, g. u, koszta; cf. zapo-
moga, zapomoka, cf. I- zaoga, cf. fundusz,
zapas pieniny, na oporzdzenie si.

:\) — , bas auf folrijc Wrl entftan&ene ^robuft, bon
»erlegten 23iid)crn gcbraud)t, gum llntcrfdjicbe Don bem
Sortimente, naktad, wasnym kosztem druko-
wane ksiki, niby wasna drukowizna, tibi.

wasny nakad.
ffir,. ein 4Mid) in — nehmen wyda ksik na-

kadem swoim. Gr berfaufte nur feinen — prze-

daje t^lko ksiki swego nakadu. (Et, ßeildg

l)crgebcn zakada kogo pienidzmi. Gr f)Ot ni(l)t

SBeilag niema na to nakadu, niema docigu,
l|r.*5om.

©erlagoartifel, m. (ber) dziea ober ksika wa-
snego nakadu i artyku nakadowy.

©erlagSfyanblung , f. (bie) handel nakadowy,
ksigarnia nakadowa.

8$ er I a gSf often, koszta nakadowe, pi.

©erlag<ncd)t, n. (baS) prawo nakadowe; cf. przy-
wilej nakadowy, ober prawo nakadu, przywi-
lej nakadu, do nakadu.

©erlahmen, v. n. m. f. = lahm roerben, ochroinie,
skulawie, okulawie.

©erlahmung, f. (bie) ochromienie, okulawienie,
skulawienie.

©erlähmen, v. a. lühmen, skaleczy, okulawi.
©erlähmuug , f. (Bie) sparaliowanie, J. S3, po-
wszechne, DD.; cf. skrzywienie.

©er lammen, v. n. m. h. poroni jagni, niewczc-
nie okoci si.

©erlangen, v. a. da, poda, pragn, upra-
gnj wymaga czego; yczy, eig. tminfcheu.

©v. er berlangt mid) chce mi si, da mi si?,
ffiarfch. ©s foil mid) bod) berlangen, ob er fommcii

roirb ciekawy jestem wiedzie, czyli przyjdzie
Schnlid) nad) ©nabc berlangen, bibl., z upragnlenienda aski, zapragn czego. ©rogeS ©erlangen

nad) ctmaS tragen mocno pragn czego, tskni
do czego lub za czem. Sa »erlange id) bon bir

dam ober wymagam tego po tobie.

SKid) Dcrlangt, bid) ju ferjen ycz ober pragn
widzie sie z tob.
©erlangt dany, upragniony.

©erlangen, n. [bas] danie? —nad) ctlo. pragnie-
nie, dza, ch, do ; cf. wola. G£. — trfl=

fjen nad) da czego, pragn czego. Sluf —
z woli, 3. 59. — Króla Jego Moci ober na -
danie — ; cf. przychylajc si do dania, 5)1®.

SBaS ift bein — co jest twojem daniem? czego
dasz, yczycz sobie.

©erlängern, v. a. langer machen, przeduy; prze-
cign; -odwacza; powikszy. Gr. baß Beben

eineö Sterbenben auf einen Sag berlängcin ycie
umierajcego na jeden dzie przecign, (a).

Die Schritte berlngern powikszy kroki. Sm
25kd)fel berlangern przeduy weksel.

©erlängerung, f. [bie] przeduenie» powiksze-
nie, przecignieuie, zwoka.

©erlappcrn, v. a. strwoni na drobnostki, a-
kocie.

©er l ar ben, v. a. unter einer Barbe berbergen, zama-
skowa, zasoni. (Jr. berlarbtc greimbfchaft, b. i.

eine falfchc berftelltc borgegebenc grcunbfrbaft, fa-
szywa ob. obudna przyja.

©erlag, m. (ber) f. 9tad)lag, pozostao, pucizna;
2) f. Slbrebe, ©ertrag.

_
3) GS ift fein ©erlaß auf ihn

nie mona si na niego spuci.

©erlaffcn, v. irr. a m. h., Praes. id) berlaffc, bu—
laffeft, er — lägt, Imperf. id) — , er —lieg, Conj.

bag id) — , er —liege, Imper. — laffe, Part. Prt.
—

laffen, =s jurücflaffcn, Ijintcrlaffen, zostawi, po-
zostawi, pozostawia.

2) - , einem Singe feine ©emeinfehaft, feine ©egeu=

mart enijiehcn, opuci, porzuci, rzuci, rzuca.
Gr. Orzet rzuca skaliste góry, Rrs.j cl. odst-
pi, odbiedz kogo.

_
Gr. Die Äiäfte berlaffen iljn siy go opuciy;

siy mu ustaj, ustaje na siach. .'J eh mill bid)

nid)t berlaffen nieodstpi ci, nieopuszcz ci.

BSir bcrlicgen äöarfdjaii gefterii morgen um S lll)r

opucilimy Warszaw wczoraj rano o 8mej
godzinie.

Sid) Iborauf berlaffen (4c>ülfc, ©eifanb ic, juber«

|ld)tlid) babon hoffen) spuci si na co, polega
na czm, bibl. ufa czemu.

Gr,. rozbroi cztery puki widzc e im ufa
nie muz, (a). Gr,. mizantrop, bo go dugie
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ycie i róne przypadki nauezyy, jak mao
mona polega na ludziach, Dm eh.

(Sr berläfjt ftch auf8_@elb spuszcza si na pie-

nidze, polega na pienidzach. ©ich auf ©otteö

Säarmheraigfeit berlaffen nadzieje pooy w mi-

osierdziu Boym, beffer spuci si na mio-
sierdzie Boskie, ©fet) auf8 SBort berlaffen ufa
w sowie, spuci si na sowo czyje. (Sr,. ber*

lafj bid) nid)t auf anbere nie spuszszaj si na
diusichj wilk przez posly nie tyje. Die red)te

Sahn berlaffen opuci praw drog; cf. ciesz ki

proste. Sa6 <&au8 — opuci dom, odbieedomu.
Su haft bid) nicht auf ben .frerrn beinen©ott ber=

laffen nie spolegte na Panu Bogu twoim, bibl.

»erlaffen opuszczony, odstpiony, pozostay.
»erlaffenheit, f. (bie) ber 3»ftanb, ba man berlaffen

ift, opuszczenie, opuszczono, *opuszczestwo.
»erlaffenfd)aft, f. (bie) ber 3tad)lafj, pozostao,
pucizna, spadek, g. dku, sukcesya.

»erlaffung, f. (bie) ba§ »erlaffen, zostawienie, o-

puszczenie, porzucenie, odstpienie. 2) — , ba8

»erlaffen, spuszczenie si.
»eiiäftern, v. a., im hohen ©rabe fchmähen unb an

berühre beleibigen, zbluni, zely, osawi? cf.

czerni (anfd)Wärjen); cf. obnosi, znieway,
sponiewiera.

»erläftert zelony, zbluniony.
»erlaferung, f. (bie) bluuienie, zelenie, znie-
waga.

»erlaub, m. (ber) beffer (Srtaubnifj, mit — za po-
zwoleniem.

»erlauben, v. a. majem zasoni, omai.
»erlauf, _m. (ber) ber — ber 3«t, beren Fortgang,

ubieenie, upynienie, cig, przecig (czasu);
bieg, tok.

2) — , bie Slrt unb SBeife Wie eine ©ache gefdjehen

ift, bie Gegebenheit felbft, rozprawa, kszialt i spo-
sób, tryb, bieg i tok (rzeczy), zbieenie.

(Sr. Stach — bon fecb8 fahren po upy ieniu

ober wyjciu 6 lat. Slach — bon gtrei Monaten
po upywie miesicy dwóch od daty niniej-

szej, (a).

»erlaufen, v. irr. a., Prs. id) berlaufe, bu — läufft,

er —lauft, Imperf. ich —, er —lief, Conj. bafj ich

— , er —liefe, Imper. —laufe, Part. Prt. —laufen,
= einem_ ben SBeg burd) Saufen berfberren , berren*

neu, zabied, zabiega, na przesmyku komu
wpa, Ober zabied (komu drog).

2) fid) —, v. r., fid) laufenb entfernen, bef. bon
bem SSaffer, ubiee, upyn.

3) — = fid) burd) ober im Saufen berirren, au§=

einanber laufen, zabied sie, rozbiedz si, zapo-
dzia sie gdzie, rozpierzchn si gdzie, za-
bka sie, obka si, zbdzi. (Sr. ein Sßferb

hatte fid) bom ©chlachtfefbe berlaufen zawasa si
ko z placu bitwy, SP. ($8 hat fid) ein ©chaaf
bon ber beerbe berlaufen zbiega owca od trzody.

Sie Jhtgel berläuft ftch, wenn fie in ein Soch läuft,

in welches fie ben Sali be8 ©egner8 treiben fotlte,

zgubia si bila.

Sie Srubben haben fid) berlaufen rozpierzchneli
si onierze, rozbiegli sie. Sie färben berlau»

fen fid), roenn fie auf eine unmerfliche 5lrt in einanber

übergeben, Welches auch fid) berlieren genannt Wirb,

rozpyny si ober rozeszy si farby.

4) — , v. n/m. f., bon ber 3eit, fcfjnell bergehen,

berftreid)en, ubiec, upyn, min, mija, przej,
przelecie, przebiedz, przehiee. Sa SBaffer

ift berlaufen opada woda. Sie Sage ftnb — mi-
•ney dni. (Sin berlaufener Äerl zbiegy czowiek,
wóczga, zbieg.

»er laufer, m. (ber) ba8 »erlaufen, zgubna (w bi-
lardzie).

»erläugnen,v. a., burd) Sciugnen berbergen, berheh=

(en, zaprze, zapiera.
2) — , aller ©emeinfehafr, Skrbinbung, mit einem

Singe föimüd) unb feierlich, entfagen, wyrzec si

czego; cf. B. przeczy, zaprzecza eig. Wiber*

ftreiten, Wiberfbrechen.

(Sine %axbt berläugnen, im Äartenfpiele fie nicht 6e=

tennen, niedorzuca, niedodawa do maci; beffer

kart zatai, utai, SBarfd). ©ott — zaprze
si Boga. SBer mid) berldugnet bor ben äftenfehen,

beii roili id) and) berläugnen bor meinem himmlifdjen

S5ater ktoby si mnie zapar (*zaprza) przed
ludmi, zapr si go i ja przed ojcem.

©id) felbft berläugnen zaprze si siebie same-
go ober samego siebie zaprze si, Ober zapie-

ra si, cf. odegna si. Sen ©lauben berläugnen

wyrzec si wiary, zaprze si wiary, auch roohj

wyprze si wiary, ©id) — tttffen skry si,
zatai si, kaza si zatai, — zaprze.

»erlnugnung, f. (bie) zaparcie si, zapieranie si.

»erlaufen, v. n. m. f. zawsze, zawszonym by,
sta si zawszonym; cl. wszawym, wszami by
opanowanym, oblazym.

»erlaut, m., nur in ber 9J31., bem Verlaute nad), bem
@erüd)te, ber ©age nach, podug pogoski, — po-
wieci.

»erlautbaren, v. a. zezna, ogosi.
»erlautbarung, f. (bie) ogoszenie. (Sr. pleni-

poteneya dana mu — do ogoszenia sdowego
kontraktu przedazy i kupna zawartego, 8©.
(Sr. bie (Sriftenj ber (SrFenntntffe hängt bon ihrer S3er=

Iautbarung Wefentlich ab exystencja wyroków od
rzeczywistego zapadnienia onych niewtpliwie
zaley, doc. tr. ?

»erlauten, v. impers., e8 berlautet gruchno,
idzie mowa, pogoska, jest pogoska, rozchodzi
si wiadomo, — pogoska, chodzi wiadomo,
rozbia si pogoska, np. po Warszawie.

(

©ich berlaufen laffen da si sysze, odezwa
si z czem. (Sr c8 roili 'oerlauteu rozchodzi si
pogoska, tak powiadaj, sycha, e. Safj bid)

nictjt berlauten niewydawaj si, nienamieniaj, nie

mów nic, nie powiadaj nic.

»erleben, v. a. przey, przepdzi ycie.
»erlebt, Part. zastarzay, zestarzay; cf.

zgrzybiay, zeszy w leciech.

»erlechflen, v. n. m. f., bon hb'läernen®efäfjen: böllig

led* ober lech^enb werben, berfbafen, rozeschn si,
rozpaczy sie.

2) — , upragn, uakn, gin z pragnienia,
przepragn, z wielkiego pragnienia schn.

»erlechset upragniony, przepragniony.
»erledfern, v. a. mit Sefereien burd)bringen, przea-
koci, SBarfd).; *przeasuni ob. przeakotkowa,
SBj., na akotki przetrwoni»

»erledfert akotny, akotliwy, asy, ruchliwy,
SBarfch.

»eiiebem, v. a. skórk obcign, obskórkowa.
»erlegen, v. a. an einen anbem Ort, auf cine anbere

t

3eit legen, odoy, przeoy (na inne miejsce)?
przenie; odroczy; rozoy. ©olbaten auf
Sorfer berlegen rozoy wojsko po wsiach.

(Sin geft nerlegen przenie wito na inszy
dzie; aud) odoy — , SBarfd). Sie ©itjungen
berlegen odroczy posiedzenia, (a).

2) — , an einen unbefannten Ort legen, zarzuci,
zapodzia, zaroni, L., pooy gdzie, nie na
swojem miejscu, sam niewiedzie gdzie.

3) — , im Raubet unb SBanbel: mit etwas berfe»

hen, opatrywa, j. S3, winem, zaoy, zakada;
cf. zaposay kogo ksikami. (Sinen mit 3Baa=>

ren berlegen sprowadza, dostarcza, dostawia
komu towary ober zaposay kogo towarami,
SBarfd).

4) — , burch ein gelegtes ^inbernifj berfberren, ber«

fchliefjen, j. S3, bie ©trafje — , zaoy ober zawa-
li drog, zaprze ober zahamowa, zataraso-
wa drog.

_
(Sr. einem ben SBeg nad) ber ©tabt

berlegen przeci komu drog do miasta.
5) (Sin SSuch — nakadem swoim ksik dru-

kowa ©ber wyda.



Scjrlcgcii -ScKlct'tteii. 8J-3 Skilcnuiiiß — äJerUetrctt.

Beilegen, adj. bind) langee Sieben berboi ben, zle-
aly. zaleay, stary, cigeiltl. alt; zalegy, eifl.

rütfftunbig.

SBerlegener SBein przestae wino, SBarfd). f ber=

ICflCtie Waaxt zlealy ober zaleay towar.
2) -, unrufyig, betreten, beftürjt, ziniszauy, za-

amharasowany, przeraony, wtpliwy, nie-
miay.

@$. ber Szuler rmrbc beilegen um eine 5ltitir>ort

ucze splata si w odpowiedzi na zapytanie
z historyi, (a), aud) tDObl ucze tak by zmie-
szany, e niemóg odpowiedzie, cf. dzieci uch
zmiesza si obecnoci jego, (a},

lim etlr». — fciu by w kopocie o co.

SB erlegen beit, f. (bie) ber 3"fr«n ö, bn man beilegen

ift, eine Sd)ipierigfeit su überroinben, tinb [id) nid)t

3U fjelfeil IDeifj, pomiszanie, wtpliwo, amba-
ras, przykra sytuacya, trudno, trudny raz,
bieda, mozol, g. u, przykre pooenie, *tara-
pata, L.; kopot, zawiktanie, przeraenie; cf.

uierzd, niead, eig. Skiroirrung.

(r. znajdowa si w przykrem pooeniu,
C); cf. Nieme, ciasne pooenie; j. S3, chcia
si tylko z ciasnego pooenia uwolni.
3n 'Verlegenheit letjcn zaambarasowa kogo, L.,

kopotu nabawi, ginanjberlegeiiheitcii ambarasy
skarbowe, SP.; cf. wydoby kogo z kopotów
pieninych.

(Sr. Zmiesza si Jagieo cokolwiek na t
wiadomo, lecz starajc si pokry swój nie-
rzd, Poj. Miesza si nagle zaczta. Szcz-
ciem dla niej, e wszyscy nieadu jej niepo-
strzegli, Poj. (Sr. Niewiedzia jak swój niead
ukry potrafi, Nacz.

SBerleger, m. (ber) nakadca (pism) a. 181!) ; cf. na-
kaduik, Äalcnb. 1770; cf. ksigarz.

Verlegung, f. [bie] zarzucenie, przeniesienie elc.

SBeiieibbiugen, v. a. doywociem opatrzy.
SBerleibbiligillig, f. (bie) opatrzenie doywociem.
SBerleiben, v. a., leib, b. i. julriber, unangenehm

niadjen, sprzykrzy komu co, obmierzi, gory-
cz zaprawi.

SBerleiben, v. irr. a. m. I)., imp er i". id) — , cr ber=

lieh, Conj. ba9 id) — , er berliehe, Part. Praet. ber»

lieben, = an einen anbcrii leiten ober borgen, poy-
czy komu.

2) — , umfonft beluilligen, geben, uyczy, "zda-
rzy feiten, udzieli, uczestnikiem uczyni,
rozdawa.

3) — , ale ein Sefyen übertragen, nada. (Sj. ben

©efangenen bie greibeit berlcibcii wolnoci obda-
rzy winiów, ©ott DCrlcihe zdarz Boe, spraw
Panie, daj to Panie. (Sr,, kiedy mi mój ojciec

wysya do szkó, zdarzyo mu szczcie tego

dobrego czowieka, Krs.

SB er l eil) er, m. (ber) poyczalnik, uyczalnik; g.

a; darzycicl.

SBei leibung, f. (bie) uyczenie, nadanie; — ber

Slcmter cf. rozdawnictwo posad — (a).

SBciieiten, v. a., mißleiten, ju einer unerlaubten, uu=

aiiftäiibigcn, nadjthriligen .franblung beroegen, berfiil)=

ren, zwie, zawie, nakoni do czego (zego),
przywie, uwie, powód da, unosi.

(Sr. kiedy czynna odwaga naszych modych
wojowników i naóg wystawiania si na nie-

bezpieczestwo przed nieprzyjacielem unosi
ich do wynajdywania sobie niebezpieczestw
w spokojnych zaciszach domowych, (a). Je

tnanben jjtuc Simbc beileiten przywodzi kogo do
grzechu, (bibl.).

8(tfj uno nid)t ^arteilid)fcit beileiten nieunomy
sn /.acln stronnocl, (a). ]\a ze przywo-
dzili serca, (a). SBerlcitct zwiedziony, uwiedziony.

Bcrlcitung, 1. |bic| zwiedzienie, zawód.
SBcrlcrnen, v. a., baö (Seierntc aub Mangel an Hebung

roieber bergeffen, zapomnie (czego si kto nau-
czy), oduczy lie,

SBer lernung, f. (bie) zapomnienie, *zabaczeuie.
SBerlcfeii, v. irr. a., Prs. ich beriefe, bu — liefeft, er

— lieft, Imperf. id) -, er — lao, Conj. bay id) — , er—
läfe, Imper. — lieö, Part. Prt. —lefen, = öffeut*

lid) beriefen, borlefen, przeczyta, czyta przed
kim, odczyta gono.

NB. 3d) bin beriefen, fam., b. b- J«in Stobe 6c=

ftimm t, zginem, zgubiony jestem, ju po mnie.
SBerlefung, f. (bie) czytanie, odczytywanie.
SBer lesbar mogcy by ranionym; fig. leidjt —

,

draliwy, atwo si obraajcy, obraliwy?
SBeiiet^en, v. a., befd)äbigen, uszkodzi, uszkodzie;
uadpsuj skaleczy, zrani, porani; einen —

,

bclcibigen, obrazi, urazi, skrzywdzi; (5Red)te

linb s}>flid)tcn —) naruszy, nadwery, zgwa-
ci np. prawa.

(Sr. Niegwalcilem nigdy tajemnicy ycia do-
mowego, (a), zamachy czynione na wiar, Poj.
Stractate beriefen zniwecza traktaty, (a), ©ie
baben bab Utuffifdje ©cbiet berieft grunt Rossyjski
zgwacili , (a); cf. zgwacone , nadwerone
prawa, P. K. 239.

SBerletylid) , adj. naruszalny, *ohrazisty, ska-
zitelny.

SB cr l e tj u lig, f. (bie) nadpsucie, nadwerenie, u-

raz, g. u, PK., cf. uraenie, okaleczenie; obra-
za, uraza; naruszenie, skrzywdzenie, @t. bie

— beb (Sigentblimö naruszenie wasnoci, (a).

SDcit Serletyting ber 9Bo[)rfd)cinlid)feit z nadwere-
niem prawdopodobiestwa.

SBerleumben, v. a., in ein bofeö ®entd)t, in einen

böfen *Huf bringen, ogada, L., osawi, obma-
wia, spotwarzy, oczerni, udawa kogo do
ludzi; j. S3, lyli witobliwy ywot jego uda-
jc go do ludzi za oberc i pijani c, Ihnbr.;
szkalowa, oszczeka, obszczekiwa, oszcze-
rza; cf. obnosi, gb sobie kim wymywa,
J. K c li n.

(St. Niech mi jak kto chce obnosi, jakim
jestem dowiody ju sprawy, oka i dzisiaj

postpki moje, Zamojski im Nieme.
SScrleumber, m. (ber) obmówca, obmawiacz, po-

twarca, obgadywacz, oszczerca, cf. Querulant.

(Sr. Nieskutkuj adne przeciw niemu skargi,

ale nawet ci którzy je podaj jak oszczercy
ukarani bywaj, SP.; cf. zomówca, L.

äklieutllberifd), adj. potwarozy, Sßj.; potwarny,
potwarzliwy, obgadliwy, obraówliwy. (Sc. (Sine

berleumberifdje 3""9e potwarny jzyk. <5r . po-
twarzliwej wieci zaprzecza.

SBerleumbung, f. (bie) obmowa, notwarz, obmo-
wisko, obgadywanie, oszczerstwo; *czer-

nidto, SP.

SSerlieben, fid), v. r. zakocha si, "rozmiowa
si, ift balb beraltetj pokocha, rozkocha si w
kim, w czem.

Verliebt zalotny, miosny, zakochany. (Sr. Nie-

najmilsza to dla zakochanego zabawa (sc. Wien

lefen), SP.; cf. cholewki pali; cl. rozkochany;

j. 23. noc rozkochanego Korydona niespokojna,
l)z. z dr.; cf. (a) udajesz rozkochanego. (S t

-

rzuca oczami mitonemi, Tward.
SBerliebt fein by zalotnym. (Sr. Jest w niej

rozkochany, (a).

SBciiicbtc, m. (ber) zakochany, rozkochany, za-

lotny, zalotnik, g. a.

SBerliebtbeit, f. (bie) zalotno, rozkochano.
Kerliegen, fid), v. irr. r., Imperf. id) berlag mid),

er — ftd), Conj. baft id) mid) — , er fld) berläge,

Part. Prt. — legen, = burd) alljl langett Siegen tin«

braudjbar werben, zalee, zalegn: cf. zalee
sie, zlee si, zepsu si przez leenie.

Beilegen zieaiy.
SAerlicben, uyczony, nadany, f. bcrlcihcn.

Cer Iter bar, adj- co atwo utraci ober przegra
mona, postradalny.

1

JB er lie ren, v. irr. a., . liupeif. id) — , « toerior,
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Conj. bajj id)_ — er beriöre, Part. Prt. berioren

zgubi, straci, *styra, pozbawi si czego,

utraci, przegra, ©erloreu gef>en zgin,
gj;. w modym jeszcze wieku utraci ojca Wa-
shington, J. Nieme gin Sud) berlieren chustk
zgubi. Sein Vermögen berlieren majtek straci

35a8 Sehen verlieren utraci ycie ober postrada
— . SWe§ berlieren potraci wszystko, przegra
— . 2>en Brojefj — spraw przegra. Die@rhlacht
— przegra bitw, gin ©piel berioren geben gr
da za przegran, SBarfct) , wtpi o wygranej.

Söer fjot berioren? któ przegra?
Die SFJebe berlieren zby mow; g*. zbywszy mo-
wy miasto sów wspólne mieszali wzdychania,
PK. 615; straci mow.
©eine ©inne — zmysy straci, zachodzi w
gow, odchodzi od zmysów.
Die ©onne berliert ihren Sctjein soce utracio
swoje wiato, soce kryje wiato ober za-
mio si. Sr hat Sinn unb SSein berioren pozby
reki i nogi, (a); auch utraci rk i nog. Siu

mir roirb bie ©tabt roenig ober nichts berlieren mn
mao miastu albo nic nieubdzie, P.K. 333. Die
Serechtigung geht berioren prawo upada.

Den äkrftanb — rozum utraci, od rozum odej,
(a). Die garbe berlieren blakowa, pezn, po-
wie, kolor straci, gin golbener 'Saum berliert

fleh am gnbe ber glügel ino ©rune zloty brzeg
przechodzi przy kocu skrzyde w zielono
Ober wpada w ziele. Du btft berlorcu zgine,
ju po tobie.

©ich berlieren zej, schodzi, znika, znikn;
gin.
gj. bie ©d)merjen roollen fid) noch nid)t berlieren bo-
leci jeszcze niechc ustawa; ci'. — jeszcze
si niechc gubi, Sarfd). ? Die glecfen auf bet-

raut haben fid) berioren plamy na ciele znikny,
pogubiy si, äßarfd)., auch zeszy. Dag gieber

hat fich berioren febra zgina;- cf. ßg. gubi si,
ton.
gj. inbem ich nur einen flüd)tigcn 23litf auf ben

^»auShalt ©otteS lente, berliere id) mich in bag unenb*

lich mannigfaltige bon ©chopfuug unb SSerhaltnifTen

vzuciwsny okiem na gospodarstwo Boskie o-

bkam si w nieskoczonej rozmaitoci utwo-
rów i stosunków.
Berioren f

. bef.

Verlieren, n. (bag) stracenie, zgubienie.

Berliefj, n. (bag) wlezienie podziemne lochy.

Verloben, v. a. zalubi, polubi; zarczy.
©id) — , zarczy si.

SSeriöbnijj, a- cf. übl". bie SSerlobung zarczyn ny,

PI.; cf. ^r.^oln. wieczyny, PI.

Berlobt zarczony, polubiony.
Verlobte, f. (bie) zarczona, polubiona, ober nach

(a) narzeczona (eig. 33raut).

Berlobte, m. (ber) polubiony. — ©otteg polubi -

uiec Boski, nazarejczyk Boy.
Ber.lobung, f. (bie) zarczyny, PI.; polubienie,
wieczyny, L., ift bem SSarfch. unbefannt, allein

in Br.=$jolen üblich.

SSerlobungötag, m. (ber) dzie zarczyn.
SSeriotfen, v. a., auf ben unrechten äßeg lotfen zwa-
bi, beffer alg zawabi, znci do czego.

Berlocfern, v. a. przetrwoni, przeinarnowa.
Sierlocft zwiedziony, zwabiony, SSj.

Sßerlobern, v. n. m. f. spon, stli si, zetle.
25 er logen, kamliwy.
Ber lohnen, v. a. feiten opaci, gj. eg berlohnt fid)

ber äRÜhe nicht nie opaci si pracy.

Verlorne, m. (ber) zgubiony, stracony, ubyy. gg.

ber berlorne ©eroinn ubyy (z takiego opónie-
nia) zysk, (a) Ser berlorne ©ohn syn marno-
trawny, zginiony syn, SBarfch.?. 2)ie berlorne

Schilbroache stracona poczta, SS3., przepady szyld-
wach» cf. nad) Tr. plecowa stra, szyldwach

konny przed obozem, posterunek na podsuchu
najbliszy nieprzyjacielskiemu wojsku.
Sie Slrbeit ift berioren daremna praca. . Die ^>off=

nung roirb berioren fein nadzieja zginie. SlUe

Schlage finto berioren wszystkie plagi s daremne,

gj. prónom bi dzieci, karania nie przyjy,
gg ift .pobfen unb Dcalj an ihm berioren daremna
praca i koszt koo niego ober bag harte ©emeine
na psa oczy wytrzeszczy.
Berioren gel;en zgin, zatraconym by. 6*. ®rei

SBechfel fmb berioren gegangen zgubione zostay 3

wexle, (a). g%. odkry zatracony dawnij spo-

sób malowania, (a), gr. verlorne Äante madjeii

przytraci kant (u mularzów) L.; cf. zgadzi
czyli spuszcza ostro kantu.

Berlöfchen, v. irr. n. m. f.,
Prs. ich berlofche, bu—

lifrheft, er — lifcht, Imperf. id) — , er — lofd), Cenj.

bafj ich — , er — lofdje, Part. Prt. berlofcben, == auf=

boren ju brennen, ju leudjten ober ju glimmen, f. bag
eblere erlöfchen, ugasn, zagasn , wygasn,
zgasn, 2) — , alg v. reg. a. zagasi.

gr. bag geuer roirb nicht erlöfdjen nie zganie
ogie.

Bcrlöfchung, f. (bie) (b. v. n.) zganienie; 2) —

,

(b. act iv.) zgaszenie, zagaszenie.
Bcrlofen, v. a. przelosowa, na ober na losy
puci.

Berlofung, f. (bie) przelosowanie, wylosowauie,
Berlothen, v. a. = burd) Sotben berbinben zaiuto-
wa, *zalótowa, zlutowa.

Berluft, m. (ber) utrata, strata. — einer ©djlacht

przegranie bitwy. gr. bet Berluft pod utrat
czego. — im ©piel przegrana. — erleiben szko-
dowa (na czem) , szwank ponie , dozna
klski.

Berluftig, adj. wyzuty, pozbawiony, odpady;
berluftig geben utraci, odpada; 3. ÜB. uoy si
niechccy odpada bd od dobrodziejstwa; gr.

ogaszaj go od praw nastpstwa odpadym,
Nieme; berluftig madjen pozbawi czego; berluftig

loerben by pozbawionym, fur — erfltren ods-
dzi od czego.

Bennachen, v. a. burd) ein beranftalteteg ^inbernifj

bollig berfrhliefjen, — juinadjen zamkn, zatka,
zaprze, zatarasowa.
gtroag gut bermacfjen opatrzy co dobrze, poza-
tyka.

2) — , einem ettoag bermachen, ihm in feinem £e=
fiamente ben Sefit} beffelbeu berorbnen, il;n 3U beffen

Sefi^er in feinem legten SSillen ernennen testamen-
tem zapisa, — przekaza, (a); zapisa w pu-

, cinie, (a); pucizna jak po sobie przeka-
zuje. Aut. ©elb bermachen pienidze zapisa.

Beimacht zamkniony, zamknity, opatrzony; 2)
— , w testamencie zapisany. u

SSermad)tnifj, n. (bafi) baS Seftament zapis, testa-

ment, g. u, cf. legat, g. u.

SSermachung, f. (bie) zamknienle, zamknicie,
opatrzenie; 2) — , zapisanie, felt.

SSermagem, v. n. m. h. ochudn, wychudn.
SSermai)len, v. irr. a. (ift nur iin Part. unregelmd=

fjig: bermablen) zemle, wymie. 2) beffer ber*

malen, v. reg. wymalowa, wypotrzebowa ma-
lujc.

SSermdhlen, v. a. = e[)elich berbinben, berheirathen,

berebelicheii, nur bon bornel)men ^erfonen, zalubi,
oeni z kim; za m wyda.

SSermahlUlig, f. (bie) zalubienie, oenienie; cf.

zamcie, cf. lub, g, u.

SSermafjnen, v. a, = ebler ift: ermahnen, napomi-
na, upomina.

SSermabner, m. [ber] napominacz , g. aj 2) —

,

kaznodzieja u Manistów.
ÜB erm a hiunig, f. (bie) napominanie, napomnienie.
SSermalebeien, v. a. f. berfluci)en przeklina; ein

bermalebeiter SJlenfch przeklty czowiek, cf. dja-
be.
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Berinalebciung, f. (bic) przeklinauie, kltwa.
Bcrmalen, v. a. f. bermahlen 2).

Bermannigfaltigen, v. a. urozmaici.
Be r in an tein, v. a. m. h., cf. ublidjer: bemänteln, ju

berbergen fuchen pokry, ukry, ukrywa, tai,
paszczykiem okry.

Bermarfen, v. a. = mit ©renjjeidjen berfehen, —
einfdilicjieii, ograniczy, kopcami oznaczy.

BcrmaSfircn, fid), v. r. mask wdzia, mask
wzi na siebie, cf. L., zamaskowa si.

Vermauern, v. a., 311m Sftcuiern bcrbrauchcii prze-
murowa, wypotrzebowa wiele materyalu, wy-
murowa ift ütoeibeutig;

2) — , burd) SDlaucrroerf berfd)licfjen, jumauern za-
murowa.
3) — , umgeben, einfchliefjen, obmurowa.

Bermaucrt, zamurowanj- etc.

Bermauerung, f. j(bie) zamurowanie, etc.

Bcimehrbar, adj. mnony, a, e.

Bermehren, v. a. pomnoy, pomnaa, rozmno-
y, przysporzy, dodawa, przyczyni. Gj.
Pan Jezus uczy nas, ebymy utrapionyin u-
trapienia nie dodawali, U ambr. Gr. przyczy-
niwszy lk moich, wic mnie stado mniej ni
innych kosztuje, Krsk.
2Me Äoften bermehren koszta powikszy, — po-
mnoy. Bernicfyr mnozonj', pomnoouy.
Gr. kosztu wiele przj sparzaj, (a). Gr. Za-
miast korzyci sami sobie przysparzamy i wy-
datek i szkod? Krs. pp. 310.

©id) bermehren rozmnaa si, mnoy si.
Bermehrer, m. (ber) mnoycie!, pomnoyciel.
Vermehrung, f. (bie) pomnoenie; cf. rozplemie-

nie, j. 33. ydowskie, Krs. pp. 436. 2) — , bic

aJhiltiblication mnoenie.
Gr. bie Sermehrung be6 BiehflanbeS 'pomnoenie
byda; przychówek z byda.

Bermeiben, v. irr. a., ilmperf. id) — , er —mieb,

Conj. bafj im — , er —miebe, Prt. Prt. — tnieben,

pomija, j. 83. opisy, myli i wyrazy, któreby
cho z daleka mogy pobudza namitnoci
naganne, maja by pomijane, ferner: unika
czego, stroni, chroni si, cf. zabied.'
Gr. mala poprawa (kocioa) gdyby na ni ko-
sztów aowa niechcieli, zabiegaby wydatkom
wikszym, Krs. pp. 412.

Gr- Odwróci wypadki, które si nie dadz
unikn, (a); cf, wymin zawady, na których
utykamy, Muczkowski.

Bermeiblich, adj. uchronny, uniky, ffiarfd).'

Bermeibung, f. (bie) unikanie, stronienie, chro-

nienie si. S3ei — pod kar, pod utrat czego.

Bermeinen, v. a., meinen, Dafür halten, glauben ro-

zumie, porozumiewa, mniemanie, rozumienie.

Bermeint, cf. benncintlich porozumiany, mniemany.
Bermeintlid), porozumiany, mniemany.
Bermeiben, v. a. meldowa, oznajmi, ogosi,

donosi i

Gr. ben ©ruft bermeiben kania si koniu przez
kogo, oznajmi, owiadczy ober przenie ko-
mu swój pokon ober swoje uszanowanie.

Bermeibung, f. (bie) oznajmienie, doniesienie.

Bermcngcn', v. a. bermifdjen, untcieinanber mengen
(po) miesza, zmiesza;

2) —, fig. nu6 Dunfclheit iber S3egriffe, ein Ding
für "baó anbeve halten ober einem Dinge etmaö au-

ftreiben, nxio nur bem aubern jufommt konfundo-
wa, zamis/.ac'-.

3) — . fid) mit ctroafl — , beffer bemengen, fid) ba=

mit abgeben, ftd) barem mengen ober mifd)cn wda-
wa si w co, miesza si w co, wtrca si
w co.

Beimengung, f. (bic) mieszanie, zmieszanie, po-
mieszanie, Ko u fu 11 dii w a u i c.

Bcrmcif, m. |bcr| bic Slufjeidmung cince merftbürbj*

gen UmfiaiiDeo przypisek, notatka, uwaga dopi-

sana, dodatek.

Stornierten; v. a. fo bici ale ba& einfache: merfen,

miarkowa, zanotowa, nanotowa, zapisa; 2)
—

, fig. aufnehmen, auslegen, przyj, uwaa, do-
strzedz.

Bcrmerfung, f. (bie) miarkowanie, zanotowanie,
posirzeenie; cf. ber Bermerf przypisek, g. sku.

Bermeffen, v. irr. a. m. h., Prs. ich bermeffc, bu—
lniffcft, ei—mifjt, Imperf. ich—, er — mafj, Conj,

bafj id) — , er -mafjc, Imper. —mijj, Part. Prt.— meffen, = ba9 förberliche äRafj ber Dinge befim*
men, auomcuenrozmierzy, zmierzy, wymierzy.

2) — = fich bei bem Dceffcn ober im äftafjc ir=

ren przemierzy sie, omyli sie w mierzeniu,
— w mierze ober — omyli si mierzc.

3) uneig. fich bermeffen, prahlen chlubi si, zu-
chwale sobie postpi, chepi si. ©id) bermef*

fen, hod) betheucni zaprzysiga si, zaklina si.
©id) fclbft — ufam sam w sobie, mam za to em
co jest* cf. za nadto sobie ufa, dufa; cf. od-
waa si na co, pozwoli sobie za nadto.

Bermeffen," adj., auf eine ftrafbare Slrt berroegen,

zuchway, chepliwy; bermeffen hanbcln zuchwale
sobie postpi, hardzie sobie postpowa.

Bermeffcnheit, f. (bic) bie Berroegenheit, zuchwa-
o, zuchwalstwo, chepliwo, chluba harda,
zbytnie zaufanie, dufno, hardo.

Bermeffentlid), adv. zuchwale, hardzie, porywczo.
Bermeffen, n. (Dafl) ober Die Bermeffung wymiar,

rozmiar, pomiar.

Bcnneffungcn aufteilen wymiary czyni.
Bermeften, v. a. miark od miewa daj, dawa;

cf. garcowe ober miarowe do myna zapaci,
mynowe od garca lub miary jakiej zapaci.

Bcnniethen, v. a., ben Sftiefjbraud) eineö DingeS ge=

gen eine bcfimmtc SHiethe bem anbetn überlaffen pu-
ci w komorne, wynaj komu ober naj ob.

w najem puci, da do najcia. ^W(i 3immer
— dwie izby wypuci w komorne.
©id) bermiethen urzdzi si u kogo, naj si
komu. ©id) bermiethen alö §löfjfned)t wynajmo-
wa si za Plisa, (a).

Bermiether, m. (ber) wynajmujcy, beim Der 9)cie=

ther heifjt eigentlich lokator, g. a. PI. lokatorowie,
(a); najmacz, g. a., aud) Der Süliether heifjt fo, L.;

najemca, Mw.
Ser ©eflnbebevmtether, rajfurnik, g. a., rajfura ift

iu SBarfdjau in ebler SSebeutung üblich.

Die ©efinbebennietheiin rajfurka ift cbcl in SBar»

fd)au, Daher auf ihrer SBohnung Daß Slu8hängefd)ilb

oDer Boln. znak taki: kantor sucych dla o-

bojga pci, SBarfd).

Bermicthet, najty, w komorne wypuszczony.
Bermiethung, f. (bic) najem, g. najmu; cf. naj-

cie, wynajcie.
Berminbcrn," v. a. zmniejszy; berminbert roerben

male; upleni, PK. Ki2, cf. przebra si fich

berminbcrn uby, ubywa.
Gj;. w miar wzrostu wymowy Cycerona ma-
laa Hortensyusza, Potocki.

Berminberung, f. (bic) zmniejszenie, ubytek, eig.

Slbnahme.

Bcrmifchen, v. a. zmiesza, pomiesza, zmikstu-
rowa. ©ich fleifd)lid) bcrmifchen obcowa z ko-
biet ober obcowa z mszczyzn, mieszka z
kim, spókowa.

Bcrmifd)t pomieszany, zmieszany; bermifd)e ©chrif*

ten pisma rozmaite.

Bermifdiung, f. Lbic| zmieszanie, pomiszanie.
$lcifd)lid)C, — spókowanie, obcowanie cielesne.

Bcrmiffen, v. a., ben ÜDhingcl einer ^erfon ober

©ad)c, befonberö Die Jlbftefenheit eineö Dinges aid

einen Bei luft gemahr nxrben, nieznale, zapodzia,
zamiesza, (a); cf. ubytek jakiej osoby lub brak
rzeczy uczu i skuki zld dozna; nad) KV.
pyta si za czm, bieli, tsknie«! za czm, nie-

widzie, niepostrzega, mocno aowa, e nie-

masz czego. Man mieb bid) bcrmiffen bd si
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pyta o tobie, cf. brakuje, niedostaje czego,
i

aSir bermiffen irjti überall wszdzie go nam nie-

dostaje.

Vermißt, (nid)t zamieszany bermifcht, fonbern) za-

podziany , brakujcy, to czego niemasz. Gj.

33abib ijt bet ber Jafel bermijjt zostao próne
miejsze Dawidowe u stou, (bibl.).

G1 . Zabitych byo 43, ranionych 404, zamie-
szanych 237, (a); beffer ubyych. Gr. er ber=

mißte ihn spostrzeg jego nieobecno, (a). Gr.

StichtS benniffeit niepozostawi nic do yczenia.
Vermißte, m. (ber) brakujcy.
Vermiffung, f. (bie) niemienie czego, tsknienie

za czem; cf. ubycie.

Sermitteln, v. a., einen Streit beilegen, bergleichen
;

(zagodzi) burd) Vergleich herbovbringen, al§ einen

^rieben, uatwi, zaatwi, wyjedna, wyrobi,
poredniczy; cf. B. uporedni; cf. ugody, u-

kady robi. GtroaS ju bermitteln fuchen stara
si o uskutecznienie jakiej rzeczy.

Vermittlung, f. (bie) porednictwo. Gj. za po-
rednictwem domu handlowego uzyska wszy-
stkie paki.

Vermittelt!, Praep. = mit ober burd) .gmlfe za po-
moc (tego). G. bermittelft ber ©inne za pore-
dnictwem zmysów, L.

Vermittler, m. (ber) porednik, jednacz, g. a.

Vermobern, v. n. m. f., burd) SJober unbrauchbar

gemacht roerben, zbótwie, zgni, spróchnie.
Verm o bert, zbótwiay.
Vermoberung, f. (bie) f. (bie) zbótwienie.

Vermöge, Praep. c. gen. = burd) bie Äraft, traft,

• loegen, burd) przez, za pomoc czego, moc — . Gjc.

bermöge beS SBortS moc sowa, wedug sowa;
bermöge beö UrtheilS moc dekretu.

Vermögen, v. irr. a., iPrs. id) bermag, bu —magft,

er —mag, Imperf. id) —, er — mochte, Conj. baß
id) — , er —möchte, Imperat. —möge, Part. Prt.

—mod)!, = ausrichten tonnen, módz co, przemódz,
niódz dokaza, zdoa, wskóra, sta kogo na
co; biel — wpyw mie. äßaä baS ©elb bermag
czego pienidze dokazywa umiej, Aut.; cf.

Nie wiedziaem e na tyle mnie stao, Poj.
2) — , einen ju etroaSberoegen przemódz, nako-

ni, zniewoli, obowiza, przywie kogo do
czego.

G*. biel bei einem — , über einen bermögen wiele
znaczy u kogo, wiele módz u kogo ober nad
kim. Ginen ju etroaS bermogen przywie ober
przyprowadzi kogo do czego, cf. skoni ko-
go do czego. Gr bermag eS nicht nie przemoe
tego. Sin ©ötje bermag nichts bezduszny bawan
sob^ ruszy nie moe. Gr rohb nichts roiber bid)

bermogen nic przeciwko tobie nie bdzie móg
wskóra.

Vermögen, n. (baS) bie gähigfeit ober SSJcöglichfeit

Veränberungen herborpbringen , bie Äraft, Starte,

sia, wadza, moc, f., zdolno, mono, prze-
moenie, zamono.

2) —, ber Vorrath an ©elb unb ©ütern, roelche

man eigentümlich befi^t majtek, g. tku, zbiory,
fortuna, majtno, substancya.

SDaS Grfcnntnißbermögen wadza poznawcza,
Dowgird. Das GmbftnbungSbermogen wadza
czucia, czuo, Dowgird.
Stad) Vermögen wedug monoci, wedug *prze-
raoenia. Stad) bem — baS ©ott barreicht z siy
której Bóg dodawa.
lieber — nad mono. GtroaS über fein — thuti

roollen nad siy si kusi, cf. z motyk si na
soce porywa, kusi si nad swoj mono.
Sticht über — berfucht werben nad mono nie
by kuszonym.
Vermögen sufammenfchlagen zrobi fortun, Ko z.
zbi majtek, SBarfd). @J. Im bardziej pomna-
aa si mono Alexandra, tern szczodrzej
innym dostatków udziela, Krs. IX. 197. Gr.

Alexander cho wszystk zamono Persk
posiada, zachowa dawn skromno i wstrze-
miliwo, Krs. IX. 199.

Vermögenb przemony, zamony, majtny, mo-
ny; cf. w stanie uczynienia czego.

VermögenSfteuer, f. (bie) podatek majtkowy
Ober — z majtku, pobór majtkowy.

VermögenSumftanbe, Pi. stan majtku, — ma-
jtnoci.
Gic. bie llntcrfud)ung ber SBermogenSumftinbe roz-
Irznienie stanu majtku, StS.

SSermögenSäuftanb, m. (ber) stan zamonoci.
Vermoofen, v. n. zamsze, mchem zaró.
Vermorfchen, v. n. spróchnie.
Vermummen, fid) v. a. unb r. zamaskowa si,
zakapturzy si, zasoni czem twarz, *zasu-
pi; cf. oburda sie, Sßj., beffer alS obuzdra
si, zapapuy si.

Vermummt, Part. oburdany, zasoniony, zapapu-
ony.

Vermummung, f. (bie) oburdanie, zasonienie,
zakapturzenie, zapapuenie.

Vermünjen, v. a., burd) SJtünjen alle machen *wy-
mincowa; na wybicie pienidzy spotrzebowa.

2) —, in äRünje berroanbeln na monet wybi.
Vermuthen, v. a. muthmaßen dorozumiewa si,
domyla si, spodziewa si , domniemywa
si.

Vermuthen, n. (baS) dorozumiewanie si, domys,
g. u.

Sßiber — nad spodziewanie. Slllem — nad) po-
dug wszelkiego podobiestwa.

Vermuthlid), adv.. podobno, wedug domysu,
zdaje si.

Vermuthung, f. (bie) dorozumiewanie si, do-

mys, g. u. domniemanie.
Ver nachla ffigen, v. a. nachläffig behanbeln, burd)

Stachläffigfeit unbollfommner machen zaniedba, —
bywa.

Vernachläffigung, f. Cbie) zaniedbanie.

Vernageln, v. a. = junageln gwodziami przy-
bi, zabi, zagwodzi. fr,, {ein Vferb bernagelu

konia zagwodzi, Ló cf. konia przegwodzi,
zabija koniowi do ywego. Gin Äanone ber«

nageln zabi armat, zagwodzi, L. Gin berna=

gelteS ^Sferb ko zakuty.
Vernage lung, f. (bie) zagwodenie.
Vernal) en, v. a., burd) Stcthen berbergen, burd) Sta*

hen einfdjließen, zaszy, wszy. 2) — , burch 3^5=

hen erfdhopfen, alle machen wyszy, wypotrzebo-
wa szyjc, zszy.

Vernarben, v. rec. w blizn si zbiera, zabli-

ni si, *szramu dostawa, f. berharfchen.

Vernarren, als v. a., fein ©elb—, auf eine thörichte

Slrt burchbringen przeblaznowa, przedurni, prze-
hultai, roztrwoni.

2) fid) —, fid) thöritht berlieben zakocha si w
kim, zablaznowa si ober rozbaznowa si w
dziewczynie, SSarfd).

3) —, ais v. n. m. f., pm Starren werben, b. i.

bor Vermunberuug, bor Grftaunen außer fich fommeu
zbtanie, odurnie, zdumiewa si, niby Ogu-
pie, w gow zachodzi.

Vernarrt, zakochany, 2) zdumiay, niby ogupia-
y. — fein in etroaS lepo by zakochanym w
czem.

.Vernafdjen, v. a., auf StafdjroerE berroenben, mitSta»

fchen berfd)tbenben, przelakotkowa, przetaso-
wa, B.; cf. L. przeakoci, *przeasuni, prze-
je na akotkach, — przysmaczkach;
bernafcht fein akotliwym by. Gin bernafchter

SJlenfch akotek cf. 'ruchliwy, SBarfch.

Vernehmen, v. irr. a. m. h., Prs. id) bernehme, bu
— nimmft, er —nimmt, Imperf. ich —J, er —nabm,
Conj. baß ich —, er — nähme, imperat. —nimm,
Part. Prt. —nommen sysze, usysze, czu;
cf. dowiedzie si» osucha si. G*. Jakem
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si osucha, lepiej pokazao sie; bibl. t>erfef>en

pojmowa, zrozumie.
2) —

, ft. bcrhören sucha kogo , przesuchi-
wa, wysuchiwa (inkwizycyi) , B.; cf. le-
dztwo — , indagacy mie.
Sid) bernebmeii affen odezwa si, da si sy-
sze z czem.
Joo ©ebet bernebmeii wysucha modlitw. 3e»

manbcö Stimme bcrncbmcn usysze i rozpozna
gos czyj. £er natürliche fficenfd) oernimmt nicht

Iraö bee ©eiftco ©otteö ift cielesny czowiek nie

pojmuje tych rzeczy, które sc Ducha Boego.
U3ir beben bernoinmen syszelimy.

Vernel)men, n. (beto) posuch, syszenie, usysze-
nie, beill — nad) jak sycha, jak wie niesie.

2) porozumienie.
Sr. im guten Vernehmen mit einem fleben mie

z kim dobre porozumienie; cf. y w zgodzie,
w harmonii.

Verne I) ni li eto, adj. wyrozumiay, zrozumiay; cf.

wyrany, wybitny, beffer dobitny, SS j.
,
gony.

Vernebmlid)Ecit, f. (bie) zrozumiao.
Veriiel)inung, f. (bie) wysuchanie, przesuchanie;
S v

. podsdek przystpi do przesuchania ludzi,

9tS. 29.; cf. przesuchy, PI.; cf ledztwo, in-

dagacy.
Serneigen, fid), v. rec. m b ukoni si, skoni

si, cf. kania si.
Verneigung, f. bie] ukon, g. u.

85 ern einen, v. a., nein jtt etroaS fagen; überhaupt

einem ©ubjecte etroaS abfprechen mówi e nie,

przeczy, zaprzecza, negowa, trzasn- go-
w, zaprzeczy, odpowiedzie e nie

Verneinenb, przeczc, negative. Verneineiibe Slnt*

IDOit odmowna odpowied.
Verneinung, f. (bie) przeczenie, negowanie, za-

przeczenie, mówienie e ni ober nie mówienie.

Verneinungöfal}, m. (ber) zdanie przeczce.
83 erneuen, berneuern, v. a. f. erneuen ober erneuern,

odnowi, ponowi.
Vemicbtcn, v. a. zniszczy, w niwecz obróci,

zniweczy, zgadzi, zepsu do szcztu.

Vernid)tung, f.(bie) zniszczenie, zgadzenie, za-

gada, zaguba
Vernieten, v. a. zanitowa, *zaglobi, L.

Vernietet, zanitowany.
Vernietung, f. (bie) zanitowanie.

Vernunft, f (bie) rozum, g. u. rozsdek, g. dku.

fDie gefunbe — zdrowy rozum, zdrowy rozsdek.
pi)ilof. umys. Trent.

Vernünftelei, f. (bie) rozumowanie, mdrkowanie,
cf. *rozuinowstwo.

Vernünfteln/ v. n. m. h. rozumowa, rozumko-
wa, mdrkowa, subtylizowa.

Vernunftgemäß/ zgodny z rozumem, adv. zgo-

dnie.

Veruunftglciubc, m (ber) wadza na rozumie o-

paru, racyonalizm.

Vernuiiftgrunb, m. (ber) powód przez rozum
wskazany, powód rozumowy.

Vernünftig, adj. rozumny, rozsdny.
Vernünftiflfeü, f. (bie) rozumno.
Vernunftfraft, f. (bie) wadza rozumu.
Veruunftlchre, f. (bie) nad) Äant eine ungereimte

Benennung ber üo.qif i benn Vernunft rann nid)t ge=

lehrt merben, logika ober loika.

Vernünftler, m. (ber) mdrek, g. drka, rozumosz,
rozumoszek.

Vernuuftloö, adj. nierozumny, bezrozumny, adv.
bezro/.umnie.

Vernunftlofigfeit, f. (bie) hezrozumno.
Vernunftmäßig, »dj. stosowny do dobrego ro-

zumu, zgodny z rozumem, rozumny.
Vernunfticligton, i. (bie) religia rozumowa, —
umysowa.

Vernunftfat), m. (ber) zasada z rozumu wyprowa-
dzona.

Vernunftfcbüiß, m. (ber) wniosek, g. sku, sylo-
gizm. g. u.

Vernunftroibrig, adj. sprzeczny z rozumem,
przeciwny rozumowi.

Verminen, v. a. budig obnfifeen zuy, zniszczy.
Veröben, v. a. spustoszy; 2) — , v. n. m. f.

spu-
stosze.

Veröbung, f. (bie) spustoszenie.

Verorblien, v. a postanowi, stanowi, przepi-
sa, (lekarstwo) nakaza, rozporzdzi, urz-
dzi; cf ordynowa'?, zaleca 3d) bcibe fo per=

orbnet rozrzdziem tak.

Verorönete, m. (ber) postanowiony, rozrzdzony,
komisarz, g. a.

Verorbnung, f. (bie) ustawa, postanowienie, u-
rzdzenie rozporzdzenie, nakaz; cf. ord3'nacya,

L. £)ie — beb Slrjteö rozporzdzenie Doktora.
Verba d)ten, v. a. wydzierawi, Sylwan; pu-
ci co w ard, zadzierawi ober fchledjtrceg

puci (a); ober puci na pakt (a).

<Da8 S3raur)au8 foli beimachtet merben browar ma
by zadzierawionym, (a).

V er bad) ter, m. (bei) PI. bie Verpächter, wydzier-
awiajcy ober wypuszczajcy w dzieraw,
Poci cf. puszczajcy w ard, wydzierawca.

Verpachtung, f. (bie) wydzierawienie.
VerpacTetl, v. a. zapakowa.
Verpallifabiren, v. a. opalisadowa, zapalisado-
wa, palczatami ogrodzi.

Verpallifabirung, f. (bie) opalisadowanie, ostróg,

g. u, L., ogrodzenie ostremi koy, L.

Verpansern, v. a. pancerzem uzbroi, opance-
rzowa.

V er baffen, v. a. przepasowa, Ross, i zapaso-
wa, SSarfdj.i pasowa, niegra, bie 3t' nie-

korzysta z pory, spóni sie. Sin Äleib bei>

paffen przepasowa, nie do miary zrobi, po-

psowa suknie, mniej stosownie do ciaa zro-

bi.
Verbeftcn, v. a. zapowietrzj, powietrzem za-

razi-.

*Verpetfd)ieren, v. a. berfiegeln, zapiecztowa.
Verpfäl)len, v. a. opalowa, zapalowa, obwaro-
wa palami.

Verpfädung , f. (bie) opalowanie, opatrzenie pa-

lami.

Verpfünben, v. a. berfetjen zastawi co, da na
zastaw ober — w zastaw, zafantowa, L.; za-

hipotekowa, da na zastaw ober — w zastaw
zafantowa, L.; zahipotekowaj da w zakad.

Verpfänbet, zastawiony, na zastawie.

Verpfänber, m. (ber) zastawca, zastawnik, g. a.

Verpfän bung, f. (bie) zastawienie, zastaw, g. u,

cf. zahipotekowanie.

Verpfeffern, v. a, przepieprzy.
Verpflanzen/ v. a. przefiancowa, äßai'fch.; prze-

sadzi, pg. przenie.
Verpflanjung, f. (bie) przeflancowanie, przesa-

dzenie, przeniesienie.

Verpflegen, v. a. doglda, doziera, dojrze
kogo, chodzi koo kogo, wygod dostarcza,

opatrywa, ywi, pielgnowa, pilnowa, j. S3,

ubogich poonic, (a) i cf. dostarcza na wy-
ywienie. Sr,, wie ich (ebraków) rodzinna

dostarcza z ogólnej skadki na wyywienie i

odzie, P. Jan.

Verpflcger, m. (ber) plastun, ywiciel, g. a.

Verpflegte, m. (ber) opatrzony, pielgnowany.

Verpflegung, f. |bir] opatrywanie, dogldanie,

dozór, opatrzenie potrzeb, pielgnowanie, ali-

menta, PI. Sr. ebracy z ulic pozbierani i o-

sadzeni w klasztorze XX. Augustyanów znaj-

d tam przyzwoite swych potrzeb opatrzenie,

(a) i cf. pospolite opatrywanie ubogich, (a).

Verpflegiingbgclb, n. (baö) pensya alimentarna,

Bits z. koszta na wyywienie.
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Verpflichten, v. a. obowiza, zobowizywa.
Sich eiblicb oerpflicbten obowiza si przysig.

Verpflichtet, obowizany, powinny.
Verpflid)tung, f. (bie) obowizanie, obowizek.
Verpflöcfen, v. a. kokami zabi.
Verpflügen, v. a. zaora co.

35 e r > f

r

xi n b e

n

, v. a. prebend opatrzy.
SSerpfufchen, v. a. zepsowa, spartoli, poparto-

li, sfnszerowa, aud) spartaczy, SBj.

S e r t) i d) e

U

. v. a. zala smol, — pachowfc, aud)

zasmolowa, 2B.5-, napuszcza smol, zasmoli,
zasmolowa, im SBenbifchen, obla smo.

3$erpid)t, Part. zalany smoa ober zamazany
smo.
gj. p'erpicfjt ober beffer erpicht auf etipaS fein uwzi
si ober zaci si na co.

Serpicbung, f. (bie) zalanie smo.
Scr binfeln ,

v. a. pdzlem zasmarowa.
Verplämpem, v. a. powychlusta, poprzeiewa;

cf. Ross. rozbryzga; 2i — , roztrwoni; 3)

fid) — , v. rec. opartoli si, nieostronie si
oeni.

Verplanen, v. a. strzelaniem styra proch, Pieli.

wyprztyka proch, wiele prochu powystrzela.
Serplaubern', v. a. przegada, cf. przegawdzi,
przebaja, j. S3. — czas. ©id) — zagada si.

SSerpönen, v. a. = bei Strafe Perbieten pod kar
zakaza, obostrzy.

SSerpraffen, v. a. roztrwoni, przehultai, prze-
marnotrawi, przemarnowa. przehula.

SSerpraffen, n. (ba) przetrwonienie.
Verpraffer, m. (ber) marnotrawca.
Verprafjt, przemarnotrawiony.
SerproPiantiren, v. a. m. fj. zaprowiantowa;

cf. w ywno zaopatrzy; fid) — uprowian-
towa si,

ft. 35. na pi miesicy, (a).

SSerproPiantirung, f. (bie) uprowiantowanie, zao-
patrzenie w ywno.

SSerprojeffiren, v. a. przeprocesowa, przepra-
wowa.

Verpuffen, v. n. m. h. = mit einem bumpfigen
Änalle fid) enfftünben unb abbrennen z trzeszcze-
niem spon lub spali si;

2) — , auf eine folche Slrt abbrennen laffen da
si wytrzeszczy ( kruszcowi jakiemu ) lub
spali; z hukiem spali, powystrzela (prochu).

Verpuffen, n. (baö) detonacya, Bystrz., sponie-
nie Z hukiem, wystrza.

Verpuppen, fich v. r. m. r). przeobrazi si, prze-
mieni si w poczwark, sta si poczwark,
przepupkowa si, SBarfch.

Verpuften, v. n. m. h. unb v. r. fid) — , wytchn
sobie, odetchn.

Verquetfen, v. n. m. h. zaperzy si, perzem za-
ró.

Verquellen, v. irr. n. m. f., Prs. id) berquelle, bu
—quiUfr, er — quillt , Imperf. id) —, er —quoll,
Conj. oafjid) — . er —quölle, Imper. —quid, Part.
Prt. —quollen nabrzmie, napecznie, spaczy
si.

Verquicfen, v. a. amalgamowa.
Verrammeln, ober Perrammen v. a. zatarasowa

(drzwi).

Verrammelung, f. [bie] zatarasowanie, zabary-
kadowanie.

Senafen, v. n. zaró traw.
Verrath, m. (ber) zdrada, zdradziectwo. — üben
zdrady si dopuci.

Serratien, t. irr. a., Prs. id) berrathe, bu -rathfr,

er -räth, imperf. id) — , er -rieth, Conj. bafj id)—
, er — rietbe, Imper. —rathe, Part. Prt. —rathen

zdradzi, wyda. g$. fid) felbft berrathen wyda
samego siebie z czego? cf. z zamysami swemi
wyda si, Kornel, fig. anjeigen, offenbaren o-
kazywa, by znakiem czego.
Da8 berräth, ©eifteS Slrmutb to zdradza ubóstwo
umysowe, mobern.

Verrätber, m. (ber) zdrajca; cf. Stoff, izmiennik.

3)er — fdjluft nicht zy duch niepi, nie trudno

o zdrajc.
SBerrtherei, f. [bie] zdrada, zdradziectwo.

@£. Verrätherei fa)Iaqt ihren eignen «öerrn, czsto
zo na gow swego mistrza spadaj cf. da-

wne to s obyczaje, zdrada zdrad si oddaje,

alter Slutor.

Verriitherifd) , adj. zdradliwy, a, e, zdradny,
zdradziecki i Perratherifcher äßeife zdradzieckim
sposobem» zdradziecko.

Verrauchen, v. n. m. f
wykurzy si, z dymem

pój, wydymi si, wyparowa, wywaporowa,
wywietrze; spon, opon, fig. ochon,
ostygn.

2) v. a. Stabaf — wykurzy, wypali.
Verrauchen, n. (ba9) wykurzenie si, wydymienie

• si; zwietrzenie, wywietrzenie, zwietrzao.
Verräuchern, v. a. zakopci, okopci, berraurhert

zakopcony, okopcialy.

2) na kadzenie wypotrzebowa, wykadzi.
Verräumen, v. a.

f. cerfiamen, zaprztn, podzia,
zadzia, zarzuci gdzie.

Verraufdjen , v. n. m. f)., mit einem ©eróufche Per=

fchroinben, aufhören ju raufchen, przeszumie, wy-
szelecie, wyszumie, wyburzy si, praej,

. przehucze, przesta szumie.
Verrechnen, v. a., mit in SRedjnung bringen, zara-

chowa, (a). (Sr. zarachowane dochody, (a); cf.

W rejestr wpisa, porachowa komu co; fid) mit

einem — obrachowa si, obliczy si z kim,

SBarfd). 2) ftcb — , Perfehen, przerachowa si,
omyli si w rachunku ober fig. omyli si w
rachubie.

Verredjnung, f. (bie) porachunek, cf. potrcenie,
wrachowanie.

2) — , ba§ Verrechnen, n. omyka w rachunku,
przerachowanie si.

Verrechten, v. a. berprojeffiren, pieni ober pienia-

ctwem ober procesem straci
, przeprawowa,

przeprocesowa.
Verrecfen, v. n. m. f. zdycha, zdechn, przepa.
SSerrecft, cbler: perenbet, zdechy.
Verleben, v. a. wyrzec si, zarzec si czego.

2) fid) ocneben, fich oerfprecfcen, przemówi si,
przegada si, wyda si w mowie; cf. fid)

übereilen wymówi si; cf. omyli ie w mó-
wieniu, nie do rzeczy ober zdronie co po-
wiedzie.

3) — , fehlt im Slbelung, etroa8 berreben, entfd)ul=

bigen, befchonigen, zamówi, gr. Paskie bdy
kady zamawia, L.

Verreiben, v. irr. a, Imperf. id) — , er berrieb,

Conj. bafj id) — , er —riebe, Part. Praet. —rieben,
zatrze, zaciera; wytrze.

2)ie färben muffen gut berrieben tperben farby
powinne by dobrze utarte.

85 er reifen, v. n. in. f. odjecha, pojecha dokd,
wyjecha, puci si w drog. g£. er ift berreift

wyjecha, niemasz go w domu.
2) —, v. a. przejedzi, wyda na drog ob.

wyexpensowac si podróowaniem.
S3 erreifen, n. (boä) odjazd, g. u.

Verreifjcn, v. irr. a. m. b., Imperf. ich — , er ber*

rifj, Conj. bafj ich — , er —riffe, Part. Prt. per»

rijfen, = burch 3tntifjen ober Slbreifjen berbraucben,

zedrze, podrze, rozszarpa, potrzaska, j. S3.

portki.

Verreiten, v. irr. a., Imperf. id) — , er berritt, Conj.

bafj ia) — , er —ritte. Part. Praet. —ritten, prze-
jedzi konno, SBg., wyda na przejadki
konne, konnym jedeniem straci.

Verrenfen, v. a. wywichn, wywin, wyroni,
altpoln. Sich bie ^»anb —przekrci sobie rk
ober — wywichn ober wytrci z sta-

wu rk.
Verrenft wywichnity, wywiniony.
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Verrentung, f. (bie) wywinienie, wywichnicie,
przekrcenie, j. SS. rki.

Verrennen, v. reg. unb irr. a., Imperf. id) — , er

benennte, Conj. bajj id) — , er —rennete, Imperat.
—renne, Part. Praet. —rennt ober —rannt, za-
bied, 5. S3, komu drog, zaskoczy komu
drog.

Verririjten, v. a. sprawi, zaatwia, odbywa,
sprawowa. Gj- ojciec twój zaatwia najci-
sze gospodarskie roboty, P.Jan.} matka dalsze
domowe prace odbywa, P. Jan. G$. ben Dienft

berrichten odbywa sub, (a).

Die .frau&gefrhafte berridjren czynnoci domowe
odbywa. Seine Stothburft berrichten pój na
przechód ober z potrzeba, potrzeb swoje u-
latwi.

©errichtet, Part. wykonany, sprawiony,
odbyty, zaatwiony. Gg. Stad) berrichteter Sirbeit Ift

gut rubelt po pracy miy odpoczynek.
Verrichtung, f. (bie) odbywanie, sprawienie; za-
atwienie; 2) sprawa, sprawunek, funkcja,
czynno. Die Verrichtungen be8 SeibeS K. dzia-
ania cielesne nieporzadne, Dz. z dr.

Verriechen, v. irr. n. unb rec, Imperf. id) — , er

bcnoch, Conj. bajj id) — , er —röche, Part. Praet.
— rod)en, wycuchn, wyczuchn, wywietrze,
wywaporowa, zapach straci; cf. wycacnie,
altbolll.} wytchn si. Gr. Wytchnbym si
jak wino z otwartej konewki, (aa); benochener

SBein wywietrzale wino.
Verriegeln, v. a. zaryglowa, SSarfd). ; ryglem
zaoy, zaprze, na zapor zamkn. Gj. Die
Grbe hatte mid) beiriegelt, 3oa8 2, 7, ziemia si
zaworami swemi zawara nademn.

Verriegelt zaryglowany, zasunity na rygiel.

Verriegelung, f. (bie) zaryglowanie.
Verrinben, v. n. in. (• powlec sie kor.?.

Verringern, v. a. uszczupli, umniejszy.
Verringerung, f. (bie) umniejszenie, uszczuplenie.

Verrinnen, v. u. m. f., Imperf. ich — , er berranu,

Conj. Da§ ich — , er benönne, Part. Prt. berronnen,

berfliefjen, upyn, u bied (o czasie).

Verroften, v. n. ni. f. zardzewie. Gg. eö roirb

berrofien zardzewieje.

Verroflet zardzewiay.
Verroften, n (baö) bie Vcrroftung, zardzewienie.

Verrotten, y. n. ni. f. bermobein, berftoefen, jzbó-

twie, zgni, spróchnie.
Verrud)t niezbony, niegodziwy.
Verrud)theit, f. (bie) niezbono, niegodziwo.
Verriicfen, v. a. bon ber gehörigen ©teile, ano ber

gehörigen Sage riiefeu, przestawi ober przesun
przesuwa z jednego miejsca na drugie, ruszy
co z miejsca, naruszy, poruszy; fig. g. S3.

Vläne — ,
pomiesza, popsu co, rozstroi.

— , ben Vcrftanb, ben Äobf — pomiesza rozum,
gow komu zawróci, — przekrci} cf. zama-
jaczy komu eb.

Gj. Die ©renje bcnücfen granic przenosi,
przestawi, przesadzi; granic zepsowa, vet.

i 11 1-
11 ni. 16Ö5; cf. przekatowa, przewróci,

j. S3, rocldje Äraft hat ben Grbbatl fo berriictt któ-
ra sia ziemi tak przewrócia?

3ni Aobfe bcrriicft roerben zaj w gow, zwa-
ryjowa, L. (finem ba6 6oncej.it berrücten pomie-
sza komu szyki, oud) pomiesza ober popsu
komu koncept.

VerrücTt waryacki, waryat; cf. L. maniak, mat
majcy w gowie, ogupiay, pomieszane zmy-
sy majcy, (a).

Gj. er ifl bcrnicfl getborben dosta pomieszania
rozumu, (a); ten czowiek ma pomieszany ro-

zum, I! li hi I i.: uznany za cierpicego pomie-
szanie Batystów, (a); czowiek pomieszanych
zmysów, (a). Gr. Janie Panie, NN. od
dni wielu cierpi pomieszanie, chce sobie ycie
odj , (aa).

gin berrucfer Ginfatl waryacki koncept) cf. wa-
ryackie projekta, SP.

Verrütftheit, f. (bie) waryactwo, pomiszanie ro-
zumu, szalestwo, waryacya.

Vernietung, f. (bie) naruszenie, porozmykanie,
rozsunicie, przerzucenie, cf. przestawienie,
konfuzj'a, pomiszanie, cf. niead, g. u.

Verruf, m. (Der) ubl. Stuf, Verrufung, infamia, nie-
sawa. 3n Verruf bringen osawi, okrzycze.

Verrufen, v. irr. a., Imperf. ich — , er berrief,

Conj bafj ich — , ei —riefe, Part. Praet. —rufen,

osawi, okrzycze, infamowa, ubezecni, unie-
slawi. Da6 6)elb — wywoa pienidze (z kursu).

Verrufen osawiony, okrzyczany.
Verrufung, f. (bie) osawienie, ostawa, okrzycza-

niej — be8 ©elbc6 wywoanie.
Verß, m. (ber) wiersz, g. a, rym, g. u. Verfe

madjen wiersze pisa. Sn Seifen fchreiben wier-
szami pisa. Verfe bred)feln rymy kleci, wiersze
bazgra.

Veröbau, m. (ber) wierszosklad, g. u. Gg. podug
jzyka i wierszosktadu powinien Kantemir na-
lee do dawnych rymotworców, lecz co do
smaku naley do nowszych, do najwykszta-
ceszych, L. im Gr. 1823.

Verömacher, m. (ber) wierszoklet.

Verfagen, v. n. unb n. m. h., ben 83efitj eines Din-
gee berfbrechen, obieca, przyrzec. ©id) ju etmaS— obieca si de czego, na co, zamówi.

2) — , baö Verlangte abfchlagen, odmówi, ©id)

etluaS berfagen odmówi sobie co, uj ob. ujmo-
wa sobie co, niepozwala sobie czego, wyrzec
si czego, cf. odegna si od czego.

3) —, bom geuergeroehre," menu e8 inirht losgeht,

zamówi; cf. li hmle. zega; cf. nieda ognia,
niewystrzeli, pslrzykn, spali na panewce,
L. Gr. Bro zamówia mu, SBarfch.

Verfügung, f. (bie) odmówienie; 2) —, zamówie-
nie, niedanie ognia.

Verfalbuchftab, m. (ber) wersal, g. u, wersalik,
wersalowa litera, ., wielka litera, pocztko-
wa litera.

Verfaljen, v. a. przesoli, Fut. —l, Part. ber»

faljen przesolony} fig. f. bcrleiben.

V er famine lit , v. a. zgromadzi, zebra, Fut.
zbior, Freq. Prs. zbieram, ©id) berfammeln
zgromadzi si, schodzi si, zej si, zebra
si. Gj. berfammelt euch um ihn zgromadcie si
Ober skupcie si koo niego, (a). Gr imirbc ju

feinen Veitern berfammelt do ojców zebrany poszed,
t. j. umar. Gj. a póki ci Bóg do ojców
twoich nieprzyczy.

Verfammlung, f. (bie) zgromadzenie, zebranie,
zbiór, g. u; Äirchen— zbór, sobór, g. u. Gr. so-

bór Trydencki. Zbiór goci byt liczny i oka-
zay, Poj.

Verfammlungöort, ni. (ber) miejsce zgromadze-
nia si.

Verfanben, v. n. in. f.
zapcha si piaskiem} cf.

L. saszorowa si piaskiem, zatka si pia-

skiem, zapiaskowa si, zapiaszczy si.
Veröcirt, f. (bie) rodzaj wierszy, gatunek —

.

Verfaß, m. (ber) bafi tlnterbfanb, zastaw, g. u, za-

stawienie.

2) — , bon Verfemen, in ber S3ebeutung bon [ber«

mifdjen, j. S3, bei ben 3*»"fl*c9et" .
przysada.

"Veifauen, v. a. powini, zabruka co.

Verfüttern, v. n. ill. f. skwanie, Fut. skwa-
niej, Prs. kwanieje, skisn.

Verfall ern, v. a. ju fäiier mactjcn, przekwasi,
Fut. przekwasz} przekisi; fig. sprzykrzy
komu co.

Verfaufen, v. irr. a., Pre. id) bcrfaiife, bu -fSufft,

cr —fauft, Imperf. id) — , er -foff, Conj. baQ id)

— , er — föffe, Imper. — fatife, Part. Prt. —foffen,

burd) «Saufen berthun, bertrlnreii, przepi.
Gj. Gr hat feinen Vcrftanb berfoffen, przepi ober
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zala, zapi rozum. Gr. er hat feinen ©abel ber*

foffen przepi 6woj szabelk; cf. fig. utopi sza-
beike w brzuchu, fcherätoeife unb al8 SBortfbiel.

2) unrichtig f. ^erfaufen, v. n. uton.
*9Serfäufen f. erfäufen, v. a. zatopi, utopi.
Sierfäumen, v. a. burd) ©äumen berlieren, [ich burdrj

Säumen Öarum bringen, omieszka, zamieszka,
opuci, zmudzi, opóni, zapóni, zbaamu-
ci, zamitry; cf. B. zapóuo przyj, —
przychodzi, opóni si, nadto dugo bawi.
Gr,. czas na namylaniach trawi ober wycie-
cza, Nieme; cf. zabaraszkowa, 3. S3, objad,

äßarfd). ©eine ©efchäfte berfäumen zaniedba swo-
je interesa.

SJerfäumt omieszkany, zaniedbany, opuszczony.
Gj. próno sobie czowiek po mierci obiecuje,
czego za ywota omieszka, Dmbr. 3ti6, 2.

SScrfau mni9r f> (bie) omieszkanie, zamieszkanie,
muda, zwoka, zapónienie, opónienie.
Gr. mitrga na komorze naszej spónia spaw,
bolh.S3r. Die 3eitberfaumni& strata czasu, tru-
dzenie czasu, 8fJ@. ; cf. mitrenie; Sr, szkoda
na tym i czasu mitrey, Klonowicz flis pag.
38. §3. 213. @d)uberfaumnifj opuszczenie lekcyi

szkolnych.
SSerfäumung, f.

f. 33erfäumni&.
SJeröbnu, m. (ber) wersyfikacya, budowa wiersza,
wierszoskad,

f. nach 93er§.

83erfchad)ern, v. a. przeszachrowa, przeacyen-
dowa

SSerfchaffen, v. a. 1) beralt. herborbringen, beranftal=

ten, nagotowa, zgotowa, (bibl.).

2) — , einem etroaS berfcfeaffen, ju beffen SSefiij

berhelfen, *szafowa, j. S3. — broni, towary,
piwo, etc.

Gr,.
_
ber .gwnbel berfchafft biele SSort^eite handel

wielki poytki za sob prowadzi, Krs.
cf. wyszafowa, poszafowa komu pienidzy,

SBarfd). 5 cf. wystara si komu czego, postara
si — , wyrobi, sprawi, zaradzi, dostarczy,
dostawi zapas jaki, cf. sposobi, L.; (z)jedna,
nagali, wymierzy} cf. obmyli co komu; cf.

B. nastrczy; cf. $r.=$oln. zaszafowa; cf. o-
patrzy, opatrywa, przysposobi.

Gr. Jak rolnikom w ród pola, podrónym
przy drodze opatrzyem chód i schronienie
inbem er Säume bflaujte, Krs. pp. 388; cf. do-
mieci kogo czego. Ginen .Käufer beschaffen na-
strczy kupca, R©.; j. S3, zjednaa matka sy-
nowi on. Gr. przysposobi wiele zota do
rzeczypospolitej Babiskiej, (a).

(Sr,, ten na kar zasuguje, kto sam sobie
sprawiedliwo wymierza (fid) felbft ©erechtigfeit

—) (a). G*. berfchaffe mir 3"tritt bei ihm wyrób
ober zjednaj mi przystp u niego, Jeruz.
wyz. P. K. &. nagali mu kontrakt aren-
downy, Krsk.

cf. narai; &. wdziczny bardzoWa Panom
jestem, ecie mi tych ludzi naraili, SP.

SSerfchaffung, f. (bie) wystaranie si czego, wy-
robienie, przysposobienie, dostarczanie, obmy-
lenie, j. 23. zabieganie ebractwu i próniac-
twu przez obmylenie naleytego zarobku i

potrzebnego zatrudnienia, (a) j opatrywanie;
j. S3. — wszystkich rodków wzrostowi wiata
pomocnych, Szaniawski.

SSerfrhafern, v. a. m. h. — bie 3^ przebaraszko-
wa czas, przeartowa —

.

SerfAal en, v. a., mit einer ©chale berfehen, roofür

befchaleti üblicher ift, j. S3, ein äfteffer — w okadki
oprawi; upin opatrzy; cf. zaskorupi, L.»
wyszalowaj Gp. Deski calowe na wyszalowa-
nie dachu, (a), G*. Der SBein ift berfchalt wino
wywietrzao, *wycacnie; cf. wytchn si.
Gv. wytchnbym si jak wino z otwartej ko-
newki, (aa).

Serfchallen, v. n. m. f., *uberatt befannt roerben, too«

Mrongovias, Deutsch -Poln. Wörterbuch. L 2. Lie f.

für crfchaHen üblidjer ift, rozgosi si, gruchn,
f. erfchaflen. 2) przebrzmie (o gosie), bab. irr.

Part, berfchollen, f. bef.

SSerfchaiung, f. (bie) SSerbachung, *wysza!owanie,
t. j. wybicie deskami dachu, pokrycie.

SSerfchämen, bereitet, babon berfcfyamt, adj. wsty-
dliwy, niemiay.

SSerfchäintheit, f.
J
bie] wstydliwo, niemiao.

SSerfdjanjen ,
v. a. obszacowa, oszacowa,

okopa.
Sßerfchanjung, f. (bie) oszacowanie, okopanie,

okop, g. u.

S3erfchärfen, v. a. obostrzy, np. prawo, rozkaz.
SSerfrharren, v. a. zagrzeba, zagrze, zagrze-
bywa.

SSerfcharren, n. (ba§) zagrzebanie, zakopanie.
DaS geuer — zagrzeba ober zagarn ogie.

SSerfchatten, v. a. zacieni, zasoni, cf. L. za-
cimia.

S3erfd)attttng, f. (bie) zasfonienie, zacienienie, za-
mienie.

SS er f eh äumen, v. n. m. h. wypieni si, przesta
pieni si.

SSerfcheiben, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er

berfchieb, Conj. baß ich—, er — fchiebe, Part. Prt.—fchieben, skona, odda ducha, rozsta si z
tym wiatem.

SSerfcheiben, n. (baS) tmb im £)berb. ba8 ^»infcheiben/

skonanie, oddanie ducha.

SSerfchenfen, v. a. darowa, rozdawa jako po-
darunek, rozdarowa, j. S3, swoje wasnoci,
(a). 2) — , au8fd)enfen, einzeln berfaufen, SBein,

SSicr — wino, piwo wyszynkowa, rozszyn-
kowa.

S3erfd)enft rozdarowany, rozdany w podarkach.
SS er frhe lifting, f. (bie) podarowanie, rozdanie.

2) — , wyszynk, n. g. u.

SSerfdjereu, v. irr. a., Imperf. ich —, er berfchor,

Conj. ich — , er - febore, Part. Prt. — fchoren, =
ein roenig befcheren, berfebneiben, j. S3, bie |>aare,

ostrzydz wosy, podstrzydz. 2) —
, falfd) fche«

ren, berberben, berunftalten, le ostrzydz.

SJerfcherjen, v. a., mit ©d)erjen hinbringen, f. ber«

fchäfetn; 2) —, uneig. ftch muthmitlig ober au8 Un=
befonnenbeit urn ben S3efi(3 eines ©ute8 bringen, lek-

komylnie, pozbawi si, straci, utraci, utr-
ca, przebaamuci.

Gj. fein ©liif berfeberjen pozbawi si letko-
mylnie swego szczcia. Die ©nabe berfcherjen

wypa z aski; cf. upuci. Gr,. Aby sobie

nieu puci drogi do zgody, PK. 28.

SSerfdjerjen, n. |ba8] utracenie. — ber®nabc wy-
padnicie z aski, wypadanie z aski.

Serf ct) end; en, v. a. rozposzy, wyposzy, spo-
szy.

SSerfchicfen, v. a. berfenben, posa, przesa, roze-

sa, rozsya, F u t. pol, przel etc. (towary).

SSerfcbidft posany, wysany.
SSerfcCicf ung, f. (bie) wysanie, przesyanie, prze-

sanie, posanie, posyanie, posyka, rozesanie,

cf. wyprawa.
SSerfchieben, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er

- fchob, Conj. bafj ich — , er —fchöbe, Part. Praet.
— fchcbeu, = au8 gehöriger ober geroohnlicher Sage

fchieben, przesuwa, 3. S3, stó, przesun, roz-
suwa, rozmyka; cf. pomiesza.

2) — , uneig. auf eine anbere 3eit fchieben, auffchie»

ben, odwleka, odwacza, odoy, odkada,
zawiesi, odroczy bi§ jum anbern ermin.

_
@£.

rzecz t do waciwego jej odkadamy miejsca,

SP.; berfchiebe beine SSefferung nicht nie odwlekaj
poprawy twojej.

SSerfchoben odwleczony, odoony.
SJerfchieben, n. (ba8) odwleczenie, odwlekanie,

odwoka.
SSerfchieben, adj. nicht einerlei, anberS/ róny; roz-

maity, odmienny. @j. odmienne pociski odmien-
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nego wymagaj uzbrojenia, Aut. 2) Part, bon

berfdieiben, zmary.
83erfd)iebenartig , adj. rónorodny, a, e, j. 83.

rónorodne myli, Szan.; j. S3, zajmowanie si
rónorodnemi przedmioty, Wyk-

83erfd)iebentlid), adv. rónie, rozmaicie.

öerfcbiebenheit, f. (bie) róno, rozmaito, od-
mienno.

SJerfchiefj, m. (ber) bei ben ättalem Sd)Wid)ung ber

garben nad) bem ©rab ber Crntfernuna. ber ©egen=

ftanbe, stopniowanie kolorów, osabianie kolo-

rów w miar odlegoci przedmiotów.
SJerfcbicfjen, ». irr. n. in. f.,

Imperf. id) — , er ber=

fd>o§, Conj. bafj id) — , er ~fd)ne, Imper. — fd)iefje,

Part. Prt. berfdwffen, bon ben garben, mit ber 3fit

bleichen, fd)Wäd)cr werben, zblakowa, spezn,
powie, traci kolor, puci farb.

2) — , aie v. a. unb bisweilen v. rec. =: burd)

Sd)iefjen -mit einem geuergewehje alk madjen, ber

SDcenge nad) eifdwbfen, powystrzela, wystrzela,
wypotrzebowa — ober spotrzebowa strzela-

niem, kule, proch.

3) — , = fid) burd) eine fdmelle S3eWegung ber=

irren, 5. 83. bet ben 83ud)bnicfein bie Golumnen falfd)

ober unrichtig orbnen, przeskoczy kolumny w
drukarni, le wprawi, omyli, konfundowa
karty, nieporzdnie ustawi.

3>ie 4»unbe baben fid) berfd)ofTen rozstrzeliy si
ober rozbiegy si psy.

93erfd)offcn fein, in 3emanb, fam. berliebt, sza-
lenie by zakochanym w kim.

4) — , in bie gerne fdiiejjen ober bielmehr berfchie»

{jen machen bon ben garben (nur ais ein Äuivftmort

ber äTtaler) bie Starte ober bie Sebbaftigfeit ber gar»
ben nad) ben berfchicbenen ©raben ber Sntfcrnung

fdimichen, fo bafj ein ©cgenftanb in ber gerne ju

ftcf)en fd)eint, stopniowa kolory, 333., ywo
lub moc farb w miar odlegoci przedmiotu
osabia, tak eby si wydawa by oddalonym
w gbi (granj. dgrader), rozrzuci kolory,
SBarfch.

SJerf d) if fen, v. a. rozwozi, posya na okrcie,
wywozi okrtem, transportowa woda, pawi,
spawi, przesya woda.

8}erfd)iffung, f. (bie) przesyanie wod, pawie-
nie, spawienie ober spaw, wywóz, "ewekt, g.

u, wywiezienie okrtami, w3-prawa morska,
transport wodny, przesyka woda, cf. egluga
morska, Sar. j. gdy belki mog doj do e-
glugi morskiej nie bd spónione, 83 r.

83erfd)ilfen, v. n. m. f. zaró trzcina« 2)—, v. a.

zatrzcini.
Sierfcbimmeln, v. n. splenie, znplenie.
Serfd)immelt zapleniaty, oplenialy, spleniay.
5Serfd)lacfen, v. a. obróci w ule, ulowa.
SSerfd)lafen, v. irr. a. m. ()., Prs. id) berfdjlafe, bu—

fchluffr, er — fdjlaft, Imperf. id) -, er — fd)lief,

Conj. bafj idj — , er -fd)liefe, Imperat. — fdjlafe,

Part. Prt. orrfdjlafen, = burd) Sd)lafen berräumen,
zaspa.

©£. ludzie zasypiaj swoje cierpienia, (a);
cf. przesypiaj, Süarfd).

3krfd)lafcn, adj. ospay.
3Jtrfd)lafen, n. (ba6) zaspanie, zaniedbanie.
SSerfd)lafenheit, f. (bie) ospao, zaspalo, 0-

spalstwo.

SJerfchlag, m. (ber) bie .fcanblung beS 83erfchlagen6,

odbicie.

2) — , ber SJortheil, Stujcn, skutek, g. tku, po-
ytek, g. tku, przysporzenie, niby przyby-
tek i zynk.

3) — , ciii berfd)lagencr mit 83rettern abgcfonberter
{Raum in einem gröfjcrn, przegroda, przepierze-
nie, zapiorzenie, przeforsztowanie , ciana,
sasiek, oddzia. Sr. przepierzenie nie rachuje
si za izb, (a).

8Jeifd)lagen,'al6 v. irr. a. m. I;., Prs. id) berfehloge,

bu — fdjlfigft, er — fd)Urgt, Imperf. id) — , er ber*

fcblug, Conj. bafj id) — , er — fd)luge, Imper. ber-

fd)lage, Part. Prt. —febjagen, = burd) Schlagen ber=

braueben, j. 83. 9}ctgel, wj-bi ober wypotrzebowa
wszystkie gwodzie.

2) — , burd) Sd)Iagen berfd)tie{jeu, j. 83. mit83ret=

tern berfcblagen, deskami zabi, pozabija, przy-
gwodzi.
3)—

, abfonberu, einen 83erfd)lag mad)en, odbi,
oddzieli, przepierzy, przegrodzi, przefor-
sztowa.

4) — , in bie gerne fd)(agen, zagna gdzie, za-
pdzi, odbi, oddali, odpdzi, rozpdzie 1

, u-
nie, porwa; baber:

Sid) berfd)lagen zbka sie. Sj. bom Sturme
berfcblagen werben od nawanoci morskiej by z
biegu swego oddalonym.

Cj. berfd)lagen bon ber ridjtigen S?ahn zbici z
dobrego toru, (a). Sid) (dat.) fein ©lücf berfd)la»

gen rozbi swoje szczcie, pozbawi si swe-
go szczcia, straci co. Cr bat fiel) feine Äunben
berfd)lagen poodstrcza kundów swoich ober

goci 5 cf. zrazi, porozpdza.
5) — , austragen, au6mad)ert, czyni, rónic,

wynosi, ferner: baran gelegen fein pomódz, spo-
rym by, przysparza, przyspórz}-«.

0) — , alS v. n. m. f., Wenn febj falte Äorper
etwas bon ihrer fhengen Ädlte berlieren, fo bafj fie

ol)iie btftige Ghnbfinbitng angegriffen ober genoffen

Werben tonnen, letnie, wolnociepym si stawa,
oleinie, cf. ociepli si, zwolnie.
DaS berfdjldgt nid)t8 to nic nie pomoe, nie-

skutkuje, to mi niezbawi. 9J}an mufj baS ©e-

iranf ein wenig berfd)lagen (äffen trzeba minek co-

kolwiek zwolni, zletni, zagrza, ©ie 33hltter

im S3ucl)e berfd)lagen omyli kart; cf. L. zamy-
li (w ksice), zmyli, L. SBaffer berfd)lagen

laffen ogrza wod, letnie, zletni, zwolni wo-
d, aSarfd).

85erfd)lagen zwolniay, letni. 2) — , chytry,
obrotny, przebiegy. Qx- ein berfdjlogener SDcenfd)

chytry czowiek, kuty na wszystkie cztery
(nogi) i przebiegy.

SJerfchlagenheit, f. (bie) cbytro, dowcip, g. u,

przebiego.
S3 er fd) lag fam, adj. spory, a, e.

ä>erfd)lfimmen, v. a. zamuli; 2) przemarnowa,
beff. berfrblemmen.

S3erfd)laubern, v. a. przemarnotrawi, rozprasza
and) przemarnowa.

83erfd)led)tern, v. a. pogorszy. Sid) — ugorsza
si, 3. S3, sztuka ugorsza si zacza, bani,

*S3cifd)Ieid>en, fld), v. irr. rec. m. h., Imperf. id)

berfd)lid) mid), er — fid), Conj. bafj id) mid) — , er

fid) — fd)lid)e, Part. Praet. —fd)iid)cn, = fld) fchlei»

d)cnb entfernen, ukradkiem si oddali, wylizn
si, wykra si, zale gdzie, niby *od\v-
kroi si; cf. B. przej, przepyn. ®er Sag
bcrfd)leid)t przewoki si dzie.

23erfd)leiern, v. a. zasoni welonem, zakwefi;
fd)Warü berfrbleiern zakirzy, L., fig. ukrywa, utai.

SSerfd)leiert welonem zasoniony.
83erfd)(eifen, v. irr. u. m. b-, Imperf. id)— , er ber=

fd)liff, Conj. bafi id) — , er — fd)liffc, Part. Praet.
—

fdjliffen, (rid)tiger reg.?) = auf eine ungebiibrtkbe jjrt

in biei'änge jicf)en, przecign, odwóczy, prze-
wóczy; cf. berfd)lebj)en zawlec gdzie, zapodzia.

85erfd)lcimen , v.o. zaflegmi, zamuli, zatka.
lc .i;. puca, odek, kiszki s zbyt zallegmio-
ne, ltl).

SSerfdjIcimung, f. (bie) zaflegraienie, zamulenie,
zatkanie.

83erfd)leifj, m. (ber) przeda, pozbycie si czego,
cf. spotrzebowanie.

Scrfd)lci9en, v. irr. n., Imperf. id) — , er berfd)IiO,

Conj. bafj id) —, er — fchliffe, Part. Prt. — fdjliffen,= burd) ben ©ebrand) abgenittjt werben, "zwio-
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tsze, znoszonym by, drze sie, znikn, zni-
szcze.

2) — , v. a. bevfdjleifjen madjen, burd) ben @e=
brauch berberben, abnuijen, podrze, minowa, spo-
trzebowa.

3) —, beibringen, subringen, bie 3eif, straci czas,

stra czas, strawi. 4) oberb., al8 SBaare ber*

faufen, zbywa, przedawa.
SJerfchiemmen, v. a. zamuli (berfdjlammen).

2) przehula.
95 e r f d) 1 em m e t zamulony.
SSerfd)lemmung, f. (bie) zamulenie. 23 przemar-

nowanie.
83erfd)lenbem, v. a. przemarnowa, w próniac-

twie przepdzi, strawi ober straci czas.

SSerfchlebpen, v. a. an einen ungehörigen Ort fchleb*

ben; auf eine ungebührliche Slrt entfremben, bei Seite

ju fchaffen fuchen, zawlec, wywlec, potajemnie
unie, skrci, zapodzia, zarzuci, zawieru-
szy; cf. zwlóczy, przeciga, zmitry.

2) — , biele Äleiber, burd) fd)tt>ere Arbeit ober

aud) burd) 9tachlciffigteit abtragen, berbraud)en, zsza-
sta suknie, podrze, popaca, potrzaska,
3. 83. portki, äBarfd)., &eff. zszarza, ÜEB3., zszarga.

SSevffl>Iebbting, f. (bie) zawleczenie, wywlecze-
nie; zszarganie, beff. zszarzanie, Sj.

§ßerfd)leiibem, v. a. przemarnowa, straci; za
bezcen ober za marne pienidze przeda, za
bezcen zby.

8Serfd)lei;ern f. berfchleiern.

SSerfd)liefjbar, adj. zamykalny, do zamknicia;
cf. *zamczysty, L.
Slnmetf. Sen SiuSbrucf zamczysty braucht Mi-
ckiewiez in feiner fchönen SSallabe: Ucieczka.
65. bie bon ihrem beworbenen Bräutigam entführte

franfe ©eliebte fragt: czy masz zamek? (Sr ant=

iüortet: tak jest zamek i zamczysty cho bez
klamek unb berfteht barunter einen Sarg, ber ber«

fcfoliejjbar ift. Zamczysty mürbe aber boch bem
Deutfchen: berfd)liefjbar nur halb entfbrechen;

beim e8 fann auch heißen: mit einem Sßerfdjlujj ober

Schlofj berfeheti, unb für bie angeführte Stelle be8

2)id)ter8 roohl paffenb fein; allein ba ba8 iDeutfche:

berfchliefjbar = „berfd)loffen roerben fönnenb ober

jtim berfd)liefjen geeignet" bebeutet, fo überfetje

man e6 burd) zamj'kalny, waciwy do zam-
knicia.

SSerfchliefjen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er

bevfehiofj, Conj. bafj id) —, er berfchloffe, Part. Pre.

berfchloffen , zamkn, zamyka, fig ukrywa,
tai, zamyka w sobie, g. S3, al, zgryzot.

S3erfd)loffen, Part. zamknity, zamkniony. ©£.

bei berfd)loffenen Shüren na ustpie (gran3. ä huis
cios), Bohusz.

(Sr. w towarzystwie jest w sobie zamknity,
(a); cf. zanurzony ober zatopiony w samym
sobie, B.

6*. Cierpi pomieszanie , chce sobie ycie
odj, do okien si rzuca, a okna s zamkni-
te ... . On chory na puca, nie naley w
zamknionym powietrzu go morzy, rozka
mu wic okna natychmiast otworzy, (aa)

Serfdjliefjung, f. (bie) zamkienie, zamknicie.
erfchlimmern, v. a. pogorszy. Stefo — pogor-
szy si.

SSerfchltmmerung, f. (bie) pogorszenie, 3. 83. —
kaszlu.

Sßerfchlingen, v. irr. a., Imperf. id)—, er berfchlang,

Conj. bajj id) —, er berfebjänge, Part. Praet. ber=

fchlungen, zapta, zawika, zamata, zadzier-
gn, zawi, sple, spleta, splata, zawiza,
w wzy.

gj. in eine Ghiffer berfd)lingen w jednej cyfry
cigu powiza, L.

2) — , hinunterfchlingen, pokn, poyka, po-
chon, chon, (a); poera, pozrze, eigentl.

auffreffen ober bekehren.

Sj. taxy chon trzeci cze dochodów, (a).

Sebenbig berfd)liitgen ywcem pokn, pozrze.
2)ie grbe hat fie berfcijlungen ziemia je poara.
Satan fucfjt su berfd)lingen szatan szuka kogoby
poar.

SSerfchlingenb poerczy, aroczny, pochaniajcy.
S3erfrf)lungen zawiy, zamotany; 2) —

,
poknity,

pokniony, poarty,
f.

berfchlingen.

Sßerfchlingung, f. (bie) zapetanie, zamotanie, spl-
tanie, pozawijanie, pozawizywanie; 2) —

,

poknicie, pochonienie, poarcie
SSerfcfoloffen, adj. zamknity w sobie, skryty,

f. oerfchliefjen.

SSerfchloffenheit, f. (bie) skryto; maomówno.
SSerfchludfen, v. a. poyka, pokn, przekn.

Sid) berfchlucfen zachysn si, zakrztusi si,
DD.; fig. poyka syllab, to jest niewymawia
syllaby.

§ßerfd)lutft pokniony, pochoniony.
SSerfch l tiefen, n. (ba8j poykanie, poknienie, za-
ehynienie, DD.

SJerfdjlummern, v. a. przedrzyma, SOäj., prze-
spa, zaspa, eig. drzymaniem przepdzi, stra-
wi, gj. cae kazanie przespa.

*S3erfd)lübfen, fid), v. rec. wylizn si, prze-
lizn si, usun si, wymkn si, umkn
si, wykrci si.

85erfd)lufj, m. (ber) zamknienie, opatrzenie, obsy-
gillacya, obwarowanie; 3. S3, ber SBaaren. 33ie

Recognoócirung be8 3krfd)luffe6 bev SBaare htfrb su»
borberft borgenommen rozpoznanie zamknicia
towarów najprzód nastpi.

SSerfchmachteii, v. n. ni. f. zemdle, omdlewa,
spa z si, obumiera, ustawa ober wycie-
czonym by od aknienia i pragnienia, zni-
szcze ober zmarnie, 3. S3, od godu aud) zam-
rze od godu; cf. zalakn, gin. 2) tskliwie
czeka.

gj. in ber SDttffethat berfchmachten wywidn dla
nieprawoci. SJor Surft herfrbmad)ten upragn,
umiera z pragnienia. 8Benn mir gleich 8eib unb
Seele berfdunachtet gdy ciao i serce ustanie, bibl.

SSerfchmachten , n. (ba8) bie SSerfd)inachtung , ze-
mdlenie, omdlewanie, uaknienie, upragnienie.

SSerfchmcihen, v. a. = au8 ©eringfchabigfeit ^uefchla*

gen, berachten, wzgardzi czem, lekce sobie co
way i (z hab) odrzuci.

8>erfd)inal)et wzgardzony, zniewaony.
83erfd)mähtmg , f. (bie) wzgardzenie, zniewa-
enie.

SJerfchmaufen, v. a. przebankietowa, przetrawi,
przeje, przehula.

SJeifchnieificn, v. irr. a., imperf. id) — , er ber=>

fchmifj, Conj. bafj ich—, er bevfehmiffe, Part. Prt.

berfchiniffen, zarzuci, Fut. — c, Präs. —cam,

f. berroerfen.

SSevfd) me i 9 en, n. (ba8) zarzucenie.
S3 er fd) mi ff en zarzucony.
SSerfdjmeljen, v. a. stopi, przetopi.

2) — , in beräRalerei ift ber[chmel3en, bevtreiben

fo unter einauber mifd)en, bafj eine garbe auf umnerf«

liche Slrt in bie anbere fchmeläe ober übergehe, zszmel-
cowa, kolory pojedna, poczy, zlewa.

3) — , al8 v. irr. n. m. f., Prs. id) berfchmelge,

bu berfd)mil3eft, er berfchmilst, Imperf. ich — , er

berfchmols, Conj. bafj id) — , er berfdjmölse, Imper.

berfchmils, Part. Prt. berfchmoljen, stopnie, Fut.
stopniej; fig. stopi si.

6c. ber Sd)nee berfd)ini(3t nieg topnieje. S)a8

berfchmiljt roie 8Bad)8 rozpynie si jak wosk.
©otteS 3orn oerfchmeljet bie 23erge, bibl., rozgnie-
wanie Boe góry roztapia.

83erfchmel3ung, f. (bie) roztopienie, fig. stop.

2) —, zszmelcowanie; cf. poczenie kolorów, B.

SJerfchmersen, *v. a. odaowa, przecierpi, za-
pomnie ból, wytrzyma, znie, obole? KK.j
cf. zgry, strawi.

54*
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Gr.. 9cod) I)a6e id) ben Sierluft nid)t berfd)merjt

jeszcze czuje t strat, jeszcze ubolewam nad
ta strata, jeszczem tej straty nieprzebolat. Un*
rd)t berfcrmierjen krzywd puci w niepami.

SJerfchmieben, v. a. wyku, przeku.
SJer formieren, v. a. = burd) Schmieren ode mndjert,

wysmarowa, wymaza. G$. SJiel Cßabter ber»

formieren wiele papieru zabazgra, wypotrze-
bowa.

2) — , (jufdjmieren, berftobfen, zamaza, zasma-
rowa, zalepi, wylepi, 3. 83. piec, bef. inroetlbig.

Serfchmiert wysmarowany, wymazany»
2) — , zamazany, zasmarowany.

Serfcbjnitjt, adj. fchlau, liftig, berfdjlagen, chytry,

wykrtny, frant, przebiegy.
83erfd)initotheit, f. Cbie) chytro, f., szalbierstwo,
przebiego.

2$erfd)MCillen, v. a. sprzczka zapi, na sprz-
czk zwiza.

Serfdjnabben, fid), v. r., fehlfd)Iagen, bie gehoffte

©cute berfehlen, omyli si w Japaniu ober w
chwytaniu; cf. DD. zachynienie,

f. berfchllicfeu.

2) — , wyrwa si z czem niewczenie, wy-
mówi si, wyda si z czem, przemówi si,
pokwapi si sowem, potkn si w mowie.

85 er fd) 11 ar then, v. a. przechrapa (czas).

Skrfchnauben, ober eblcr berfdjnaufcn, v. n. m. h.,

nad) einer heftigen SSeroegung roieber ju Slthem fom=

men odetchn, wytchn, przetchn. 2)ie

Sßferbe berfd)nauben lajfen da si koniom wytchn
ob. przetchn odrobink.

Skrfdjneibeu, v. irr. a, Imperf. id) — , er berfd)iiitt,

Conj. bafj idi — , er berfdjnitte, Part. Prt. berfcrmit»

ten, = bon Aramem, treld)e allerlei 3euQt einjeln

ober ellenroeife berfaufen, f. baö tibi, auefchneiben,

wykroi na okcie, przedawa na okie.
2) — , burd) Schneiben alle niadjen, wykroi, Gr.

ber Scbneiber hat atleö $ud) bcrfdmitten krawiec
wszystkie sukno wykroi, skroi, ^pokroi,
bcffer pokraja. 2)er Änecht hat alles Stroh ber=

fdjnitten parobek wszystk som porzn.
3) — , berunftalten, porozrzyna, poprzerzyna;

le pokraja.
4) — , au ber Sänge etroaS abnehmen, oberzu,

ukrawa, obci, obstrzydz (wosy).
5) —, entmannen, caftriren, rzeza, trzebi;

kastrowa.
Gr,. ^»aare berfd)iieiben ostrzydz, przystrzydz,

przycina, zbiera, ohci wosy; berfchnittene

«Ctaare obcite ober obstrzyone wosy. Gr. biel

Jud) berfd)neibcu skraja, pokraja ober zepsu
krajaniem, porzn wiele sukna; cf. omyli
si — . <Den SBein berfchneiben polepszy wino,
przymisza lepszego wina, in Danjig. Gin $|3ferb

berfdjneiben pokada konia, waaszy konia.
Gin berfd)iiittene6 $ferb waach, g. a. Ginen ^»nnb

berfchneiben wyrn psa, wymnlszy psa, SBarfd).

Gin Äalb berfdjncibeii cielca wyrn ob. rzeza.
Gin Schroein — wymniszy wini.

SJerfchneibung , f. (bie) rzezanie, pokrajanie,
urzynanie, strzyenie.

83erfd)ticicn ,
v. n. m. f. zaniey, zasypa sie

niegiem, niegiem by okryty. Gr,. e6 ift ber»

fchneie niegiem zapado. Der 8Beg ift berfchneiet

niegiem zawiana ober przykurzona droga, cf.

zanieona droga, äßai'fd).

berfchnittene. m. [berj rzezaniec, "trzebieniec, g.
ca, kastrat, cf. eunuch, g. a, SGB5.

SSerfrbniljeln, v. a. zestruga, wystruga, wy-
kroja, postruga, porzn, posirzydK, popso-
wni- ob. zepsu strugajc.

S}erfd)iiubfrn, v. imp., eb berfdjnubft mich. bcrbriefjt

mid), beleibigt mid), markotno mi, gniewno mi;
<r. przepikneto mi, SBarfd).

2) v. a., SabacT —, wyy, wypotrzebowa,
tabak lun na tabak.

SJerfchnubft, adj. zakatarzony.

S3 er fd) o ben f. bcrfdriebcn.

SSerfchocf en, v. a. kopowe opaci.
Sierfcbollen, = auf nad)theilige Slrt befannt, bemch»

tigt, osawiony, wykrzyknity, znany, 5. 83.

zodziej.

2) — , berjenige welcher öffentlich borgelaben ober

aufgerufen roorben, aber in ber beftimmten %t\t nidit

erfd)iencn unb baburch feiner ©eredjtfamcn berluftig

gegangen ift, zniky, zginiony, o którym nic nie

sycha (Sat. satis citatua, infamis) niby za-
podziay i przeto z prawa swojego zaocznie
wypady; cf. niestanny.

Gr. Zniky yd, Srief be8 Ziemiski 8tid)ter ju

Äalifd); cf. nieobecny, (a), cf. osoba z miejsca
pobytu swego niewiadoma, ©D., aud) zniky,
uzna za znikego, (a) 1830.

SSerfdjonen, v. a. ochroni, uwolni, szanowa,
folgowa, przepuci. Gj. ba8 Sd)roert lt)irb fei=

neu bcrfd)onen miecz adnego nie minie, PK. 33.;

cf. oszczdza. Gr. najwitsze prawa, ustawy
i zwyczaje nie s oszczdzane od tych bln-
nierczych jzyków, (a).

Gineu womit berfd)onen uwolni kogo od czego,

t. j. nie wkada na kogo jakiego obowizku,
nie narzuca mu czego. Skrfchone mid) mit bet«

ner Schroótjerei uwolnij mnie od suchania twoich
bredni; daj mi pokój z twemi bredniami. Der
Seelen berfchonen zachowa dusz. Seineß eigenen

Söhnet» nicht berfchonen wasnemu synowi swemu
nie przepuci. <Deiri Sug foli fein nid)t berfcho»

nen nie sfolguje mu oko twoje. Gj. kaszle ta-

kowe nie przepuszczaj starym i modym, DD.
SSerfchonen^ n. (bab) bie erfchonung, ochronienie,

ochranianie, przepuszczenie, folgowanie, uwol-
nienie od czego.

a}erfchönern,
n
v. a., fd)6n machen, ingleichen reinigen,

buhen, fchmßtfen, upiknl, upiksza; cf. auö»

fchmücfen przyozdobi, ozdobi, przystroi, za-
leci, eigentl. cf. embfehlen, beehren, okrasi. Gj.

umia Krasicki pikno piknoci okrasza,
Dmoch.

SSerfchónerung, f. (bie) upiknienie, przyozdobie-
nie, upikszenie.

öerfeboren, Part. bon berfcfjeren, strzyony.
SJer[d)offen, Part. bon berfcbiejjen, spezy, nadpto-

wialy, 3. 83. aksamit, Krs. pp. 340, wypowiay.
SSerfchrinfen, v. a, burd) ein freujroeife gefeijteS ^)in=

bertlifj einfchlicjjen, przekrzyowa, na krzy po-
stawion zapor obwarowa, przegrodzi, w
poprzek otoczy, zatarasowa.

2) — , fig. f. einfd)lie&cn, einfchranfen, berrtcfeln,

befeftigen, otoczy, opasa, oplata, obwika,
oboy, zaoy (kratami).

ffleit berfd)ranften Jlrmcn z zaloonemi na krzy
rkami.

ffleffchraubcn, v. reg. unb irr. a., Imperf. id) —

,

er berfd)rob, Conj. bajj id) — , er berfdjröbe, Part.

Praet. berfdrrobcn) = jtifdjrauben, zaszrubowa,
przyszrubowa.

2) — = falfd) ober fel)l fchrauben, przeszrubo-
wa, przekrci (szrub).

SJerfdjreiben, v. irr. a., Imperf. id) —, er berfdriieb,

Conj. baft id) — , er berjd)iiebc, Part. Prt. berfchrie*

ben, = burch Schreiben berbrauchen, pisaniem wy-
potrzebowa, wypisa, spisa.

2) fld) — , v. r., = falfd) fchieiben, przepisa si,
omyli si w pisaniu.

3) -, fchriftlid) übertragen, ben S3cfll$ einer Sadje
ftrjriftlld) berflchern, zapisa.

Gr. ein ^>au6 bcifdjreiben zapisa dom. SJicl

fabler oerfd)rcibcu wiele papieru wypisa, spisa.
Ginc Sdjulb berfdjrclbcn dug zapisa. Gin Jliäcnci

bcrfd)iciben zapisa lekarstwo.

©Id) (dat.) ctroaS bcrfd)ielben zapisa, sprowa-
dzi soliif co.

Sci feftici bung, f. (bie) zapisanie, zapis.

8erfd)reien, v. irr. n. m. h., Imperf. i) — , er btr=
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fchrie, Conj. ba0 id) —, er berfchrie, Part. Praet.

berfdjrten, okrzycze, osawi, urzec, eigentl. be*

3aubern.

Sier fcfj lieu okrzyczany, okrzyknity.
ÜSerfrhroben, Part, przekrcony, fig. przewrotny,
dziwaczny, znarowiony, (a).

SSerfchrobenheit, f. (bie) przewrotno, znarowio-
ne zdanie, (a), dziwaczno.

SJerfchroten, v. a. wypotrzebowa szrotujc, ze-
szrotowa.

SSerfchrumbfen, v. n. m. f. zmarszczy sie, po-
marszczy si, skurczy si.

83erfd)rumbft zmarszczony, chropawy, pomar-
szczony.

S3 er fchub, m. (ber) przewoka, odwoka, odkad
daleki, f. tfuffchub.

SJerfchulben, v. a., mit ©chulben belaben, obduy,
(nad) SBj}.), obciy dugami, bef. im Part. ber*

fchulbet fein zaduonym by, mie dugi.
23 —, ettoaS an einem, ein Hebel als eine ©träfe

ober natürliche golge feiner rechtmäßigen .fpanblung

auf fid) laben, przewini, zawini, wykroczy,
eig. übertreten.

Cr,, etroaö berfchulbet haben winnym by czemu,
mie win czego.

©ich berfchulben zaduy si.
83erfchulben, n. (baS) zawinienie, wina.
SKerfchulbet zaduony, zawiniony; berfchulbet fein

zaduy si, zabrna w dugi-
SSerfchttlbttng" f. (bie) zaduenie si, aber auch

przewinienie, cf. winno. Sr. wojskowa ustawa
z przyczyny cudzej , nie z jego winnoci
zgwacona przeze — , PK. 132.

SSerfchürjen, v. a. zaptla, zaszypli.
SSerfrbuftern, v. a. straci przez partactwo, spar-

toli.

öerfchütten, v. a., bttrch ein hingefchütteteS .frinberniß

berfberren, jufchütten, zasypa, zasu.
2) i—, in äRenge bahinfallen ober ausfließen laffen

wysypa, przesypa, wyla, rozla (troch lub

wszystko).
®elb berfchütten rozsypa pienidze. _<Die Shflr

mit Srbe — zasypa ob. zawali drzwi ziemia.

SSerfchfttten, n. (tai,') bie SSerfchüttung, zasypanie,
wysypanie, rozsypanie.

SSerfchtoagern, fid), v. rec. spowinowaci si, L.;

szwagrem si sta; cf. poszwagrowa si, allein

abufioe auch in obfcöner S3ebeutung.

Berfdbroagert powinowaty, Bhsz.; spokrewniony.

S3erfd)toagerung, f.(bte) spowinowacenie si, po-

winowactwo.
äkrfchroärjen, v. a. berleumben, oczerni, spo-

twarzy.
SSerfchroatjen, v. a. przebaja, przegada, prze-

gawdzi (czas).

SSerfchtoeigen, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er

berfdbtoieg, Conj. baß id)—, er—fchtoiege, Part. Prt.
—fchtoiegen, zamilcze, przemilcze, zatai. Sr,.

berfd)toeige mir nichts nie taj niczego przedemn.
SBerfchtoeigung, f. (bie) zamilczenie, tajenie.

SScrf dbroelgen , v. a. przemarnowa, przetrawi,
przehula, przeotrowa, przehultai.

SBerfchroeigung, f. (bie) przemarnotrawienie, prze-

marnowanie.
SJerfchtoellen, v. a., mit einer ©chroefle berfehen, pod-

walin da, przycie da. •

SSerfchroellen, v irr. n. m. f.,
Praes. id) berfchtoelle,

bu -fchroiflft, er —fchtoiüt, Imperf. id) — , er ber*

fchrooll, Conj. baß icf) — , er — fchroolle, Imperat.
—fchtoill, Part. Praet. berfchtoofl, zapuchn, cf.

opuchn; cf. nabrzmie, zabrzmie, L.

5Berfd)toellen, n. (baS) zapuchnienie, opucbnienie.

SBerfchtoollen zapuchy, opuchy.
8$erfd)toemmen, v. a. zamuli, piaskiem i muem
zatka, — zaszorowa, eig. zalewajc nanie
czego na co.

SSerfchroenbeii/ v. a. rozprószy, przetrwoni,

przemarnotrawi, przemarnowa, hojnie szafo-
wa czem, 3. S3, hojnie wdzikami; cf. ponie-
wiera; Sc. Osoby kióre z alem widujemy
poniewierajce, e tak powiem, swe talenta w
najnedzniejszych melodramach, (a). SjC. Czas
na namylaniach wyciecza, Niem.

SSerfchroenber, m. (ber) marnotrawca, rozrzutnik
utratnik, alt. Slut, tmb bibl. marni k, g. a, Trb.;
cf. roztrwoniciel, g. a.

©bvichro. boin Skrfchtoenber: hulaj dusza bez kon-
tusza, szukaj Pana bez upana.

SSerfchtoenberin, f. (bie) rozrzutnica, marnotrat-
nica, marnotrawczyna, utratnica.

§3erfd)toenberifch, adj. roztrwonny, marnotra-
wny, rozrzutny.

S$. berfchtoenberifrh mit ettoaS fein, roztrwonnym,
rozrzutnym by, rozrzutnie szafowa czem.

93erfd)toenbung, f. (bie) utrata, g. y, zmarnowa-
nie, (a); marnotrawstwo, rozrzutno. 6$. too*

ju biefe SSerfchtoenbuug? na co u utrata?, Dmbr.
SSerfrhtoiegen, adj. sekretny, milczcy, milczay,

tajemny, dochowujcy tajemnicy} cf. part, bon
berfd)toeigeu zamilczany.

SSerfchtoiegenheit, f. (bie) zamilczenie, milczato,
cf. milkliwo, Wargo cki Justin. @. 12. Sr.

bd trzyma w sobie ten sekret, jakby ka-
mie w wod wrzuci, tak we mnie zachowa-
ny bdzie aud) bloS milczenie.

SSerfrhtoimmen, v. n. tn. f.
rozpywa siei sta

si niewyranym dla oka.

SSerfchtoinben, v. irr. n. m. f„ Imperf. ich — , er—fchtoanb, Conj. baß ich — , er —fchtoänbe,_ Part.

Prt. — fchtounben zgin, zadzia si, znikn,
znika, niszcze.
Sr,. baS Seben berfd)toinbet ycie niknie. <Der

(Schatten berfchroinbet cie niknie.

SSerfchtoinben, n. (baS) zniknienie, zniszczenie.

2)a8 — beS ©chneeS spenienie nieg u, Sy 1 w a n.

•Sßerfchroiftern, fid) v. rec. siostra si_ sta, niby
zsiestrzy si, cf. spowinowaci si.

SSerfchtoiftert adj. (nur fig.) spokrewniona.
SBerfchtoi^eti, v. a., 3. S3, bie SBctfche, fie btirch

©chtoitjen berberben, einfrhtoi^en spoci, zapoci,
przepoci, zbrudzi, ubrudzi potami. 2) — f.

auSfdjtoitjen wypoci.
3) -, ais v. n. tn. f., in ©eftalt beS ©chtoeißeS

hergeben, berfliegen wypotnie, z potem wyj,
spotnie.

4) — , v. n. m fi., aufhören jtt.fchroiijen przesta
poci si, wypoci si.

SJerfchtoören, v. irr. a., Imperf. ich — , er ber»

fchroor ober berfcbtour, Conj. baß id) — , er ber*

fd)toöre ober —fchtoüre, Part. Praet. — fchtooren =
eiblich angeloben ettoaS jtt unterlaffen, ettoaS ju met*

ben, 3. S3. baS ©biele — , baS Srinfen — , wyrzec
si czego pod przysig, odprzysic ober otlprzy-

sidz si czego, odprzysiga si czego, np. wy-
rzec si gry, pijastwa, cf. odegna si.

2) fid) berfchtoören, *= mit Sibfchtoüren befeuern,

toie bermeffen, fo baß ber hier eine Sintenflon bejeid)*

net, zaklina si, pod przysig twierdzi, za-

pewni. — obowiza si, zaprzysidz, zaprzy-
sig, zaprzysic si 5 am häufigften fid) 3U einer

böfen ©ache berbinben spikn si, sprzysic si,
sprzysiga si, spisek uknu, zrobi.

8Serfd)toorne, m. (ber) spiskowy, sprzysigy;
cf. zmówca, m- g. y.

Sc pody zmówca — , Kon. 3.

SSerfd)toöntng, f. (bie) spisek, g. sku, sprzysi-
enie si.

85 er f eh en, v. irr. a. unb r. m. fi., Prs. ich berfehe,

bu — fiehft, er—fleht, Imperf. id) — , er —far), Conj.

ba^ id) -, er berfahe, Imperat. —fleh, Part. Prt.

—fehen, fleh berfehen, fehl fehen, falfefi fehen, aus

gjlangel ber Slufmerffamfeit ettoaS nicht fehen, überfe*

l)en przejrze si, $r.*$oln. auchJEBarfch.; uchy-

bi, zbdzi w czem, omyli si, z nieobacze-
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nia grzeszy, niedostrzedz, nieponiiarkowa;
cf. poszkapi si, L. ;

przewini w czem, Krsk.

2) fid) beifefjen, einer Sad)e gen. bermuthen, er»

marten, hoffen spodziewa sie.

3) — , berfoigen opatrzy , zaopatrzy , czem,

w co.

©id) an etiudo bcrfct)cn *przejrze si, bc||er omy-
li si. Son ben Sdjroaiigern zapatrzy sie

na co.

G$. 66 ift bod) babei ein SJcrfehen jest jednak w
tym przeoczenie, (a) lfci'2!) Ouimlid) bei S3crcd)»

nung ber Sd)iilben).

Gin Stmt berfchen urzd zawiadowa, sprawowa,
peni urzd, toid) eincö piftgeJg berfehen spodzie-

wa si czego- ©ott bat bcifeljen unb berorbnet

przejrza i przeznaczy Bóg.

3cmaubcn mit ©clb uerlehcn opatrzy kogo pie-

nidzmi ober w pienidze; zaopatrzy 6i w
dowody kwaliiikacyi, (a); cf. Krsk. listami re-

komendacyalnemi wspary puciem si do Ba-
tawii. 68 bei einem berfehen uchybi w czem,
straci ask u kogo; cf. przewini w czem u
kogo; cf. zfiglowa , zbroi co, and) roórtlid)

przejrze si w czem u kogo ; beffer omyli
si, przeoczy.
Sjmd)U)ovt : berfchen ift berfbiclt kto si omyli,
przegra, cf. kto ma szkod, ma i grzech eigentl.

roer ben <5d)aben hat barf für Spott nicht fovgen.

Skrfehcn, n. (baö) przeoczenie, omyka, myika,
(a); przejrzenie si, bd, niedostrzeenie, u-

chybienie, przewinienie, cf. zdrono. Slu6 8kr=

fel)en przez nieuwag.
dx. kade przewinienie ofieyalistów ostro ka-
rane by powinno, (aj; przez mylk otrzyma
by dymissyj, (a); z wiata mie tego omyka
zgadzi, PK. 361.

SSerfehien, v. a. uszkodzi, nadwery, naru-
szy, dotkn, zepsu; oberb. beleibigen obrazi,
narazi. .

Sß erfehit, Part. naruszony, naraony, uszkodzo-
ny, nadwerony.

SSerfehung, f. (bie) eines 8(mte8 zawiadowunie,
sprawowanie, zastpstwo.

8Serfemad)er, m.(ber) *rymodziej, g. cja, L.; wier-
szoklet.

SScrfenbcn, v. reg. aud) Irr. a., Imperf. id) — , er

berfenbete, aud) bcifanbte, Conj. ba9 id) — , er bcr=

fenbete, Part. Prt. bcifcnbet aud) berfonbt rozsya,
wysya, przesya, przesa, posya.

Scrfenber, m. (ber) ber Sbebiteur przesyacz, (a).

S3erfcnbung, f. [biej przesyanie, przesyka; cf.

wyprawa weny do Warszawy, Sar.

üßerfengen, v. a spali, przypali, opali z wie-
rzchu, odgn, aud) osmali, SSj ; berfengt roer*

ben przypalonym by.
SSerfcngung, f. [bie] opalenie, odgnienie.
95 er fen f en, v. a. pogry, zanurzy, zatopi; in

bie Grbe berfenfen w ziemi woy, spuci do
grobu; ein berfenfter Sd)a|3 zakopany, ukryty
skarb.

JBerfcntung, f. (bie) pogrenie, zatopienie, za-
nurzenie.

Serfcfdjmib, m. | ber} rymoklet, (a); teu co wie-
rsze kleci, wierszoklel, g. a.

SJerfeffcn auf ctlbaö — , uparty na co, — fein usa-
dzi si na co ; uwzi si na co.

SScrfehbar, dajcy si przesadzi, przenie.
Serf eft en, v. a., an einen nidjt gehörigen Ort fcijcn,

nie na waciwem, nie na swojem miejscu po-
stawi, pomieci.

2) — , an einen anbem Ort fchen przestawi,
przesadzi, rozstawi, translokowa, gdzie in-

dziej umieci, — przenie.
Sid) in Scmanbcö Sage, Stelle bcifeticu przywdzia
na siebie posta it. — osob Pana, Krs. PP.
25S; cf. przemieci ober przemiejci. Gr. fein

Job berfejjtc iiik» in grofjc Sumer mier jego zo-

stawia nas w niezmiernym alu, Krsk. (St-

ift berfcijt gum 2ten 23atai(lon przestawiony jest

do drugiego batalionu, beffet rool)l: przeniesiony,
translokowany.

3) — , burd) ein babov gefehteS .£>inberni9 berfpev*

ren zastawi, g. S3, eine Jhiir mit einem Sd)Uinfc
berfehen drzwi szaf zastawi.

4) — , bermifd)Cll przyda czego do czego; za-
prawi czem, przymisza, cf. aligerowa, .;
cf. oberbeulfd): befeijen osadzi. Skrfeht zaprawny,
czem. Gr,. tu zatym suy za napój woda z
grzank z chleba, nieco cytrynowym sokiem
do milej kwaskowatoci zaprawna, DD.

5) jemanbem eine berfchen, einen S^kb, ©djlag,

Ohrfeige — , da, zada, j. 23. einen «£)ieb — za_
da komu cios, uderzy, wymierzy, L.; pal-

n.
(5) cine ©ad)e berfctjen, fie berbfänben zastawi,

w zastaw da, — puci.
7) — , antworten odpowiedzie, Fut. —wiem.

Pre. — wiadam.
S) — , ais v. n. m. 1)., bei ben Sägern: berroer=

fen, bon ben Jhieieu bie Sungen gu fiiil) gur 3Belt

bringen poroni; cf. ^r.^oln. porzuci, rzuci.
Gr. berfehte SBinbe zaparte wiatry. ällit 2)ia=

manten berfehen ober befehen oprawi, obfasowa,
okadza dyamentami.
Gincu S3auin berfehen przesadzi drzewo.

_
Unter

bie 3^f)l ber ^»eiligen berfehen w liczbie witych
pomieci ober umieci ober policzy aud) ruohl

przenie. Sid) in Semanbcö Sage berfeijen po-

stawi si na czyjem miejscu, w czyjem poo-
eniu, wzi na siebie posta, g. S3, rzdo-
wniczej wadzy, Krs. PP. 441). Gj. Stawiaji

si na miejscu osób imieniem których mówili,
S. Ptck. @ott berfetjet S3erge Bóg przenosi gó-
ry, ©ott heil und in ba8 SReid) feines SobneS ber»

fehet Bóg nas przeniós do królestwa syna
swego.

Gv. Kiedy kaznodzieja pisa kazanie zamy-
la, niechaj stanie na miejscu suchacza, SP.
Sid) in ©ebanfen an einen Ort berfehen stan w
myli na pewnem miejscu. Sn Sdirecten, gicu«

be berfehen strachu, radoci nabawi; cf. w strach,

w ukontentowanie ober w rado wprowadzi.
Gr berfctjt bie Solbatcn in bie Stolhmenbigfeit entiue*

ber gu liegen ober gu fteiben postawia |onierzy w
koniecznoci zwycienia lub mierci.
Su eine höhere klaffe bcrfeht roeiben (bon Sd)ülern)
by promowanym, dosta promocy. Sid) ber«

fcijcn cf. zatamowa si, zatka si; bon eher:
omyli si w ukadaniu liter.

SSerfeften, n. (baS) przesadzanie etc.

Serfctjung, f. (bie) przesadzenie, przestawienie,
zastawienie, pomiszanie.
&)ie SBortbcrfehuug rozstawka, przekadnia, L.;

cf. przemieszczenie, g. S3, gosek, liter, Jaku-
bowicz Gramatyk.
Gr,. ruski jzyk mniej od wszystkich nowszych
jzyków cienionym jest co do rozstawki
sów, I-, im Gr.; litewskie pi im as z przesta-
wieniem gosek wskazuje aciskie primus,
L. o jzyku* dawn. Prusaków. — ber Siahrung

Ober äftild) osad pokarmu, DD. .

Sdnilberfehung promocy.
S3crfeufgcn, v. a. = mit öctifgen hinbringen, gubrin=

gen na wzdychaniu przepdzi, strawi — . 3)
—

, glcid)fam auefeufgen, powywzdychywa, poz-
by si wzdychaniem.

JBerßfuf), m. (ber) stopa wiersza.
Skrfidmn, v. a. = eine ©ad)C mit SBoitcn fld)crob.

gcibiß mad)cn, b. I). bie©ctuifjhcit bcifelben mit SPor»
ten behaupten. Ginem citoaö, ober Gincu bon etmaß— zapewni kogo czem, upewni, zapewni,
da sowo ; Gj. id) berfidjere bir daj ci sowo,
Nacz; cf. ubezpieczy, cf. zarczy; g. S3.

w miejsce przysigi zarczyli fUfyaben an Gl«
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beftatt berjicfyert mit einem^anbfdjlage^ z podaniem
rki, 8t©., i s ci sami któremi si by mie-
nia, bag fie bie »atnlidjen fiub mofür fle fid) au8=
geben;

2) —' gtfjen ein beftimmteS ©elb freimütige Stirg»

fchaft für eine in ©efabr befinbtid)e ©acrje leiften as-
sekurowa, warowa, zabezpieczy, rczy.
(Sr. zarczam, i w rzeczy samej etc.

©id) berfcbern Ceiner ©ache, Sßerfon) zapewni si
o czem, o. kim.
(Sx. man bcrfidjerte fid) k. zapewniono si wprzód
o osobie króla Sardyskiego. ©ich einer $>er=

fon berfichern, itibem man fie in Skrbaft nimmt za-
bezpieczy si aresztem czyim ober na osobie,
aresztowa kogo, ®icb be8 Skrmögenö eine§

©chulbnerg berfidjem zaj majtek czyj, zabez-
pieczy si na majtku czyim.

fijerfi chert upewniony. (Sr. id) bin berjkbert, bafjeS
nicht gefcbiebt pewienem tego, e z tego nic nie
bdzie.

SBerftcherung, f. (bie) upewnienie, zapewnienie,
2) warowanie, zabezpieczenie , 3) urzdowHa
zapowied i przyaresztowanie czyjego majtku.

83erfid)erung§anftalt, f. (bie) instytut asekura-
cyjny > towarzystwo zabezpieczajce (bie 93erfl=

tberungggefelt fchaft).

SöerficberungSfdjein, m. (ber) bilet (kwit) ase-
kuracyjny.

SSerficbtbaren, v. a. uwidoczni.
SSerficfern, v. n. m f. wyciec, —cieka.
SSerfiechen, v. u. m. f. niszcze (chorob), wycie
cza si, wyzdycha.

SSerfiebeii, v. irr, a., Imperf. ich — , erbeifotr, Conj.
bafj ich — , er berfotte, Part. Prt. berfotten, = burd)

ober jum Sieben berbraucben ober jum Sieben ge=

brauchen przewarzy, wywarzy, uywa do
warzenia.

Serfiegeln, v. a. zapiecztowa, opiecztowa.
Gj. Deklaracya opiecztowana, (a).

Serfiegelung, f. (bie) zapiecztowanie. @crid)t*

liche — obsygillacya, urzdowne zapiecztowa-
nie, L.

SSerfiegen, v. n. m. f., nach unb nad) in bie <Srbe

eingeben unb berfcbroinben , bon ftuffigen Äorperu
wsikn.

2) — , uneigentlid): bertrocfncn wyschn, dr,,

berflegene Srüfre piersi wyschfe, -öofea, 9, 14;
berfiegte Guefle zdrój wyschy, wysuszony,
wsiky, cf. wyczerpa si, przebra si.

ÜBerfilbem, v. a. posrebrzy, wysrebrzy; 2) —

,

spieniy, fcherjto na groszyki, na pieniki
przemieni, wyprzeda.
ginem bie $&abt berfilbem nasmarowa komu
Japy, przekupi kogo.

SSerfUberung, f. (bie) posrebrzenie; 2) — , spie-
nienie.

SJerfingen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er ber=

fang, Conj. bafj ich — . w berfinge. Part. Prt. ber*

fttngeit przepiewa (czas, troski).

SSerfinfen, v. irr. n. m. f./ Imperf. ich — , Cr bet"

fanf, Conj. bag id) — , er berfdnfe, Part. Praet. ber*

funfen = iu bie iefe finten, burd) Unterftnfen bem
©eftcbte endogen roerben ugrz, zagrz, zagrz-
zn, zanurzy si, pogry si, zaton,
zapa, brn, cf. zabrn. Söeifp. in Ungtücf ber=

flnfett wpa w nieszczcie. @ine berfunfene

©tabt zapade miasto. 3d) berfinfe in tiefen ©cbtamm
zabrnem ober pogrony jestem w gbokim
bocie. Sn ©ebanfen berfunfen w mylach pogr-
ony, zatopiony.

SSerfinfen, n. (basi) zapadnicie, zanurzenie si.
SSerfinnlichen, v. a. s= unter einem flnnlkfcen Silbe

barftellen wystawi pod zmysy, B., unaoczni
co, figurycznie wyobrazi, — wystawi;; cf. u-
zmy8awia, (a); uzmysowi, 9Bj.

SSer fion, f. (bie) tumaczenie.
SSerfiÖen, v. irr. a., Imperf. ich—, er berfafj, Conj.

bafj id) — , er berfäfje, Part. Prt. berfeffen przesie-
dzie,^ S3, czas. ©id) berfi^cn zasiedzie si,
L.; zsiedzie si.

SSerfunft, f (bie) sztuka wierszowania.
SSerSinafj/ n. (bag) miara wiersza.
SSerfoffen, opiy, pijany, pijak, pijaczysko.
SJerfoljlen, v. a. podzelowa, da nowe pode-
szwy, podszy podeszwy.

SSerfobnbar
f. berföbnlid).

SSeTfobneu, v. a. pojedna, przejedna, ubaga,
przebaga, bibl. oczyci, zgodzi, jedna.

aSerfobner, m. [ber] pojednawca, g. y. (a); je-
dnacz, porednik, g. a; rozjemca ift mehr ber
©d)ieb6rid)ter.

SSerföfjnlid), cf. friebfertig, ad. przebaczny; prze-
baczajcy, chtny do zgody, atwy do pojedna-
nia si, atwy w przebaczaniu (krzywd osobi-
stych), Krajewski; ublagalny; cf. zgodliwy;
ci', agodny, eig. fanf. (Sj. ein berfohnlicheß §erj
agodne serce, cf., mikkie eig. roeid), odpuszcza-
jce serce, pojednawcze bat bie )oln. Serliner
Slgenbe, beffer pojednalne — , cf. uprzejme, bibl.

SSerfobnlicbfeU, f. (bie) agodno, pojednalno,
ubagalno, ch do zgody, (a); atwo w
przebaczaniu, — do pojednania si.

SSerföhnobfer, n. ©ebnobfer, bibl. ofiar, ubagalna,
ofiara za grzech} cf. ofiara spokojna, B., eig.

Snnfobfer» cf. — pojednawcza?.
SSerfóbnt przejednany, pojednany.
SBerfóbnung, f. (bie) pojednanie, ubaganie, u-
spokojenie zwanionych? cf. ? oczyszczenie z
grzechów, B. (Sr. Znaki przyczynnego zjedna-
nia naszego z Bogiem, Dmbr. 239.

SSerföhnung&act, m. (ber) przeprosiny, PI., SSolf).

33r.
f

f. S3— merf.

SJerföbnungStag, m. (ber) dzie pojednania, dzie
ubagania; et. dzie oczyszczenia z grzechów,
B.; aud) im Stuff, dzie oczyszczenia.

SBerfÖbnuilgÖtob, m. (ber) mier oczyszczajca
nas z grzechów, B.

SJerföhnungöroerf , n. [ba8] dzieo oczyszczajce
nas z grzechów, B ; cf. sprawa pojednania, —
odkupienia, — ubagania, bieli. — pojednawcza.

SSerforgen, v. a. opatrzy, opatrywa, zaopatry-
wa, staranie mie o co, bibl. ywi, da wy-
ywienie ober postanowienie komu, da ycia
sposób, uprowidowa; obmyli, cf. berfdjaffetl.

(Jr. Pan Bóg ci obmyli cielesne potrzeby,
Dmbr. 432; cf. ibid. opatrzy potrzebami.
(Siuen berforgen zapewni komu los, (a). ©id)
momit berforgen opairzy si w co. ©id) mit ©elb
berforgen przygotowa si w pienidze auch o-
patrzy si w grosz 'unb nid)t *zapasa si w
grosz. (S*. lasy, — od nich to stolica Pastwa
zaopatrywana bywa, Sylwan.

SSerforgcr, m. (ber) opatrzyciel, piastun, g. a,

chlebodawca,
f. Pfleger. Sj. jak si masz chle-

bodawco, piroga wydzierco?
SSerforgt zapany, opatrzony, uprowidowany. ßr.

flisami w ywno dostatecznie od skarbu u-
prowidowanemi w podroy zawiadywa, doc.
fer. zapanym w przeszoroczne kresceneye nie

da si uczu niedostatek, Krs.
berforgt roerben by zaopatrzonym, potrzeby

swoje dostarczane mie, (a).

83erforgung, f. (bie) zaopatrzenie, opatrzenie (w
co); 2) ycia sposób, umieszczenie, *opatrze-
stwo?, postanowienie, miejsce, chleb. (Sr. nie

troszczc si o nic by pewnym swego zao-

patrzenia, chociaby mózgownica jego zupenie
bya próna, Sylwan. i zaopatrywanie czem.

(Sr fanb eine — znalaz umieszczenie.

Skrforgungganftalt, f. (bie) instytut opatrujcy
sposób do ycia dla biednych} cf. SBarfd). dom
dobroczynnoci. (Sr,, dom dobroczynnoci w
Warszawie ma za symbol pelikana karmicego
piersiami swoje dzieci, którego pierwsz opie-
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kunk Janie Wielmona Pani z ksit Czar-

toryskich Ordynatowa Zamojska bya.

SSerfbaren, v. a. ochroni, oszczdzi, zachowa.
2) — , berfd)ieben odoy co na inszy czas, od-

sun — —

.

SSerfbaren, n. (ba6) t)ic Skrfbaiung oszczdzenie,

odoenie na inny czas.

Sierfpit en , fid), v.r. spóni sie, opóni sie,

zapóni sie, opóni si, przepóni si? za-

mierzchna,* $r.*^om. lociin bie Stacht einen über=

fällt v. a. opóni, spóni co.

SSerfbätung, f. (bie) zapónienie, etc.

SJerfbeien, v. reg. unb irr. a., Imperf. id) — , er

bcrfpeite, auch berfbte, Conj. bajj ich — , et berfbeietc,

aud) bcribiee, Part. Praet. berfpeict ober berfbien,

uplwa kogo, plwa na kogo; 6r. SJJttrc. 10,34?

cf. zaplu komu oczy, np. jak zodziejce, kur-

wie.

aSerfbeifen, v. a. spoywa, zje, strawi. 2)

wyda na jado.
Skrfbeiung, f. (bie) uplwanie.

SSerfberren, v. a zaprze, zatarasowa, zamkn,
zawali, zawrze.
SSerfberret, zatarasowany, zawarty.

SJerfberrung, f. (bie) zawa, zatarasowanie, zam-
knicie, zaparcie, *szperunk.

58erfb'ei;en f. berfbeien.

SJerfjnelen, v. a. przegra? beifbieien in ber 2otte=

rie puszcza co na lotery, Aut.; ©brldjn). ber»

feijen ift aud) berfbielt mylka idzie ober rachuje

si za przegrana, kto si pomyli ten te prze-

gra ober we grze pomyka nie stoi Za wymów-
k Ober we grze wymówka pomyki nie ma
miejsca. SllleS — zgra si.

fficrfbielen, n.(ba8) przegranie, przegrywanie.

Skrfjneler, m. (ber) przegrywacz, g. a,

8S erfüllen, v. a. nieberfächfifch, b. h. bcrfchmcnbcn,

roztrwoni, rozprószy, przemarnotrawi, prze-

marnowa.
SSerfbinnen, v. irr. a. ni. I)., Imperf. ich — er ber*

fbann, Conj. bafj icf> — , er berfbänne, Part. Prt.

berfbonnen wyprz, sprz, 2) oprza, Fut.

sprzede, oprzed.
SSerfbinnen, n." (ba8) ba8 Ginfbinnen ber Stauben

zasklep gsienic, oprzdzenie si.

SScrfbitjen, f. fbitjen, fich —,_
wiesza si na szu-

bienicy, a przecie nic nie otrzyma, alter Slut.

SSerfblittern, f.
bcrfchmenben eig. rozdrobni na

trzaski.

SJerfbotten, v. a. szydzi z kogo, wyszydza
kogo, namiewa si z kogo, drwi z kogo,

natrzsa si, cf. urga si, 5. S3, z konslytucyi
Ministrów religii, (a); urga komu, naigrawa
si z kogo? cf. *przedwarza. ginem nochiffenb

berfbotten, berhöhnen wydrzenioc kogo, L.? cf.

przekomarza si.
SJerfbotter, m. (ber) szyderca, namiewca.
SSerfpottung, f. (bie) szydzenie, namiewanie,

naigrawanie, szyderstwo, pomiewisko, drwin-
ki, PI., aud) pomiechowisko.

Serfbredjen, v. irr. a., Praes. id) berfbrcche, bu
bcrfbrichft, er berfbricht, Imperf. id) — , er berfbrach,

Conj, bafj id) — , er berfbrciche, Imper. bcrfbrid),

Part. Prt. bcrfbrocfjen, obieca hat fein Sßräfeno unb
rein guturum, fonbcrn entlehnt fie bom frequent. 0-

biecuj, ^läf. unb przyrzek, Rut.; Cf. obieco-
wa, obiecywa, przyrzeka, przyrzec; cf. wró-y sobie, j. S3, z tak szczliwych pocztków
wróemy sobie równie szczliwy koniec, (a).

Cr,, fich eine bcffere 3urttnft bcrfprcdjcn Pomylniej-
sz sobie rokowa przyszo, (a).

2) fich ocrfbrcdjen, berreben wymówi si, Bumie,
cl. omyli si w mówieniu.
C>. Diel nerfbrechen unb nid)tö halten wiele obiecy-
wad a (nic nie da ober -) mao dawa. (5i

betfbrarf) biel Ullb Iclftcte Wenig niedolrzyma nam
sowa, cho obieca sia, lak drobn mysz w

poogu góra urodzia, cf. Sat. parluriunt roontes
nascitur ridiculus mus = fel)t roie ber freifjenbe

83erg fld) ba attftrjut, fomm bocf) heraus 9Jcau6. Skr=
fbtcrf)cn ui:b fdjroeigeu da sowo na sekret, SP.
SClJehr serfbredjen alö man halten farm nad mono
obiecywa, Ober wicej ni mona dotrzyma.
(£brid))u. obietnica pociesznica, a gupiemu ra-
do. SBir_ berfbredjen un6 einen Sieg tuszemy
sobie zwycistwo, pochlebiamy sobie zwyci-
stwem.

©ich efyelich berfbredjcn zalubi sie, lubowa
Ober przyrzec sobie maestwo, zarczy si
z kim. 3d) bin berfbrochen jestem zamówiony,
daem sowo.

SJerfbrethen , n. [baö] obietnica, przyrzeczenie;
cf. sowo.

Skifb. Domagaa si od kadego sowa, i
tych wad zaniecha.

9Jerfbred)ung, f. (bie) przyrzekanie, przyobiecanie.

SJcrfbrengen, v. a. rozprószy, rozegna; cf.

rozbi, Crj. Wilk co stado rozbije, PK. 348.

(Sinen ©all — ober fid) — wyskoczya mu bila,

przerzuci bil.
SB er fbr in gen, v. irr. a., Prs. ich berfbringe, Imperf.

id) — , er berfbrang, Conj. bafj id) — , er btrfbrctnge,

Iniper. berfbringe, Par. Praet. berfbrungen, = ins

©bringen berrenfen, skakaniem, skaczc wywi-n sobie. 2) przeskaka (czas).

äSerfbriljen, v. a. wysika, rozpryska, wypry-
ska; wyla, rozlewa, np. krew swoje.

SSerfbünben, v. a. zaszpuntowa, zaczopowa,
äöarfch.

Sßerfbnren, v. a. postrzedz, poraiarkowa, czu,
uczuwa, zwcha, zwietrzy co. (5$. 011 fld)

berfptiren poznawa po sobie co.

Sßerfbüren, n. (ba8) bie SBcrfbiirung, postrzeenie,
zwietrzenie, zwchanie.

SSerftäben, v. a., mit ©laben berfef)cn, befonb. tu ber

©cutlenorbnung mit bem unter bem Stamen be@ ©ta-

bes befannten %itxati)t, sztabami opatrzy, Stuff.

SJerftä bung , f. (bie) wylotowa obrczka (u slu-

pów), L.
SSerftäfjlen, v. a. nastall, zastali, L.? cf. przy-

stali, stal nadoy.
SSerftahlung, f. (bie) zastalenie, nastalenie.

SJerftanb, m. (ber) rozum, g. u, dowcip, g. u.

2) — , f.
S3cbeutung, znaczenie, rozumienie.

Sj;. »nem ®ott ben Skrftanb berfagt hat, bem roiib

ber ©chmib feinen fd)mieben komu Bóg rozumu
uj, kowal mu go "nie ukuje. (Sr hat mehr —
im fleinen ginger, aIS bu im ganzen Äobf ma wi-
cej iozumu w picie, ni ty w gowie. Sr >at

nid)t ein Quentd)cn — rozumu niema i pó okcia,
Bumie? cf. niema ani dba (ani krty) rozumu
w gowie; cf. kapuciana gowa.

Serfinftcrtcr SSerftanb rozsdek przymiony.
— fommt nid)t bor SJo.hren przed laty rozum rza-
dki, za laty rozum, tam rozum gdzie lata. T>fii

— berlieren odej od rozumu.
Der — lehret sam to rozum podaje ober —

nas to uczy. <Der — ift ihm benommen pozba-
wiony rozumu, odszed od rozumu, utraci ro-

zum. Der — ber ©ache ift biefer takie jest wy-
rozumienie tej rzeczy, takie jest znaczenie
rzeczy.

S3ud)ftäblid)cr — literalny sens ober literalne

znaczenie, ©eheimer — tajny sens.

©id) auf feinen — berloffcn spuci si na swój
rozum, ufa w rozumie swoim, ober polega na
rozumie swoim. Stad) meinem JBerftanbe, MM. ile

ja bacz na umyle; cf. übt. unb currenter podug
mojego rozumu. 2)a8 gebt über feinen — nie

zmieci si to w jego gowie, to przechodzi
jego rozum. Co mangelt ihm am Skrftanbe bra-
kuje mu na rozumie. 8)tcin — fleht ftlle tu si
mój rozum zastanawia, jakby mi o elaznym
wilku baja. SJel flffuiibem ÄJcrftanbc fein zdro-
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wym by na umyle, Bhsz.; cf. przy zdrowym
rozumie by. Sr i fi bei bollern 93erftanbe by z
pena rozumu, (a). Sie ift nidjt recht bei SSerflanbe

ona nie jest przy dobrym rozumie, ona czasem
manij cierpi, Teatr.
3n lid)ten Slugenblicfen — seigen w wiatych

przerwach okazywa rozsdek, Bhsz.
SSerftanbeSfraft, f. (bit) moc rozumu, cf. rozu-
mowa potga, (a); wadza pojcia, pojecie.

SSerftanbe&fd)ärfe, f. (bie) bystro rozumu.
SSerftanbeSfchroäche, f. (bie) sabo rozumu.
SSerflcutbig. adj. rozumny, wyrozumienie majcy,

roztropny, dowcipny. j. starzec dobre bacze-
nie majcy, PK. 43.

SBer be.rflanbig ift (äffet _
ihm rathen, bibl. roz-

tropny w radach opatrzniejszy bdzie; cf. m-
dry sucha dobrej rady.
Sen SSerftänbigen fchretfet baS ©chelten, bibl wiele

way gromienie u roztropnego. efbrich bich

mit ben SSerftiinbigen, bib(. z mdremi wchod w
rad. ©eib ihr nod) nicht berftcmbig? jeszcze nie
zrozumiewacie? J)a ift nicht einer ber berftcmbig

fei, bib(. wszyscy si stali nieuytecznemi, nie-
rozumnemu et. tam niema ani jednego roz-
sdnego.

SSerftinbigung, f. (bie) wyjanienie, wytuma-
czenie, przedstawienie, przeoenie, wyrozu-
mienie.

SSerftänbigen, v. a., berftehen machen, einen über
etroaS — objani, wytumaczy, wyoy ko-
mu co. ©icf) — zrozumie si; cf. porozumie
si, znosi si.

2?erftanblich, adj zrozumiay, 'zrozumitelny; cf.

pojtny, jasny? cf. *wyrozumitelny, j. S3, j-
zyk, Kancyon Prusk. 1Ö84.

SSerftänblidjfeit, f. (bie) zrozumiao.
S3erftänbni&, n. (baS) zrozumienie; 2) -, zgoda,
harmonia, porozumienie si. Sin — mit einem
haben konszachty z kim utrzymywa, mie z
kim porozumienie.

SSerftärfen, v. a. umocni, wzmocni, zmocni,
wzmocnia, naty, rozmocni.

Sj. 2Me SSefa^ung berftärten wzmocni zaog,
powikszy ober pomnoy liczb garnizonu.

©ict) berftärten wzmaga si, mocnie, powik-
szy si. Sr,, przy kocu listu nataj si
pobudki do skonienia ku probie, Wzory
listów.

SSerftärfung, f. (bie) wzmocnienie, rozmocuienie.
Sr. naleenie gosu, Osiski, cf. posiki,
(milit.).

SSerftarren, v. n. m.
f., beffer erftarren, drtwie.

S3erfarrt zdrtwiay.
S3 er flatten, v." a. pozwoli; cf. geftatten.

S3erftattung, f. [bie] pozwolenie.
SSerftauben, v. n. m. f.

cf. berftieben, rozkurzy
si, rozproszy si, pój w proch, rozlecie
si jak kurz.

Sr. in ben SJifihlen berftaubet biet SJtehl w mynie
rozkurzy si wiele mki.

SSerftauben^ v. a., berftauben machen, rozprószy,
rozkurzy, rozmiata jak proch, potrze jak
proch ziemi.

SSerftctubung, f. (bie) rozkurzenie, rozprószenie.
SSerftauchen, v. a., burd) ©tauchen, b. i. einen hefrU

gen, bumbfigen ©tojj feiner gehörigen SSefcbaffenfjeit

berauben, man gebraucht eS befonberS bon ben ©e=
lenfen, roenn bie SSänber berfelben geroaltfam auSge»
behnt roerben, ohne baj) eben baS ©lieb aus feiner

Sage fomme, rooburch es fleh, bon berrenfen unterfdjeis

bet, naruszy, szturchniciem nadwery, na-
traci, zbi, stuc ober nadsturchn, przystur-
chnj cf. wywichn, eig. berrenten.

SSerftauchting, f. (bie) naruszenie, nadwerenie
etc. (szturchniciem).

S3 er ft ech en, v. irr. a. m. b., Praes. j<ft berftedje, bu
berftidjft, er berfticht, Imperf. ich —, er berftacb,

Conj. baj) icf) — , er berftetche, Imper. berftid), Part.

Praet. berflochen, = mit ©tidjen jumachen, zaszy,
zacerowa. ©ich — pomyli si w sztychu.

Sm Äartenfbiel: Strümbfe öerffecfjen wyda kozery
na bicie renonsów.

SSerftedf, m. (ber) f. berftecfen, kryjówka; cf. lepa
babka; ciuciu babka. Sr. bie Äinber fbielen —
dzieci graj w kryjówk, SBarfd).

2) — f. Hinterhalt.

SSerftecfen, v. a., burd) ein bafjin geftedtes ^inbernifj

beriberren, zatka, zapcha. 3jjit ©trohibifchen ber»

ftecfen zatkn wiech.
2) —, an einen berborgenen Drt ftecfen, berbergeii/

skry, ukry, ukrywa, schowa (wetknwszy
co gdzie).

3) fleh — , im gemeinen Sehen: mehr@elb, als man
bequem entbehrenfann, in eine ©ache ftecfen, prze-
expensowac si, niby powtyka swoje pieni-
dze w rzeczy trudne do sprzedania; cf. uwizi
majtek swój, B.; auch powcibia gdzie pie-

nidze, pozapycha si.
©ich berftecfen skry si, chowa si. 83eifb.

35er SDJonb berftecft fid) hinter bie SBolfen ksiyc
zaszed ober skry si za oboki.

SSerftecfen, n. (baS) skrycie, ukrycie, ukrywanie.
SSerftecffbiel, n. (ba) chowany, j. S3, gra w cho-
wanego, L.i gra w kryjówk, SBarfd).

S3erftecft, Part. adj. skryty, kryjomy; S3eifb.

Siejes jest nieprzenikniony i na róne strony
wrotny, (a)j berftecft fein kryjomym by.

SSerftehen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er ber*

ftanb, Conj. baj} ich — , er berftänbe, Part. Praet.
berflonben, — über bie gehörige 3eit flehen, bef. bon
ben ^fänbern für: berfolten, zaleay ober przele-
ay ober przestojay, przedawniony fant ober— zastaw alfo zastojeó si, zalee si, Stuff.;

zasta si.
— , v. r. ©ich berftehen zasta si; konie za-

stay si (roenn fle burd) langes ©tehen fieif unb
trage geworben flnb).

2) —, v. a., bie S3ebeutung eines Jeben 3eid)enS
unb befonberS ber äBoiter einer Siebe iroabrnehmen,
rozumie, zrozumie, fo auch für begreifen poj,
pojmowa.

3) — , fleh mit Scmanbem — rozumie si z
kim, porozumie si z kim, porozumiewa si
z kim.

4) —
, flci) ju ettoaS berftehen, b. i. baju entfchlie»

fjeil, zgodzi si na co, by gotów do czego,
namyli si do czego, zna si do czego, j. S3,

do wynagrodzenia szkody, S3rief.

5) — , fid) auf etil). — , zna si na czem.
6j. er berfteht Sßolnifcb umie jzyk Polski ober

posiada znajomo jzyka Polskiego, Contr.;
rozumie jzyk Polski. 3« berftehen geben da
do zrozumienia, wyraa, wyrazi, da do po-
znania, L. ©cfjroer ju berftehen trudny ku wy-
rozumieniu, trudny do wyrozumienia. 68 ber«

fleht fid) bon felbft (am Stanbe) samo si rozumie,
snadno zrozumie; cf. (a) samo z siebie wy-
pada. Sr min fich ju ber ©ache nidjt berftehen on
si do tego niechce nakoni, on o tem nic
niechce wiedzie; cf. uchyla si od czego.

Sr berfteht babon nichts on nic z tego nie ro-
zumie; cf. on nie pojmuje ani sowa z tego,
jakby mu o elaznym wilku baja. Sr berfteht

feinen ©bafj on nie da z sob artowa, nie
cierpi artu, z nim nieartowa, on nie rozu-
mie artów, Stuff.

S3 er fi et) en, n. (baS) rozumienie.
SSerfteigeu, fid), v. irr. r. m. h., Imperf. jd) berflieg

mich, er — fid), Conj. bafj ich mich — , er fich ber*

fliege, Part. Prt. fid) berftiegen, = fo roeit fleigen,

baj) man nicht ohne ©efahr roieber jtirücf rann, za-
'

le za daleko, zaj z kd trudno si wycofa,
zapuci »i za daleko, zawika si Ober za-
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mota si dostpujc wierzchu góry, ac do
góry, wdrapujc si wyej.
2)—, fig. bab fflta& iiberfrbreiten, zbyt daleko

6i posun, zaciec si, zabrn, zapdza siej
zajecha; } S3- w metafizyce zapdzacie si ku
rzeczom zmysom niepodlegym, Krsek ) cf.

nadto si zapuszcza, 3. 93. w fizyce nadto si
zapuszczacie, Krs.; oblka si; cf. wybuja
wzgór, wzbi si wzgór, zasiga czego nie-
przystpnego; cf. przebra miar, przegalopo-
wa si. Gr. zapdzi si nieco dalej na wyspie,
(lOOl noc). Autor zajecha do gospody misiy-
cyzmu, (a).

SBcrfeiijein, v. a. licytowa ober przeda wicej
podajcemu, na aukcyi przeda, na licytacj
puci.

SSerfleigerung, f. (bie) licytaeya.

SBerfteincrn, v. a. w kamie przemieni, — obró-
ci, .«kamienie, zakamieni. 2) v. n. 111. f. ska-
mienie, fig. osupie.

93erfteinert skamieniay} G$. zbójca sta jak ska-
mieniay, Mick.

Skrfeinerutig, f. (biel skamienienie, petryfikacja,
skamieniao, SB3.

83eiftellen, v. a. (mit ctiü.) zastawi czem, 3. S3,

bie Jbiir mit einem Srhranfe — drzwi szaf za-
stawi. 2) przestawi, poustawia w innym
porzdku. 33 ffo. otif fur^e 3eit eine anbere unb
jicar nachtheilige ©eftalt erti)cilen, ipoburch eö fid) bon
bem härteren bei unftalten (zeszpeci) tmteifdjeibct,

odmieni, przetworzy, przeinaczy.
4) v. r., fid) berftellen, zmyla, udawa, mask

wdzia nasi, odmienia si, odmienia oblicze,

sztalowa si, SJSr.4|$oln.; cf. pieci si.
©bvlchro. er bcrftellt fid) tvie ein naffer Sad" to

pieskliwy czowiek ober dziwak,
f. ©atit.

SSerftellt odmieniony, zmylony, udany.
Gr.. berftelltee 2ad)en umiech nieprawy, 3. S3.

— zmyka si po twarzy, Krs, Sat. 2; beiftellte

ffiebeibe poyczana twarz, Tymi e niecki ; Ber=

fellter3oni pieszczone gniewy, PK. 452; berftellte

Steigerung nieszczere odmowy, PK. 452.

SJevftellling , f. (bie) udawanie, zmylanie; cf.

zmylona postawka , Dmbr. 374. Gj. e8 ft

lauter — on udawaniem narabia, on tylko tak
zmyla, to same grymasy, to same pokrywki.

ÜBeiftellungefunft , f. (bie) sztuka udawania, —
zmylania.

SBevfterben, v. irr. 11. in. f., Prs. ich betfterbe, bu

bcrftiibft, er peiftirbt, Imperf. id) — , er berftarb,

Conj. bafj id) — , er bcvfhnbc, Imper. berftirb, Part.

Prt. berftorben, (tun bon 3)icnfd)en) umrze, umie-
ra, pomrze, Fut. umr.

S3 e r ft e U CVII, v. a. co opaci, komor opaci, za-
akcyzowa, akcyz opaci, czynsz, pobór da-

wa, poszli ny opaci.
SSerfticfen, v. a. na haftowanie wypotrzebowa

np. wen.
ffierftieben, v. irr. n., Imperf. id) — , er berftob,

Conj Dafj idj — , er berftöbe, Part. Prt. berftoben,

üblid)er ift im -öochbeutfdjeii: berftauben, rozkurzy
si, rozpruszy si, rozwianym by, rozsypa
«i, rozchwia si. Cr,, eo ift bcrftoben rozwiao
si po powietrzu.

Sei fiiclc 11, v. a. trzonkiem opatrzj, trzonek da.
SBerftiemen, v. a. f. berftümen, zakurzy.
93 er ft i ni men, v. a. le nastroi, ro/.stroi, L.) fig.

zniechci, humor komu psu, zego humoru
nabawi; cl. zasmuci, zepsu weso myl ob.

fantazy, markotnym uczyni, serce psu.
(Sr. czemu mi, pry, ze myli serce tak psu-

jecie? Orl. 15; cf. zniecierpliwiony, 93v. Wie-
logowski; cf. nudów nabawi, znudzi, zbaa-
muci.

(Sin muflfalifdjee 3nflrumcut bcrftlmtncn prze-
stroi instrument muzyczny. (J-j;. niedelikatne
jej przycinki, dzikie miesznoci przerywaj

nieraz rozsdne rozmowy nasze; s to jedne
le nastrojone skrzypce wród dobranej orkie-
stry, LSR.

S3 er ft i mint przestrojony, rozstrojony; G$. tak
jest rzek rozstrojony murgrabia, Nacz.) cf.

niezgodny, ponury.
Gr ift heute bciftimmt on dzi jest w zym hu-

morze ober w niedobrym sosie.

33erftunmung, f. [bie] rozstrojenie etc, zy humor.
83crft6bern, v. a. zawia, zakurzy, zasypa.
Si er ft orten, v. n. m. f., bind) onhaltenbe fCeucfjtigfHt

Derberbt toerben, zbótwie, sparcie, vß r . - sp
(n .

zaj wilgoci, psu si przez mokrot, nadgni,
trci zgnilizn, — stcblizn?) cf. splenie
cig. berfd)immeln."

Gr.. bie IBfifdje ift bevftotift bielizna nadpsuta
wilgoci ober zleala, przeleaa, zóka. 3>er

Wefllg ift berftocTt, bie Stube ift — sparciaa rzod-
kiew, — rzepa.

2) — , v. a., 311 einem ©tocfe ober timempfinbüd)en
Älotje inadjen, nur fig. zatwardzi, zatwardziaym
— , nieczuym — , nieuytym uczyni; cf. *za-
kamie ober zakamienie.

Gr.. bie Ohren berftotfen uszy zatuli; beiftotitet

euer <£)ei'3 n 'd)t niezatwardzajcie serca swego; a
czemu obciacie serce wasze, jak obciali
Egipcjanie i Farao serce swoje 1. ©ani 6, tij

babon:

Sierftotift zatwardziay, krnbrny, zakamieniay,
nieuyty, nieczuy, uparty; cf. zasklepiay)
Gj. nie tak s zasklepiae serca w Penów o-
nie, Dm. Wirg., £at. non obtusa adeó gesta-
mus pectora Poeni, Aeneis 1,571; cf. zacieky
3. 33. w zemcie, Dmoch.

Sieiftotitfhett, f. (bie) zapamitao, 8B5., *nieupa-
mitalo, L., zatwardziao, *zakamiao, cf.

beffer zakamieniao, SB3. ; cf'. otrtwiao; cf.

upór, PK. 359.

Skrftotfung, f. (bie) zatwardzenie, zatwardzia-
o, upór, uparto, nieczuo.

83erftof)len, adj. b. ungebr. berftchlen, ukradkowy;
befohlener SSklfe ukradkiem, pokryjomu.

S3erftopfcu, v. a. zatka, zapcha, zatyka, za-
tuli, zawiera, zatwardza, zamuli)

Gr.. eine S3outeil(e bevftopfen zatka, zakorko-
wa butelk. Gin berftopfte 9iafe haben ober ber=

ftopft in bei Scafe fein zapchany nos mie; ber=

ftopft im Seibe fein mie zatwardzenie odka,— ywota.
S3erftopfung , f. (bie) zatkanie, zatwardzenie,

ohslrukcya, zamulenie, zaparcie ywota, L.)
cf. Dl), zatkanie stolca) cf. id. zatkany stolce;

ju Skrftopfungen geneigt ulegy do wstrzymania
stolca, DD.

S3 er Sorben zmary.
SJerftorbene, m. (ber) zmary, nieboszczyk, g. a)

cf. zgasy. Gr,. Wszyscy piewali gono po-
bone pieni na uproszenie wiecznego spo-
czynku zgasemu Panu, Skarb, im ltuszczyc.
9)tein beiftovbencv Dheim nieboszczyk stryj mój.

03 e v fi ö v e 11, v. a., auöeinonber floren, jerftreuen, ber»

treiben, 3. 33. Diebe, rozposzy, rozgoni, rozp-
dzi, przestraszy, np. zodziejów ober prze-
szkodzi: zodziejom.

Gr. bevftöit auofehcn, cf. gerftrcut au6fet)cu, po-
mieszanym ober roztargnionym si pokazywa,
skoalanym byt; na umyle, przeraonym —

,

skonfundowanym — , dziko wyglda.
2) — f. 3ci'ftöi'cn.

83eiftofj, ni. I ber] ein geringer ftehler, ein SBetfeben,

uchybienie, wykroczenie, bd, g. bdu) cf.

przewinienie, 3. S3- przewinienia przeciw jzjT -

kowi, L. in Gr., usterk) cf. omyka, wada.
•2) —

, f. Slnftofj, Vhera. — gegen bie gute 2d
benennt wjkroczenie przeciw obyczajnoci, Ott

heften uchybienie. Gi;. Nieznanej Damie nie-
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wolno poda rki i miaaby to sobie za uchy-
bienie, Mdr.

SSerftofen, v. irr. n. m. f)., Prs. id) berftofe. bu ber»

fo_9e[t, er berfrójjt, Imperf. id) -, er berfliefj, Conj.

ba9 id) — , er berftiege, Imper. berftofe, Part. Prt.

berftogen, = feblftogen, einen Segler, ein S5erfel)eu

begeben, anfto9en, uchj-hie, uchybia, wykroczy,
poszkapi si, pokawi, ef. popsna si.

2) — , v. a. m. &., au8 feiner gehörigen Sage

fio9en, uneig. einen berftotfen, ihm ben bisherigen

Sdjutj, feine Siebe, bie SJerforgung ft. auf eine ge=

loaltfame Slrt entsieben, bef. mit ber Unterbrechung

aller berfönlicben (öemeinfcbaft, wypchn, odpycha,
odrzuca, wypiera, wyrzuci, wygna; cf. wy-
rugowa z serca, usun mioci, — swojej
rki, pomocy.

3) — , eine Sache au§ Sroif) berfaufen, roofür man
in Sßreufjen lieber »ausflogen« braucht, z biedy co
przeda, z potrzeby przeda, wypchn za ba-
gatel.

dr. ä"v «oótle berfto9en straci do pieka. Seine
grau —, feine Äinber berftogen, on porzuci, —
wypchn od siebie, odegna on od siebie,

dzieci wypchn ober wyzu z swojej mioci
;

cf. oddali od siebie.

SSerftogcn gegen Zitat unb 6hre uchybi dobrej
wierze i honorowi, (a); cf. dopuci si obrazy
czego, 5. 23. prawa powszechnego, 91S.

JBerftogen wypchnity, odrzucony.
SJer fto9 U ng, f. (bie) odrzucenie, wypchniecie.
Ber ft reichen, v. irr. a., Imperf id) — , er berftrid),

Conj. ba9 id) — , er berftrid)e, Part. Prt. betrieben,= burd) Streiken beibraud)eu, wypotrzebowa
smarujc, wysmarowa.

2) — , burd) einen eingetriebenen Äörber berftobfen,

juftreicbcil, zamaza, zasmarowa. deinen Ofen
berftreieben wylepi piec, wysmarowa piec.

3) — , als v. n. m. f., fchnell borübev gehen, bef.

bon ber Stii, przelecie, przebiedz, przebiee,
przemin, min, Fut. min, mija, upywa,
upyn, uchodzi, uj.

SSerftreichen, n. (bo) zasmarowanie, wylepienie,
,5. S pieca, zamazanie etc.

SSerftreuen, v. a. rozprószy, rozsypa, roztrzasna,
rozrzuci, cf. rozwia. krfireut rozprószony.

SSerftreuung, f. (bie) rozprószenie, roztrzgnienie,
rozrzucenie.

SSerfhitfen, v. a. wydzia, wypotrzebowa robic
co poczoszkowa robot, B. 2) — , in ftallftricfe

berlbicfelii, uwiesi, zawikla, uwika, usidli.
Sid) — zaplata si, usidli si.

Berftricft uwikany, usidlony.
SSerftrirfuug, f. (bie) uwikanie.
ffierftubiren, v. a. *przestuderowa, C)r.=$oln. cf.

na studowanie wyda ober wyexpensowac, beff.

na nauki wyda.
SJerftümen, v. a., fehlt im äbelung, ifl aber in Sßreu-

9en Üblich, zakurzy, zasypa, zawia niegiem.
(Sr. zawierucha niegiem zasypuje drogi, SP.

SSerftüinmeln, v. a. kaleka zrobi, okaleczy,
skaleczy; obci, poobcina} uszkodzi. ginen
Seamen — pokaleczy, przekrci nazwisko.

SSerftümmeltiug, f. (bie) skaleczenie etc.

SSerftummen, v. n. m. f. oniemie, zaniemie; za-
milkn, umilkn, niemym si sta, ucichn.
(Sr. Gos mi zamar, (aa); sowa go odbieay,
Orland. S.U.
SSerftummt oniemiay, umilky.

SSerftummung, f. (bie) oniemienie.
SSerftümbern, v. a. spartaczy co.

SJerftiiren, v. a. (kopalnia ober szyb) zasypa,
zawali.

ffierftutjen, v. a. skróci, kurt uczyni, kuso zro-
bi, krótko obci, *obkusowac, SBarfd).

SSerfuch, m. (ber) próba, dowiadczanie, zapd
Ober jjl. zapdy; cf. B. usiowanie, *zakus, .;
cf. pokuszenie si, . im Gr.

dr. Kapitan po kilku o wyadowanie zap-
dach cofn si na morze, (a). (§§ fommt auf ben
— an trzeba spróbowa.

Berfuchen, v. a., einen Berfud) madjen, próbowa,
dowiadcza, zakusi, cf. beffer kusi si o co,

SBj., foften smakowa, kosztowa, *kasa si,
na co.

6r. er hat fchon manches in ber SBelt berfucrjt nie

z jednego pieca chleb jad, L.; cf. cay probant,

bywalec, on ju wiele dowiadcza) cf. O pp.
jeszcze wojennych nie skusi przykroci,
PK. 474. Sid) in etlb. — dowiadcza si, po-
próbowa czego. 2) —

,
prüfen, kusi.

6f. eine Sanbung berfuchen dowiadcza wyl-
dowania, (a). Sein .gieil berfuchen spróbowa,
dowiadczy szczcia. Sein ©lücf berfuchen

Dudon chce szczcia pierwszego zay, PK.
74. 6r berfucbt bmauejugeben sili si wyni,
Krsk. Sr. kasat si sam zniszczy wojsko N.

Berfucher, m. (ber) kusiciel, g. a.

SSerfuchemeife, adv. na prób, dla próby.

SSerfucbt dowiadczony, biegy.
SSerfucbung, f. (bie) pokuszenie, pokusa. %üt)Xt

unö tlid)t in — nie wwod nas na pokuszenie.
SSerfubeln, v. a. posmoli, pokala, zeszpeci,
spaskudzi, splugawi, nabazgra.

SSerfubelnng, f. (bie) splugawienie.
SSerfiinbigen, fich, v. r. zgrzeszy. Sich an ©Ott

berlunbigen przeciw Panu Bogu zgrzeszy.
Berfunbigung, i. [biel zgrzeszenie.

SSerfunfen zapady, pogrony, cf. pogrzy, a, e,

f. berfinfen. Sr. pogrze nawy, Flis 4, 18.

Beifügen, v. a. = füg machen, sodzi, osodzi,
cukrowa. 2) — , allju fug machen, przesodzi.

Beifügung, f. [bie] osodzenie, osoda; przeso-
dzenie.

BerSroeife, adv. wierszami, po jednym wier-
szyku.

Bertäfeln, v. a. f. tafeln, mit Safelroert berfehen,

taflowa, futrowa etc.

Bertagen, v. a. odroczy, odoy na drugi dzie,
— czas.

Bertfinbeln, v. a. burd) Sanbelei berlieren, bertfyun,

przeartowa, przebaraszkowa; cf. przetra-

wi, przeputa, przebaamuci, przemarnowa.
Sich bertünoeln, b. i. fich auf eine leicbtfimiige unb
unbebachtfame Slrt pr &)t berfbrecben, fid) berblam«

pern, fiefj berquadeln, opartoli si (z kobieta).

Bertanjcu, v. a. przetacowa, przetaczy (czas).

SSertfltffcben, v. a. zamieni co na co, zamienia,
mienic si na co, i na zamian, przefry-
marczy. gg. ben (Sommanbofrab gegeu ben $am--
mer bertaufdjeu buaw za mot zamieni ober

przemieni, wymieni. (Sr,, przefrymarczylem
konia na waacha, L.; pomienia si stryjek,

wzi za siekierk kijek. &ertaufcbt zamieniony.
SSertaufcbung, f. (bie) zamienienie, zamiana.
SScrteufelt/ adj. djabelny, djabelski;

2) — , adv. djabelnie.

6$. ein berteufelter Spitjbube opanowany ober

optany filut; bertetlfelt gro9, ftarf, djabelnie duy,
mocny.

Berteutfcben, v. a. 'przekada, przeoy co na
jzyk niemiecki, przeniemczy.

S3 er t bei big en, v. a. broni (kogo, czego), obra-

nia, *defendowa, protegowa. £eid)t JU —
obronny. (5$. bie äBabrbeit bertbeibigen prawdy
broni, zastawia, si o prawd.

Sid) bertbeibigen broni si, sprawowa si.
Sj. Wercyngetoryx tedy oskarony jat si spra-
wowa, Wargocki Jul. Caes.

SBerbeibiger, m. (ber) obroca; cf. stronnik, g. a,

eig. Anhänger. (Sf. — inkwizycya, tortury a nawet
osobista niewola licznych maj stronników, SP.

Bertbeibigerin, f. (bie) obronicielka.

Sßertbeibigung, f. (bie) obrona.

SSertbetblgmigSfviefl, m. (ber,) wojna odporna.
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i1 c i tbeibigung6fd)rift , f. (bie) pismo obrocze,
(a); apologia.

Vertbeibigungöhmffe, f. (bie) bro odporna.
Vertbeibigung<j(ju)ftanb, m. (ber) sun obronny.
Vertf)eibigung8li>eife, adv. odpornie.
Verteilen, v. a. podzieli (midzy wielu), roz-

dzieli, poczstkowa, rozdawa; rozpdza,
g. S3, pioruny i grzmoty, (a); o pp. sprowadza.
Gr,. wrzód nieda si rozpdzi i zostat roze-
rznity, (a) 1830. Gr,. DD. przez odwieanie
powietrza zyskuje chory wielkie dla siebie do-
brodziejstwo, e w pokoju lub izbie rozrze-
dzonemi a zatem i poczslkowanemi staj si
zaraliwe pierwiastki.

Bert heil er, m. (ber) rozdawca, rozdzielacz.

Verkeilung, f. (bie) podzia, g. u, rozdzielenie,
wymiar, g. S3, gruntów, (a)i rozkad.

SSertherett, v. a. zasmarowa smol, mazi.
Verteuern, v. a. podroy, podraa, przedro-y eig. ubertfyeuern, droszym robi, cen po-
wikszy. SSertheuert podroony, przedrozaly.

Verteuerung, f. (bie) podroenie, przedroenie.
Vertf)iercn, v. n. m. f. zezwierzcie, zwierzem
sta si.

SSerthun, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er berthat,

Conj. bafj id) —, er bertf)äte, Part. Praet. berthon,

= berbrnuchen, cS bebeutet oud) fobie! alo im gerin=

geren ©rab berfcbtnenbeii, wyda, rozszafowa,
I.; cf. przetrawi, przemarnowa, przetyra,
rozprasza, rozrzuca, wypotrzebowa.

Vertical, adj. fchciteliedjt, prostopady, pionowy,
wertykalny, *slawnoprosty.

Vertiefen, v. a., tief ober tiefer machen, gbszym
zrobi, niby wygbi? cf. L. bei ben Jtalein na
gbi poda; ($|r. enfoncer) Ló zniy, L.;
zagbi, w gbi obrazu umieci, L.j wyry,
wydry.

2) — , in bie Siefe fenfen, nur fig. zatopi, za-
nurzy.

©id) bertiefcn zagbi si, b. zagrzeba si,
zatopi si, zanurzy si. (Sid) in ber Vbilofo»

phie hertiefen zatopi si w filozofii, ©ich in

©ebanfen über etroaö berfiefen zamyli si, zadu-
ma si.

Vertieft, Part. zagbiony, zatopiony, zamy-
lony, zadumany. 2) — , wku^y.

Vertiefung, f (bie) zatopienie, wydrenie, wkl-
so, zaklso, L., o pp. wypuko, o pp.
sklepisto, cf. na dal podanie, L., in ter SJtas

lerei roerben bie bunfcln ©teilen ohne SBü^rfrfjetn,

bef. in ben galten eineö ©ciminbeoj Vertiefungen gc=

nannt, gbia ober na gbi podanie, Tr.

Verfügbar, ad. do zgadzenia, 9Sg.j»zgadzisty.

Vertilgen, v. a. zgadzi, wygadzi, zagadzi,
wytraci, wytpi, wykorzeni. Gr. wytpi
rozbójnicz hord, (a). Den Stamen bertflgen

wygadzi imi czyje. Statten unb SOcäufc —
wygubi myszy i szczury.
Vertilgt zgadzony.

Vertilgung, f. (bie) zagada, zgadzenie.
Veitratft, adj. im boben ©rab bermorren, feltfam,

arg, cudacki, dziwacki, osobliwszy, przeklty,
djabelny.

25 ertrag , m. (ber) eine gegenfcitige Vereidigung einer

3ufage, ein Verfpred)en mit einem ©egcnbeifbrccben,

bef. eine feierliche Veiabrebung einer folcben 33cmllli-

gung, im gemeinen JJcbcn ber Gontraft, Vcigleid), u^oda,

umowa, ukad, komplanacya; cf. kontrakt, traktat,

przymierze, gin .fpanbelS» unb ©d)ifffaI)rtfl«Ver*

trag konweneya ryczca si handlu i eglugi.
©ertragen, v. irr. a.,* Praes. id) bertrage, bu ber»

trägft, er beiträgt, Imperf. id) — , er hertrug, Conj.

bafj ich - , er «ertrüge, Imper. bettrage, Part. Prt.

berhagen, = burd) Jrageu berbraudjen, bon &lcibiingö*

flÜcTcn, znosi, wytrze, do szcztu zedrze.
2) hertragen ft berfd)lepben, zanie gdzie in-

dziej (niewiedzie dokd); zawlec gdzie.

V

SB

V

3) — , ertragen, znosi, znie, ponie, zcier-
pie. Den SBein bertragen pi wino bez szkody
dla zdrowia. 3d) fann'S nid)t länger »ertragen, jefct

übt. ertragen, nie mog tego dalej znosi ober
duej wytrzyma.

II) — , v. a. gero. nur a(6 v. rec. fld) mit 3emb.
beitragen, fid) auefö&nen, berfßhnen, zgodzi si, po-
jedna si, pogodzi si z kim. 2) zgadza si.

Gr. Sie" beitragen fid) mie Äaijen unb .&unbe zga-
dzaj si jak psy z kotami, übt. ift lubi si
jak pies z kotem.
crträglid), adj. bertragfam, zgodliwy, zgodny,
zgadzajcy si, spokojny. 9tid)t berträglid) mit

etil), nie zgadza si z czetn.

erträglid)feit, f. (bie) zgodno, zgodliwo.
erti agömäfjig, adj. stosowny do ugody, podug
ugody, — kontraktu; o pp. bertragömibrig prze-
ciwny ugodzie, kontraktowi,
tr traft f. neitracft.

er trauen, v. n. m. t)., einem ober einer ©adje —

,

auf einen ober etiuaö —
, feine SßoI)lfabrt ober ein

©uteö guherfidjtlid) bon il)in ermatten, fein Vertrauen
baiauf fefjeu, ufa, *dufa, zaufa komu, spu-
szcza si na kogo, co, nadziej pokada, po-
lega w ozem.

2) — , v. a. einem ettrjaö bertrauen, f. anbertrauen,

befonb. einem etumö in giiheificbtlidjer Srmartung fei=

ner Vcrfd)H)iegcnheit entbeefen, aud) anbcrtiauen, flet)

ihm entberfen, powierzy, zawierza komu co,

zwierzy si komu.
Gj. einem etlnaö beitrauen zwierza 6i komu

z czego; bcrtiaue bid) unter raufenb faum einem

miedzy tysicmi ledwo jednemu mona zaufa
Ober zwierzy si; cf. miej od porady jednego
z tysica, ©ott bertrauen w Bogu ufa. 83eh)al)re

Iha6 bir bertraut ift strze tego, czego si po-
wierzono ober co ci powierzono. Vertraut f. bef.

ertrauen, n. (bag) ufno, ufanie (w Bogu),
zaufanie, pewna nadzieja, otucha; 2) —,

powie-
rzenie czego.
er t r a ner ii, v. a. na aobie przepdzi.
erträufeln, v. a. da wykapa, wykropi.
er trau lid), adj. poufay, adv. poufale.

ertraulidhfeit, f. (bie) poufao, zayo.
erträumen, v. a. przemarzy, przedrzyma, zba-
amuci, przespa, g. S3, czas.

er traut, powierzony, zwierzony; 2) — , adj.
poufay, zayy; obeznany, oswojony, g. S3, ze
wszystkiemi umiejtnociami, Koczu.

©id) bertraut mad)cn wda si w poufao z
kim, oswoi si, g. S3, z zimnem, cf. spoufali si.
crtraute, m. (ber) z»ufnik, powiernik, (a); cf.

wiemik. Gr. zrobiem ci wiernikiem serca

mojego, Oodebski. Gr. Prokopowicz by
zaufnikiem i pomocnikiem Piotra W., L. im
Gr. cf. Gr. Caulaincourt powiernik Napoleona
rozsta si z tym wiatem, (a); cf. zaufaniec,

g. ca, F. W.
krtreib, ni. g. S3. 3citbeitrcib, rozrywka,
ci treiben, v. irr. a., Imperf. id) —, er bertrieb,

Conj. bafj id) — , er bertriebe, Part. Prt. bertrieben,

= burd) geroaltfame ffltittel entfernen, g. S3. Stäubet,

wypdzi, wygna, rozpdzi, zgania, wystra-
szy-, wytraci, wygubi, wyrugowa, wyparo-
wa, wysadzi, rozbi.
Den geinb bertreiben wyparowa nieprzyja-

ciela, (a), ©emalt mit ©etualt vertreiben gwat
gwatem odeprze, (a). Sßargen bertreiben zatra-

ci brodawki.
Sßaaren bertreiben, abfetjen, towary rozprzeda,

odbyt mie, pokup mie na towary, zbywa
towary. Gincn au6 feinem ©utc bertreiben, bibl.,

wycisn kogo z wasnoci i cf. wysadzi z

majtku; cl. wyrugowa, wyparowa, wy-
gnie; cf. wyrzuci kogo ze swojej wsi. Die

WefdjiDUlft bcricibcn puchlin spdzi. Die gurd)t

bcitrcibcn boja odpdzi. Die SBürmer bertreiben
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robaki spdzi, wypdzi, umorzy. Ungejiefer

bertreiben wytraci robactwo.
(Sin Sieber bevtreiben frebr wypdzi, SBarfcft.,

cf. oddali, umorzy, traci, dopomódz od febry
ober frebry, wyleczy febr. 6$. Pielg. ©. 79
nigdy nie naley febry traci, póki pi albo

sze razy niewytrzsie, inaczej w inna nie-

bezpieczniejsza chorob wpdzi mona sabego.
Den SRuthroilligen bertreiben oduczy kogo swa-
woli. Die 3cit bertreiben czas przepdzi. Ginem
bie lange SBeile bertreiben odpdzi komu nudy.
(Sieh bie lange SBeile bertreiben bawi si, zabawi
si. Sr. Drabr. schodzili si, nie eby im czas
zszed, ale eby suchali sowa Boego. (Sr

fbirb bertrieben roerben wypdz go.

Vertreiben, n. (baö) bie Vertreibung, wypdzenie,
odpdzenie, wygnanie, rozpdzenie; wygubie-
nie, zaguba, 3. S3, zaguba wyrzutu, DD.; cf.

zganianie brodawek, L.

Vertreten, v. irr. a. m. h., Prs. ich bertrete, bu ber*

trittft, er bertritt, Imperf. id) — , er bertrat, Conj.

bafj id) —, er bertrate, Imperat. bertritt, Part. Prt.

bertreten, burd) einen bofen Jritt berletjen, nadwer-y sobie stpajc, 3. S3, nog, naruszy zym
stpieniem; cf. le stpi.

2) — , bor etroaS treten unb baburrf) ben 3ugang
hinbern, zastpi, 3. 23. drog, aud) zatratowa,
SBarfd). ginem ben SBeg — zastpi, zabiec dro-

g komu. G| zajeda swoich eby si wra-
cali, nic niepomoglo wszyscy uciekali, PK. 214.

3) — , beralt., burd) treten berberben, f. jertreten,

zdepta, stratowa, przydepta, podepta, za-
depta.

4) — , an eines anbern ©telle treten, zastpi,
zastpowa) cf. broni kogo.

(Sr, einen bei Semanben bertreten zastpi kogo
przed kim aud) u kogo, zastpi czyje miejsce.
(Sr. bertritt bu mid), bibl. zastp sam sug twego
ku dobremu, przyczyniaj si za mn.

V ertreten, n. (baS) bie Vertretung, zastpienie, za-
stpstwo.

Vertreter, m. (bert zastpca.
Vertrieb, m. (ber) przeda, odchód, g. u, odbyt,

g. u, cf. pokup, g. u.

Vertrieben f. bertreiben, wygnany, wypdzony,
wywoany, wyojczyniony, wyforowany. (Sr.

fora Adamie fora z tak rozkosznego dwora,
eig. bon Slbam, a!8 er aue bem Varabiefe bertriebeu

rourbe, unb bann rourbe e8 auf einen ^Magnaten an=

geroanbt. (Sj. bertriebener Scebei mga od pro-

mieni sonecznych rozpdzona. Der Vertriebene

wygnaniec.
Vertrinfen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er ber*

tranf, Conj. bafj id) — , er bertrante, Imperat. ber«

trinfe, Part. Praet. bertrunfen, przepi.
(Sj. ©eine ©rillen bertrinfen frasunek swój topi

w winie; cf. ©pricfjn). dobry trunek na frasu-
nek; cf. smutek zala. 2) na piciu przepdzi.

Vertrinfen, n. (ba§) przepicie.

Vertrodnen, v. n. m. f. wyschn, oschn, u-
schn, usycha.

(Sj. Die SBaffer fmb bertrocfnet oschy ober wy-
schy wody. (Sj. meine Ärdftc finb bertrocfnet wy-
scha moc moja aud) siy moje wyschy. (Sj.

Setrübter Sftuth bertrocfnet ba6 ©ebein, ©pr. ©al.
17, 22, duch sfrasowany wysusza koci ober
szpik w kociach (f. bertrocfnen laffen).

Vertrodnen/ n. (ba%) uschnienie, wyschnienie,
wyschnicie.

Vertrocfnet uschy, wyschy.
Vertrobeln, v. a. przetagnetowa, jak stare graty

Ober rupieci za bezcen przedawa; 2) —
, prze-

balamuci, zmarnowa (czas).

Vertröften, v. a. m. I), na inszy czas odkada,
pociech zbywa, SBarfd).; cf. odsyano do dal-

szego czasu, Krs. pp. 407; cf. obietnicami kogo
zbywa, pociesza kogo; cf. cieszy, zbywa

kogo obietnic, czyni komu nadziej ober o-

tuch.
(Sinen auf etrcaS berrrofren odkazywa kogo na

co, zbywajc go pociech. (Sinen auf SHovgen

bertroften na jutrzejszy dzie obiecywa, do ju-

tra prosi o cierpliwo, do jutra obietnic po-

cieszy.
Vertröftung, f. (bie) pociecha, proba o cierpli-

wo, zbywanie kogo obietnicami, nadziej.
Vertufd)en, v. a. zatrze, zatuszowa, zatai, o-

krywa, przytumi, osania, zamydli.
Vertufcbung, f. (bie) zatajenie, przytumienie,

przyduszenie.

Verübeln, v. a. za ze komu mie, za ze bra,
wzi, poczyta; cf. przewrotnie bra; 'ßf.

wszak tych sów nie bdziesz bra przewrotnie
SBarfd).

Verüben, v. a. = eine bofe 3.h]at begeben zbroi,
dopuci si czego, zrzdzi, popeni, zdziaa,
splata co, przewini, sfiglowa; 3. S3, kradzie
zrzdzi, (a).

Vevunehren, v. a. fd)änben, entehren zely, zesro-
moci, zhabi, znieway; cf. zeszpeci,
splugawi, upodli, B.; dyshonorowa, splami.
Verunehrt, zelony.

Verunehrung, j', (bie) bie Gntehrung zelenie,
zhabienie, zniewaenie, zasromocenie.

SB er uneinig en, v. a. entjrbeien poróni, pokóci,
rozdwoi, powadzi, ko rzuci midzy —

.

Veruneinigung, f. (bie) porónienie.
Verunglimpfen, v. a. fd)impfen, fchmihen, berleum»

ben, laftern obrazi, osawi, spotwarzy, obmó-
wi, ogada, oczerni.

Verunglimpfung, f. (bie) osawienie, potwarz,
uwaczanie (komu).

Verunglücfen, v. n. m. f. fehr unglücklich roerben

nieszczliwym si sta, mie nieszczcie ober

przypadek fatalny, wpa w nieszczcie,
przyj do nieszczcia, zgin; cf. mifjlingetl

nieuda si, nieudarzy si aud) niezdarzy si,
3. S3, ciasto, chleb, SBarfd). Verunglücft, Part.
nieszczliwy.

Verunreinigen, v. a., unrein machen zanieczy-
szcza, 3. S. powietrze; cf. splugawi, po ka-
la, powala, splami, skazi, zarazi anftecfen.

©id) berunreinigen zmaza sie, Daniel 1, 8. DaS
jpeiligthum berunreinigen splugawi witnic ober
ebler wityni znieway» cf. zapaskudzi.

Verunreinigt, Part. zanieczyszczony, pokalany,
cf. 8plugawiony.

Verunreinigung, f. (bie) zanieczyszczenie, splu-
gawienie, pokalanie.

V er unruhig en, v. a. unruhig machen, beunruhigen,
niepokoi, SB3. nabawi kogo niepokoju ober
niepokojem, zrobi niespokojnym, nieda po-
koju, spokojno czyj naruszy, uniespokoi,
zawichrzy, turbowa, zakóci.

Verunruhtgung, i. [bie] nabawienie niepokoju.
Verunftalten, v. a. oszpeci, 3. S3, ospa tego
chopaczka oszpecia, SBarfd).; rozksztaci ober
zeszpeci, obezecni, SBarfd).

SBerunftaltung, f. (bie) oszpecenie.
Veruntreuen, v. a. przeniewierzy si komu w

czem, oszuka kogo, okra.
Veruntreuung, f. (bie) przeniewierzenie.
Verun3ieren, v. a. oszpeci.
VeiUl'fachen, v. a. sprawi, by przyczyn, po-
wodem. fSr hat mir einen grofjen Verluft berurfad)t

do wielkiej straty przyprowadzi mi, 9tS. (Sr.

czucia czyli odmiany sprawione (beroirft) w
duszy przez dziaanie zewntrzne jestestw na
zmysy, cf. zrzdzi, spowodowa, sprowadzi.
@inem summer berurfachen nabawi kogo ko-
potu.

V eruvtheilen, v. a. osdzi, skaza na co, pot-
pi sdem, ^przesdzi, J. Koch. 3um ©fyroert
berurtfjeilen na stracenie mieczem skaza ober
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skaza pod miecz, osadzi kogo miecza go-
dnym. Na koszta sdowe skaza, 91S.

Skrurtheilt przesdzonj-. 55er SBerurtheiltc ift hin»

gerichtet roorbcn skazany mier poniós, Bohusz.
(Jr. na ponoszenie i zwrot kosztów osadzony,
9tS.

Serartheilung, f. (bie) skazanie. — 311111 Sobc
skazanie na kar mierci, Bohusz.

Serbielfciltigcn, v. a. 'powieli, L.; pomnoy,
(kilkakrotnie) rozmnoy, powikszy, przy-
czyni, ©id) — rozmnoy si.

Sßerbielfältigung, f. (bie) pomnoenie.
Säerbollfommneii, v. a. W3'doskonall. ©id) —
(wy)doskonali si.

SSerbolirommnutig, f. (bie) wydoskonalenie.
SJerbollfiänbigeii, v. a. udokladni, I.., uzupe-
ni co, dopeni czego czem.

SBeiPOllfhinbigung, f. (bie) udokadnienie. Gj. udo-
kadnienie pocztkowych Pisarzy historyi Pol-
skiej, (a). — ber Segitimation uzupenienie legi-

tymacyi, 91©.

SSerbortheilcn f. = iibeioortheilcn , v. a. oszuka,
skrzywdzi.

82 et ID a cl) en, v. a. in. h. przeczuwa, nie pój
spa, czuwa przez czas niejaki. Gj. Calute-
k noc przeczuwaem, SBarfd).

SJermachfeu, v. irr. n. 111.
f.,

Prs. ich berroachfe, bu

oerroiüchfcfi, er ocrti>ad)fr, Imperf. id) — , er bertwid)8,

Conj. bafj id) — , er berroücbfc, Imper. berroachfe,

Part. Praet. bcrroacbfen, = gultiacbfeii, 3ii[ammen=

roachfen, 3. S3, eine Slarbe, zarosn, zaró, za-
rasta, in eincinber roachfen zró sie.

2) — , fid) berroad)fen ; ungeflalt foad)fen garbacie,
skolawie, nieksztatnie ober nieforemnie ro-

sn, zarosn, pozarasta.
X>ie S3lattergruben, Starben bcrroacbfen dziobato,

doki ospy, blizny pozarastaj, gin. (9)cit $Mciid)t,

llntrant) Dertoachfen zarosy,
©in 8krlr>ad)fener uomny, garbaty, kolawy, nie-

dony; cf. L. krzesowaty. gin berfoachfener

SÖCUini kolawe drzewo.
3) v. a. ein Äleib rerroachfen wyró, wyrosn
z czego; cf. au8rnad)fen.

83 er ma hien, v. a., an einem fiebern Ort aiifjer ber

©efahr beö äserlufieS nnb ber 23efd)ä'&igiiiig fetten ober

aufbehalten, rooburch e6 fid) bon »beroahren« unter*

fdjeibet schowa, zachowa. Sein ®elb — pie-

nidze schowa-.
2) — , burd) mijjeve ©icherheitsmittel bor ber ®e=

fahr beS »erlufleS ober ber S3efchäbigung fid)ern,

opatrzy (dla zabezpieczenia), zachowa, obwa-
rowa.

3) — , fid) bor etiune berroahren, ta ben Stechten:

fleh ober feine Stechte in Sicherheit 311 fefcen fudjen,

warowa sobie, ostrzedz sobie, zastrzedz so-

bie, zastrzega sobie, zabezpieczy sobie prawo.
Gr. grobl jak najgruntowniej opatrzy, Krs.

PP. 3eitionbem etroae 311 berroahren geben da co pod
stra czyj, da komu co do schowania; cf.

pod zabezpieczenie komu co zostawi. Sr.

Wszystkie akta pozostae — pod zabezpiecze-
nie Maryannie zostawi, 9iS.

©id) bor ber Äälte bcrmabrcn zabezpieczy si od
r.imna, obwarowa si Ober opatrzy si prze-
ciw zimnu. ä)iit 8Bad)e berrooijrcn osadzi stra-; cf. obwarowa, zabezpieczy stra.

SSerroahrlid), adv. in Skirbahrung, w schowaniu,
w depozycie, depozytalnie.

SJ e r ro a r) v

t

, Part. schowany; roohl berroahrt dobrze
schowany, dobrze opatrzony.

83 ermahn off 11, v. a. auts 9Jcanget ber Sliiffldjt unb

Slufmerlfainreit unbollfonimcii mcrben laffen; ingleidjen

unad)tfam mit ettuaö umgeben, fo ba9 babtird) ein

©d)abcn cntftfl), zaniedba, zaniecha, niepilno-

wa, niechroni, niedbae strzedz, popsu. Sr.

niaka zaniedbaa dziecko, SSarfd). ©ein .jjcrj

berroatalofen zaniedba, niepttnowa serca »wego.

Sierronf)rIofet zaniedbany. (Jr. Instytut moralnie
zaniedbanych dzieci, (a).

SBerlrmhrlofliug, f.(bie) zaniedbanie, niedbalstwo.
SJ er lv al) 1 ung, f. (bit) "schowanie, zachowanie,
obwarowanie, cf. areszt.

2) — , zastrzeenie, protestacya.
3n — geben da komu co na schowanie ober

do schowania, da komu co pod stra. 3n —
nehmen wzi co na schowanie ober do scho-
wania.

äSeirmabrungöinittel, n. (ba8) prezerwatywa, za-
chowawczy rodek, lekarstwo na ochronienie
zdrowia, zapobiegawczy rodek, ilticf) ochron-
ny rodek, 8B3.

SJtrtaaifen, v. n. 111. f., osierocie.
5Berroaifet, osierociay, osierocony.
Vermalten, v. a. zawiadowa, zarzdza czm,
mie w zarzdzie, sprawowa, «szafowa,
wzi w zarzdzanie, Bohusz. j)ie ©aframentc
berroaltetl szafowa sakramentami, Darnin-. 432.

Slemter berroalten urzdy piastowa, Krs. X. 89.

urzd sprawowa, peni.
JSertacilter, m. (ber) (za)rzdzca, administrator,

zawiadowca, cf. ekonum, 'szafarz, komisarz.
Gr. ojciec jest rzdzc dóbr osobistj'ch swoich
maoletnich dzieci, Bhsz. §. 3S9.

SJerroaltlllig, f. (bie) zarzdzanie, zawiadowanie
czem, zarzd, 3 S3, kocioa, L., szafunek, 3.

S3, funduszów, (a). 3Me 3tifti3bcrroaltutig szafu-
nek sprawiedliwoci, (a). — eilieö Slmteö spra-
wowanie urzdu.

SSerroanbelu, przemieni, przemienia, obróci
w co, przeksztaltowa, zamieni, przeistoczy,
przeobrazi, *przewierzgn, przedziala, *prze-
dziergn si, Knia ni n; przeinaczy. Gr.

in ein ä)cäbd)en berluanbeln przedziewcz3', L.
5Da8 SSaffer in S3lut berroanöeln obróci and) prze-
mieni wod w krew. SSir roerben alle berroan=

belt wszyscy przemienieni bdziemy.
2Me ^>ejen berroanbcln i()re ©eftalt czarownice

obracaj sw posta na nice, PK. 368.

SJeiroanbelung, f. (bie) przemienienie, przemiana,
zamiana, przeobraenie, przeistoczenie, przeina-
czenie. <Die— im heiligen Slbcnbmahle przeistocze-
nie w wieczerzy paskiej.

SSerroanbt, Part. f. oerroenben; 2) adj. spokrew-
niony, powinowaty.

SBerroanbte, m. (ber) krewny, pokrewny, krew-
niak; koligat; — f. [bie] krewna, krewniaczka.

SSernjanbtfcrjaftlid) krewieski, powinowaty.
SJertoanbifehcift, f. (bie) pokrewiestwo, powi-
nowactwo, cf. styczno, f. 3" — treten wej
w pokrewiestwo, spowinowaci sie.

iBertoarnen, v. a. przestrzega, ostrzega flebe

roarnen.

SJerroartUing, f. (bie) przestroga, awizacya, ffi©.

SBerroafchen, v. irr. a., Prs. id) beiroafche, bu ber»

rocifchefr, er berfoafd)t, Imperf. id) — , er berroufd),

Conj. bafj id) — , er berroüfdje, Imper. berroafd)c,

Part. Prt. bern)afd)cn zmy, wymy, przemy.
2) wypotrzebowa na mycie, pranie.

SSerluäffern, v. a., aüjufehr mäffcni/ bureb afl3tibies

leö SBäffem berberben pi zemoczy , nadmoczy,
moczeniem popsu, w nadmiar moczy, — wo-
d nawily, — zwilgoci.

Sicrtueben, v. a. wytka, zetka, np. wszystkf
przdz; mit cttoaö — , wetkaj przeplata,
zwiza fig.

Gj. bie 3eit bermebt ben SJerfanb mit ber $fjor=

heit czas rozum gupstwem przegradza, Dm.
4(J, wiatoci ciemnoty —

.

2Jermed)feln, v. a., ein Ding für ba8 anbere geben

ober nehmen, zmieni, zmienia, mienic, wy-
mieni co.

2) — , ano ©erfeben ober Uiilr>iffcnheit bertaufdjen,

miesza, konfundowat-, pomiesza, od—,przemie-
ni. (Sr. bab 3eitlid)e mit bem eiioigeti berrocd)fcln prze-
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nie si do wiecznoci; cf. B. zamieni do-

czesne ycie z wiecznem, doczesno za wie-
czno, (fin Äinö berroedifeln podrzuci dzieci,

beffer odmieni, benn podrzuci ift eig. unterfd)ie*

ben. gj. Autora tego nietrzeba miesza z kre-
wnym jego —, L. im Gr.

SSerroechfelt odmieniony, zamieniony.
a?er»ed)feltilig, f. (bie) zamian, g. u. zamiana.

SServoegen, adj., übertrieben türm, zbyt miay,
zuchway, odwany, hazardujcy. 2) — , adv.
zbyt miele, odwanie, zuchwale. Sin berroege=

ner SJknfch miaek, zuch, g. a. gin berroegene

SRebe zuchwaa mowa.
SBerrpegenbeit, f. [bie] (zbytnia) miao, ha-

zardowanie, odwaga, zuchwao, zuchwalstwo.
SRerroefjen, v. a. rozwia, rozdmuchn, rozpró-
szy; berroebet bom SBinbe rozwiany od wiatru.

SSerroehen n. (bag) rozwianie.

SSerroefjren, v. a., mit ©eroalt [)inbern, bafj etiuaö

nic)t getban roerbe, zabroni, zabrania, wzbra-
nia komu czego.

SBerroehren, n. (ba8) zabronienie, zabranianie.

SSerroeicben, v. a. m. h. unb n. ni. f.
przemiekczy,

przemiekna; cf. B. namoczy nadto, namokna
nadto; cf. w papk obróci.

SBerrceichlicften, v. a. zniewieciaym uczyni,
rozpieci (dzieci); 2] v. n. zniewiecie, ber=

roeid)lid)t zniewieciafy.
SBerroeigern, v. a. odmówi, odmawia, wzbra-
nia, nieprzyzwala, wzbrania sie czego.

SBerroeigert', nieprzyzwolony, odmówiony.
SBerroeigerung, f (bie) wzbranianie, odmówienie,
odmowa, niedopuszczanie.

SSeiroeilen, v. n. unb r. m. I). bawi, zabawi,
zatrzyma si; berroeile bich nici>t nie baw si.

SBerroeilen, n. (bag) bie SSerroeilung, f. bawienie,
zatrzymywanie si.

SJerroeinen, v. a. tri. h., fid) berroeinen zapaka
siej 2) — , w paczu przepdzi, gr,. bcrroeinte

Slugen haben oczy mie zapakane
f. oerroeint

spakany.
8Sertt)ei8,m. (ber) burka, bura, napominek, a-

cina, ajanka, przestroga, paternoster, strofo-

wanie, zgromienie, nagana.
Es. er befommt bafür einen beiben SBerroeig do-

stanie za to porzdn bur, (a).

SBerireifen, v. irr. a., Imperf. ich — , er berroieg,

Conj. bafj id) — , er berroiefe, Part. Prt. berluiefen,

= an einen aiibern Ort roeifen odsya kogo do-
kd.

2) — , wygna, wywoa, *banitowa; cf.

wyojczyni. 2n8 glenb berroeifen skaza na
wygnanie.

3) einem etroaS —, wymówi, burk ober aci-

n da komu, zgani co komu, naganie komu
co, wyrzuci co komu, strofowa, aja za co,

zgromi kogo, kapitu wytrze, natrze komu
uszu.

SJerroeifung, f. (bie) odsyanie, wywoanie.
SSerroelfen, v. n. m. f. zwidn, uwidn, wy-
widna. 35ag ©rag roirb berroelten zwidnie
trawa.

3?erroelfen, n. (bag) bie SBerroelfung zwidnienie.
SBerroelft, uwidy, zwidy.
SBerroenben, v. irr. a., Imperf. ich —, er berroanbte,

aud) berroenbete , Conj. bafj id) —, er berroenbete,

Part. Prt. berroanbt tober berroenbet, = roegroenben

odwróci.
2) — , auf einen ©egenftanb ber äkfchäftigtmg, ber

Bearbeitung roenben obróci, oy, j. 83. Sorg*

fait — starania dooy do czego.

3) — ,
fich für einen ober etroag berroenben wsta-

wia si do kogo za kim', przemówi 'za kim
do kogo, Pust.

äSerroenbung, f. (bie) nakad, oenie kosztów.
2) — , bie Sßermitteiung wstawieni« si, intere-

sowanie si. gj. stosujc si do wstawienia
si Biskupa Chemiskiego.

SSerroerfen, v. irr. a., Praes. id) bertoerfe, bu ber»

roirfft, er berroirft, Imperf. ich—, er berroarf, Conj.

bafj ich — , er berroürfe, Imper. beriuirf, Part. Prt.

berroorfen poroni, porzuci.

2) — , 016 v. irr. a. zarzuci gdzie; porzu-
ci t. j. nie uywa wicej, odrzuci, potpi,
gr. astrologia jak kunszt nieprawy, zuchway
od kocioa Boego potpiony, Krsk. uchyli;
gr. Pierwiastkowe dziay s uchylone, SR®.

3) — , beim SJcaurer, podrzuca dachówk, da-
chy, wapnem dach opatrzy aud) zarzuci, j. S3.

wapnem.
4) v. r. fid) — le rzuci, omyli si w rzu-

ceniu i (im iarienfbiel) le odrzuci. 25er $ifd)

hat fid) berroorfen, beffer geworfen stó si spaczy,
nakrzywi si.

Serroerflid), adj., roag für untauglid) erflart_ ju toer«

ben berbient, odrzutny, niegodny, to co nie war-
to schowania lub przyjcia, wyrzutkowy.

aSerroerfuug, f. (bie) odrzucenie.

Sserroefen, v. n. m. f. gni, Prs. gnij, zgni
Fut. zgnij, skazi si, bótwie, zhótwie; 2)—, v. a. berroalten zawiadywa, zarzdza.

SBerroefer, m. (ber) zawiadowca, rzdca, admini-
strator. 2) — , namiestnik, wikary, zastpca.

SSerroeSIid), adj. *skazitelny, zgniliznie podlegy.
2>ag SBerroe&lidje roirb anjieijen bie Unbertoeglicifeit

co jest skazitelnego przyoblecze nieskazitel-

no.
Skrroeglichfeit, f. (fcie) *skazitelno, podleganie

psuciu si.
SSerroefuug, f. (bie) skaenie; 2)—, zawiadywa-

nie, zarzdzanie.
Serroetten, v. a. in einer SBette berlieren zakadem
ryzykowa, idc o zakad przegra, — straci;
zaoy si o co eigentlich roetten.

SSerroettert, adj. djabelny, djabelski, przeklty,
fatalny, nieszczsny.

SSerroichen, part. bom ungebr. berroeid)en przeszy,
ubiegy, gj. w ubiegych 4 latach, (a); w ro-
ku ominionym, S3r. Sitth.

SSertnicfeln, v. a. zawika, uwika, zaplta,
umota, L- ©ich — , zaplta si. (Sinen in

etroag — , wplta kogo do czego.
SSerroicfelt, zawikany, zawiy.
SSermictelung, f. (bie) zawikanie, zapltanie.
SSerroiegen, v. irr. a. m. (>, Prs. ich berroiege, Im-

perf. id) — , er berroog, Conj. bafj id) — , er ber«

rooge, Imper. berroiege, Part. prt. berroogen prze-
way, odway beffer berrodgen.

S3erroiefeue, m. (ber) wygnany, wygnaniec, *wy-
wieceniec, g. c.

SSerroilbern, v. n. m. f. dzicze, zdzicze, Lenie,
cf. zaró, chwacie; zwydrze, L.

ÜBerroilbert zdziczay.
SSerroilberuno;, f (bie) zdziczenie, wyrodnienie,

f.
augarten.

SSerroilligen, v. a.
f. bemiöigen pozwoli', zezwo-

li na co, pozwala, zezwala.
SBerroilligung, f. (bie) zezwolenie, pozwolenie.
Berroinben, v. irr. a., imperf.- id) — , er bermanb,

Conj. bafj id) — , er berroanbe, Part. prt. berroun»

ben = berfled)ten/ przewija, przeplata.
2) — , überfteben, berfd)_merjen zwyciy, otrz-
sn si, odmuchn si; przebole, pokn,
eig. einfchlmfen; przekn, strawi, zgry.

g*. er ijat ben ©erluft, ben ©chaben nod) nicht

berrounben, fid) nod)_ nicht babon erholet jeszcze nie

zapomnia o stracie, jeszcze tego nieprzebola.
gr. er roirb eg fobalb nicht berroinben niezapomni
tak prdko o tem, niestrawi tego tak prdko.

SSerroirfen, v. a., tia6 Sföehl jum Äneten berbrauebenmk na ciasto wypotrzebowa, miesi, zmie-
si, rozczynia, zaczynia;
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2) berroirfen, begeben, berbrechen zarobi na co,

zasuy na co, podpada czemu ,
przewini,

wykroczy.
3) — , fid) burd) ein 85erbred)en urn etroaS ©ute8

bringen, pozbawi sie czego. Gr. bu f>aft ba6 Scbeu

Dcririrft pozbawie si tym czynem ycia, spro-
wadzi sobie utrat czego.

SBerroirflichen, v. a. urzeczywistni, urzeczywi-
ci, — szcza, ©id) — , ici si, zici si.

SSerroirflichung, f. (bie) urzeczywistnienie.
2? er lo irren, v. reg. tiub irr. a., Part. Prt. bcrtoint

unb (gen>. adj.) berroorren konfundowa, miesza,
pomiesza, pokóci, poplta, zmci, zawie-
ruszy, zawraca, poprzewraca, przekrci,
zagmatwa, zabaamuci, zawikta.

Gr. o ty co gowy pozawraca umia, Krsk.
o bu ber bu bie Äöbfe ju bermirren berftanbeft. 35ie

©rbrift bermirren przekrca pismo. Den Äobf,
bie Sinne bermirren pomiesza gow, zmysy.
3)ci8 ©am bermirren poplta przdz.
Semanben bermtrrt (nicht bermorren) machen skon-

fundowa kogo, ohlka kogo, zawieruszy
komu gow, aud) zakrci, zmci komu gow.

SJertoirrer, m. (ber) wichrzyciel, burzyciel, sza-
awia, szaaput, burda, zawierucha.

SBermirrt, zmcony, skonfundowany.
SJermirrtheit, f. (bie) zabaamucenie, roztrze-

panie.

SSermirrung, f. (bie) niead, m. g. u, konfuzya,
zamieszanie, mieszanina, zamt, pomcenie,
zawierucha, zawichrzenie. Gj. bie — beS SBtt*

ftanbeo pomiszanie rozumu , mt w gowie,
bd w gowie. @*. biel — anrichten wiele chmie-
lu narobi, L., cf. ambaras, cf. browar.

SJtitten unter biefer SJerroirrung, w ród tego po-
wszechnego odmtu, SP.

SBermirthfchaften, v. a. przegospodarowa.
äJerroifchen, v. a. rozmaza, rozetrze; zamaza,
wymaza, zaciera, j. 8. prawd, Budny.

SBerroit tern, v. n. m. f. zwietrze, spowietrze,
spróchnie, cf. strawionym by przez wpyw
powietrza, ubywa go przez powietrze.

SSertbittroen, v. n. owdowie.
85ermittmet, owdowiay, owdowiaa. <Die b—te

91. wdowa po N.

SBerroogen zbyt miay, miaek, g. ka, zbyt
odwany.

*S5ermohnen, v . a. mieszkaniem ruinowa. Gr.

domy nadwery w których mieszkaj, Krs.
pp.

;
137.

Sermóhnen, v . a. zbaamuci, znarowi , le
przyzwyczai, zepsu, auch *znaoy ober *zna-
ogowa, SBarfd). ?; rozpieci, (dzieci) rozpso-
va. Gr. baS berroöhnte Sluge znarowione oko,
Trb. Hin bertr»ör)ntc6 Äinb znaoone dzieci,

äßarfd).? G*. pena pretensji nóka rzadkiej
cienkoci poczochami zagranicznemi znaiowio-
n (a).

JBermbhnung, f. (bie) ze przyzwyczajenie, zna-
rowienie, zepsucie, *znaoenie.

35ermorfen, Part. odrzucony, zarzucony, adj.
pody, nikczemny, wszeteczny, niegodziwy.
Gj. Spada maska, a zdrajca, co pod ni prze-
bywa, tm jeszcze wszeieczniejszy, im duej
by tajny, Krs. ©at. 2.

SBermorfcnhelt, f. (bie) niegodziwo, podo.
Serroorren, Part. zawikany; adj. zawiy, po-

mieszany, zagmatwany,
f.

bermirren.

fijerroorrenhett, f. (bie) pomiszanie, zawikiauie,
mieszanina, gmatwanina, L. im Gr.

ßermühleil, v. a. rozry; porozrzuca.
85ermunbbar, mogcy by ranionym.
85ermunben, v. a. rani, zrani, kaleczy. @r.

wy co sowem, co piórem umiecie kaleczy,
Krs.
85ern>unbct, raniony, ranny. Gr. töblid) berlbimbet

miertelnie raniony.

i Serrounbern, v. a. zadziwi, zadziwia; zdzi-
wi. 2) —, fid) über etma8 berrounbern dziwi
ei, dziwowa si czemu.

SJermunberung, f. (bie) dziwowanie si, podziw;
in — fetjen w podziwienie wprawi, zadziwia.

85ermunberungomüibig, adj. berounberungSrourbig
podziwieuia godzien ober — godny, a. e.

2> er lb unb et ranny, raniony.

85 er re unb ting. f. (bie) zranienie.

S5ermünfd)en, v. a. m.r). przekl, przeklina,
le yczy, zorzeczy komu. 2) zakl.

S5erlbünfd)t, przeklty, fatalny, cf. optany. Gr.

o optana sprawo! Dambr. 333. 2) zaklty
np. zamek.

Bermiinfchung. f. (bie) zorzeczenie, przeklcie,
przeklinanie; przeklctwo.

85erroiivjen, v. a. nadto korzeniami zaprawi.
85 er tu üft en, v. a. (s)pustoszy, (z)niszczy.
85ermüfter, m. (ber) pustoszyciel, g. a.

85ermtiftung, f. (bie) spustoszenie, zniszczenie.
S5erjagen, v. n. ni. h. truchle, rozpacza, trwo-y sob, serce traci.

85 er jagt tchórzliwy, trwoliwy, zatrwoony, ho-
jaliwy, lkliwy; upady na duchu, (a) zwt-
piay

SSerjagtheit, f. (bie) tchórzliwo, zatrwoenie,
zwtpiao.

35erjagung, f. (bie) truchlenie, rozpaczanie, za-

trwoenie.
85 erzählen, v. a., ani haufigften al8 v. r. ftch —

przeliczy si, pomyli si w -liczeniu, przera-
chowa si.

S5erjafjnen, v. a. zbami opatrzy, zby da w
czem, zbkowa.

2) — , v. n. zby dosta, wyrzyna si o z-
bach.

S5eijapfen, v. a. szynkowa (na kwarty)» 2) —
SJauholjer berufen, wci drzewo, L.; zaczopo-
wa, czop zapuci, czopami spoi, L.*

SSerjabfung, f. (bie) wyszynk; 2) zaczopowanie.
85er jappeln, v. n. ni. I). wycieczy si drganiem,
natrzepota si, nadrga si.

SScrjórteln, v. a. zdelikatni, udelikatni, DD.,
rozpieci, delikaci, udelikaci. ©ich ocrjditcin

zdelikatnie, zniewiescie. Cr. inni co nader
ciepo trzymaj dzieci, rozczulajc zbytecznie
powszechne ciaa okrycie, DD.

85 er zarte It, rozpieszczony, papinkowaty.
Verzärtelung, f. (bie) rozpieszczenie.

85erjäunen, v. a. opoci, potem ogrodzi, zagro-
dzi, ogrodzi, oparkani. zaparkani.

85eijäunt, opocony, ogrodzony.
85erjäunuug, f. (bie) opocenie, oparkanienie, za-

groda.

85erjaufen, v. a. rozczochra.
SJerjechen, v. a. przehula, przepi, strawi na

pijatyce, przebirbantowa (birbante a. b. 3taI.W.)
85erjehenten, v. a. dziesicin z czego dawa,
— opaca.

S5erzehnfad)en, v . a. w dziesicioro ( dziesicior-
nasób) powikszy, odda.

85eij ehren, v. a. przetrawi, strawi, przeje,
wytrawi; zniszczy, roztoczy bon JBÜMiew.
Gv Daß %cüa I)at e8 begehrt popali ogie po-
erajcy, trawicy. 85or summer begehrt mer«

ben zagry si, zamartwi si.
ßerjehrev, m. (ber) poerca, erca, pochtoni-

ciel.

Qi c r 3 e O r u n o , f. (bie) trawienie, strawienie, wy-
potrzebowanie.

85erjeid)nen, v. a., fel)l, falfd) zeichnen, le naryso-
wa, omyli si w rysunku. 2) — , nieberfchreU

ben, aufzeichnen spisa, naznaczy, napisa, za-

pisa;, zanotowa.
S5eijeid)nifj, n. (ba6) spis, g. u, cf. specyfikacya,

dezygnacya, (a); konzygnacya towaru, 8l©.j cf.

rejestr. G v
. dezygnacya oddanych do rewizyi
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rachunków, (a); cf. wykaz; 3. S3, mia zawsze
wykaz urzdów wakujcych, (a); cf. dziennik;

3. S3, prowadzir dokadny dziennik majcych
i niemajcych laski; ministrów, (a). §£. Spis
akt pozostaych sporzdzi, RS. cf. inwentarz
sporzdzi.

Serjeicftnung, f. (bic) spisanie, specyfikacya, aud)

spis, g. u. äßj.

Sei je i ben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —, er —
Sieh, Conj. bafj ich — , er -jtehe, Part. Pre. —sie*

ben, einem erroci§ — ,
przebaczy, wybaczy, da-

rowa, odpuci, gj. beleihe mir bie berborgenen

gehler od tajemnych wystpków oczy mi ob.

odpu mi kryjome zoci ober grzechy.
S3er jeihlich', adj. przebaczalny, do przebaczenia,

SB3., przebaczny, L.; przebaczliwy, darowny,
mogcy by odpuszczonym, wybaczonym, L.
68 ift berjeihlid) zgani mu tego niemona.

SSerjeihlicbfeit, f. (bie) przebaczalno, przeba-
czno, przebaczliwo.

öerjeihnng, f. (bie) przebaczenie, odpuszczenie,
darowanie, wybaczenie. Um — bitten przepro-
si, prze prasza.

SSerjerren, v. a. potarga, krzywi, przewraca,
przekrci, oszpeci krzywieniem.

SJcrjerrung, f. (bie) potarganie, przekrcenie,
wykrzywianie, 3. S3, ust; cf. wykwinty, gry-
masy dziwaczne, fochy.

SSerjettelH, V. a. potyra, uroni, zarzuci, po-
rozrzuca, porozprasza.

SSersicht, f. (bie) zrzeczenie si. 6$. — roorauf

thun, leiften zrzec si czego, cf. poegna si
z ezm, 3. S3, przyjdzie si poegna z t
sumka.

S3er3ichten, v. n. m. h. auf etroaS — zrzec si
czego, zrzeka si.

SJersicbtleiftung, f. (bie) zrzeczenie si.
SSei'siehen, v. irr. a. tn. i)., Imperf. ich — , er —

30g, Conj. bajj id) — , ei
—

söge-, Imper. - siebe

alt. berjeucb, Part. Praet. —sogen = falfd) sieben,

einen faffdjen 3ug tf)un.

1) v. a. au6 ber gehörigen Sage sieben, beffen bö*

herer ©rab oerserren beifjt, ben Sftunb berjtefjen

wykrca, wykrzywia, przekrci gb, gb
sznurowa ober krzywi, rónie pociga, L.

al6 v. r. befonberg in geroiffen Spielen, im Schach*

fpiele, le cign, le pocign, rozwlec, za-

dziergna.
2) -, ein Äinb, e§ fehlerhaft erstehen le edu-

kowa, *le cign, psu, gorszy, zbyt po-

baa, rozpieci, rozpsowa.
II. v. r. in bie gerne sieben, roegsiehen, precz

wycign, daleko si wyprowadzi, oddali
si. "6*. bag ©emitter hat fid) belogen grzmot
oddali si. 2Me ©cfchroulft bezieht fid) puchlina

stcha, cf. rozej si, znika.
4) _, Q(g v. n. m. h, an einem Drte berharren,

ben man berlaffen roollte ober folite bawi si, za-

czeka; mitryc si, zwleka, ociga si,

zastanawia si, baamuci si.
Gr. id) fann nicht fo lange belieben nie bd ja

si tu bawi z tob, ja nie mog tak dlugp

czeka. ©Ott! bezeuch nicht Boe mój nieo-

mieszkiwaje; berjeud) nicht SBort 3U halten nie-

omieszkiwaj , ober nieodkadaj co Bogu lu-
bowa, odda ober uici, Sttein «jjerr *berseud)t

odwacza Pan mój z przyjciem.
Der .gierr *berseucb_t nid)t bie 83erheifjung nieo-

mieszkiwa Pan z obietnic.

83 er }i eben, n. I]ba8] rozwleczenie, ze wychowa-
nie, *zy cig, za edukacya, wykrzywienie,
zwoka.

SSerßier en, v. ozdobi, przyozdabia, przyozdo-

bi.
Skrsierung, f. (bie) przyozdobienie. 2) ozdoba

ob. Sßl. ozdoby. — eines 3immer8 ochedostwo

pokojowe, Bhsz.

Mrongoyius, Deutsch-Poln, Wörterbuch. 1. 2. Lief.

ffiersimmeril/ v. a. wycembrowa, zacembrowa.
SSersintien, v. a. m. h- wycynowa, DD.j cyn

obla, pobieli, pobiela.
©ersinnt, Pjart. cyn oblany; (S*. bersiimteS SSIect)

blacha pobielana.

S5ersinnung, f. (bit) pobielanie.

ffierstiifen, v. a. paci procent, prowizy opa-
ca.

©ich berjinfen procent przynosi (kapita).
SBerjinfting , f. (bie) opata procentu ,

— pro-
wizyi.

S3ei'3ogen, cf. beliehen zacigniony, zadziergniony;
rozpieszczony, le ober przewrotnie wychowa-
ny, 2) cyfrowaty.

SScrsogern, v. a., bie Slnfunft eineS 3Mnge8 aufhalten

zwleka, zwlóczy, odwóczy, opónia.
SSersogerung , f. (bie) odwoka ^ opónianie,
zwoka, zwóczenie, zwlekanie.

SSersoKen, v. a. clo od czego paci, opaca, za-
myci, zacli, L.j komor opaci (za jaki to-
war).

SSersucfem, v. a. nadto pocukrowa, przecukro-
' wa.

SJersudfung, f (bie) kurcz, drganie, zachwycenie,
konwulsya, strzykanie; cf. dygotki.

SSersug, m. (ber) odwoka, przewoka, odkad,
zwoka, odkadanie, odwlekanie , opónienie.
Dhtie — bez najmniejszego zatrzymania si,
Contr, niezwocznie.

83erjug6ginfen, PI. prowizyja z dugu zalegego,
cf. zaduona prowizyja.

S3 er streife In, v. n. m. h. , rozpacza, desperowa,
zdesperowa, zwtpi, powtpiewa. Sin feinem

Seben berjtueifeln o yciu powtpiewa, sam o
sobie powipi, beffer zwtpi

SSei'Slbeifelt, desperacki, zwtpiony, fatalny, nie-
szczsny, rozpaczajcy, 3. S3, kawaek, SBarfd).

SSerjroeiflung-, f. (bie) rozpacz, f, desperacyja.
3ur — bringen do rozpaczy przywie, w roz-
pacz wprawi. 2) u. [)offft, o SJcenfcf) ; bid) tiufcht

ba^ ©iflcf, bu jagft ihm nad), e8 flieht sunitf, ber*

jroeifelft bu, fo fommt c8 roieber. SBa8 nütst bir nun
ber ©ram, roa8 helfen Älagelieber? Sßie mad)'8 id)

beim, um frof) 511 fein? ©ei männlich, ftanbfyaft, aud)

ben Schein bon Ungebulb lafj nie erblicfen, fo fann

fleh Sitte© nod) 311 beiner Sßoblfahrt Ifchicfen fortuna
zawsze czowieka w najmilszych nadziejach
zawodzi, gdy jgoniemy, ucieka, gdymy^wt-
pili przychodzi. Nieszczliwym nic to nie

nada, w zych razach paka, narzeka, có im
wiec czyni wypada? By mnymi, cierpie,
czeka.

S3 e

r

5
ro eigen, fid) rozgazi si, rozradza si.

SSersmeigung, f. (bie) rozgazienie si.

SSersroergen, v. n. m. f.
skarowacie.

SSersmicfen, v. a. oskuba, oszczypywa, Ross.;
cf, Bohusz, skraca; cf. uci, utrci. 2) —

,

zakrzywi koniec godzia przebitego i znowu
ten koniec wbi.

SSersroiften, v. a. powani, poswarzy.
S3 e fen, f. SMnfel.

SJefifatorium, n. (ba6) wezykatorya, f.

S3efbcr, f. (bie) nieszpor, g. u.

S3efberbrot, n. (ba8) podwieczorek, g. rka.

S3efperglotfe, f. (bie) dzwon nieszporny.

SSefpern, v. n. m. f.
podwieczorek zje, podwie-

czorkowa.
SSefperbrebiger, m. (ber) nieszporny kaznodzieja,

Skfperbrebigt, f. (bie) nieszporne kazanie.

SJefberjeit, f. (bie) podwieczerze, czas podwie-
czorny.

83 eft, ad. f. feft.

SJefub, m. (ber) Wezuwiusz, g. a.

SS'eterinärfunbe, f. (bie) — febufe f. Shierarsnei*

funöe K. weterynarstwo, weterynarya, szkoa
weterynaryi.

55
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Scttcl, f. (bie) baba wszeteczna, CmvSoIu. baba

rekietnica sekutnica.

Setter, m. (brr) kuzyn, g. a. krewny jakikol-

wiek, jakoto stryj, wuj, brat stryjeczny, — cio-

teczny ober powinowaty, koligat, kady kre-
wny wyjwszy ojca, braa i szwagra.

Setterlid), adj. kuzyski , krewieski, kuz}--

nowski.
Better f d}Clf t, f- (bic) kuzynostwo, pobraiymstwo.
Seiiren, v. a, beunruhigen, äliühe nmehen, jum Sc*

ften haben, fdirauben, fefoeren, jergen, hubeln, neefen,

foppen, jnjacten, untergeben, drani, drwi z ko-
po, zwodzi, zawód czyni; *weksowa, na-

gaba, dokucza komu.
Serjrerei. Perilling, f. (bic) zwodzenie, zawód,

g. u.

Sejier, m. (ber) ein Staatsbeamter, ein 9)iinifter bei

ben Surfen Wezyr, g. a.

Sibriren, v. n. m. 1). drga.
Sibration, f. (bic) drganie, wibracja.
Si car, SicariuS, m. (ber) wikary, g. ego, namie-

stnik.

Sienriat, n. (ba6) wikaryat, g. u.

Sicetailjlcr, m. (ber) podkanelerzy, g. ego, wi-
cekanclerz, g. a.

Sicefonig, m. (ber) wicekról, g. a.

Sicebormunb, m. (ber) *zaopiekun, g. a. (010113.

protuteur, Bhsz.) beffer podopiekun, 9B$.

Sictualien, PI. ywno, wiktuay, 3Bj.

Sibimiren, v. a.~, gerid)tlid) bejcugen, bafj eine Slb=

fdjrift ober^Ueberfctmng mit bem Originale glcicrjtau-

tenb ober übeieinftimnicnb fei, widymowa, cf. le-

galizowa, powiadczy zgodno.
Siej), n (Daß) bydto, dobytek, g. tku; cf. Sr.=Soln.

l)5flid) ywizna; cf. Muff. Äafdjiibifct) unb and) in

einigen Soln. ©egenben skot, skotyna. Da6 liebe

— bydelko. Sin ©tiitf — bydle, g. ecia, P l.

bydlta, g. bydlt. Ueberrointerteö — przecho-
wek, bydto przezimowane. — fd)lad)ten bi
bydio, sziachtowa, SBarfd). 5ßie ba& — ad)ten

poczyta kogo bj-do kogo, mie kogo za by-
do. <Sid) bcö Sieben erbarmen mie na pieczy
ywot bydltka swego, zmiowa si nad by-
dlciem.

Sieijarflt, m. (ber) lekarz byda, B. ; konowat,
SBj-i cf. *b3dlny lekarz , L.; bydlcy lekarz.

SBarfd)

Sicf)bicb, m. (ber) zodziej bydlcy, zodziej
byda.

Siebbiebftahl, m. [beri bydokradztwo, KV., kra-
dzie byda.

Sief)futter, n. (ba8) obrok, pasza, pastwa dla
byda.

Siebgraö, n. f. ffiifpcngrae. ÄlcineS — f. Singer«

gras,

Si el) han bel, m. (ber) bandet bydem, handel by-
da, — bydlcy KV. — treiben bydem handlowa.

Siehhinbler, m . (ber) (kupiecj bydem handlu-
jcy, handlarz byda.

58ie'hhecrbe!, f. (bic) stado byda, trzoda byda,
[eijtereS trzoda braudit man befonberß and) ohne ben

3ufafc owiec uon ©dmfcii, bon (Bd)roeiiicn fagt man
lieber gromada , uon Sfcrbcn , ©iiifcn, Ärmlichen
stado koni, gsi etc.

Siehhirt, m . (ber) pastuch, pasterz od byda,
skotarz, (a).

25iebl)of, m (ber) obora.
Sichifd), adj bydlcy, bestyalski, bestliwyj bie»

bifd)e ffikfen , Sichheit bydlco, bestyalstwo,
bestiiwo. — adv. hydleco, po bydlcu.

Sicht ranrhe it, f. fbie] choroba bydlca.
«i c i) 111 ag b, f. (bie) dziewka od byda, dziewka

do krów, B.

Sichmai M, in. (ber) targ na bydo, jarmark na
bydo, jarmark bydlcy, — -hydelny.

25iebpad)t, f. (bie) pacht byda, dzierawa by-
dlana.

2? ieb Pachter, "». (ber) pachciarz (byda).
Sieb|'cud)e, f. (bic) pomór byda rogatego, (a);

cf. choroba zaraliwa pomidzy bydem roga-
tym, (a); cf. Li. *pomucha.

Siehftall, m. (ber) siajnia na hjdto, obora, chlew
bydlcy i ft Sr.=^)oln., bic £/od)polcn brauchen oblew
biofj nom ©chmeinftall.

SB i el) ft er ben, n. (bad) choroba pomorowa, (a); po-
morek, pomory na bydo, (a). Gr,. bydo u nas
biednie hodowane byo i z tej to przyczyn}'
panuj u nas tak czsto pomory na bydo, (a)

padanie byda cig. ber Siehfall.

Sicbftcuer, f. (bic) podatek od byda.
Siehtranf, di. [ber] napój dla byda.
Sichtriiiife, f. (bie) miejsce do pojenia bydta.

Sichtrciber, m. (ber) wolarz, hajduk, poganiacz.

Siehtrift, f. (bie) wygon, g. u, skotnik, g. a,

skntnica, L.

Siehlrcibc, f. (bie) pastwisko, pastewnik dla

bjda. Gr,. wypdzanie byda napastewniki (a).

SSielHUdjt, f.\(bic) chów byda, (a), hodowanie
bydta, owiec, koni etc.

Siei, adj. wiele, sia, duo, Gj. Waleczna nasza
piechota zabraa przeszo '2000 niewolników,
trzy dziaa, dwa sztandary i duo bagaów,
(a), cf. duo officerów, (a);

cf. mnogi, a, ie, liczny, niemalski, Sr.^olu.;
wieloliczny, Gr. mamy w wielolicznych dzie-
ach przepisy — , SP.;

cf. rzsisty. Gj. dano mu rzsiste oklaski,
(a); c. obfity.

Gj. fobicl tyle, tyloliczny; bici SSlotter gwat
lici, Aut.;
fiel lieber raczej j biel lüciiiger daleko mniej; 311

biel za wiele, nazbyt, nadto, nadmiar, nadmier-
nie. 3" bici fangen przessu si pokarmem,
1>D. Siel p biel a nazbyt.
Siei roerben rozmnoy si. Sllljubicl ift ungefunb
kiedy dosy, pocó nad to, L.; zbytek zdrowie
psuje, czego nadto, to i winie nieche; cf. to

za nadto dwa grzyby wr barszcz, SBarfd). S3kl=

d)cm biel befohlen roirb, bon bem mirb man biel for«

beru komu si wiele powierzono, wicej bd
chcie od niego, Sue. 12, 48. SJtod) einmal fo biel

drugie tyle, tyle drugie, jeszcze raz tyle ; (Jr.

Utworzy si tyle drugie brzmie nowych,
Szo po w ez.

Sic lar 111 ig, wieloramienny.
Sielartig, adj. wieloraki, mnogorodny, ffluff.

Sielbebcutenb wiele znaczcy.
Sielbeterci, f. (bic) zbyteczne modlenie si, zby-

tek pacierzów.
Siclblattcrig, adj. wielolistny.
Sielbeiltig, adj. wieloznaczny.
Siclctf, n. (ba6) wielokt, g. a, wieloholi, wie-
locienna figura.

Siclerfig, adj. wieloboczny, wieloktny.
Sielcrlei, adj. rozmaity, wieloraki.
Sielfad), biclfaltig, adj. mnogi, a, ie; cf. wielo-

raki, rozliczny, wielokrotny.
2) —».»dv. wielolicznie, j. 85. — szkodliwy,

DD.; wieloliczny, J. S3, —e podania, (a); cl.

(vie razy. Gr. jakiem tyle razy ju donosi.
Gj. za mnogie zasugi mianowany zosta ka-
walerem orderu Sw. Annj-, (a).

SielfUtigfeit, f. (bic) wielorako.
Siclfarbig, adj. wlelolarbny, 81^., wielorakiej

farby, — maci, wielorakiego koloru, rónobar-
wisty.

Siclförinig, wieloksztatny.
Siclfraf), m. (ber) arok, obartuch, nienajadek.

2) — , ein Übler, rosomak, g. a, (8at. ursus gulo)
nad) Jarocki.

Siclfufj, m. (ber) wielonóg, g. a. wlelonoga, g. i,

L.; ci', polip, g. a.

Siclfüfjig, adj. wielonogi, mnogonogi, a, ie.

Sielgcliebt wielce ukochany.



Sötelfleftaltiß — Siietetftg. 867 93tct'C(fiflfcit— «öterrcl.

S5i elfl efla I tig, rónoksztatny, wiele ksztatów
majcy.

Sielgotter, m. (ber) wieloboca.
Vielgötterei, f. (bie) wielobóstwo, politeizm, (a).

Sielgültig, adj. wiele znaczcy, wielowany,
wieloznaczny.

58ielgut, n.
f. Slugenrourj.

Sielljeit, f. (bie) wielo, mnóstwo, mnogo.
Sielfjcrrfdjaft, f. (bie) wielowadztwo.
95ielj(il)rig, adj. dugoletni, a. ie, L.J cf. wielo-

letni, wieloroczny, a. e.

Sielleid)t, adv. moe, moe by, podobno, snad,
•owa, *owaby.

Sielmal, bielmalö, adv. wiele razy, wiele kro,
czstokro, kilkakrotnie, Gj. tnie bielmal foil id)

bir8 fagen wiele razj' mam ci to mówi?
Vielmalig, adj. wielokrotny, mnogokrotny.
Vielmännerei, f. (bie) wielomestwo unb nicht wie-
omestwo.

Sielmebr, adv. raczej, bardziej, owszem; daleko
wicej.

Sielnamig, wiele imion majcy.
Sielfagenb, wiele znaczcy, — wyraajgey,
wany.

Sielfaitig, adj. wielostronny, o wielu strunach.
Siei fam en, m. f. gifd)inelbe.

Sielfcbreiber, m. (ber) lubicy wiele pisa, bon
wielopisca; pisarz pasyonowany.

Siel fei tig, adj. wielostronnym wieloboczny, wie-
lokatny, wielograniasty= Sot. polygonus, Bot.
Sielfeitige 93ilbung wielostronne wyksztacenie.

Sielfeitigfeit, f. (bie) wielostronno.
Sielftimmig, na wiele gosów urzdzony (piew).
Sielftjlbig, adj. wielosylabny, wielozgoskowy.
SSieltcigig, adj. dugodzienny, wielodzienny.
95ieltbeiiig, adj. wieloczaslkowy, wieloczstny,

wielodzielny.

95ielumfaffenb, wiele obejmujcy, rozlegy, 3. S3.

geniusz.
Sielbermögenb, wiele znaczcy, *wielmony,

wielkiego znaczenia.

95ielroeiberei, f. (bie) Avielozenstwo.
SSielmeniger, tern mniej.

95 ie (IB id) tig, adj. wielowany.
85ielröiffeilb, wiele umiejcy, wiele wiadomy.
95ielroiffer, m. (ber) wszystkowiedz, g. a. cf.

tfJuff. mnogowiedec, polibistor.

95ielroifferei, f. (bie) wieloumiejtno, L.; wielo-
wiedztwo.

fBieljfingig, wielojzyczny.
95 i er, ein 3af)lroort cztery, g. czterech. SBenn man

bon berfönlichen Masculinis fpridjt, fo beifjt e6 im
Nom. unb Voc. nad) Muczkowski. czterej,

cf. ? czterzy; cf czworo, g. czworga (dzieci).

2) — , ate f. czwórka (bie Sier).

Gr,. bier bereint, bier mit einanber we czwórk.
3f)rer bier ijaben pfammen gebrofeben we czwórk
mócili. 93ier ©tflef czworo, g. czworga. Side

bier bon fid) ftreefen wszystkie cztery (nogi od
siebie) wycign} cf. nogi do góry zadrze;
cf. rozcign si jak dugi, lee jak zabitj^.

Stuf allen oieren gehen na czterakach chodzi,
9Bj., raczkowa, na *bauku chodzi, raczkiem
chodzi. 3e bier unb bier po czworgu. Cliiner bon

bieren jeden z czterech.

95ierbeinig, adj. czworonogi. Sr. co we zbroi

na ptaku jedzi czworonogim, Orl. 44.

Sierblitterig, czworolistny, czworolici.

95ierbing, m. (ber) wiardunk (alte äUüngroährung).

95ierbral)tig, adj. czworodrótowy , w czwórk
skrcony, czworokrty.

95ierecf, n. (ba§) czworobok; Gr,. szwadrony u-
tworzyy czworobok, (a) 29j cf. czworogran, g.

u. czworograniec, g. ca.
95ierecfig, adj. czworograniasty, czworogranny,

a. e, j. S3. — izba, (a) czworoktny.

95ierecfigfeit, f. (bie) czworograniasto, czwo-
rogranno.

95iereicbe, f. f. Gidje, gemeine.

95ieren, v. a. czworzy, Trój.
SB i er er fet, adj. czworaki.
95ierfad), adj. poczwórny, czworaki, czworna-
sobny; cf. *czworzys(y, . %.- we czworo
zoone chusty na ywot przykada.

2) — , a dv, we czworo. Gi. bie Ginfünfte bier-

fad) bermehren dochody w czwórnasób pomno-
y, (a). Gr. bierfad) madjen ober bierfacb nehmen
cowórkowa ober czworakowa, I,.

95ierfaltig, adj. czworaki, czwórnasób, cf. *czwor-
nasobny, cztery razy tyle.

95ierfnrft, m. (ber) czworowadzca, samoczwart
wadajcj', ©ried).: Tetrarcha.

95ierfüfjig, adj. czworonogi,
f. bierbeinig, czworo-

nony, L. (aber aud) biermefferig).

95iergefpann, n, (bae) czwórka (koni); zaprzg
czworokonny.

95ierglieberig o czterech czonkach.
95iergrofd)enftücf, n. Coa$) czworogroszówka.
Sierijtnbig czwororkij 2) na cztery rce (uo-
ona muzyka).

95 i er i) orni g o czterech rogach.
95ierf)unbert czterysta, g. czterechset. „

95ierbunbertfte czterysetny, auch czlerechsetny,
Söarfd).

95ierjäl)rig, adj. *czteryletni, beffer czteroletni.

Gr. eine oierjähnge Auf) krowa czterylatka, (a);
cf. czwartolelni, j. 93. — ucze, (a).

95ierfantig, adj. czterokaciasty, czworogrania-
sty, a, e.

,

95ierfobfig, czworogowy, a, e.

95ierling, m. f. 3Jcaftfraut. 2) czwartak (mit breieu

jugleid) geboren).

95iermal, adv. cztery razy, po cztery kro, —
fo biel we czwórnasób.

95iermalig, adj. czterykrotny, poczwórny.
S5ier monatlich czteromiesiczny.
95 ter pfennig er, m. (ber) cztery feniki, dwugro-
szówka.

95ierpfunbig, adj. czterofuntowy.
95ierriberig czterokoowy, czworokoy.
95ierrubeier, m., okrt o czterech rzdach wiose.
äiieiruberig czterowiosowy , aud) czteropo-
jazdowy. *

S5ierfcbrötig czworoktowy , czworograniastym
2) pniaczysty, niezgrabny, krpy, ubity.

95ierfeitig, adj. czworoboczny; cf. czworoienny,
L.; czworostronny, czworograniasty =: Sat. te-

tragonus, Bot. gin bierfeitige gigur czworobok,
g. a, czterobok, (Sat. trapecium ober quadrilate-
rum). Gin bierfeitiger matbematifrber Äörper czwo-
rocian, L. (Sat. tetraedru rn).

SBierfifeig, adj. cztery siedzenia ober $Jkeufj.#oln.

cztery siedziska majcy, j. S3. — 9Bagen, wóz
na cztery osoby.

33terfpannig , adj. poczwórny, czworokonnj?,
(a); czterokonny, 5. 93. kareta czterokonna (a);

powóz czterokonuy, (a)> poczwórne ob. czwo-
rokonne pojazdy, (a).

Sierftimmig, adj. na cztery gosy.
S i er ft o cf ig o czterech pitrach (dom).

Sierftunbig, adj. czterogodzinny.

Sier fttiub lid) co cztery godzin.

Sterf!)lbig,adj. czworosylabny, czterozgloskowy.

Siertftgig, adj. czterodniowy, czterodzienny,

9öä-5 cf. czworodzienny. p. ba§ biertagige gie-

ber czwartaczka, kwartanna. G*. Podró czte-

rodniowa, SP.

Sier te, adj. czwarty, a, e.

Si er te f)a Ib póczwarta.^
Siertel, n. (ba§) wier, f.; *czwórka, czwarta

cz; wiartka, kwadrans. Gj. ein — / brei -—

auf brei kwadrans, trzy kwadranse na trzecia

unb nicht do trzeciej.
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Viertelbogen — Siole. 868 SDtotenumrjel — Soßel.

Gin Äalböbiertel wier ob. wiartka cielciny.

£>a8 SSorberoiertel opatka. Gin Viertel Vier wiar-
tka piwa. — Salj mit bem Äopf wier soli z
czubem; ohne Äobf pod strych.

3roei -•
(
2
/4 ) *dwie czwórki, L., ober beffer

dwie czwarte (czci). $Mi — Beijen dwie
wierci pszenicy. (fin — beö äJtonbeö kwadra
ksiyca, gin — Gentner wier centnara. Gin
— Gile wier okcia. Gin Ijcilbe oiertel Gile

pól wierci okcia. 25a8 (Stabt)Oiertel dzielnica,cz miasta, et. cyrku.
Viertelbogen , m. (bei) wiartka arkusza, oud)

blofj: wiartka.
SSierteljobv, n. (baö) kwarta, wier roku.

Vierteljährig, adj. kwartalny; adv. kwartalnie,
co kwarta' (bierteljähvlich).

Virvtelmeile, f. (bie) wier mili.

Vierteln f. biertheilen.

Viertelnote, f. (bie) nota prosta (w muzyce,
czwarta cz caej.

Viertel pa life, f. (bie) pauza wier taktowa,
Trój., pauza wierciowa.

Viertelpfunb, n. (ba8) wier funta.

Viertelpfünbig, adj. wierciofuntowy.
Viertelftunbe, f (bie) wier godziny, L.; kwa-

drans, g. u, ober czasu, DD.
Viertelftü'nbig, adj. wiergodzinny, kwadran-
sowy, trwajcy kwadrans.

Viertclftünblid) co kwadrans (przypadajcy),
kwadransowy.

Vierteltest, m. (bei) czwarta na takt, wier
taktu.

Vicrteltonne, f. (bie) wierbeczek, g. czka.
Viertens, adv. po czwarte.
Viert ba Ib póczwarta.
Vierteilen, v. a. wiertowa, rozwiertowa.
Vierteilig, adj. czworoczstny, czworodzielny.
Vterunbjroanjig etc. dwadziecia cztery. Gin

S5ieri!Ub3roan3igftet jedna dwudziesta czwarta
(cz).

Vierung, f. (bie) czworogran, g. u, czworogrania-
sto, kwadratura.

Vierbierteltaft, m. (ber) cztery z czwartych
na takt.

Vierloinfelig czworowgielny, czworoktny.
Vierjacfig, bierjinfig, adj. czworozebny, czworo-
kolcysty.

Vierjahlig, adj. czworoliczebny, L.

Vi er ja f) n, m. (ber) czworozb, g. ebu, L,
Vi er ja fon ig czworozeby ober czworozebny.
Vierjebn czternacie, g. czternastu; bierjehn Sage
dwa tygodnie, dwie niedziele.

Vierjehnerlei czternastoraki.
Vierjebntäglg , adj. dwutygodniowy, dwunie-

dzielny.

Vierjehnte, adj. czternasty. Gin Vierjebntel jedna
czternasta.

VicrjchntenS po czternaste.

Vierjeilig, adj. czwororzdkowy; 2) czworo-
wierezowy.

Vierjig, adj. czterdzieci, g. —stu, cf. sorok,
Nuff.

Vievjiger, m. (ber) czterdziestoletni.

Vicijignml po czterdzieci razy.
Vierjigjäfjrig, adj. czterdziestoletni.

Vierjlgftc, adj. czterdziesty. Gin Vierjigftel jedna
czterdziesta.

Vierjinfig f. oierjaefig.

Vigilanj, f. (bie) äßadjfamfcit, czujno.
SBigilien, Pi. wigilie.

Vigiliren, v. n. in. h. czuwa, stróowa.
Vignette, f. (bie) wynieta.
Vifar je. f. Vlcar.

VinceiM, m. Wincenty, g. ego.
Vlnbiciren, v. a. odzyska, windykowa.
Vi ole, f. f. Wrige; 2) -,

f. Vhiole; 3) -, fiaek,
g. ka, fioek,

f. Veildjen. (Selbe Violc (lewkonia)

fialki óte, Kl.; zote fiaki (Sat. cheiranthus
cheiri).

Violenreurjel, f. (bie) korze fialkowy.

Violett, adj. fiokowy, fioletowy.

Violine, f. [bie) skrzypce, PI. g. skrzypców, skrzy-
peezki. Gv

. umi* zagra na skrzypeezkach.
Violinift, m. (ber) skrzypek, grajcy na skrzy-

pcach, *Wiolonista, g. y. Gj.-. ailö Orz. hia.
J. Pan Lipiski Artysta Lwowski jeden z
pierwszych Skrzypków w Europie, it. (a).

Violoncelle, f. [bie] wioloncella, (a); fbr. wiolon-
czela.

Viber, f [bie] mija.
VibcrngraS, n. f. Stattermild).

Virtu of e, m. (ber) wirtuoza.

Virtuofin, f. (bie) wirtuozka, artystka.

Virtuofität, f. (bie) *wirtuozostwo, wykoczona
biego (w czem); artystostwo.

Virion,, f. (bie) wizya, widzenie, widmo.
Vifionär, m. (ber)zjawiennik, L.; dziwowidz, g a.

Vifir, n. (baS) am feline, misiurka, Ii. 2) —

,

JMopter, celownik.

Viftreifen, n. (baS) ber Sudjbinber, fizerajza, L.
Vifiren, v. a. jielen, przez celowniki patrze,
mierzy, celowa.

2) — , ben förderlichen Anhalt eines SingeS, befon»

berS eineö ©efäfjeö finben, mierzy, wymierzy,
wizowa, *wizerowa.

3) — , wizowa, podpisa. G*. Paszport za-

widziany przez Posa, (a). Który (b. reskrypt)
przez W. Miklaszewskiego jest zawidzia-
nym, 9iS.

Vifirer, m. [ber] wizerownik, g. a, wymierza-
jcy statki z napojem.

Vifirforn, n. (baö) cel, g. u, celik, znak podug
którego celuj.

Vifirftab, m. (ber) fizy, Pi. L.; laska wizerowa,
laska wymiaru albo instrument do wymierzenia
napoju w beczce and) mol) l miercza laska.

Vifitation, f. (bie) wizytacya, *\vizyta, lustracya,
przegld, zwiedzanie.

Vifitator, m (ber) wizytator, stranik, lustrator,

dozorca.
Vi fite, f. (bie) wizyta, odwiedziny.
Vifitenfarte, f. (bie) bilet odwiedzin, (a); wizy-
towa karla.

Vif i tir en, v. a. wizytowa, przeglda, rewidowa.
Vitriol, m. (ber) witryol, L.; *koperwas, *siny
kamie, Grodzicki. <Der Gifenbitriol beffer

siarczan elaza alö witryol elazny i cf. kwas
siarkowy.

Vitrioläther, eter witryolu, Tchn.; wyskok
witryolu.

Vitriolartig, adj. witryolowaty, cf. witryolowy.
Vitriolerbe, f. (bie) ziemia witryolowa.
Vitriolbütte, f. (bie) warzelnia witryolu.
Vitriolöl, n. (baS) olj witryoliczny, beffer kwas
siarkowy, äöj., cf. olejek witryolowy.

Vitriolfäuve, f. (bie) kwas witryolowy, kwas wi-
tryolu, Tchn., beffer kwas siarkowy, SBj., cf.

kwas siarczany, Tchn.
VIbat, n. (baS) wiwat, g. u. Gr. kto niekocha

Potockiego, niech niespija jego; ja go kocham;
ja mu sprzyjam, duszkiem zdrowie jego spi-
jam. Wiwat, wiwat jego ona w tysic cnoiy
ozdobiona, wiwat, wiwat jego dzieci, któremi
sie nieposzpeci, ©rofjpoln. »unbgcfang.

Vijbom, m. (ber) ober ber Vijthum, m., namiestnik,
Starosta Biskupi.

Vliefj, n. (bae) golbcne — zote runo.
Vocabel, f. (bie) wokabua,, wyraz.
Vocabelbud), n. (ba6) wokahularz, L.
Vocal, m. (ber) samogoska, *wokal, g, a.

Vocalmufir, f. (bie) muzyka wokalna.
Vocatib ober VocatibuS, m. (ber) woacz, g. a,
wokntyw, pity przypadek i 2) arcywik, filucik.

Vogel m. (ber) ptak, g. a. Sptidjro. Kto chowa
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ptaki z pisku, ten miewa ajno w zysku, Ii.

Siad) bem — fdjiefjen do kurka, do ptaka strze-

la. Sin luftiger — (artobliwy) ptaszek, frant,

tztowiek artobliwy, ©ebratene SSe.qel fotnmen
nicht illS üftaul geflogen pieczone gobki nie po-
leca do gbki". 3Ran erfennt ben ogel oh ben

gebern, om ©efange, zna dudka z czubka, L.;
z pióra poznawaj? ptaka, zna ptaka po glosie.

Bogelauge, n.
f.

Serchenblume.

IB o gel ba u er, n. (bas) klatka.

Bogeibeerc, f. (bie) jarzbina.
Bogelbeerbaum, m. f. Droffelbeerc._

Bogelbcije, f. (bie) owy ptakami, sokolnictwo.
Bog cid) en, n. (ba) ptaszek, g. szka, ptaszyna;

cl. piskl, g. ecia, ober pisklatko-

Bogelbe uter, m. Cber) wieszczbiarz, z ptaków
wrócy.

SSogelbeuterei, Bogelbeurung, f.(bie) wieszczbiar-
stwo ptasz.

Bogelbunfr, m. (ber) dunst, ni. g. u, szrot najdro-
bniejszy na ptaki.

Bogelfalle, f. (bie) wspar, g. u, L., potrzask.

Bogelfang, ra. (ber) ptasznictwo.

Bog elfänger), m. (ber) ber S3ogler, SSogelfteller, pta-

sznik, g. a.

Bogel flint, f. [bie] flinta (ptasza), ptaszniczka,
SBarfd).

Sog elf lug, m. [ber] lot ptaszy.

Bogelfrei, adj. wyjty z pod prawa, *banit, wy-
woanie«, cf. wyojczyniony. 33eifb. <5ie fmb für

bogelfrei erflärt deklarowani s za wyjtych z
pod prawa, (a).

Sogelfufj, m- (ber) ptasza stopa, KI., Hg.; pta-

szyniec, Jndz.; ptasza nóka, Hg. (2nt. orni-

th;»pus).

Bogelfutter, n. (baS) *ob' ptasza, posypka, er
ptaszy.

Bogelgarn, n. (ba8) siatka na ptaki.

Bogelgefang, ra. [ber] piew ptaków.
Bogel gefchrei, n. [baS] skrzek ptaszy. 2) wieszczba

ptasza. Stuf — acfjten bawi si wieszczbami
ptaszemi.

Bogelhanbel, m. [btr] handel ptakami.

Bogelhdnbler, m. [ber] ptasznik, g. a, handlujcy
ptakami.

BogelhauS, n. (baS) ptaszarnia, L.

BogelhecTe, f. (bte) ptaszyniec, (Sm. ^nbb.; cf. B.

gniazdo ptaków; cf. rodzina ptaszt.

Bogelherb/ m. (ber) gaik, g. a, pólko, gumienko,
ncisko, L.; boisko ptanicze, Mick.

Bogelheu, n. f. Äracfe.

SSogelfirfche, f. (bie) liwa ptasza, winia dzika,

Kl. (8at. prunus avium).

2) — , f. Slhlfjrfche; cf. Redten* ober Sauntlrfcfje,

wiciokrzew wisienka, Kl. (2ot. lonicera xylo-

8teum).
SSogelflaue, f. f. SSogelfujj.

Sogelfraut, n. ptasza mita kurzylep, KI. (.Sat.

alsine). ©rofjeS SSogelfraut f. .&ornfraut, gemeines
;

2) — , f-
<£>ühnerbifj, großer.

93ogelleim, m. (ber) lep, lep ptaszy.

85 o gelin ei er, m. f. -öühnerbifj 1). ©lauer — If.Slcfer«

efyrenbreiS. ©roßer — gwiazdownica gajowa,
H. J. L. (Sat. stellaria nemorum). 2) — , f. «ftorn»

fraut, gemeines.

SSogelmiere, f. f.
$>üfjnevbifj 1).

SSogelmilch, f. niedek, Kl. (8ar. ornithogalluin).

©elbe — f. Sltferaroiebel.

SSogelmift, m. (ber) ptasz ajno.
SSogelmiftel, m. f. SRiftel.

SSogelmünje, f. (bie) Bot. mokrzyca.
Sogelneft, n. (baS) gniazdo ptasz. 2)—, f.

tnohre. 3) —
, f.

SRargenbreher.

93ogelnei3, n. (baS) siatka na ptaki, wnik, L.

SSogelbfetfe, f. (bie) wabik, g. a.

Sßogetbflaume, f. f. JChfflrfdje.

Sogelfdjeuche, f. (bie) straszydo na ptaki.

SSogelfchiefjen, n. (baS) fstrzelanie do ptaka, —
do kurka.

SSogelfchlag, m. (ber) potrzask, g. u, szlakówka
na ptaki.

SSogelfchlinge, f. (bie) sida na ptaki.

SSogelfchnell szybki jak ptak; adv. szybko j. p.,

lotem ptaka.

SSogelfchnelle, f. (bie) szybko ptaka.

SSogelfdjrot, n. f. SSogelbunft, *dunst, m., szrot
najdrobniejszy na ptaki.

SSogelfJnenfel, m. rozszczep, potrzask, cf. L.
schwyt.

SSogelftange, f. (bie) drag z kurkiem, do którego
strzelaj; cf. erdka.

SSogelftellen, n. (bau) owienie ptaków, pta-
sznictwo.

SSogeltrittgraS, SSogelroegtritt, m. f. Slutfraut 2).

SSogelroicfe, f. f. tracte; 2) -, f. grbe, behaarte.

Äleine — , f. (Srbe, bierfamige.

SSogelroilbprett, n. [baS] zwierzyna ptasia, dzi-

kie ptastwo.
SSogelnjartev, m. (ber) ptasznik.

S3 o gel junge, f. f. |>ecfenbud)h)inbe.

SSogeljungenbaum, m. f. 21fche.

SSogler, 83ogelfteller, m. (ber) ptasznik, g. a.

Sßogr, m. (ber) wójt, g. a. 2) f. Statthalter (alt).

3) dozorca wizienia.
83 o g te i, f. [bie] wójtostwo.
8Sogtgerid)t, n. [baS] sady wójtowskie.
SSoif, n. (baS) lud, g. u, voc. unb loc. ludu, PI. bte

SSßlfer ludy; cf. naród, g. u.

<S£. J)aS SSolf fäuft 33ranntroein_ roie SQBafier lud

polski pije gorzak jak wod i ta go ze szcz-
tem wygubi, jeeli nie powstanie z tego szko-
dliwego naogu, Aut. Sj. uwaano e ludy
misoerne byy skonniejsze do srogoci i

okruciestwa, (a), ©ott erbarme bid) beineö S3ol=

feS niech Bóg radzi o swojej czeladzi» Boe
zmiuj si nad ludem swoim.

©£. biel SSolf wiele ludu. ©emeineS — pospól-

stwo, lud prosty, gmin, g. u. 35ie ^5reufifd)eti

SSólfer wojsko Pruskie, niby póki Pruskie.

S3ölfchen, n. (baS) naród may, ludek, g. dku.

Sßölfergefchichte, f. (bie) historya ludów, — na-

rodów.
SSÓlferfunbe, f. (bie) znajomo ludów; nauka o

ludach, narodach.
SSolferrecht, n. (baS) prawo narodów, prawo na-

rodowe.
SJólferfthaft, f. (bie) naród, lud, g. u, ludek.

SSöIferftamm, m. (ber) szczep narodowy; cf. ple-

mi, pokolenie.

SSölferroanberung, f. (bie) wdrówka narodów*
cf. Boss. przesielenie narodnoje; cf. przechody
narodów, SBarfd)., wdrówki ludów.

SSolfreid), adj. ludny," zaludniony. — roerben za-

ludni si, zamrowi si, L.

SSolfSaberglaubeL m. (ber) przesd gminny.
SSolfSaufruhr, m. (ber) powstanie ludu.

SSolf Sauflauf, m. (ber) zbieganie si ludu, po-

spólstwa.
SSolESbeglticfenb, adj. Iudozbawczy, a, e, j. S3.

—
Alexander (a. Codziennik).

SSolf Sbefthlufj, m. (ber) uchwaa ludu, postano-

wienie zgromadzenia narodowego.
SSolfScharafter, m. (ber) charakter ludu.

SSolf Sb id) ter, m. [ber] poeta ludu.

SSolfSbichtttng, f. (bie) poezya ludowa, gminna..

SSoIfSfeinb, m. (ber) nieprzyjaciel ludu.

SSolfSfeft, n. (baS) uroczysto narodowa, zaba-

wa ludu.

SSolfSfreunb, m. (ber) przyjaciel ludu.

SSolfSgeift, m. (ber) duch narodowy.
BolfSglatlbe, m. (ber) wiara pospólstwa, — ludu.

SSolfSgunft, f. (bie) popularno.
SSolfSfjaufen, m. (ber) gromada ludu, tum ludzi.

SSolfSherrfchaft, f. (bie) gminowadztwo.
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olföflaffe, f. (bic) klasa ob. klassa ludu, stan.

olföfrieg, m. (ber) wojna ludowa.

o 1 f ö I c 1) r e r, ni. (ber) nauczyciel ludu.

olfólieb, n. (ba6) pie narodowa, cf. piewka
miejscowo-narodowa, (a), pie ludu.

olfeindfjrdKn, n. (baö) powiastka ludu, ba
gminna.
olfömenge, f. (bic) ludno, (a).

olförcbner, m. (ber) mówca ludu.

olföregierung, f. (bie) gminowladztwo, demo-
kracya.
olföreligion, f. (bie) religia ludu.

oirefa cf) e, f. (bie) sprawa ludu.

olföfage, f. (bie) powiastka narodowa, podanie
narodowe, cf. wie gminna, nad) Mick.
olföfcbltlfj, ra. (ber) uchwala narodowa.
olföfehrift. f. (bic) pismo dla ludu.

olföfdjule, f. (bie) szkol wiejska, — parafijalna.

OlfSfitre, f. (bie) obyczaj narodowy.
olföfpracbe, f. (bie) mowa ludu.

olföftimine, f. (bie) glos ober opinia narodu.

l fot hum f. 83o(ftbum.

olf 6f cifnmir. lung, f. (bic) zgromadzenie ludu,

konwencja narodowa.
olftljum, n. [bag] 93 o l f 1 1> ii m l i rfj f e i t, f. [bie| na-
rodowo.
olfthümlid) narodowy, waciwy narodowi.

oil, adj. peny, a, e ober pefen; adv. peno.
2) zupeny, cay.

G$. Den glßjjfnedjten roili ber 3u.be junt —en au6-

jablen Flisom starozakonny chce ich myto w
zupenoci zapaci, Contr. — SdjIOfö roze-

spany. 3d) roerbe balb 00 Sabre boli haben do-
chodzi mi lat szedziesit. — eö ©eficht twarzy
zupenej, (a, ©tetflnicf), beffev penej twarzy;
bciii zupeny braud)r mau and) für zwyczajny.
Die Äriegömacht ift nod) nid)t lODDOO Scann boli po-
tga N. do sta tysicy regularnego wojska tu

nie dochodzi, listy posa. — madjen dopeni
co. — c ©einige haben wszelaki dostatek mie.
— füllen napeni —e8 ®croid)t zupena waga,
pena waga. Gö tuirb gleich boll fcblagen zaraz
bdzie bilo ca godzin; cf. dochodzi godzina
ósma etc, tylko co nie wybije ósma. ©id) boli

effen obje si, obezrze si, opakowa sobie

brzuch, obtyka si czm. Sich boli faufen [spi
si w kij. Gj spi si jak 6zewc; cf. zern
si, urn si, spi si jak bela. Sie jlnb boli

fujjen SBcinee ober boll bon ftijjcm SBeine moszczu
peni sa ci ober ci sie modym winem popili,

Slpoftcigcfdjichte 2, 13. Gin 83oferoicbt, ber aller Saftet

boll ift zacieky w zbrodni zoczyca, (a). Der
©ClHin ifl boli gn'td)tc drzewo pene owocu. Gin

Slrm boli £>ol5 narcze drewek. — Grroartung

fafj id) ba peen oczekiwania siedziaem tam.

9)(it bollen ©eyeln z rozpuszczonemi aglami.
— mod)en napeni, domierzy. Gj. um baö SDtajj

ibreö grcbelö boll jti machen na domiar zuchwal-
stwa, Orz. b. — er Slngft peen trwogi. —
ftopfcn napcha, natkaj boUgcftobft natkany,
napchany.
ol läl) rig, nd. penokosy, peen kosów.
Ollanf, adv. podoslatkiem, obficie, peno. —
hoben obfitowa w co; ci', ma si ober opywa
jak pczek w male.
ollbltig, ad. krwisty, nadto krwisty.
ollblfitigfcit, f. (bic) krwisto (zbyteczna)} cf.

plelora.

ollblntbfcrb, n. (bao) ko czystej krwi.
o II brad) i dokonany.
01 l bring en, v. irr. a. ni. [)., Imperf. id) — , er

oollbraditc, Conj. ba9 id) — , ci Mllmuhtc, Part.
Prt. bollbrad)t, wykona, uskuteczni-, wypeni,
dokoczy. X\i0 Wefcl) bollbriiigcn peni zakon,
©öfee boHbringen broid zie. Die vüftc nid)t boli»

bringen podliwoci ciaa niewykonywa. GO
Ifl bollbrad)! wykonao si>-.

83ollbringung, f. (bie) wykonanie, dokonanie.
83ollbiirtig rodzony, a, e; cf. jednego loaj cf.

Hoss. rodny.

S3ollenb f. bottenbs.

S3 Ollenben, v. a. dokona, dokonywa czego, u-
koczy, dokoczy, skoczy; cf. wykoczy,
f. bollenbet. Den Sauf bollenben bieg z radoci
wykona.

ffiollenber, m. (ber) wykonawca, dokoczyciel, g. a.

S3o tlen bet wykoczony, cf. dokoczony. Gr,.

Wszystko a do samego ugrupowania sie figur

tak byo wykoczonym, i pierwszemu ma-
larzowi za wzór cudnego obrazu sluyby
mogo, (a); cf. wytrawiony w sztuce drama-
tycznej mistrz, (a). Gin bollenbeteö ©ennilbc
wykoczony obraz, (a); cf. wytworny-, eigentl.

bortrefflid).

Der Sollenbcte nieboszczyk, cf. skonay ober

b. skonalec.
S3ollenb8, adv. do reszty, do szcztu, ze szcz-

tem, wcale, ze wszystkiem, zupenie; dopiero.
i Gj;. i niezgrabne szalbierstwo czstokro si

uda, a dopiero gdy sztuczne, Krs. Sat. 4,

Jl). 2, S. 183? bollenbfl tobtfdjiefjcn zupenie za-
strzeli, dobi ze strzelby (a): bollCllbÖ beiilirf)tcil

zniszczy do reszty.

üßollenbung, f. (bic) dokonanie, dokoczenie;
wypracowanie. Gr. Satyra niebya gownm
Horacego powoaniem i sam te mniej tu wy-
pracowania nieli w odach okaza, Bród z i li-

ski j cf. wykoczenie; $. S3, budowa Admiral-
skiego gmachu w Petersburgu nosi cech wy-
koczenia, (a).

83 8 11 er ci, f. (bic) opilstwo, obarstwo.
83ollfübren, v. a. m. b. dokona, dokoczy, wy-
kona, uskuteczni.

S3ollführen, n.(baö) wykonanie. G$. 816. rrd)tlid)cö

— prawne wykonanie.
S3 Oll führt dokonany.
93ollfül)ning, f. [bie] dokonanie.
83ollfitllung, f. (bic) napenienie.
SSoIlgctltlfj, m. (ber) uytek zupeny, uywani
zupene.

S3oll(jemnlt, f. (bie) wadza ober moc zupena.
Vollgültig zupenie wany, penowany, wany,
cakiem wany uilb nad) KV. pelnopatny, np.

dukat.

S3ollgüliigfeit, f. (bic) wano zupena, wano;
ptiuoplalnu i cf. B. wano nienaruszona.

93olll)cit, f. (bic) peno; 2) pijastwo.
S3oUbufig, adj. majcy zarosje kopyto, B.; zro-
nite kopyta majcy.

33olIjabrig penoletni, doletni.

S3oll|abrigfcit, f. (bie) penoletno, dolelno,
lata prawne, L.

83ßlllg zupeny, doszcztny, doskonay, dokadny,
cay; 2) — , tusty, otyy, misisty; cf. B. brzu-
chaty, kaldunowaty.

3) — , adv. ze wszystkiem, zupenie, ca-
kiem. Gr. bßlligcö ©croicht zupena waga; bßlligc

S3erborbcnl)Cit doszcztne skaenie, Smb.; zu-
pene zepsucie.

93olligfeit, f. (bie) otyo, dobra tusza; 2) zu-
peno, obfito (miary).

93oIlf omnien doskonay} cl. zupeny, dostatni,

cay.
83ollfommenI)cit, f. [bie] doskonao'. Gr. Die

Äunft, in ber Stift 311 fchiffen, foil rbenfallö jui —
gebracht werben sztuka eglowania pu poMietrzu
ma take odebra doskonao;, (a)

S3ollFommlid) doskonalej 2) dostatnio np. mie-
rzy.

S3 o li macht, i. (bie) plenipolencya, penomoc, pe-
nomocnictwo, (a).

S3ollmonb, m. (ber) penia (ksiyca). Gin — gc»

fld)t pena jak ksiyc w pclni.

S3ollfliinblg,' adj. edle 911 feiner SBcftimmutig nóthige

co
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einzelne J^eife fiabenb, nicht mangelhaft, cakowity,
zupeny, dokadny, kompletny.

Sßollftäiibigfeit, f. (biel cakowito, zupeno,
cao i dokadno, kompletno ; cl. komplet,

gj. Akta w zupenym komplecie, 9t©.

SBolIftimmig, adj. penoglosny, z wszystkicmi
gosami.

Sollftimmigfeit, f. (bic) pelnogosno.
SSollftopfurig, f. (bie) natkanie, napchanie.

öollftrecfen, v, a. wykona, uskuteczni, wy-
peni.

SSollftrecfung, f. (bie) wykonanie, grj. - wyro-
ku na mier skazujcego, Bohusz.

SBolItuichtig wany, dowany. gr, 25cv Dtlfaten

ift bollroicl)tig ten dukat jest wany, cf. niebra-

kowny, a, e. Siolllbdgetl dowaa.
$Bollroid)tigfeit, f. (bie) dowaga, g. i, dowano,

g. sei, L., wano (powodu).

aoliroort, n. (ba) in einigen ©egenben eine SSoümadjr,

penomoc, bef. eine Ginroilligung, potakiwanie,
przystawanie na co, otucha. G£. matka synowi
daje otuch, SBarfd).

ßolUcihlig, adj. kompletny, (o co jest w zupe-
nej (swojej) liczbie; j'. S3, póki s w zupenej
swojej liczbie, (a) i cf. pelnoliczny.
— machen skompletowa, uzupeni.

löolljüh li gleit, i. (bic) komplet, zupeno, kom-
pletno.

SBolljiehen, v. irr. a., Imperf. id) —, ev bolljog,

Conj. bafj id) — , ev bol^oge, Part. Prt. Dolläogetiy

= pr äBlrflidjfeit bringen, uskuteczni, wykona,
wyprowadzi w wykonanie, j. S3, kapitulacy,

(a). gj. ein gerichtliches Snfinimetrt eigenbanbig bo 11=

Rieben co dla zupenej wanoci wasnej rki
podpisami stwierdzamy, 9tS. (Sine ^ciiath boli»

jicheil sprawi wesele, marya do skutku przy-
wie. Die bolljiehcnbe ©eroalt wadza wyko-
nawcza.
Der SJollJiehcr ober gjecutor eines Sefiamente»

wykonawca testamentu, SBarfd).

SJolljiehung, f. (bie) przyprowadzenie do skutku,

(a); uskutecznienie, wykonanie. g£. zalecamy
lUinistrowi przyprowadzenie do skutku niniej-

szego dekretu, (a). Die — eineä SeftameutS wy-
konanie testamentu.

SBolljogen, Part. wykonany. Siu bolljogcneS Ur=

l)eil wykonany dekret.

Sßolljug, in. (ber) wykonanie, f SSo^iel)ung.

S? 1 n t a i V, m.(ber) ochotnik, g. a, onierz dobro-

wolny, wolonter, g. a.

S3 o l te, f. (bie) wolta, grajc w lomber dostanie,

zabranie wszystkich zabiciów, Tr. 2) — , ka-
reta, krg, koo, krenie, n. g. ia. Die —
fd)lagett wolt zrobi.

Soltigeur, m. [ber] woltyer.
SJoltigiren, v. n. woltyowa.
SBolubilitdt, f. (bie) zwinno, biego (jzyka).
SSoluminoS z wielu tomów si skadajcy, ob-

szerny, a, e (dzieo).

SSolute, f. (bie) in ber SSaufnnft, zamój, L., woluta.

25 om für: bon bem, od, z, o, f.bon.

SSomiren, v. n. m. f). (z)womitowa.
SBomitib, n. f. Sredjmittel, womitywum.
SJon, Präp. reg. ben dat. od, z, c. gen. 2)— , alä

Unterfcheibungemerftnal abeliger SRamen, roeil efjebem

bie Slbeligen bie ©d)loffer linb ©titer, bon melchen fie

fid) fchrieben, gemeiniglich auch befafjen, de, cf. Ruff.

fon, ber $ole brücft eä burch bie abjectibe gnbung
ski au%, j. 33 Grabowski ,£err bon ©rabatu

gr. bon Slnfaug od pocztku, z pocztku; bon

2(ngeftd)t ju Slngeflcht twarz w twarz? bon SllterS

her ift ber ©ebraud) z dawna jest ten zwyczaj;
bon ungeführ przypadkiem; bon Jqo\% z drzewa,
z drewna, drewniany; bon ©tein z kamienia,
kamienny; ton gutem Schrot tinb Äoru waciwie
mówi si o monecie, niby tre. 2) —, prze-
nonie: z samej treci, sam wybór, wyborowy,

wyborny dobry w fizycznem i moralnem zna-
czeniu; bon ©otte8 ©netben z laski Boskiej aud)
z Boej aski.

S?on sJicd)t8toegen podug prawa i sprawiedli-
woci; bon bannen z tamtd; bon ber %t an od
tego czasu; bon ba atl odtd, od tego czasu;
bon gaujem ^erjen inill ich_ 3bnen bienen caem
sercem bd suy Panu, it. caem sercem y-
cz; Don fenie z daleka; nid)t meit bon f)ier nie-
daleko ztd; bon hitmeti z td; bon Rinnen treiben

wypdzi ztd; bon hinten z tyu; bon Sugenb
auf od modoci, z modoci; bon Äiub auf z
dziecistwa, od kolebki; bon ©runbe au§ od sa-
mego fundamentu; cf. 2) —, ze szcztem, do
szcztu.

Einer bon un6 jeden z nas; bon nun an od td,
od tego czasu; bon oben an biö unten jU od wie-
rzchu ob. od góry, aud) z wierzchu —, z góry
a do dou; bon oben ber z góry zstpujcy;
bon feinetroegen dla niego; bon felbft sam (samo)
przez si.

Äeinen Saut bon fid) geben ani pisn, nieode-
zwa si, cf. ani trung, f. mucfen; S3eifb. bon

fld) laffen odprawi kogo, rozpuci; bon fld) le=»

gen zoy z siebie; bon fid) felbft sam od siebie*

bon fid) ftofjen odgoni, odepchn od siebie, gg
geht bon ©tatten szczci si, sporuje robota,

idzie sporo, powodzi si szczliwie; bon Seber

jtehen doby paasza.
©ich ctmaS bom^alfe fdjaffen pozby si czego;

bon ©tunb an teje godziny, od oneje godziny,
wnet, zarazem, zaraz ; bon Sag JU Sag odednia
do dnia, dzie po dniu; bon unten auf z dou,
od najniszego stopnia.

Sion einanber jedno od drugiego; man hilft fid)

im CJJoln., um biefen S3egriff jit beaeidbnen, mit ber

untrennbaren $)räbofition roz, bergleidje oben au8=

einanber; bon einanber beifjen rozgry; bon ein=

auber berften, fMatjen, rozpku si; bon einanber

blafen rozdmuchn; bon einanber brechen rozla-

ma; bon einanber bringen rozprowadzi, od-
czy, rozerwa; bon einanber führen rozwie;
bon einanber geben rozchodzi si, rozazi si;
bon einanber beffer auSeinaubcr geben laffen rozpu-
szcza; bon einanber fommen rozchodzi si,
rozej si; bon einanber laffen rozpuszcza; bon
einanber legen rozoy, rozkada; bon eiucnber

febeiben odczy jedno do drugiego; gr. bie ©ün=
ben febeiben un§ ttnb ©ott bon einanber nieprawo-
ci rozdzia czyni midzy nami i Bogiem; bon
einanber fetjen rozstawia co.

3) = über, lat. de; o (c. loc.) bon etlp fjnecheii

mówi o czem.
4) —, jur Umfchreibung be§ ©euitibS bienenb, mirb

im $oln. nid)t überfetjt; a-. 33. ein Scann bon bober

Slbfunft czowiek wysokiego rodu; bon ©tanbe
wysokiego stanu.

5) -, ba& 83eroirfenbe beim $affib atiöaubrncfen,

przez (befouberö bon SBerfonen), od; ober burd)

ben Snftrumental, 3. S3, bon ©djreefen ergriffen stra-

chem przejty.

SJonnótben, adv. potrzebny, konieczny.

X?or, Präp. ber 3eit, beS Drt8, beS SSorjugS, mit bem
dat. Utlbacc. przed; 2) —, adv. boiler, pierwej.

gj. bor einem Sabre rok temu, tak rok, przed

rokiem; bor allen Dingen nadewszystko; bor

SllterS przed laty; bor biefem przed tym; bor ber

.§anb tym czasem; bor Slbenb przed wieczorem.
3) — brücft bie llrfadje au9, 5. S3, bor junger

fterben umrze z godu; bor Slngft fid) nid)t ju (af=>

fen roiffen nie wiedzie gdzie si podzia ze
strachu.

4) — für gegen nad): fid) fcbüijen, fidjeru, od; za-

bezpieczy si od czego; fid) bor etroag fürchten

ba si czego; bor fid) geben odbywa sie, od
prawic si.
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Uwaga. W zoonych b o r wymawia s i

z przyciskiem (wyjwszy przysówki), a

w stowacli jest rozdzielne

Vorabenb, m. (Der) wilia, przedjutrze, L.

Vorahnung, f. (bie) przeczucie f.
$(bnung.

Vorältern, PI. przodkowie, prarodzice.

Voran przodkiem, przodem, naprzód.
VorangeOen, v. irr. n., Imperf. id) — , er ging

boran, Conj. bafj id) — , er boranginge, Part. Prt.

borangeg.ingen, pój przed kim, przodkiem i,
przodkowa, poprzedza; cf. marszalkowa.

(Sr. Alekto najprzód przed wojskami chodzi,

P. K. 250. (Sr. ta cze filozofii (logika) przod-
kowa powinna wszelkim innym, Dowgird.
SDiit gutem SBeiftoiele boran geben ma obowizek
przewodniczenia wiatem ludowi, (a); cf. do-
brym przykadem przodkowa. (Sr. mein Sof)t

unb meine grau finb mir in bie (Stbigfeit borange=

gangen syn i ona poszli przedemn do wie-
cznoci.

85 o ran lau fen, v. irr. n., Praes. id) laufe, bu läufft,

er läuft boran, Imperf. id) — , er lief boran, Conj.

bafj id) — , er boranliefc, Imper. laufe boran, Part.

Prt. borangelaufen, wyprzedza, wj-ciga kogo,
biee przed kim and) lecie przed kim; j. S3,

leci przede mn jak kot zagorzay.
Voranfdjitfen, v. a. przodkiem wysa, ober na-

przód posia.
Vorauf etjen, v. a. na przodek postawi, cf. kad
wprzód.

S5orarbeit, f. (bie) zasób, g. u, zasobek, poprze-
dnicza robola, zapomoga; cf. $l>$olU. zapo-
inoka; cf. przygotowawcza robola, zapana
robota, przedrobotka, SBarfd).

Vorarbeiten, v. a. w poprzedniczym sposobie
zrobi, przysposobi; cf. drog torowa; wszy-
stkie interesa s ju przysposobione (borläufig

eingeleitet), pracowa na przód, (finem — wy-
ciga, wyprzedzi kogo w robocie.

Vorarbeiter, m. (ber) zaprzednik, L.; cf. prze-
wodnik (w robocie).

Vorauf, adv. na przód Cw gór); na przedzie.
V o rat: 8/ m. [ber] naddzia, g. u. (Sr. jum — przez

naddzia. Cr. dary te i legacye uczynione mu
s wyranie przez naddzia, Bhsz.

2) — , prym, przodek, pierwszestwo, przy-
wilej, wycig, celno, zaryw, zasób, zaso-
bek, zapas, korzy, lepsza wygoda, zabytek,
awans, lepszo.

3) —, adv. w poprzedniczym sposobie, na-
przód, pierwej, zawczasu. (Sr. na lat wiele
pierwej, f. border; cf. przodkujc, wprzód, pr-
dzej, z góry, przodkiem, poprzedniczo. (Sr. Je-
eliby który — przewidywa, e dzieo jego z
góry potpione by moe za to, Slick.

(S$. SMe ©refter glottc batte bor ber (SngiifrOcu

ftlotte jroei Sage borauö nota Bresteska dwoma
dniami wczeniej przed Angielsk wypyna
Ober miaa dwa dni wyprzodu ober wyprzedu
ober przedbiegu przed flot Angielsk» cf. za-
rwa drogi, cf. wyprzedzi; cf. (a) nicht fo gut
dwa dni drogi prdzej przed flot Angielska.
Sia (Jallowie przed Niemcy mieli, Wargocki.

SJorauöbcrcdjnen, v. a. na przód wyrachowa,
(a); briicr poprzedniczo —

.

Voraiiobf jahlen, v. a. zgóry zapaci; cf. awan-
sowa, cf. przed czasem zapaci, Aut.

Vorn u 6be ja &lung, f. (bie) przedpata = bie Sßrä*

numeration, f.

V oratio geben, v. irr. a. m. 0-, Praes. id) gebe, bu
giebf, er giebl borauö, Irnperf id)—, er gab borauö,
Conj. bafj id)—, er borattögäbe, Imper. gieb borauö,
Part. Praet. boratiögcgebcn, z góry dawa.

VorauögeOcn, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

fltng borauö, Conj. bafj id) — , er borauöginge, Part.
Pit. borauBgegangen, przodkiem i, i naprzód.

Voraushaben prym —
,
preferency mie; co

nad innych mie. (Sr. My mamy co nad innych
w kadej konjunkturze, Krs. Sat. 6; cf. KIo-
rynda Argantowi mstwem i sercem naprzód
nic niedaa, PK. 2Ö7; cf. przewysza, wy-
szym D3' w czem.

VorauöneOmen, v. irr. a., Praes. id) neO'ne, bu

nimmfr, er nimmt borauö, Imperf. id) — , er na!)tn

borauö, Conj. bafj id) — , er borauönäOme, Imper.
nimm borauö, Part. Praet. borauögenommen, bra
z góry, wzi przed czasem.

Voiattöfagen , v. a. przepowiada, uprzedza,
Nieme.

fBoratt6)'d)irfen, v. a. przodkiem posa, naprzód
wysta.

VorauöfeOeu, v. irr. a, Prs. id) fel)e, bit fieOft, er

fieOt borauö, Imperf.^ id) — , er fal) borauö, Conj.

bafj id)—, er borauöfäbe, Imper. fieO borauö, Pari.

Praet borauógefet)en, przewidzie, przewidywa,
cf. z dala widzie. (Sr,, co prorocy Pascy z
dala widzieli, (a), Woronicz.

Vorauöfetjen, v. a. supponowa, przypuci, do-
rozumiewa si; cf. skutkiem by. (Sr,. Seber

9led)töftieit feijt eine St)atfad)e borauö kady spór
prawny jest skutkiem pewnego czynu, ©O.; cf.

wymaga eig. erl)eifd)en. (Sr,. Stef SBiffenfdjoft fet}!

mel)r tiatinlid)e Slnlagen borauö ta nauka wicej od
innych nauk wymaga przyrodzonego usposo-
bienia, (a).

Vorauögefeijt dajmy na to, e etc, przypumy
to, przypuciwszy e.

SSorattöfetjung, f. (bie) przypuszczenie, (a), doro-
zumiewanie si, suppozycya. (Sr,, eby nie brat

jakiej suppozycyi,e tentuje sumnienie jego, Krs.
Vorbauen, v. a. na przodzie zabudowa;

2) — , v. n. m. I)., borbettgen, zapobiega, zaradzi.
Vorb o uung, f. (bie) ostrono, zapobieenie.
äSorbauungömittel, PI. zapobiegawcze rodki, DD.
S5orbebad)t, m. (ber) rozmys, g. u; cf. poprze-
dnicza uwaga. 9Jiit — z uwag, umylnie.

Vorbebäd)tlid) uwanie, przezornie.

*5Borbebenfen J tibi, borherbebenfen ,
wprzód roz-

way.
aSorbebeutcn ob. borOerbebeutcu, v. a. znamionowa,
wróy, przepowiada; cf. prognostykowa,
wprzód wskazywa.

SSorbebeutung, f. (bie) prognostyk, g. u, wróba,
skazowka; cf. Vorbote przepowiedzenie, DD.
(S£. takowe zdarzenia s za zwyczaj wrób
trzsienia ziemi, (a).

SSorbef)alt, m. (ber) wymówienie sobie czego,
warunek, ostrzeenie, 918., beffer zastrzeenie.
SJiit - ber Slbbellation nie tamujc apellacyi,

Bohusz. 3)iit — beö 9(iefjbraud)e8 z zachowa-
niem uytkowania, Bhsz. 35er — fällt tbcg

ostrzeenie w §. 7. zupenie upada ju przez
to samo, 9S.

SJorbcOalten, v. irr. a, Praes. id) bel)alte, bu be-

Oältft, er beOält bor, Imperf. id) —, er bel)ielt bor,

Conj. bafj id) — , er borbeOielte, Imper. bcljaltc bor,

Part. Prt borbeOaltcti, = etlnaö biö auf eine anbete

3cit betrieben, zachowa, odoy.
2)—, bef. fid) bei einer onbern)citigen(Sinfd)i anhing

bic greiOeit auöbingen etloaö ju tl)ttn ober jtt laffen,

warowa, wymówi sobie co, zastrzedz sobie
co. (Sr,. 3Me äßälber fi"b bttrd)6 ©cfefc borbcOaltcn,

(attögefd)loffen bom VerfauD lasy s zastrzeone
prawem, (a).

3D —
,

juibcilen für _
borentOalfen, wstrzyma,

wstrzymywa, powcign, zawciga. (Sr,.

bett Sofon borbel)alten zawcign zapat, beffer

zawiesi zapat, 8Bj.

©id) (dat.) etlnaö borbcOaltcn wymówi sobie
co, zamawia sobie. (Sr.. Artykuem siódmym
negor.yacye dalsze o traktat handlu — zama-
wia, Kons. 44. Seiner fflladjt f>at Soft borbeOal»

ten w swojej mocy to Bóg pooy.
Vorbei, adv., an ber borbern Seite elncö Singcö O'"
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tinb meg, mimo, pomimo 5 2) — , 3U (Silbe, Vorüber,

kwita, koniec, amen w kociele, po wszystkiem,
ju po harapie, Sj. eS ift atleS borbei wszystko
pomino, ju si skoczyo, zapada klamka,
ju po harapie.

Vorbeifahren, v. irr., Prs
%
. id) fahre, bu fäfirft, er

fährt bovbei, Imperf. ich — , er fuhr Vorbei, Conj.

bafj ich — , er borbeifübre, Imper. fahre borbei, Part.

Prt. Vorbeigefahren, mimo przejecha.
Vorbeifliegen,- v. irr. n., Imperf. ich — , er flog

borbei, Conj. bag ich — , er vorbeiflöge, Part. Prt.

vorbeigeflogen, mimo przelecie.

Vorbeigeben, v. irr. n. in. f., Imperf. ich — , erging

borbei, Conj. bafj id) — , er borbeiginge, Part. Prt.

Vorbeigegangen, mimo i, przej, otrze si o
co, 5. ÜB. o pikne mury, Twardowski.m Vorbeigehen przechodzc, mimo idcj mi-
mobienie, mimochodem; Vorbeigehen Iaffen puci
co pomimo siebie, opuci.

Vorbeilaffen, v. irr. a. m I)., Praes. id) laffe, bu
läffeft, er läfjt borbei, Imperf. ich — , er liefj borbei,

Conj. bafj id) — , er Vorbeiliefje, Part Prt. vorbei*

gelaffen, przepuci; Vorbeigelaffen przepuszczony,
mimo siebie puszczony, ci. omin co.

58 or bei laufen, v. irr. n. in. f., Praes. id) laufe, bu
läufft, er läuft borbei, Imperf. id) — , er lief borbei,

Conj. bafj id) — , er borbeiliefe, Imperat. laufe

vorbei, Part. Prt. Vorbeigelaufen, mimo przebiee.
Vorbeireifen, v. n. mimo przejecha.
Vorbeifchiefjen, vorbeiroerfen, v. irr. a.,

f. fchiefjen,

Werfen, cbybi (strzelajc, rzucajc).
Vorbei3ieben, v. irr. n m f.,

Imperf. ich — , er

30g borbei, Conj. bafj id) — , er Vorbeizöge, Part.
Prt. borbetgejogen, mimo cign, cf. przeciga.
Naczelny Wódz rozkaza wojsku przeciga w
paradzie, (a).

Vorbenannt, borbemelbet, wy namieniony, auch
wy wymieniony, wy wzmiankowany, prze-
rzeczony.

Vorbereiten, v. a. przygotowa. S»\ morgen tver=

bet ihr borgeftellt roerben, id) tnufj euch Darauf etruae

Vorbereiten jutro tedy, zacni gociowie, przed-
stawieni N. Panu bdziecie, trzeba bym was
nieco do tego przygotowa, SP.5 cf. przysposo-
bi, sposobi, uatwi, zaatwi co; uprzedzi.
S r

. z mojej strony wszystko jest uprzedzone,
Nacz.
Vorbereitenb przygotowawczy, aud) przygo-

towniczy, SBj., 5. S3, przygotownicze wiado-
moci, I-i im Gr.

Vorbereitung, f. (bie) przygotowanie, gotowo
poprzednicza, przysposobienie; cf. dyspozycya,
przygotowanie, 3. S3, do mierci) zaatwienie,
cf. Vorfehrung.

Vorbereitungegebet, n. (bas) modlitwa przygoto-
wawcza, Tomas a Kem pis.

Vorbereitungerebe, f. [bie] mowa przygotowa-
wcza, SBj., aud) przygotownicza, SBj., cf. za-
gajenie.

Vorberid)t, m. (ber) eine tleine Vorrebe, poprzedni-
cza informacya, przedmowa, przemowa.

Vorbefagt przerzeczony, auch rzeczony.
Vorbefdbeib, m. (ber) ber SSefebl eines ©ertchtee ftrr)

bor bemfelben ju ftellen, pozew, g. pozwu, zapo-
zwanie.

Vorbefcheiben, v. irr. a., Imperf. id) — , er befd)ieb

bor, Conj. bafj ich -, er borbefchiebe, Part. Praet.

vorbefd)ieben, zapozwa, pocign kogo do s-
du, zacytowa.

Vorbeftimmen, üblicher borl)erbeftimmen, przezna-
czy, wprzód naznaczy.

Vorbeten, v. a. przepowiada modlitw ober über*

hanbt przepowiada (aby kto powtarza mod-
litw).

Vorbeter, m. (ber) przepowiadajcy, przepo-
wiadacz (modlitwy).

Vorbeugen, v. irr. a„ bortoärte beugen ober biegen,

borbiegen, wypi, wystawi na przód; 3. 83.

wypi brzuch, wypry ober wytyka na
przódj 2) —

f-
borbauen, zapobiedz, zapobiega.

Vorbeugung, f. (bie) zapobieenie.
Vorbeugungemittel, n. [bae] zapobiegawcze leki

przeciw chorobom, DD.; rodek zapobiegajcy,
zaradczy.

Vorberoufjt, m. (bej) übl. bag Vorroijfen,_ wiedza,
wiedza poprzednia, poprzednicza wiadomo.
Dbne mein — bez opowiedzi; bez wiedzy mo-
jej SRit meinem — z moj wiedz, za wiedz
moj.

Vorbei; f. Vorbei.

Vorbilb, n. (bag) eig. einem anöern juv Nachahmung
vorgeftelltee S3ilb* 2) — , uneig. für: dufter, Sei*

fviel, wzór, g. u, przykad, g. u, przepis, wize-
runek, *modelusz, model.

Vorbilben figurowa, Rej., wyobrazi na wzór*
cf. L. przefigurowa. Sic. Chrystus przefiguro-

wan by w zakonie i prorokach, Leopol.; na
wzór utworzy. Vorgebilbet figurowany.

Vorbilblid) figuralny, pod postaci dany.
Vorbinben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er banb

vor, Conj. bafj id) -, er borbänbe, Imperat. binbe

bor, Part. Praet. borgebunben, na przodzie przy-
wiza, przepasa, przewiza; 2) wyprzedzi
w wizaniu snopów.

Vor bit te, f. (bie) Vorbitter, m. (ber) f.
giirbitte,

ftihbitter.

Vorblafen, v. irr. a. m. h., Praes. id) blafe, bu bla*

feft, er bläft vor, Imperf. id) — , er blies bor, Conj.

bafj ich — , er borbliefe, Imper. blafe bor, Part. Prt.

Vorgeblafen, zagra komu na dtym instrumen-
cie, trbi przed kim, Ross.; — dla nauki.

Vorbohren, v. a., ein Sod) mit einem Meinen S3oIjrer

bohren, bamit ber größere eS befto leichter auebotjre,

poprzedniczo wiercie, przedwiercie, przed-
widrzy.

Vorbote, m. (ber) przesaniec, g. ca, L.$ posa-
niec zwiastujcy co, poprzednik; zwiastun, m.

g. a, (a); cf. wieszcz. Sr. ber ÄoVf ragt herbor

gowa wystaje jak z morza eb delfina nawa-
nicy wieszcza, (aa); zwiastuny bliskiej wiosny
skowronki, (a).

Sj. Rzym cnotliwy zwycia, Rzym wyst-
pny zgin, nie Goty, nie Alany do szcztu go
zniosy, zbrodnie klsk poprzedniki i upadków
posty, Krsk. Pewne poprzedniki przyszej
mierci, Krsk. tom. 1, pag. 290.

2) — , fig. 3eichen, Sllertmale einer barauf folgenben

Gegebenheit, znak poprzedzajcy, skazówka, za-
powied, f. (a); wróba, (a), jutrzenka, cf. go-
niec. Sj. gocze zotego soca róana ju-
trzenko, Narusz. S£. te pogoski s zapo-
wiedziami lepszjch nowin, (a); takowe zda-
rzenia s za zwyczaj wrób trzsienia ziemi,
(a). Sj. ostrzegam, aeby sobie (rodzice) nie
mieli za poseki do tej choroby (Sngl. ÄranFh.)

jeeli ich dzieci prdzej chodzi jak mówi i

tak nawzajem rozpoczynaj.
Vorbringen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

brachte bor, Conj. bafj ich — , er borbrächte, Imper.
bringe bor, Part. Praet. borgebracht, wynie, od-
kry, wyjawi, wynurzy, wydoby.

Sj. roaS bie Srbe borbringt, übl. ift hervorbringt,

co ziemia wydaje, ©elb au6 bem Äaften borbrin»

gen, übl. herborbringen, pienidze z skrzyni wy-
doby, wyj. Sine S3itte borbringen zanie

. probe Sin SBort — wymówi sowo, zdoby
si na sowo, powiedzie sowo.

Vorbuchftabiren, v. a, przepowiada (sylabizujc);
cf. ka w gb.

Vorbad), n. (bag) ber borfbringenbe Sljeil einee 2)ad)c§,

*obdach, beffer przydaszek, przeddaszek, okap.
Vorbatiren, v. a. dawniejsz dat pooy, an-
tydatowa.

Vor be (fen, v, a. z przodu zaoy, zakry.
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SJorbeflaration, f. (bie) wstpna deklaracya.
3? orb em, chebem, nrpedtyni, dawniej, niegdy;
SJoiber, borbere, adj. przodkowy, a, e, przedni,

o pp. tylny, naczelny.
Sior be ra r in , m. (ber) polokcie, cz przednia
rki, przedrami, L.

SSorberbttg, m. (ber) przednia wier zwierza,
Ross.} of. B. opatka.

SJorberbfihnc, t', (bie) przód teatru, — sceny w
teatrze.

SJorberbecf, n. [bat] przód pokadu (na okrcie).
SSorberftifj , m. |bcr] przyszwa, szyja u nogi,

przednia noga; 2) — , wierzchnia cz nogi,
plso, Vol.

SSorbcrgeftell, n. (ba) *przeduie powozie, befiel

ift przodek woza, eig. przodkowe stawiao,
przodkowa staluga.

Sioiberglieb, n. (bab) przodkowy cztoneki pier-
wszy szereg, poprzednik (©ramm.); — einer

proportion przedni wyraz stosunku.
SBoibergrunb, m. (ber) przedni grunt, przód, g. u,

lorgrunt, (a).

SBorberhalb, ui. (ber) podgardlek ober podgardle.
SiorDerhonb, f. (biej grzbiet rki.
Siorberhoupt , n. (.bob) przód gowy, przedniacz gowy.
SSorbeihoufi, n. [baó] przednia cz: domu, przód
domu, przodek budynku.

SSorberfeule, f. (bie) przednia wier (zwierza).
Siorberleib, ra. (ber) przód ciaa.
S3 orbermann, m (ber) marszaek, szeregowy,

przednik in ber $onT, ©djifferfpr.; cf. calowy,
Contr, i r. ido ber Hintermann rogalnik nnb ber

SRittclmnnn buchtownik hcifjt; poprzednik, U.,

przodkownik.
Siorberpferb, n.(baö) przedni ko, przodkowy —

.

Storberf nlj, m. (bei) (Sah propositio major) major
w syllogizmie, L.; podanie przedwnone; zda-
nie przednie (w pery odzie); cf. zaoenie, (a),

cf. zaoenie pierwsze. (Sr. zaoenie jest zu-
penie prawdziwe, lecz wniosek najfalszywszy,
(a); ct. I.. poprzednik = antecedens, nnb na-
stpnik — consequens.

Siorberfeite, f. (bie) cineó ©cbaubec, czoo budyn-
ku, lacyata, wysada, przednia —

,
przodkowa

cz, przednica.

SJoiberfit;, m. [ber] siedzenie na przodzie, przod-
kowe miejsce.

fiiorbeifte, adj. przodkowy, naczelny, na samym
przodzie bdcy.

Siorberftubc, f. (bie) przednia i/.ba , izba na
przodzie.

93 or berthell, m. nnb n. przednia cz. 2)a fi
—

befi Schtficfi przodek okrtu, przednia cz o-

krtu; cf. gowa galaru, Doc.
Borberthiir, f. (bie) przednie drzwi, IM.

Borber treffen, n. (bad) przednia stra, I., pier-

wsza linija wojska.
OJorberbiertel, n. (bafi) wier przednia, opatka.
Siorberioagcn, m. (ber) przodek wozu, *puwozie

przednie.

Horberjohn, in. (ber) zb przedni.

Sorbcrjimmcr, n. (bnfi) pokój na przodzie, prze-
ilui pokój.

!öor biefem, bor bem, adv. przed tm.
Storbr öligen, fid), v. r. na przód cisn ob. drze si.

Öorbrrfd)cn, v. irr. a. m. I), Praes. id) brefebe, bn

brifd)eft, er brifdjt bor, Imperf. id) — , er biofd) Dor,

Conj. bnfj id) — , er borbrofdjr, Imper. brifd) bej',

Part. 1'rt. borgcbrofd)cn, wykosi, okosi, j. SB.

wykoszone zboe, (a).

Sioi bringen, v. irr. n. m. f., Imperf. id)—, ei broiig

bor, Conj. bofj id) — , cr borbrangc, l*art. Prt. bor»

grbruugrn, postpowa na przód, awansowa,
przedziera si, przedrze«'' si.

SBorbrucf, m. (ber) moszcz z pierwszego wycisku
gron winnych.

SB

terb HI <fetl, v. a. na czele ksiki co wydruko-
wa, na pocztku dziea umieci, niby przed-
drukow a.

ioreilen, v. n. m. f. pieszy, naprzód. Ginem —
przed kim —

.

I orei lig, adj. skwapliwy-, porywczy, za prdki,
za spieszny, skory, cf. uprzedzony, j. Si. uprze-
dzona zarozumiao, (a), Nieme. (Sr. lafj ci

nicht boreilig tirhcilen niech rzecz bez popiechu
roztrzsa, Krs. PP. 2o9i cf. niesdmy skwa-
pliwie, (a); cf. ulotny, a, e, $. S3, ulotne o rze-
czach zdanie, DD.; przedwczesny, a, e, j. 58.

rozkaz.

2) — , adv. zbyt spiesznie, zbyt prdko,
skwapliwie.

Gj. ein borciligefi llrthcil przedosdne zdanie,
l<.; boreiligcfi Urtheilcn mufj mon oft bereuen naj-

prdzej bdzi, kto prdko sdzi, cf. przed cza-
sem sdzisz, od prawdy bdzisz; cf. skory w
sdzeniu, Put.
orei I ig feit, f. (bie) skwapliwo, cf. przedwcze-
sno, skoro.
orcltein, PI. pierwsi rodzice, przodkowie» cf.

*prarodzice, praszczury.
oretnbfinben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) -, er

cmbfonb bor, Conj. bafj id) — , er borempfäube, Part.

Prt. borcmbfunbcn, przeczuwa.
Oieillbfiiibtiug, f. (bie) przeczuwanie, przeczucie.
oi en 1 1)0 It en, v. irr. a., Prs. id) entfjolte, bu enl«

höltfr, er enthalt bor, Imperf. id) — , ci enthielt hor,

Conj. bnfj icl) — , er borenthielte, Imperst. enthalte

bor, Part. Prt. boicntholten, wstrzyma, zatrzy-
ma komu co, przytrzyma, powciga; cf.

przetrzyma nad czas, L.j wasno nieprzy-
zwoicie zatrzymana, boli). Sir. Gr. za dwie le-

cie czynszu mu zatrzyma, alter Slut,

orenthaltuiig, f. (bie) przytrzymywanie, j. 58.

cudzego dobra; et. zatrzymanie cudzej wysugi,
I) mór. 334.

orei inneriing, f. (bie) przedmowa, poprzedni-
cze uwiadomienie, przestroga poprzednia, wst-
pna uwaga.
orerntc, f. (bie) niwo poprzednie, pocztek ni-
wa, — zacia.
oieintejcit, f. (bie) przednowie, przednówek, L.

orerft, adv. naprzód ob. najprzód, nasaraprzód.
orerlböhlt, j. SB. boieilböhlte 3eugcn, MM-i wiad-
kowie przed tm sporzdzeni od Boga, befier

obrani.

Oicilbóhnt przerzeczony, wyej wzmianko-
wany.
orerjöhlcn, v. a. opowiedzie komu najprzód
(aby powtórzy)
oreffen, n. (baft) bao SBorgerirht, pierwsza potra-

wa, pierwszy pómisek, pierwsze danie.

orf al) r, m. (ber) antecessor, g. a, poprzednik, g.

a, przodek.
u oi fahr en, Pi. przodkowie.

orfahren, v. irr. n. ni. f.,
Prs. id) fahre, bu föhrft,

cr fohlt bor, Imperf. id) — , er fuhr bor, Conj. bafj

icb — , ci borfiihre, Imperat. fahre boi, Part. Prt.

bovgefal)ren, = boranfal)ien, jecha naprzód obci

przodkiem. Gr.. fahre unfi boi przodkuj nom.

2) — , einem im gefdiminbcu ftahren <t,uborfouinicn,

wyprzedzi ober wycign kogo jechaniem.

3) — , zajecha, zajeda. Gj;. ben SBagcn

borfaI)icn laffcil kaza zajecha, kaza eby po-

jazd zajecha.

Ol' fall, m. (bei) zdarzenie, przypadek, zajcie,

przygoda. Sin jugcublichc Vorfälle ober Begebe»
heiten Ibill id) benfen to co si za lat myak pa-

cholcych toczyo wspomn, Oornicki dzieje,

or fallen, v. irr. n. m. f.,
Prs. id) falle, btl follft,

er fallt bor, Imperf. id) — , er fiel bor, Conj. baf,

id) — , er boificle, lmper. falle bor, Part. Prt. bor=

gefallen, zapa«' z przodu; 2) zdarzy si, przy-

pa, przypada, trafi si, zaj, wydarzy «if.
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-

borgefallen nic wanego
nie zaszo, (a); — niewydarzyo sie. Illingen

fint» borgefallen rozruchy zaszy, (a).

Sorfallenb potoczny, 3. 58. Inne potoczne wy-
datki, (a); cf. wytaczajce sie czynnoci, (a).

Sorfallenheit, f. (bie) f. «Sorfall.

Sorfaften, Pi. przedpocie.
SSorfechten, v. irr. n. m. h., Prs. id) fechte, bu ßchfr,

er ficht bor, Imperf. id) - , er fod)t bor, Conj. bajj

id) — , er borfochte, Im per. *fid)t bor, Part. Praet.

borgefochten, pokaza komu fecUtowanie, fechto-

wa przed kim.
2Sorfed)tei', m. (ber) przodkujcy w fechtowaniuj

bronicy czego na czele.

SSorfeft,' n (bct6) wilia, *szczodry wieczór.

öcrfinben, v. irr. a. ni. h., Imperf. id) — , er fanb

bor, Conj. bafj id) — , er borfanbe, Part. Pit. bor*

gefunben, znale, nairafi, zasta. ©ich — znaj-
dowa si, znacbodzi si.

SSorforbern, v. a. zapozwa.
SJorforberung, f (bie) zapozwanie, zapozew,

g zwu.
Vorführen, v. a. wyprowadzi i stawi przed kim.

Vorführung, f. (bie) wyprowadzenie i stawienie

przed kim.
SSorgang, m. (ber) ber SSortritt, pierwszestwo,
przodkowanie. 2) — , baó S3eifbiel, SJiifter, przy-

kad, wzór, przewód.
3) — , eine 33egebenheit, zdarzenie, przypadek,

okoliczno, cig. Umftanb.

Vorgänger, m. (ber) poprzednik, antecessor, przod-
kujcy, wódz, przewodnik (w czem).

Siorgóngtg, adj. poprzedniczy, cf. poprzedzajcy,
rodkujcy.

G$. na* borgängiger SSorlabung unb Skrinarnung

za rodkujcym wezwaniem i awizacy, 9i©.,

poprzedni.

Sorgaufeln, v. a., einem ettcaö -, kuglarzy, ba-

amuci kogo czem, durzy, mani, cf. snu.
Gr,. Duchy piekielne snuj Osmanowi laury

niemiertelne, Krs. 1 2h. 162.

ÜBorgebäube , u. {bafö przedni ober przodkowy
budynek.

Vorgeben, v. irr. a., Prs. id) gebe, bu giebft, er giebt

bor, Imperf. id) — , er gab bor, Conj oafj id) —

,

borgäbe, Imper. gieb bor, Part. Praet. borgegeben,

wprzód dawa, zadawa.
2) — , borlegen, zadawa, obdawa; 3. S3. bemSSielje

gutter borgeben obdawa bydtu pastw, Sßr.4ßoln.

3) — , bormenben, borfchütoen, udawa, zmyla.
Gj. eine Äranfheit — chorob zmyla.

2?orgebeil, n. (tiatö udawanie, zmylanie.
Vorgebirge, n. (ba) przyldek, 3. S3. ba8—-bergu*

ten Hoffnung przyldek dobrej nadzieij cf. cypel,

góra nad morzem, przedgórze, L.
ÜBorgeblid), adj. udawany, mniemany, a, e, 3. S3.

mniemane odezwy podrzucili}
2i — , adv. pod pretekstem, pod pozorem, u-

dawajc, nibyto.

SSorgefallen, Part. zdarzony, a, e, 3. 33. zdarzone
dzieje, Dnt.i wydarzony.

SBorgefafjt przesdny, uprzedzonj'. Gin borgefafjte

Meinung uprzedzenie, przesd, g. u.

SSorgefccbt, n.(baó) wstpna bitwa; poprzednia —

.

SSovgefÜhl, n. (Da8) przeczucie. Gj. dusza ju
wczesnem przeczuciem szczliwa, Szym.

Sorgeben, v. irr. n. ni. f., Imperf. ich — , er ging

bor, Conj. bajj id) — , ev bovginge, Part. Prt. bor--

gegangen, = einem borgehen, ber Órbnung nach eher

gehen, boran gehen, poprzedza, mie pierwsze
miejsce, przodkiem i, przodkowa, poprze-
dniczy.

2i — , Semanben im gefchroinben ©eben übertreffen,

wyprzedzi, przechodzi, przewysza.
3) — , borragen, wychodzi na widok, wyda-

wa si, stercze.

4) —
,

gefd)ef)en, fkh 3utragen, fid) ereignen, borfat»

(Cli, zaj, zdarzy si, dzia si, toczy si.

Gj. baö gehet bor to najpierwsze ob. najprzód
by powinno. SBa§ gehet bor? có si dzieje?

có si wici? Gö gehet nichts ©ute§ bor nic si
tu dobrego nie dzieje. 2fnbera mit einem guten

23eifbie(e borgehen wieci ober przodkowa ko-
mu dobrym przykadem, dawa dobry przykad.

Vorgeigen, v. a. na skrzypcach zagra (komu).
Vorgemach, n. (baS) przedpokój, g. oju.

Vorgemelbet wy wzmiankowany, przerzeczony.
Vorgenannt przerzeczony, wsporaniony.
Vorgericht, n. f. Voreffen.

SSorgefchmacf, m. (ber) f.
SSoifchmacf, zakosztowa-

nie, zasmak, cf. przedsmak.
Vovgefd)rtebeu przepisany, f. borfd)rciben.

Vorgefeben, interj. z drogi, strze si, wara!
miej si na bacznoci, — na pieczy.

Vorgefctjte, m. (ber) przeoony; starszy, zwie-
rzchnik, im Pi. fann man collective fagen star-

szestwo.
3emanbem borgefetjt fein mie przeoestwo

nad kim.
Vorgeftern, adv. (po)zawczoraj, onegdaj, beibeS

i ft üblid), Söarfd).} aud) przedwczoraj.
Vorgeftrig, 1 adj. zawczorajszy, onegdajszy, przed-
wczorajszy.

Vorgethan wprzód uczyniony. Gj. au8 bem gol*

benen §1336: (beim) borgetljan unb nad) bebacb, (jat

mandjen iii grofj Seib gebrad)t, zdradzio to nie

jednego, co nie zway czynu (kroku) swego.
öorgeroorfen wyrzucony, zarzucony, f. borroerfeu.

Vorgiebel, m. (.ber) przyczóek, g. ka, szczyt
facyaty.

33 o 1 g l a

n

5 e n. v. n. m. h. celowa blaskiem;
2) — wieci (nad innych), np. przykadem

swoim —

.

Vorgrabeu, m. (ber) przedni rów, przediowie,
rów fortecy pierwszy od pola, Tr.

Vorgreifen, v. irr. n. m. I)., Imperf. id) — , er griff

bor, Conj. baji id)
—

< er borgriffe, Imperat, greife

bor, Part. Praet. borgegriffen, = etroaS eigenmächtig

thun, roa bem anbern 311 thun gebührt, wdziera
si, wyprzedza, zachwyca co natrtnie, za-
biega komu w czem, wprzód siga, uprze-
dza kogo w czem, wcibia si, zarywa,
wtrca sie, wdawa si, , miesza si w coj
cf. gmera,"p. Kenn. 127. Gy,. 3d) roili bem Ur=
theile unfereo Vublifuiuö nicht borgreifen, nechc tu

z mojem zdaniem wyprzedza sdu publicznoci
naszej, Brodziski.

Vorgreifung, f. (bie) ber Vorgriff, przedwczesne
Ober wcibskie wtrcanie si, natrctwo, za-
chwycanie, wyprzedzanie, wdzieranie si, wy-
rwanie si w czem.

Vorgrunb, m. (ber) im ©cmalbe, forgrunt, (a); cf.

przedwidownia?
SBorhaben, v. irr. a. m. I)., Praes. ich habe, bu haft,

er hat bor, Imperf. id) — , ev barie bor, Conj. bafj

id) — , er borhätte, Imper. habe bor, Part. Praet.

borgehabt, =r etroa§ bor bem Seibe, befonb. bor bem
untern Sbeile beffelben haben, 3. S3, eine ©chiirje —

,

mie fartuch przed sob.
2) — = 3emanben bor fid) hüben, entroeber ihm

einen VermeiS 3U geben ober ihn 3U brüfen, ihn bor*

nehmen, mie kogo przed soh, przyzwa kogo
do siebie kocem zburczenia lub stukania go
lub eksaminowania go.

3) — , eine bcfchloffene ©ache au@3tiführen fudjeit,

przed si bra, zamyla o czem, mie przed-
siwzicie, knowa co. S3ófe8 borijaben o zem
zamyla, zle knu. SSaS l)abt ihr bor? có za-
mylacie? có tam knujecie? letjrereS mit einem
nachtheiligen SJebenbegriff.

SSoii)aben, n (ba6) zamys, g. u, przedsiwzicie,
zamiar. SSorhabeii8 fein, oberbeutfch, mie w
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myli, ©ein — ine Sßerf richten dopi zamysu
ober dostpi zamysu. Sdif feinem — befyarren

trwa w przedsiwziciu
i non [einem — abfielen,

dblaffrn, odstpi od przedsiwzicia ob. zamysu
swego, zaniecha przedsiwzicia.

Vorhalten, v. irr. a. m. (>., "Pis.'id) balte, bu fjdltft,

er hält bor, Imperf. id) — , er hielt bor, Conj. ba9
id) — , er borhielte, lmper. halte bor, Part. Praet.
borgeI)alten, trzyma przed czem, nadstawi.

Gg. einem Sdweine ben Spicfj borbalten dzikowi
pik nadstawi. Den @d)ilb borbaltetl zastawi
si puklerzem, Krs. .11 ona chom.

2) — , einem etlcaS borhalten, borftellen, borftcllig

machen, boribeifen, bonütfen, przedstawi, przeo-
y, przekada, wyrzuca, wytyka co komu,
karci kogo, strofowa, wymawia.

Die £anb borI;alten, b. i. bor baö ©efid)t halten,

zasoni sobie rk twarz. 3) f. boienthalten.
II) v. n. m. t). starczy, wystarczy (o za-

pasie)} wytrzyma.
SSorbalten, n. (baö) bie SJorbaltting, trzymanie przed
czem, nadstawienie} 2) —, przeoenie, przed-
stawienie, wytykanie, wyrzut, zarzut, zarzu-
canie, karcenie, strofowanie elc.

SJorbanb, f. f. IßorberbatlD, przednia cz rki,
grzbiet rki, cf. ki rki}

(

2) — , bie red)te £>anb, bod) nur al8 3tiA)tn bc8
SJorjugee, ber Borjug, pierwszo, prym, pier-
wszestwo.
3)—, im Äartenfbieie, zadana; cf. B. rka. SBer

bat bie — ? (im Äartenfpiele) kto zadaje? kto za-
grywa?

SJorijanbcn, ad. (bdcy, znajdujcy si napodo-
rdziu, — pobliu, bliski, obecny, przytomny)
mit fein, by, znajdowa si. Cr,, eö i ft fein <§>ola

borhanben niemasz drzewa, nieiuasz drew. G8
ift feine Urfacbe baju borhanben niemasz adnej
przyczyny. (Sr ift nirgenb8 borhanben niemasz go
uigdzie. (£6 ift niigcnbö borhanben niepokazao
si nigdzie.

ffiorbang, m [ber] zasona; firanka, kortyna, za-
wiesido, zapona. Der äJorhang an ber Shiir por-
tiera, Krs. pp. 2(1; drzwi portier zastonione,
auo bem granjofifdjen Ginen - boijiebni rozci-
gn zason; cf. zapuci zason. §£. nie na
wszystkie bdy zapuci mona zason. Gr,.

bie üBorbänge bon einem S3ett pawilon nad ókiem;
cf. firanki (an ben genftern).

Vorhängen, v. irr. a, Prs. id) bange bor, Imperf.
id) — , er bing bor, Conj. bafj id) — , er borhingc,

Imper. hange bor, Part. Prt. borgebangen, f. -£>an=

gen, wisie przed czem.
2) — r=_ borroärte bangen, im fangen borragen,

wytyka si na przód, wystawa.
Vorhängen, v. a. zawiesi przed co, zasoni
czem, zason zacign.

SJorbingcfcbloj}, n . (ba6)* kódko.
Sorbangftange, f. (bie) drek do zawieszenia

firanek.

Borbaucn, v. irr. a. 111. I)-. Imperf. id) — , er f)teb

bor Conj. bafj id) — , er borbiebe, Part. Prt. bor=

gehauen, rba przed kim, kosi ober siec przod-
kiem, wyprzedzi kogo w koszeniu, — rba-
niu, poprzedniczo rbaj przysposobi rba-
niem, narba, nacina.

SJorbdUpt, n. (baö) przednia cz gowy, czoo
gowy.

8Jorbau8, n. (ba6) bie £au8ftur, sie, f. g. i, przed-
sionek.

SJ 1 f) a u t/ f. (bie) nieobrzezka; cf. obrzezka, na-
pletek, przedskórek, stulejka, cf. 9iuff. zaupa.

SJoi'beften, v. a. przyszy ob. wszy naprzodzie.
öorbembe, f. (bie.) pókoszulek.
ÜBorber, *borbero, adv. przed tenij pierwej, po-

przednio, wprzód ni. Gr,. jroci Stunben borber

na dwie przedtem godziny ta sama chmura
bya w NN.) (a). It. na lat wiele pierwej, f.

SB

S3

Feliski 121. Drei 9ftonate borber na trzy mie-
sice pierwej, (a). Gr.. Zaprosiny na objad (w
Szkocyij odbieraj si tygodniem lub dworni
pierwej, Mdr. Gr. kilka dni ober kilku dniami
wprzód bya u Ministrów deputacya, Orz. bia.
Gr. znaleziono faszywe pienidze, o których
poprzednio nie wiedzia, HS.
orberbebenfen, v. irr. a., Imperf. id) — , er be»

bad)te borber, Conj. bafj id) — , er borberbebadjtc,

Part. Praet. bOl'berbebad)t, wprzód uwaa.
01 berbeftimmen, v. a. naznaczy wprzód, prze-
znaczy.
orberbeftimmung, f. (bie) przeznaczenie.
orbergeben, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) —, er

ging borber, Conj. bafj id) — , er borberginge, Part.
Prt. borljergegangen przodkiem i, przodkowa,
poprzedza.
oibergebenb poprzedzajcy, poprzedni.
orberig, adj. pierwszy, poprzedzajcy, poprze-
d niczy, dawniejszy.
orberrfchcn, v. n. m. !)• przemaga, górowa,
przewaa.
Ot'berfagcn, v. a. przepowiada, cf. praktyko-
wa; Gr.. sam sobie mier sw praktykowa,
PK. ülK.

orberfagung, f. (bie) przepowiedzenie, proroc-
two, eig. bie ^robbeseiting, przepowiednia,
o v c r f d) i cf e tl , v. a. wprzód posa, przed sob
puci.
orberfeben, v. irr. a. m. r)., Prs.id)febe, bufiebft,

er fie()t borber, Imperf. id) — , er fal) borber, Conj.

bafj id) — , er oorberfabe, Imper. fler) borber, Part.

Prt. bovr)evgefeI)en, przewidywa, przewidzie.

orberfe[)cnb przewidujcy, przegldny; borber»

gcfeljen przewidziany.
orberfcl)ung, f. (bie) przewidzenie, przewidy-
wanie.
orberfebungögabc, f. (bie) dar przewidywa-
nia.

orbcrbcrftinbigctl, v. a. przepowiada.
orberbcrfüiibignng, f. (bie) przepowiedze-
nie.

orbcudiein, v. a. udawa przed kim, zmyla
przed kim, narabia obud » cf. B. obu-
dnie podej kogo, gra rol Judasza.

orbeulen, v. a. — einem wy praed kim.
orbinunel, m. (ber) przedniebie; cf. czyciec,
eig. gegfetier, przedpiekle eig. SBorb6fle.v

o li) i u, adv. borber, przedtem, pierwej. Sßie

borbin jak pierwej.

orl)of, m. (ber) przednie podwórko, dziedziniec,

ra. g. ca, przedni dziedziniec ,
przedworze,

przeddomie, przededrzwi, Przedcdwierze, n.

g. a, L. Der — beS SembelS Przysionek kocio-
a, Przedsionek, kruclita (albo sie kocielna
gdzie ofiary sprawowano, Dinbr, 883.)

orbóile, f- (bie) przedpiekle, przedpiekle
orbnt, f. (bie) awangarda, cf. pierwsza stra,
K rs k. Gr. Kominngrobis wódz pierwszej stray,
Krak.
oriagei/ v. a. gna, pdzi przed sob, wy-
przedzi kogo (w Pdzie) jadc, przecign,
Üßj. polowa przed kim.

orjabr, n. (baö) wiosna, tryor, g. u.

orla brig, adj. przeszloi oczny, loeki, alt» unb

«J$i>Coin.

orig, pierwszy, dawny, dawniejszy, byy,
*bywszy, poprzedzajcy, Poprzedni, Przeszy,

bezporedni. Die Vorigen dawni.

Sn meinem borigen ©riefe w moim bezpore-
dnim licie, Majkowski. Die borige äßeifc

zwyczaj pierwszy. Sie borige SBelt pierwszy
wiat. 2n ben borigen Jagen w zeszych dniach.

Die borige SHodie przeszego tygodnia, w prze-

szy tydzie, w tamten tydzie, Pu'st.

6r. bie borigen aJliiiiftcv geben H)vc Dimiflion prze-
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szli ober byli ober dawni Ministrowie dali swo-
je dymissye.

Die vorigen 3?iten przesze czasy; cf. bibl. dni

starodawne.

Sn ber borigen stacht przeszej nocy. Sm bo«

rigen Äriege w cigu byej wojny. 3m borigen

Sahr w roku ominionym, Sr. Sittf). Sßolen w
przeszym roku.

SSorje^t, beffer für jetd teraz, tego razu, tym cza-
sem, na ten raz.

85 orf amine r, f. (bie) przedkomórka.
SSorfänibfer, m. (ber) ten. który walczy na przo-

dzie lub przed rozpoczta bitwa.

SSoTfauen, v. a. przeuwa komu co. (Sr. fig.

man muß if>m a((e§ borfatien trzeba mu wprzód
kade sowo w gb (pap) woy.

Sortami ng, f. (bie) przeuwanie.
Sßorfauf, m. iber) pierwokupstwo, pierwszestwo

do kupna, pierwsze kupno, pierwokupno.
SSorfaufen, v. a. naprzód zakupywa.
SSorfaufer, m. (ber) pierwszy kupiec, przekup-

nik.

8Sortauf6red)t, n. (bo) prawo pierwszestwa do
kupna, 9t<5.

5B or fe &ren, v. a. nur uneig. anroenben, gebrauchen

uprzedzi, zapobiega, zapobiedz, zay jakich
rodków, kroki czyni, zaatwi co, zaradzi
czemu; uprzedzony. Sr. z mojej strony wszy-
stko jest uprzedzone, Nacz.

SSorfehrung, f. (bie) uprzedzenie; zapobieenie,
zabiegi, zapobiegi, rozporzdzenie, przysposo-
bienie eig. SJorbereitung. Sf. wiele okolicznoci,
wiele stara i zabiegów poprzedza musza ry-

bna ikorzy. Krs. PP. S£. mimo licznych
zabiegów przez ministrów' czynionych, ju
przecie kilku N. wybranych zostao, Orz.
bia. SSorfehrungen treffen kroki czyni, Bhsz.
przygotowania robi, gegen ettraö zapobiega
czemu; cf. uprzedzi.

SJorfenntnifj, f (bie) wiadomo poprzednicza.
JBorfenntniffe. PI. wiadomoci potrzebne, —[ele-
mentarne, — fundamentalne; cf. przygotownicze
wiadomoci, L. im Gr.; cf. pierwsze pocztki
beffer przygotowawcze wiadomoci, nad) SBj.

SJorflage/ f. (bie) poprzednicza skarga, — *a-
oba, narzekanie poprzedzajce.

SSorf leben, v. a. przylepi na czele, — z przodu.
öorflimbern, v. a. zabrzdka (komu co), na

fortepianie.

SSorfommen, v. irr. n. m. f., Imperf. id; — , er

fam bor, Conj. bafj ich — , er borfame, Part. Prt.

borgetommen = 1) beraltet für i juborfommen wy-
przedzi, uprzedzi;

2) — = bor jemanb fommen, borgelaffen werben
przyj przed kogo, wystpi, by przypu-
szczonym, przystp znale.

Sr. 3d) fudjte ©ehor, fonnte aber nid)t borfommen
szukaem wysuchania , ale nie byem przy-
puszczony.

3) — — fid) ereignen, ptragen,_ begegnen, borfal*

len zdarzy si, trafi si, nawin si, zaj.
4) — = fd)einen, zdawa si, wydawa si;

3. S3. eS fommt mir bor zdaje mi si, mieni mi
si, *ochapia mi si. Sr. er fommt mir febr be=

fannt bor ochapia mi sie ober — em go
zna.

5) — = herborfommen wychodzi, wyj. Sy.
fomm bor, übl. fomm herbor wychod, wystp —

,

pójd na przód.

Sj. bei borfommenben 3*»eife(n ober Sottiftonen

roerben fie fid) mit ben SJemiftern au einigen haben
w zachodzcych sprzecznociach z ministrami
porozumiewa si bd, (a). 6$. borfommenoe
©efdjafte wytaczajce si czynnoci, (a). SBir

roerben nicht borfommen . nie bdziemy przypu-
szczeni, przywoani.

SBorfommenheit, f. (bie) oberbeutfd) zdarzenie, traf,

«. u.

SBorfobf, m - f- SSorhaut, n. przedebie, g. a.

SSorfoft, f. [bie] eine ©beife, roelche nad) ber ©ubbe,

bor bem gleifdje gegeffen rotrb, ba8 ©emflfe, in $reu»

fjeti ba6 erfte leichte ©ericht, bie SJorfbeife pierwsza
potrawa, pierwsze danie, aber nad) Slbelung ja-

rzyna, cf. antypast, m. g. u.

äJorlaben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er lub

bor, Conj. bafj id) — , er borlübe, Part. Prt. borge»

laben f. laben utib borbefcheiben zapozwa, zacy-
towa, przywoa.

SBorlabung, f. (bie) zapozwanie, pozew, g. pozwü,
cytaeya, auch zapozew, SBj.

aSoiiage, f. (bie) podkadka, zakadka, podoga,
zaoga? 2) — , tecibient odbieralnik, 9Sj., pod-
stawka, (a); bania albo inszy statek w który
z alembika kapie, Tr.

3) — , ba8 granj. relais ein ©efbann frifch bor»

gelegter Sßferbe wiey zakad ober zaprzg koni.

SSorlallen, v. a. szczebiota, gada co przed
kim.

SSorlangen, v. a. wydoby, wyj co skd.
fßorlangung, f. (bie) wydobycie, wyjcie.
SJorlangft, adv. dawno, za dawnych czasów.
83 or I aß, m. f. Sorlauf.

SSorlaffen, v. irr. a. m. h. Prs. id) laffe, bu iiffeft,

er läßt bor, Imperf. id) —, er ließ bor, Conj. baß
id) — , er borließe, Imper. laffe bor, Part. Prt. bor»

gelaffen = boran ober bortoärtö laffen przodkiem
puci, puci naprzód.

2) — = in jemanbes ©egenroart laffen wpuci
przed kogo, przypuci na posuchanie, przy-j kogo, przystpu pozwoli, kaza przyst-
pi.
83orgelaffen, przypuszczony, w.puszczony.

SSorlaffung, f. (bie) przypuszczenie, przyjcie,
przyjmowanie; cf. przypust, g. u. .

SSorlauf, m. (ber) samotok (od wina), samotre,
L., cf. wyskok, bom ©birituS, SSranntroein.

SSorlaufen, v. irr. n. m. f., Prs. id) laufe, buläuffr,

er läuft bor, Imperf. ich — , er lief bor, Conj. baß
id) — , er borliefe, Imper. laufe bor, Part Prt. bor»

gelaufen, = eher laufen , al6 ein anbereö Ding ry-
chlej biee.

2) — = boranlaufen , borroäitö laufen rwprzöd
biee, najprzód biee, pdzi przodem, po-
przedzi w bieeniu.

3) — z= im Saufen übertreffen, juborfommen wy-
cign, przecign, przepdzi, wyprzedzi,
poprzedzi.

ÜBorläufer, m. (ber) przesaniec, g. ca; beffer po-
przednik, g. a.

Sr. Jan S. przesaniec Chrystusa , L. ; cf.

Dmbr. 77. Prekursor Jan Chrzciciel, cf. prze-
dnik, g. a.

S3 or läufig , adj. 1) beralt. roa§ bor einer ©ache her»

geht unb fie gleichfam berfünbigt przedwstpny,
przedstanowczy, a, e, 3. S3. — owiadczenie,
(a) borläufige Srflärung, Sj. prsedwstpna odpo-
wied recenzenta, (a). Sj. ta raateryja rozbie-
rana bya przedwstpnie w dziennikach i pis-
mach, nim si rozpocznie sejm, (a); cf. pose«
kowy, a. e.

2) —, roa§ bor ber -fjaubtfache, bod) in S3ejiehung

auf biefelbe flberhaubt gefchieht, przedwstpnie, (a),

poprzednio, 5. S3. — na co przysta, (a); cf.

poprzedniczy, nawiasowy, tymczasowy, przed-
ugodny; cf. adv. przygotowawczo, (a); cf.

DD. posekowe boleci, eig. SJorgehen.

Sin borläufiger S3erid)t poprzednicze doniesie-
nie; cf. przedstanowczo.

Sr,. Boc wyroku przedstanowczo w ostat-

niej Instancyi zapadego, 9©., Ober ift przesta-
nowcze praefinitive jtt uberfeijen??; cf. zaniecha
inkwizycyi na czyny wyrokiem przedstanow-
czym objte, SR®.
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83orlaut, adj. zbyt gony, przedwczenie gony,
gony, skwapliwy, skwapliwie wyrywajcy
si. G$. er iuurbe borlaut wyrwa si jak Filip

z konopi.
8>orlcgebaum, m. (ber) zapór, g. u. zapora, g. y,

zapicrado, L.; zawora.
23orlf gelöfffl, m. (Ber) yka dua, yka roz-
dawcza, L., auci) — wazowa, SB.}./ cl. yka
pómiskowa, yka od wazy, Grodzicki.

83 Oll f gen, v. n. pooy przed czem, przeoy,
przekada; fig. proponowa, przedstawia; bei

Jifche: rozdawa u stou co. 6g. Semonbem ein

Stiict gifd) oorlcgcn pooy komu dzwonko ry-

by. SCorf id) SfyneiJ beilegen czy möge sie Panu
przysuy tyra kawakiem. ?

Ciii ©d)Iofj beilegen kódk zaoy. Sßferbe

Vorlegen zaoy konie. (Sine $rage oorlcgen po-

da py( anie, zadawa pytania, (a). <£ie muffen

baö patent borlegen musz si popisywa z wy-
danym na to patentem, ©D. cf. okaza.
Sorgelegt przeoony, a. e.

SJorleger, rn. (ber) kraj czy, g. ego.

2?orlegcfd)lofj, n. (baö) kódka.
Sorlegeruerf, n. iba6) (grati}. caricature) ein SBcrf

jDifdjco ber llfjrfdjeibf tmb bem Sabergchaufe, mel=

che8 ba8 @eh = unb Sd)lageli>cif jur 3 ci 8 ll|I9 bfV

Stuuben unb SDUnuten beftimm przekadka w
zegarach?.

Vorlegung, f. (bic) przekadanie.
93orlcimen, v. a. przykleic na przodzie.

SJorlefen, v. irr. a., Prs. id) lefe, bu liefeft, er lieft

ber, Imperf. id) — , er lab bor, Conj. baj) id)—, er

borlafe, Imper. lies bor, Part. Praet. borgelefen,

przeczytywa, ezyta. komu co.

SBo rgeief.tn przeczytany.
SSorlefer, m. (ber) lektor, g. a. przeczytywacz.
SBo rlffunfl, f. "(bic) odczyt, m. g. u, prelekcya,

Dowgirdi przeczytywanie, lekcya. Sr. No-
wem zjawiskiem w Berlinie s liczne odczyty
(prelekcye), (a). — halten mie prelekcya.

SSoiicfotC, adj. przedosuini, bezporedni, ia, ie.

Gr. in meinem borlerjten ©djrfiben w moim bez-

porednim licie, Majkowski.
Siorlctichtcn, v. a. przywieca 1

, wieci komn;
fig. dawa dobry przykad; przewysza wia-
tem, celowa wiatem.

Borleud)tung, f. (bie) przywiecanie.
oilieb, f. fiirlicb.

Sß or I ie b e, f. (bie) skonno, f.; szczególne upo-
dobanie w czem, wylanie si na co; G r

. z u-

podobania powicaem si rolnictwu, (a); cf.

uprzedzenie za czem, cf. stronno, 3. S3, ci

pisarze — których w szkoach czytamy, wra-
aj w nas od dziecistwa niejak ku sobie

stronno, $. P.

5BorIiegcn, v. irr. n. ni. I)., Imperf. id) — , er lag

bor, Conj. Dafj ich — , er borläge, Pan. Prt» borge»

legen, Dor etiuaö liegen lee przed czem. Daö
(Srhlojj liegt bor kódka zaoona, — wisi; cf. w
drodze lee, zawadza.

2? or liegenb, bor unfl liegenb, bom m ben ©reiben

beö Sanöeö liegenb, przed sob lecy, przedsobny.
Da8 uorliegcnbc <£>inbernifj zawatlaj cf. obecny, to

o czem mowa, niniejszy, w mowie bdcy.
SBorliigen, v. irr. a., Imperf. id) — , er log bor,

Conj. bafj id) -, er borloge, Part. Praet. tiorgclo^

gen naga komu co, kama, nakania komu,
mija' si z prawd w mowie, narabia kam-
stwem? borgelogen nafgany, skamany.

{Borlügcil, n. (bao) naganie, narabianie klam-
BtWeni.

©ormadjen, v. a., bor etroaö befeftigen przyprawi,
przymocowa-, zaoy co przed co. 2) — , }Ultl

BJufer ber Racrja&nrung niadicn pokazywa komu
en. Ginem blauen Dunft bormadjen udawa co

przed klin, I.; mami, tumani, zamydli ko-
mu oczy, matactwem narabia.

83

Dormagen, m. [ber] pierwszy odek uptaków.
SBormähber, m. (ber) pierwszy kosiarz, prze-

dnik kosiarzów.
05 rm O f) e n ,

v. a. przodkiem kosi.
normalen, v. a. namalowa co komu, przed o-
czy wymalowa j cf. udawa.
ormalig, adj. byy, bywszy, dawny, dawniej-
szy, przeszy, niegdy.

Ol Ul al 6, niegdy, przed tein, dawniej.
orinann, m. (ber) przedsobek, L. przednik, po-
przednik.

orinaft, m. (bert przedmaszt.
orinaiier, f. (bie) przedmurze, warownia.
Gr. potga 'morska to wielkie przedmurze na-
rodu, cf. 8361)111. baszta.

ormeffen, v, irr. a. m. f)., Prs. id) mfffe, bu mif=

feft, er mißt bor, Imperf. id) — , er maß bor, Conj.
bafj id) — , er bormäße, Imperat. miß bor, Part.
Prt. borgemeffeu przemierzy eo komu, wymie-
rzy komu ober przed kim. 2) —, pokazywa
komu mierzenie.
ormittag, m. (ber) przedpoudnie ober *dopou-
rinie, L.

ormittagig, adj. przedpoudniowy, przedobie-
dni.

ormittagS, przed poudniem, przed obiadem.
Die Skmiiittagöfrunbe godzina przedpoudniowa,

o rtn i 1 1 e r n (i d) t i i d) ,
przedpónocny.

ormunb, m. (ber) opiekun, g. a. ef. 83ohmifd)

porucznik. SDcr Sßflcgebormunb opiekun uczyn-
ny, Bhsz. (granj. tuieur officieux).

Der Sicbetibormunb opiekun dodatkowy, Bhsz.
©er liebe ©ott ift ber Dummen — gupi, gupi, a

co rok now wiosk kupi; cf. gupi miewa
czasem wicej szczcia ni mdry-,
ormiinberin, f. (bie) opiekunka
Den SBormunb betreffend opiekuski, a. ie.

ormunbfdjaft, f. (bie) opieka, opiekustwo.
ormunbfdjaftlid), adj. opiekuczy. ©in bor-

uuinblicher ^rojeß sprawa opiekucza, ©O ; bor*

lintnbfrbaft(id)e Vlutorität wadza opiekucza, 9(3.

ormunbfdjaftöaiiit, n. (bao) ober: ba8 Rubinen»
Collegium urzd opiekuczy.
ormiinbfd)aftöfad)C, f. (bic) sprawa opiekucza.
oriiiunbfdjaftömefeii, n. (bao) rzeczy dotycz-
ce si opieki, opiekustwo.
om, adv. loci, na przodku, z przodku, na
czele, przedsobny. G v

. bon bom z przodu, bolb.

born an na samym przodku, przodkiem bon boru
on od pocztku; bon bom herein zaraz z samego
pocztku np. owiadczy co.

v

n

ä c) t
i

n

/ a,'j. przeszonocny, a. e.

or n ag cl, m. ] ber] przedni god, — sworze.
ornagcln, v. a. przybi, zabi gwodziami z
przodu.

or n iii) en, v. a. z przodu przyszy.
omanie, m. tber) ober ber SEaufnahmc imi, g.

imienia, PI. imiona, opp. ber Julianie na-
zwisko; 9iuff. familia.

23 o nic, f. born.

2*0mc I) ni, adj., angefehen, bon einem borjiiglidieii

»lange in ber bürgerlichen ©cfellfdjaft, zacny, celny,

znaczny, znakomity, celniejszy, dyslyngwo-
wany; cf. wysokiego urodzenia, stanu, dosto-

jestwa. (Sine bornchnic Sßerfon wana ober zna-
komita osoba. Sin borncbnicr .fterr zacny Pan,
(a), cf. paski.
SJornchm tl)iin Pana udawa'-

,
panoszy si.

23 o mc l)in en, v. irr. a. m. h., Prs. id) iichinc, bu

niinmft, er nimmt bor, Imperf. id) — , er nahm bor,

Conj. bafj ic!) — , er borihibtnc, Imperat. nimm bor,

Part. prt. borgcnonimeii bra co przed siebie (dla

z'aslonienia si); einen boriichmcil przyzwa ko-
go dla zajcia si nim, zaj si kim; fig. przed-

slwzi-, przedsibra'-, porobi'-. Gj;. potrzebne
naprawy porobi, (a),

©ich etiuaö bornchmcu postanowi-, uoy co

$
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u siebie, przedsiwzi, zamierzy sobie. Sr.

okietek zamierzy sobie panowa nad ca
Polska, F.W. 3d) t)abe mir fefl borgenommeti po-

stanowiem u siebie, uwziem si, (a).

S3 org en om men przedsiwzity.
SSoriiebmen, n. (ba§) przedsiwzicie, postano-

wienie.

SSornehmbeit, i. (bie) znakomito, pasko.
SRovnebmlicI), adv. osobliwie, szczegulnie , na-

dewszystko; cf. B. zwaszcza, mianowicie.

S3ornehmfte, m. (ber) najcelniejszy, najglówniej-
szy, najzacniejszy. Beifb. Zwoa do siebie

celniejszych Senatorów, Górnic ki.

©omen f. Dorn.

Vorpfeifen, v. irr. a., Imperf. id) — , er bfiff bor,

Conj. bajj id) — , er borbfiffe, Im per. pfeife Dor,

Part. Prt. borgepfiffen (za)gwizda przed kim,
wista komu.

83orflapberti, v. a., borpiatibern gada komu co,

nagada, nabaja komu, nakleci.

S3 O r p 1 a I3 , rn.tbcr) plac (przed ozem).

S3orpofrcn, m. (bei) forpoczta, PI. —y; cf poczta

przodowa, (a) 5 cf. placówka ( granj. grand
Garde); cf. stra przednia (^ronj. posies avari-

ces)* cf. posterunek, 5. 33. sta na posterunku,

SBarfcr).

S3orbrebigen, v. a. ni. f). kazanie ober peror
komu prawi, rozprawia.

Vorprüfung, f. (bie) wstpny egzamenob. examen.
Vorragen, v. n. m. I). = üblicher ij berbonagen,

stercze, wystawa etc.

Vorrang, m. (ber) pierwsze miejsce, pierwsze-
stwo, prym, g. u, precedeneya, L

Vor rath, m. (ber) zapas, g. u. dostatek, (£v. bo
krom dostatków dawno nawiezionych noc y-
wnoci wprowadzili sia, PK. 144; cf. zasób,

g. u, sprzt, g. u. gotowo, obfito, przyspo-
sobienie. Sr. Sid) mit einem Vorrathe berforgen

zapasem si opatrzy. 6 l". rolnik ma zbiory
podów gruntowych i rozmaite zasoby do prze-

chowania, Bhsz.
SSorrthifl, adj. zapasowy, zapany

,
gotowy,

zasobny; cf. na podordziu, na pogotowiu b-
dcy, w zapasie. G*. (ytunie zapasowe, (a);

cf. «niany, a, e, borratbig; Sir. Hrabina Tarnowska
przedaje Zeylikowi pszenicy mianej w szpi-

chler/,11 Ucilugskim, korcy trzy tysice, Contr.
95orrntr)öFjail6 (

n. (bct6) dom zapasów, zapania,
skad, g. u. magazyn, g u; lamus, eig. budynek
dla sprztów gospodarskich, gdzie spiarnia
ywnoci, np. soniny, kaszy, mki, blisko

domu.
VorratI)8fammer, f. (bie) spiarnia, komora.
SSorrecbnen, v. a., sum Sftufter brr SUctchcifmiuiig in

jemnnbe6 ©egenmart rechnen, pokazywa rachun-
ki; 2) — , einem ettuaó borred)nen, in feiner ©egen-
roart ftüdfroeife angeben tinb jufammensaljlen, obra-
chowa, obliczy, porachowa najdrobniejsze
szczeguy.

Vorred)t, n. (baö) przywilej, g. eju, prerogaty-
wa, zaszczyt, prawo, pierwszestwa. S*. Xer-
xes mocy nad morzem niemia, Pan Bóg sam
ma (en przywilej, Dmbr. JÜ2, 2^

Vorrebe, f. (bie) przedmowa, prolog, g. u.

Vorreben, v. a. gada, nagada co komu. 2)
przepowiada komu co.

Vorrebner, m. (ber) pizedmówca.
SS o v r e

i

() e

n

, n. [ba6j rej pierwszy, pierwsza para
w tacu.

Vorreifjen, v. irr. a. m. b-> Imperf. id) — , er rijj

bor, Conj. bafj id) — er borriffe, Part. Prt. bor*

geriffetl przerysowa komu co.

SSorreiten, v. irr. n., m.
f.,

Imperf. id) — , er ritt

bor, Conj. baß id) — , er borrttte, Part. Praet. bor=

geritten przodkowa komn na koniu, przodkiem
jecha, forysiem by; ein ^ßfevb — pokazywa
konia przejedajc go.

SBorreiter, m. [ber] fory, g. sia, masztalerz, fo-

rytarz, g. a.

S3 or renn en, v. irr. n. m. f.,
Imperf. id) — / er

rannte bor, Conj. bajj id) — , 'er bovrennete, Part.

Prt. borgerannt, bied na przód, zabiega, zapo-
biec, ginem — wyprzedzi kogo.

Vorrichten, v. a. przysposobi, przygotowa
przyrzdzi.

S3 o r l' i cl; 1 u U g , f. (bie) przysposobienie, przybór,

Sr,. Za pomoc ogniochronu moe czowiek
by w pomieniu i unosi ofiary pod zason
urzdzonego na to przyboru, (a) and) ognio-
chronny przybór, (a) 1828, cf. przyrzdze-
nie, (a).

Vorritt, m. (ber) forytowanie, U., jechanie konne
przodkiem, konne przodkowanie.

VorrücFen, v. a. nnb n. m. f. na przód si posu-
wa, pomyka, na przód i Ober awansowa,
postpowa, podstpi; Sj;. Ibrahim podstpit
a pod Maurovuni etc. palc wsie i miasteczka
(a), Sr. Oddzia Jeneraa Paszkiewicza posu-n si o 60 werszt od rzeczki N., (a).

•2) — , wysuwa ober pomyka co na przód
i zastawi co czem. ginem etlb. — nneigentl. wy-
rzuca komu co na ober przed oczyj cf. L. wy-
tyka, wymawia komu co

S3 or r üefen, n. (fca8) bie SSorrttdftmg dalsze posu-
wanie si, (aji j. S3, wojska ober wkraczanie
na przód, [a] : postp, wysunicie, pomknicie
dalej dia zastawienia czego, wyrzut, wymówka,

Vorrufen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er rief

bor, Conj. bajj id) — , er borriefe, Part. Prt. bor=

gerufen przywoa, zawoa, wywoa.
SSorrilfung, f. (bie) wywoanie, przywoanie.
S3 o 1 f n a

l

, m. (ber) przedsalka, przedpokój, g. oju,

przysionek.
Vorfabbatf), ni. (ber) przedsobocie, I,.} cf. wilia

przed sobot, pitek.
Vorfagen, v. a., einem etmaS —

,
przepowiada,

(aby kto powtórzy), dyktowa, podpowiada.
Vorfagen, n. (baö) przepowiadanie, dyktowanie,

podpowiadanie.
S3 orfii ng er, m. (ber) kantor, *precentor, przedpie-
wak, który gos zadaje, SRuff unb SBarfd).

S3 o r f a 13 , m. (ber) biejenige grammatifd)e gigur, nad)

roeldjer ein SPort beim anfange berläng'ert roirb,

(prosthesis) dodatnia ober przydatnia; 2) — , ber

Sntfd)lufj przedsiwzicie, zamys, g. u. posta-
nowienie, zamiar, zamierzenie. gj. ebte Vor=

fiifje faffen przedsiwzicia szlachetne stanowi.
§Ul8 Vorfat} z namysu.

Vorfäijlid) umylny; umylnie.
Vorfcbein, m. (ber) jaw, widok. gr. junt — brin=

gen na widok ober na jaw ober na jani wy-
wie, wyjawi, wykry.
3 urn — fommeri wychodzi na widok ober na

jaw, przebi si na wierzch, wynurzy si,
wyjawia si Sytem obudy i dwuznacznoci
jaki wzgldem nas przybrali, wychodzi na jaw,
(a) 31.

S3 o r f d) e i ti e n , v. irr. n. m. t)., Imperf. id) — / er

fd)ien bor, Conj. baty id) — , er borfdjiene ,
Part.

Prt. borgefd)ienen wychodzi na jaw, przeglda,
przebija si na wierzch. 2) celowa w janie-
niu.

33orfrhieben, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er

fd)ob bor, Conj. bajj id) — , er borfdjobe, Part.

Prt. borgefd)oben zasun, zaprze, zasuwa,
posun naprzód lub przed co; fig. einen —
podsun kogo (zamiast siebie), zastawia si
kim.

33orfd)ieber, m. (ber) zasuwka.
Vorfd)iejjen, v. irr. n. m. f , Imperf. id) — , er

fd)of) bor, Conj. baß id) — , er borfchöffe, Part Prt.

borgefd)offeu, == bottom^ fcbiefjen na przód si su-n ober — — — puci, rzuci si.
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2) — , rceit oorragen wydatnym by, stercze1
.

3) einem — , eher fchiefjen olö er ,
poprzedzi

strzelajc, rychlej strzeli, przed kim strzela,
przewyszy w strzelaniu.

4) — , einem oaö ©chiejjcn 3eigen pokazywa
strzelanie.

5) — , v. a. SSorfcf)U0 thun, ttorfrretfen forszuso-
wa, prenumerowa, awansowa, zaliczy, z
góry paci, forszusem da; cf. pienidze za-
oy, Contr. Sr,. Opiekun koszta zaoy,
Bohusz.

0) — , ®elb fcbufjroeife ancien, pienidze liczy
rzutnym sposobem, szosowa pienidzmi,
SBorfd) ; cf. szusta pienidzmi.

,) — , wytkn.
ä$orfd)immern, v. n. m. h. janiej byszcze

f.

heroor —

.

SSorfchlag, m.
(
ber] propozycya, projekt, wniosek,

g. sku, rada? podanie, streczenie, wystawie-
nie — , zalecenie kogo na urzd eigentlich b(l§

SBorffblcigen. 2) — , eigentl. pierwsze uderzenie,
znak przed not; cf L. forszlak (w muzyce};
przednótka, napomknienie tonu.

dr. Sorfcblage jum Vergleich machen wnioski do
ugody czyni, ©er.^Drbn.

8} or fehl ag en, v. irr. n., Prs. id) fchlage, bu fchlägft,

er fdjlagt bor, Imperf. id) — , er fd)lug bor, Conj.

bajj ich — , er borfchlüge, Imper. fd)lage bor, Pnrt.

Prt. borgefcblagen = uorroärtö fchlagen nachyla
si, nakania si, przewaa si, przodkiem
bi.

2) — , v. irr. a., in jemanbcS ©egemoart fd)Iagen,

bafj er eß höre ober nachahme, bi przed kim,
piewa przed kim (o sowiku: ci), pokazy-
wa jak bi potrzeba.

3) — , Oarben ober ©etreibe — , an bem borbern

Jheile fd)Iagen, e8 nur leid)t an ben Slehren brefchen

kosowa, sjk.^oln.

4) -, Dorlfiupg fchlagen, befonberö bei ben 8eber=

arbeiten dziury wybija, dziurowa.
6) — , ein bing bor ein anbereö fchlagen przy-

bi: przed co.

_ti) — , beim SSerfauf ben $rei8 einer SBaare roi((=

fürlid) erl)6l)en zbyt wysoko zaceni; cf. za nadto
prosi ober Ross. za nadto ober zbyt wiele
zapraszywa.

7) — , einen Sorfchlag thun proponowa, str-
czy, zaleci, zaproponowa, podawa, 3. 35.

zaproponowa kapitulacy, (a); uczniowie byli

podawani na urzdy publiczne, (u); podano go
kandydatem do — . S*. ein SJctttel borfd;lagen na-
strcza rodki, Pojata.

ißorfchlagig, adj podawczy.
S$orfd)macr, m. (ber) zasmak, b. ksek, zaksek,
zakska, antypast, L.; *przedkosztowanie, Ii.;

poprzedniczy zasmak, przedsmak, przeczucie,

zakosztowanie, odzywajcy si smak, Stuff.; cf.

trci, Sj. Der SBinb hat einen — wino czem-
si zatrca, SBarfd).; ma przysmak osobliwszy.
Der — be? einigen SebcnS zadatek, beffer pj-ze-

czucie szczliwoci wiecznej.
Sinen — "non etroaó befommen zakosztowa

czego; pozna, jak smakuje.
SJorfcrjmc tfen, v. n. m. h. trci czem, odzywa

si, da si czu.
JBorfehmeicheln, v. a. einem etroaö — podchleb-
stwem narabia, podchlebniel komu co powie-
dzie.

SSorfcbnelben, v. irr. a. unb n. m. I), Imperf. id)

— , er fchnitt bor, Conj. bafj id) — , er borfdmittc,

Imperat. fchneibe bor, Part. Prt. borgefd)iiitten

r/n,
_
kraja ober przed kim, pokazywa

krajanie, — rznicie, pokraja; cf. bel $ifd)C —
rozbiera potrawy przy stole, Tr. Den ÜBratcn— kraja piecze.

8Sorfd)neiber, m. (ber) krajczy, g. ego. Da8 Stmt

beö —rö krajczostwo.

SBorfchtiell, adj. porywezy, wyrywajcy si,
skwapliwy, skory, prdki, gorcy. Sr. poryw-
czo losem córki oiezeclicesz rozrzdzi, Nieme;
cf. ochoczy, Krs.; 3. S3, malarz w dziele zbyt
ochoczy, cf. 3u rafd), ju fchnett.

SSorfdjreiben, v. irr. a., Imperf. id) — , er fdjrieb

bor , Conj. bafj id) — , er boijcbriebe , Part- Prt.

borgefchrieben przepisa, przepisywa. 2) napisa
komu na wzór.

83orgefd)rieben, przepisany.
SSorfcbreiben, n. (ba6) przepisanie.
SJorfchreicn, v. irr. a. unb n. m. f)., Imperf. id)

-
, er febrie bor, Conj. bafj id) — , er borfd)riee

Part. Prt. borgefd)iieen krzycze komu; przekrzy-
cze kogo, goniej wrzeszcze od kogo.

SJorfdjreiten, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

fchritt bor, Conj. bafj id) — , er borfcbjite , Part.
Prt. borgefd)iitten daij postpowa; einem —
wyprzedzi kogo, 311 etruaS — do rzeczy przy-
stpi.

8orf thrift, f. (bie) przepis, g. u. rozkaz, wzór
pisma, g. u.

83orfd)rift6inäfjig, stosowny do przepisu, roz-
kazu.

ffior fchritt, m (ber) postp.
S3orfd)tib, m. (ber) pierwszy rzut (kuli grajc w

krgle), zasuwanie, zasuwka; cf. im 93i(larbfpiel

fagt man kto si wystawia, 8B3., cf. kto wy-
rzuca ober wystawia bil.

2) — , eine Unterftütjung ,
pomoc, f.; ratunek

wsparcie, porka, zapomoga, zapomoka, Spr.^pol.

äßarfcf).; docig? (eig. Stad)brurf).

Sj. einem orfchub thun, il)ii 3m Erreichung fei«

ner Slbfld)t unterftuijeu wsparcie , wspomoenie
komu da;

8*. zdoby si nie moe ubogi na pierwiast-
kowe w rzemiosach i kunsztach zadatki i dla

tego i [wsparcia nie maj, Krs. pp. 306; —
Iciften dopomódz, da pork; cf. dogodzi le-

nistwu, Krs. pp.

Si or fd) U I) en, v. a. przyszy boty, przyszywk
da nad) bem äßarfchauer ift üblich podszy boty,

baber SJorfchuhe pi. = podszycie, n.

SJorfdjule, f. [biel szkoa przygotowawcza (do
wyszej); szkoa wstpna.

SSorfd)ufj, m. f. Borlauf; bad 9ted)t bor einem on»

beru 3U fdhiefjen, pierwszy wystrza; 2) — , bor«

gefd)offcne6 _
ober bargeliehenes ©elb forszus, cf.

zakady pienine, ©D.; Äoftcnborfchllfj, zakad
na koszta, 9t@.; zaliczka, zadatek, awans, zalicze-

nie jakiej sumy z góry, zaoenie pienidzmi; cf.

zapomoga; $|Jr.=Sßoln. zapomoka Sorarbeit; cf.

©erlag zaoga, L. Sr. Ten liwerant nie da
ani jednego grosza zadatku, (a); 3. JÖ. od fa-

bryk znaczne sumy nale si Królowi za za-
pomog dan, (a).

2Jorfd)ufjroeife, adv. jako forszus, na póniej-
sze rozrachowanie, z góry.

53orfd)ütten, v. a. posypa przed czm.
SJorfchutjeu, y. a., alö eine Sntfd)iilbigung ober 9ted)t«

fertigung anführen za pozorn przyczyn udawa,
przytoczy , zasoni si czm , zastawie si
czem; zarzuci. Die Ungültigfeit borfchü^en nie-

wano zarzuci, lihsz.
SSorfchuljung, f. [bie] udawanie, pretekst, g. u.

8iorfchroarm, m. (ber) pierwszy rój (pszczó).
ÖJorfdjmatiCll/ v. a. nagada komu, nabaja, na-
prawi, nabechta komu, Sr

. naprawi staremu
tysicznych nowin, (a).

8$orfd)ft)Cben, v. n. m. h. przewija si przed
oczami, miga si.

Sr. c8 fdjloebt Ihm ein Unglücf bor nieszczcie
mu grozi, wisi mul jego gow; snu si po
myli, sta na myli.

ffiorfdjuimmcn, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich—, er

fd)U)amm bor, Conj. bafj id; er boifd)ro5mme, Part.
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Pit. borgefchrcommen pywa przed kim, przod-
kiem pywa; pokazywa komu pywanie.

§Sorfd)n)oren, v. irr. a. unb n. m. f)., Imperf. id)

—
, fr fcf)ft>or Dor, Conj. bafj id) — , er borfchmöre,

Part. Pit. borgefd)rooren przysiga przed kim
boy si, przysiga si na co.

8 orfeh en, v. irr. a.," Prs. id) fehe, bu fiehft, er fiefjt

bor, Imperf. id) — , er fah bor, Conj. bn§ id) —

,

er borfthe, Imper. fiel) bor, Part. Prt. borgefehen,

przewidzie, przewidywa; stara si zawcza-
su, zaopatrzy si.

2) fid) — , v. n. r. przezornym , ostronym
by, bacznym by, mie si na bacznoci, o-

bacza si, strzedz si.
SJorgefehen! wara, strze(cie) si.

Sorfefjung, f. (bie) opatrzno, f.; cf. przewidze-
nie, SSorftchr.

— ©otfe opatrzno Boska.
SJorfefcen, v. a., bormórta ober boran fe^en od sie-

bie na przód postawi. 2) — , bor ein nnbereö

3Mng feijen, j. 33. einen ©tein zastawi, zaoy,
np. kamieniem.

3) — jum ©enuffe borfcfcen przed kim pooy,
postawi, cf. czstowa gocia.

4) —, bie Slufficht über etroaS anbertrauen prze-oy kogo nad czem.
Qri. einem ju effen borfetjeu przedstawi komu,

da je, ofiarowa, prezentowa; cf. poczsto-
wa kogo. @X. auö bem äJlomuä: przyblia si
do bufetu, napada z niesychana chciwoci na
potrawy, które mu przedstawiaj. ,

5) fid) — , v. r. feft bel fid) befdjliefjen przedsi-
wzi co, przedsibra co, postanowi, uoy
co u siebie, zamierzy, zamierza.
SSorgefetjt przeoony. 2Me SBorgefetjtcn przeo-
eni; cf. przeoestwo, (collective).

SSorfeijlid), adj. umylny, swawolny, psotliwy,

a. e. 2) — , adv. na urzd, umylnie, samochcc,
rozmylnie.

Sr. borgefeijter SBeife rozmylnie, na urzd, z

namysu; @j. SBorfetjliche <Sünben swawolne grze-
chy. Wole raczej umrze nieli ci rozmyl-
nie jakim grzechem obrazi, SäreSl. ©ebetbtid)

bon ©djneiber 1825.

SSorfe^ung, f. (bie) zastawienie, przedstawienie,
przeoenie.

SSorfetlfjen, v. a. wzdycha przed kim.

SJorfein, v. irr. n., Prs. ichbinbor, Part. Prs. bov=

feienb, Imperf. id) — , er mar bor, Conj. bafj id) —

,

er bor märe, Imper. fet bor, Part. Prt. borgeroefen,

by przed czem, by dalej, w drodze by, za-

wadza, stawa przed (sdem). 6r. einem —
wyprzedzi kogo. Da fei ©Ott bor niech Bóg
broni, bro Boe! uchowaj Boe.

SBorficht, f. (bie) bie SBorfehung opatrzno Boa.
2) — , bie Älugheit fi* bor adem SRad)t[;eit unb

Schaben ju buten ostrono, baczno, przezor-
no.

SJorfid)tig, adj. przezorny, ostrony, baczny, cf.

opatrzny, przewidujcy; borfid)tig ioanbeln ostro-

nie chodzi.
SSorfichtigfeit, f. (bie) przezorno, f i cf. prze-
widzenie, n., opatrzno, f., ostrono.

SBorfichtSmafjregel, f. (bie) rodek ostronoci;
cf. ostrono;

Gj. Te rodki ostronoci miay podany i

prawie niedowiary skutek, (a), dp. obznajmi
kogo z nalenemi ostronociami co do diety,

(a) i dla zapobieenia zaj mogcej swawoli
przedsiwzito ju potrzebne rodki ostro-

noci.
SSorfingen, v. irr. a.m. f). , Imperf. id) — , er fang

bor, Conj. bafj id) —, er bqrfünge, Part. Prt. bor=

gefangen, piewa przed kim, zapiewa komu,
przodkowa w piewaniu; przepiewa komu
co dla pokazania.

SJorfiij, m. (ber) przedniejsze miejsce, pierwsze

Mrongovius, Deutsch -Pola. Wörterbuch. L 2. Lief.

miejsce, — krzeso, prezydencya, siedzenie
wyj kogo, L. Den -— I)abea mie pierwsze
miejsce, górne miejsce trzyma, Krsk.; cf.

przewodnictwo, j. 58. rady — da synowi, (a);
cf. prezydowa.

SSorftfeen, v. irr. n. in. h., Imperf. id) — , er fafj

bor, Conj bafj ich — , er oorfäfje, Part. prt. borge=
reffen, (ift nur im Infinitiv unb Part. praes. üblich)

einem anbern borgen, über itjm fitjen, wyej kogo
siedzie, podsie, podsiada

, porJsiadywa
kogo, eig. emanbem bie rechte .gtanb nehmen, über
ihn gjiats nehmen, ihn jurücf brängen.

2) — , unter niedrem nid)t allein oben an fi^en,

fonberu aud) bie Leitung
,
$anbhabung ober 9tegie=

rung ber Angelegenheiten unter ihnen führen, (nur im
Infinitiv unb Part. Prs.) prezydowa.

SSorfifoer, m. (ber) Prezes, Prezydent, g. a., pre-
zydujcy.

fSorfo miner, m. (ber) przedlecie, wiosna, przed-
nówek.

SSorforge, f. [bie] piecza, staranie, staranno,
troskliwo, pieczoowito, opatrzno, prze-
zorno.

SSorfpann, m unb f , (Slbelung braucht e§ nur im
tt>eiblid)etl ©efch(ed)t) zaprzg, g. gu. g*. nie-
byo gotowych przeprzgów, (a). 2) podwoda
(ju Iciftenber —).

S^orfbannen, v. a. zaprzga, zaprzga zaka-
da» cf. dawa podwody, dawa konie do
podwody. _@in Such — , bor eine Deffnung,
chustk zawiesi olwór, rozpi przed czm.

SSorfpannbafj, m. (ber) karta podróna, (a); (§ranj.
feuilles de route).

Sßorfpannbferb. n (bag) ko podwodowy.
SBü'fpeife, f. (bie) (fel)(t bei §(ce(ung, ift aber in

Sßreufjen Ü6lich) pierwsza potrawa, pierwsze da-
nie, pierwsze *niesiwo?.

SSorfpiegeln, v. a. niby malowany ogie poka-
zywa, tumani, zwierciadekowa, t. j. poka-
zywa pozorne rzeczy, mami kogo; snu w
oczach. 6*. Duchy piekielne snuj mu (Osma-
nowi) w oczach larwy niemiertelne, Krs.
1 $[). 162; cf. baamuci kogo czem; cf. ma-
szkary stroi; cf. gruszki na wierzbie obie-
cywa, Judzi kogo cackiem , SBarfd). 6j. er

fpiegelt $lane bor roi ukady, (a).

Sorfbiegelung, f. (bie) jaowa obietnica, malo-
wany ogie, uuda; cf. gruszki na wierzbie,
zwierciadelkowanie, n, przekaz obudy, L'.

SSorfbiel, n. (ba3) preludyum, zagajenie czego,
pierwogra,niby przedigrzysko, przedigrzyszcze,
pierwszy pocztek; uneig. wstp, 3. S3, do
innych wynalazków, (a); cf. *zakus; cf. po-
chop; cf. zaciek; cf. przegrywka (braucht Na-
ruszewicz tom. 1, cz 1, ^iftorie); ober

©ohmifd) przedgra, zagrywka.
SJorfpielen, v.a zagra komu, przegrywa; ba-

wi laleczk.

SSorfprache, f._ (bie)
_ f. gürfbrache, przyczyna,

wstawienie si za kim.
SSorfp rechen, v/irr. a., Prs. id) fbreche, bu fpricfjft,

ex fbridjt bor, Imperf. ich — , er fprach bor, Conj.

bafj id) — , er borfprache ,
Imper. fprich bor, Part.

Prt. borgefprochen, przepowiada komu,
2) —, v. n. m. f). gono si odzywa; cf. bei

ben SWalern bon garben, przebija si. Sei einem
— zaj, zachodzi do kogo.

SSorfprengen, v. n. m. h. wyskoczy (na koniu)
naprzód.

8S or (bringen, v. irr. n. m. i)., imperf. id) — , er

fprang bor, Conj. bafj id) — , er borfpränge, Part.

Prt. borgejprungen wyskakiwa ober skaka przed
kim; 2) — , v. irr. n. m f. einem — wycign
kogo, wyprzedzi kogo; cf. 3) —, wydawa
si, stercze, wystawa.

SJorfbringenb, wystajcy, wychodzcy.
SSorfpruch, m. f. gurfbradje.
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SJorfbrung, m. (ber) t>ie .franbliing ba man Jcmaii*

bem tiergcfjmtngcn ift, fig. ber sBorjug, SSorrcing,

wyskok, wycig, g. U, wyskoczek, L. ; niby
przodek, prym, celowanie, zapobieenie, u-
przedzenie w skoku ober w biegu; cf. B. ko-
rzy, zysk, zapomoga, zapomóka. Gitieil —
nor 3emb. haben ober gcminnen ubiedz kogo, prze-
cign, by dalej od kojjo.

2) — , road borfpringt, ber Serlauf be6 Srannt*

roeinS wyskok, L.; cl", prostka elg. Äornuö, orbi=

närer öranntnxin aucfj szumówka, kozak, SBarfd).

— , in ber Sanbroirthjcrjaft baójenige ©etreibe, roel=

d)e6 bei ber SBorfclung bornxg fbringt unb allemal

baS reinfte unb bcfle ift, zboe odskakujce przy
wianiu, niby odskokowe ziarno, sarn wybór.
<5r. Gin Dad) mil einem — dach trzeba dawa ze
znacznym wyskokiem dla ochronienia cian od
deszczowego zaciekania, (a); cf. wypustek ob.

wypustka, I..; cf. przypustnice.

SSorfpuf, m. (ber) znak, wróba.
SBorfpufetl, v. n. wróy, zapowiada sio, zna-
czy si (e wkrótce nastpi).

SSorftabt, f. (bie) przedmiecie.
SSorflä bter , m. (ber) przedmieszczanin, g. a. mie-
szkaniec przedmiecia.

SSorftäbterin, f. (bie) przedmieszczanka.
Siorftäbtifd), adj. przedmiejski.
SJorftanb, m. (ber) baß perfön(tcf>e Grfdjeinen bor

©ericbt stawienie sie u sadu, stawiennictwo,
MS.

2) — , ein Unterbfanb , roeld)e8 Semaiib jur ©U
cberljeit be6 il;m ancertrauen freinben ©utee über»

giebi zakad, g. u, zastaw , kaucya
,
porka,

fant, g. u.

3) — , bie Horfteber przeloestwo, cf. opieku-
nowie, starszyzna.

Siorfterben, v. irr. a., Prs. ich ftecbe, bu ftid)ft, er

ftidjt bor, Imperf. id) — , er ftad) bor, Conj. bafj

id) — , er borfräche, Imper. ftid) cor, Part. Prt.

borgeftod)en, nadkó, przekó wprzód , prze-
dziurawi; 2) — , v. n. m f wytyka si, prze-
wysza, w oczy bi» cf. najbardziej uderza
wydawa sie, wystawa, stercze.

SJorftecTen, v. a. przetkn, zatkn, zapi (z
przodu). ©id) ein 3'f' — zaoy sobie cel,

met, beffer wytkn sobie cel.

SB or fleeter, m. (ber) ber Siovftetfnagel, [ein bor ba8
9ab geftectler SRagel, lon, g. u, kotek elazny do
osi, przetykado, przetyczka; cf. L. zaprawa,
zaprawka, zatyczka.

SSorfieben, v. irr. n. m. f. unb 1)., Imperf. id) —

,

er ftanb bor, Conj. bafj id) — , er borftänbe, Part.
Prt. oorgcftanben = bciborfteben , oonagen sta
przed czem; wystawa, wychodzi} cf. ster-
cze, wydawa si, wyglda, by wystawio-
nym.

2) — , bor ©erid)t stawi sie u sdu; 3) —

,

zawiadywa, rzdzi czem, doziera, dozór mie,
przeoonym by; cf. przewodniczy; 3. 33.

Bergonzoni — przewodniczy wydziaowi le-

karskiemu, Orz. bia. Sr. Staszyc Towa-
rzystwu Przyjació nauk przez lat 18 przewo-
dniczy, Nieme. (a), ©einem £mufe mobl borfte=

ben dom swój dobrze rzdzi, bibl. beffer domem
swoim, ©id) unb feinem eigenen Sjermögcn borju«

fteben fäl)ig sob i wasnym majtkiem rozrz-
dzi zdolny, fflO.

©orftebtnb wystawajcy, a. e. j. S3, czoo, KI.;
wydatny, 3. S3, nos, KI ; 2) powyszy, poprze-
dzajcy. Gj. zawiadczamy jako akt poprze-
dzajcy wydany jest prawdziwie przez M. Pi-
sarza aktowego, it. zawiadczam niniejszym,
jako powyszy podpis jest wasnorcznym
Wo. Skowskiego, 9tS.

SSaKcn bon borftebenber ©tfirre belki takij gru-
boci ober opisanej ober wyraonj —

.

«Sorflcrjer, m. (ber) zastojnik, äßenbi'fd); przeoo-

113, zwierzchnik, naczelnik, (a); 3. 8?. naczel-
nicy banków, (a); cf. opiekun, 3. S3, kocielny;
cf. starszy; cf. zawiadowca; cf. prowizor.

Der Äird)enbovfreher podskarbi kocielny, opie-
kun kocielny, g. ego, ober kocielnik, urz-
dnik kocielny.

2) — (Driifen), PI. gruczoki nasienne midzy
pcherzem a woreczkiem nasiennym, (w ana-
tomii.)

Siorftchciin, f. (bie) opiekunka, opiekunowa, prze-
oona, etc.

aiorftebeiomt, n. (ba6) przeloestwo.
SJorftein, m. (ber) forsztan, L.

SJor (teilen, v. a. przedstawi eig. unb uneigentlid)

przeoy, rozwodzi komu co, PK. — , wyra-
a, da na uwag, okazowa, reprezentowa;
cf. wnosi; Gj. Wnosiem, e N. ma on i

dzieci, Pust.
©id) — v. r. przedstawi si, prezentowa si.

©id) etroaS borfrellcn wystawi, wyobrazi so-
bie, ©id) oorfcllen laffen da si przedstawi.
GiuaS bovfteüen trollen zakrawa na co, |fo fagt

Krasicki im P. Podscoli 220., koniuszy za-
krawa na mdrka, chcia koni paskich uczy
tacowa, a one i chodzi dobrze nie umiay.
3emanbe8 ^Berfon borftellen przywdzia osob

czyj, 3. S3. — Pana, Krsk. PP. 257. Gr,. u-
dajc go do ludzi za pijanice, U ambr. 179.

Siorftel ler, m. (ber) przedstawiciel.
Siorftrllig, adj. — machen przedstawi komu co.

SBorftellung, f. (bie) przedstawienie, reprezenta-
cya, wystawienie, wystawa, (a), (auf ber S3Übne)
cf. danie sztuki jakiej.

Gr. Po obudwóch wystawach sprawiedliwie
zaszczycono t artystk wywoaniem, (a); cf.

przeoenie, przymówienie, (ftran3. interpella-

tions, Bohusz); cf. wywody komu czyni,
P. K.

Gr. nergebenS inodjfe er ihm SSorftellungen darmo
im to rozwodzi, P. K. W skutku przedsta-
wienia P. Janickiego komissya Hzdowa prze-
znaczya 1801» zi., (a); cf. zagadnienie, Krsk.
Do w. 140. .

Gr,. zrobi przedstawienie do Regencyi , S3v.)

©ie — beim ajlliair 311m »Ibautement forsziei-
lacya, L.; cf. zalecenie. 2) wyobraenie. Da8
gel)t über alle — sposób w jakim odu malowa
przyrodzenie w kadej postaci

, przechodzi
wszelkie wyobraenie.

Gj. er bat eine fchledjte — ten zapewne pytko
bardzo pojmuje wito walki o niepodlego a.

SSorfellungSart, f. (bie) sposóbwystawiania so-
bie czego.

SSorftellungSbermögen, n. (ba8) wadza robie-
nia wyobrae; wyobrania (eig. Bbailtafie).

SS ov ft o I) neu , v. a. stka przed kim, komu.
83 or ft ob fen, v. a. zaika.
Si 01 fi o 9, m. (ber) wypustek, wydatno; cf. B.

strefa, wypustka;
2) ber —

_
ber Sienen , ber SSorroacbe , pierzga,

zasklep, wiz woskowy, *przedmiecie, sta-
rzyk; 3) — , in ber Gbemie: trba rodkowa.

SJorftofjen, v. irr. n. m. f., Prs. id) ftofje, bu fl5>

l)ct, er ftöfjt bor, Imperf id) — , er fticfj bor, Conj.
ba9 id) — , er bovfiiefje, Imper. ftolje nor, Part. Prt.

borgcftofjen, = berborragen wystawa, wychodzi.
2) — = begegnen, aufftofjen zdarzy si, tra-

fi si.
3) — , v. a. = borlüärtB ftofjen na przód pcha,

popycha, popchn; cl. pry, wypra.
Sorftoftern, v. a. wyjkiwa przed kim.
8ioifttaI)len, v. n. m. I). byszcze, janie nad

innych, (inne).

Borftrecfen, v. a. = beiborflrrcfen wycign, na
przód wypra, wyciga, wyszczerzy. 2)— , leiben *wynaloy, poyczy, zaliczy; za-oy pienidze, wyoy dla kogo, zastpu-
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wa; 3. S3, wszelkie podróne koszta oy
dla kogo, zastpowa; 3. S3, wszelkie podróne
koszta w spawie zwyczajne za skarb zast-
powa, Doc.
SSorgefrccft, Part. wycigniony, *wyuaoony,
beffer wyoony, zaliczony.

SSoiftecf ling, f. (bic) wycignienie; 2) — , wyna-
oenie, wyliczenie z góry, zaliczka ober za-
liczenie, awansowanie i cf. poyczenie.

Siorfheichen, v. irr. a., Imperf. id) — , er fi rid) bor,

Conj. bafj id) —, er borfriche, Imper. ftreiche bor,

Part. Praet. borgeflridjen für herbor — wyslry-
chowa;

2) — , naznaczy, zakonotowa kreska.
SSorftreuen, v. a. nasypa, posypa, popruszy

(przed czem).
SJ01 fridfen, v. a. przydziae, nadrobi poczoch

f. anfliicTen.

2) Senianbem — pokaza komu jak robi po-
czoch; unb przecign w robieniu poczochy.

33orfud)en, v. a. poszuka, wyszuka.
S3orfl)lbe, f. (bie) zgoska pocztkowa.
35 or t ä g

i

g

, adj. przededniowy.
SSortanj, ra. (ber) zawodzenie taca, rej pierw-

szy.
SSortanjen, v. n. 111. h. na czele ober w pierwszej

parze tacujcych by, zawodzi taniec; 2) —

,

pokazywa tany, taczy naprzód.
ÜBortönjer, m. (ber) przodkowy tancerz, prze-

wodnik w tacu; cf. B. tanecznik pierwszy,
przedtanecznlk, L.; *wodzirej, L.

§£. do pierwszej pary czyli przewodnika
wybierali najlepszych tancerzy, Ca).

95 or 1 1) e i l , m. (ber) poytek, g tku, korzy, f.

g. ci, profit, g. u, zysk, g. u. Sm 23ortheile

fein, fid) befhlben bra gór, wygrywa, wo ko-
rzystniejszem by pooeniu.

SJortheilbaft, adj. poyteczny, zyskowny, ko-
rzystny. Sj. korzystne pooenie fortecy, (a).

Sich bortheilhaft auSjeidjnen zaszczytnie si od-
znacza, Orz. bial.

SJorthun, v.irr. a. m. f)., Prs. id) thue bor, Imperf.
id) — , er t^at bor, Conj. bafj id) — , er borthäte, Part.

Pit. borgcthan, zaoy, zasun, zamkn.
6v. bie Schübe — zapasa fartuch. 3)en Rie*

gel — rygiel Ober zapor zasun, zaryglowa.
^_Jych_borthun, hcrbortfjun, popisa si, okry si
chwa; cf. odznaczy si.

öortrab, ra. (ber) czoo wojska, przednia stra,
awangarda, oddziay przodowe, (a).

SBortraben, v. a. kusem jecha — , truchtowa
przed kim.

JBortrng, m. (ber) wykad; cf. akc3'a, gos (bie

Art beö SSortragenS) 2) mowa, propozycya, rozpra-
wa, osnowa, watek. (Sinen SSortrag halten mie
mow, odczyta rozpraw, przemówi.
—

_
ber 83erathuiig ober S3erid)tevftattung przed-

stawienie, sprawozdanie ; cf. wnoszenie spra-

wy i. e. opowiadanie. Sr hat einen febönen —
wymow ma pikn, beffer — akcy. Sn ber

SDlufif, sposób grania.

Vortragen, v. irr. a., Prs. id) trage, bu trägft, er

trägt bor, Imperf. id) — , er trug bor, Conj. bafj ich

— , er bovtrüge, Imper. trage bor, Part. Prt. borge»

tragen nosi przed kim, nosi, przynie przed
kogo; fig. przeoy, wykada, rozprawia; re-
ferowa, opowiada.

(Sin Sftuflfftuf — ,
gra, odegra.

SBortreffüa), adj. wyborny, znamienity, przedni,

wymienity, doskonay.
SSortrefflicbfeit^ f. (bie) wyborno, 3. S3. —

sztuki mówienia, SP., cf. zacno, wybór, g.

u, tre, f.; wymienito; 3. S3, policyi, Ca).

(Jj. Klasztor od wieków wsawiony wybo-
rem, Krsk.

SJortreiben, v. irr. a., Imperf. ich — , er trieb bor,

Conj. bafj id) — , er bortriebe, Part. Prt. borgetrie»

ben pdzi, gna na przód; przegania, prze-
pdza.

SJortreten, v. irr. n. nu
f.,

Prs. id) trete, bu trittff,

er tritt bor, Imperf. id) — , er trat bor, Conj. bafj
id) —

, er boi träte, Imper. tritt bor, Part. Prt. bor*
getreten wystpi, przodkiem i, przodkowa,
marszakowa, .pierwsze miejsce wzi komu,
zastpi.

*SSorireter, m. (ber) ber Slrtlfel przedimek, artyku.
SJortrinfeii, v. irr. a. unb n. 111. I)., Imperf. id) —

,

ev tranf bor, Conj. bafj id) — , er bottranfe, Part.
Prt. boigetntnfeu najpierwej pi; pokazywa
jak pi.

SSortritt, m. (ber) ber 9!ang pierwszestwo, prze-
wód.

SSortrommeln, v. a. (za)bbni komu ober przed
kim.

äiovtrupben, PI. przednia stra, czoo wojska.
SSoitud), n. (baO fartuch, przepaska.
Sjorttirneil, v. n m. [). przewodniczy w gim-

nastyce, pokazywa wiczenia gimnastyczne.
Soi turner, ni. (ber) przewodnik do wicze gim-

nastycznych.
SJontber. adv. = borbei, mimo, pomimo. Sn 3"*

fammenfetjungen mirb e8 meift burd) bie SJartifal

prze — (au8 przez entftanben) auggebrucTt, 3. S3.

boriibergehen przechodzi , boiüberfchleichen prze-
mkn si e(c. ge ift boiüber ju przeszo 35er

Schmerj ift — , ból ju przeszedt. 2)er Soruber*
gel)fllbc przechodzie, g. dnia, przechodzcy.

(Sin boiubergehenbeg ©emitter przechodnia burza,
przemijajca burza, przelotna burza.

SSorübung, F. (bie) poprzednicze wiczenie, — ob-
znajomienie si z czem, propedeutyka, wpra-
wa, sposobienie si, przedwstpne usposobie-
nie, (a); przygotowywanie si, pierwsze po-
cztki pi., wstpne wiczenie.

SSorurtheil, n. (ba6) przesd, uprzedzenie. (Sin

gefaßtes" — über [einen eignen SBerth porywcze o
sobie uprzedzenie, (a).

SJorurtheilSfrei, adj. woiny od przesdu; — boft

peen przesdów.
Borroacbe, t. [bit] przednia stra, forpoczta, pla-
cówka.

85 or to ad) 6, n. (bab) f. SSorftofj 2.

SSorlvageu, fid), odway si wyj naprzód.
SSonoägen, borlniegen, v. irr. a., Imperf. ich — , er

lrog bor, Conj. bafj id) -, er borrooge, Part. Prt.

borgefoogen przeway komu, way przed kim.
SJorroabt, f. (bie) wybór tymczasowy.
SSorhmlen, v. n. m. h., fid) burd) überlegene Ävaft

bor3Üglid) äußern, • Dberhanb Ijaben, borftedjen góro-
wa, pokazywa si szczególniej; cf. B. pano-
wa przed innymi, — nadewszystko; zacho-
dzi, miejsce mie. $>a§ boriiialtenbe ^»itibernifj

zachodzca przeszkoda.
SS o r Jo ä t ä e n , v. a. zatoczy przed co.

SSorroanb, m. (ber) pretekst, pozór, pokrywka,
udanie, paszczyk, maska, zmylanie^ *zmy-
tank? cf. rzucone pozory; cf. udawania czego,
wybieg eig Sluöflucht wykrt, g. u. obrót chy-

try eigentl." 3Binfel3tige. (Sr. unter nichtigem S3or=

toanbe pod bahym pozorem. Unter feinem 3Sor=

roanbe pod adnym wzgldem, Contr.
8ßorh)äl't6, adv. na przód, dalej przodkiem, da-

lej, daleje, ruszaj, het, L.; cf. wprost —
marsz, Szk. on.; cf. wawo.

SJorlüeg, adv. naprzód, uprzedzajc, przed innenii.

SSorroehen, PI. posekowc boleci, DD.
S3 o rn) einen, v. n. paka przed kim.

SJoriueifen, v. irr. a., Imperf. ich — , er roie§ bor,

Conj. bafj ich —, er borloiefe, Part. Prt. borgeroie*

fen, wydoby i pokazywa, okaza, zoy.
83ormeifung, f. (bie) okazanie.
SSortoeli, f. (bie) prawiat, g. a, pierwotny, pier-

wiastkowy wiat, staroytno, poprzedniczy
wiat.

56*
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SBormenben, v. irr. a., Imperf. id) — , tx roanbte

bor, Conj. bafj id) — , er borroenbete, Part. Prt.

forgcruatibt, na pozór udawa, zmyla, tuma-
czy si czm.

SSorroerfen, v. irr. a, Prs. id) merfe, bu ruirfft, er

tolrf bor, Imperf. icf) —., er irmrf bor, Conj. bog

id) — , er borlbiirfe, Imperat. wirf bor, Parf. Prt.

borgelóorfen porzuci przed kim, posypa. G£.

beni .punbc einen Änodjcn — rzuci psu ko.
Sine <$rage — zada pytanie.

2) — , unrigentl. einem clmaö mit ßeftigfeit unb

SMtrerfcit miebcr in bao Slnbcnfen bringen, borrücfcn,

wymówi komu: Gj. niemieli mu co do wymó-
wienia. S. PP. zarzuca, wyrzuca komu co

na oczy, wytyka komu co, zadawa komu co»

cf. oko komu zapniszy; cf. potka kogo czm.
Gr,. potka ci toin kto: stracia cnot, PK. 16().

Sorgeroorfen zadany etc.

SJorroerfen, n (ba8) zarzucanie, wytykanie.
SJorioerf, n. (baö) folwark, przysióki, Pi., doc.

vol.

Die Sorroerfofelber pola folwarczne.

SSorroicgen, f. borlbägen, v. irr. r., Praes. id) roiege

bor, Imperf. id) — , er mog bor, Conj. baji id) —

,

er boitoóge, Imper. roiege bor, Part. Prt. borgeroo*

gen przeway komu, way przed kim. 2)

v. n. m. I), przewaa, przemaga.
Sorroiffcn, n. (baó) poprzednia wiedza, wiado-
mo, opowiedz, f.; wspólwiadomo, *przewie-
dzenie, *przewiadomo. Dhne — mimo wie-
dzy, bez wiedzy.

SOI it — za wiedza Pana, P. P.

SJortbitj, m. (ber) wcibska ciekawo, dworno,
natrctwo, b. madralstwo, cf. L. wymdrzao.

SBaö beineS StnitcS nid)t ift, ba Ia§ beineu =- co
do ciebie nie naley, do tego si nie wtrcaj;
©prichro. gdzie nieda grosza nie wcibiaj no-
sa. Trój.

Siorlbitjig, adj. niepotrzebnie, ciekawy, dworny,
natrtny, wcibski, a. ie.

Gr,. fei nid)t borruitig, nie maluj djaba na cia-
nie, by si nie przyni; cf. niebud licha,

psa nie dranij, nie wycigaj wilka z asa.

SSorroort, n. (baö) f.
giiiroorr przyczynienie si,

przyczyna, wstawienie si. 2) przedspwie,
przedmowa, cf. wstp. 3) — , (©ram.) prepo-

- zycyja, przyimek.
SBoribUif, m. (ber) zarzut, wyrzut, g. u, przy-

gana. Gj. przygany aden przyczyta nie mo-
e losowi, PK 202. Gr, zaka letkomylno-
ci na siebie ciga, kto cudzoziemcem gardzi,

Krs. PP.) mody jeszcze, -zaka to nielada,

Krs.
Gr, ©efeijlid) borlbtirföfrel adnemu wyczeniu

niepodlegy, Doc. Bonus. Äeill äftenfd) faun

mir einen iBorrourf mad)en nikt mi niemoe oka
zapruszy. Gr. majc zapruszone oko nie moe
si nigdzie pokaza; filut umie sysze co mu
mio, na przymówk guchy, Krsk. Satyra 3.

2) — ,
przedmiot. — baö ©ujet zagadnienie,

zaoenie.
SJorttnirföboll, wymawiajcy, peen zarzutów.
äiorjählcn, v. a. przeliczy komu.
SBorjeichen, n. (baö) znak, znami, g. enia, PI.

znamiona, wróba; godo, znak poprzedniczy.

Hor j e i ri) n e it , v. a. przerysowa co komu na
wzór, pokazywa rysowanie.

Sorjf irhnung, f. (bie) wyrysowanie na wzór;
wzór (podug którego si rysuje).

©orjeigen, okazywa, pokaza; im Äartenfbiel

(termin gracki) chwali si Z czm, L,J J. 83.

chwali si z trzema tuzami.

SAor^eiger, m. (ber) okaziciel, g. a. pokazca, od-
dawca, ukaziciel, j. S3. — kontraktów, (a).

SJorjeigung, f. (bie) okazanie, okazywanie.
SBorjeit, f. (bie) czas przeszy, dawny, niby

praczas; cf. 93ö()tn. staroytno, starodawno,
starobyo, cf. dawne wieki, Fingal, Krsk.
tom 1, 287.

SSorjeitrn, adv. przed laty, dawniej, dawnemi
czasy.

Sorjeitig, przedwczesny, adv. — nie.

SBorjiehen, v. irr. a., Imperf. id) — , er jog bor,

Conj. Dafj id) - , er borjöge, Part. Praet. borgejo»

gen, = herbor, bormSrte äiefjen, wydoby.
2) — = bor etlbaö äicfyen / zacign, Dp. fi-

ranki, zasoni czm.
3) — = höljer fchätjen przenosi; Seinanb bor

fid) ben SJorjug einräumen _
kogo uad siebie prze-

nie, Krsk.; Gr,. sprawiedliwo nad wszystko
wiata przenie zoto, Dni eh. 86 j cf. obra
sobie; cf. przekada, chtniej obra. (Jr. 0-

bralem sobie raczej obchodzi stó, ni siedzie
tak jak przedtym, Krs. PP. 213.

Gr. Przekada sposoby gwatowne nad a-
godne, (a). Gr. moeby chtniej wyrok mierci
obraa. Krajewski 2, 124.

Gmao ber ©efunbheit borjiehen przekada co

nad zdrowie.
Gr,. 3d) jiehe bid) allen bor ja ci przenosz

nad wszystkich. G$. przenosz powinno mo-

je nad przywizanie, które mam do ciebie i do
dziecicia, Kraj. 2, 132; cf. wolno nad wszy-
stko wyej ceni, Maciejowski.

Sorjimmer, n. (baö) przedpokój, g. oju, cf. przed-
izba, Poj.

SJorjug, m.- (ber) pierwszestwo, prym, g. u, za-
szczyt, g u, Pi. -y, zaleta, PI. —y, cf. chlu-

ba eig. 3iu(;m;

cf. przodek, przodkowanie, pierwsze czoo,
wyszo, (a), lepszo, celno; cf. ozdoba}
cf. zwycistwo;

Gr Irylanty nasze otrzymay zwycistwo
przyznane od wszystkich, S. P.; cf. wytwor-
nos, j. S3, umysu, Krs. PP. 157.

Die ffiorjüge PI. zaszczyty, zalety, etc.

Den ajoraug geben przenosi co nad co. Den
Gnglifdjen Sftanufaciurroaaren ben — geben opinia
publiczna przypisuje wyszo towarom rko-
dzie Angielskich, (a). Gr jeigt bie SWängel unb
Siorjüge beö S3ud)e8 wskazuje wady, wskazuje
celnoci dziea, (a).

Gj. Przywary ciaa ozdobami umysu nagra-
dza, Aut.
Den Sorjug haben pierwszestwo mie, przód-

kowa przed kim. Gr. przodkowanie zabiera
midzy czym. Urn ben — ftreiten spór wie o
przodek, o prym I. ffiorjiige ber fflebefunft wy-
borno sztuki mówienia, SP.

SJ 01 jü glich, adj. przedni, wyborny, wymienity,
zaszczytny, chlubny, celny. Gr. Krasicki by
Towarzystwa — najcelniejsz ozdob, Dni oh.

2) — , adv. osobliwie, szczególnie.
Da6 SSorjiiglirhfre czoo, L. najcelniejszy, a. e,

SJorjtiglichfeit, f. (bie) celno, g. ci, L., cf. B.

wyszo.
ißorjugöroeife, w zaszczytnym sposobie, szcze-

gólniej, przedewszystkiem.
SJotirtn, v. n. m. h. wotowa , kreskowa, go-
sowa, (a).

SJotib, n. (baö) wotywa, dar kocioowi sabo-
wany.

SBotitm, n. Cbaö) glos, g. u, kreska.
SJulfcin, m. (ber) wulkan, góra ognista, ogniem
buchajca; cf. Wulkan, boek ognia.

SSulfanifd), wulkaniczny.
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SBaare ober SBare, f. (bie) towar, ^ u. Äurje
SBaaren drobne towary, ©cbnittroaaren okciowy
towar. Skrlegene SBaare towar zalegy ober zle-
ay towar.

_
©brich«. Äubferu ©elb, fubferne SBaare za mae

pienidze i psi miso jedz, SBarfd).; cf. liihy
pienidz, lichy towar, SBarfd).

Die — nieberlegen towar zaoy. 3ieber Ära*
mer lobt feine — kada liszka swój ogon chwali,
kady Rusek swój dziegie chwali, S3r.=5$Oll!.

SBaarenbud), n. (baS) ksiga towarów (spisanych).
SBaarenfüljrer, m. ber) bon towarnik, wozito-
warek.

SBaarenfenntnifj, f. (bie) znajomo towarów.
Sßaarenfenner, m. (ber) znawca towarów.
SB amen fun be, f. (bie) towaroznawstwo, (a),

Ärnfou.
"

SBaarenlager, n. [baS] bie SBaarennieberlage, maga-
zyn Ober skad towarów.

SBaaren preis, m. (ber) cena towarów.
SBaarentaufd), in. Cber) zamiana towarów.
SBuuienberjeichnijj, n. (baS) rejestr towarów,

specyfikacja —, aud) spis towarów, SBj.

SBaarenjoll, m. (ber) co od towarów.
*SBabbelig ckliwy, ckliwo.

SBabe, f. (bie) eine SBad)Sf(beibe auS einem S3ieneii»

flocfe, auf ^)0d)b. : baS ©etoirf, plaster miodu, we-
za nad) B.; susz pszczelny, robota, dzianka,
dzienia, f. SRoofj, aud) biSoeilen woszczyny.

SB ad), adj. czujny, czuwajcy, czasowy, bdcy
na jawie, — na *jawi, cf. czuy.

SBadK, f. bie) stra, g. y, warta. Gj. auf bie —
jiebeil na warte cign. Die — jiebt auf warta
zaciga. Die — aufführen stra zawodzi, za-
prowadzi, zaciga; cf. komenderowa, pro-
wadzi wart. dj. niektóre strae w tutejszej
stolicy zajte s w poowie przez wojsku Por-
tugalskie, (a).

Die — befeijen obstawi warte, na stray roz-
sadzi, KV. Die Solbaten jiehen bon ber — ab
onierze cign z warty, id z warty, gdy si
zlózowaii. Die Sftachttoacbe nocna stra. Sr,, auf
ber SBache flehen sta na warcie, by , stra
trzymaj cf. wartowa; j. S3, owczarze war-
tujcy przy hurcie, (a). 2) — odwach, bie SBad)*

flube. 3n bie— bringen zaprowadzi na odwach.
SB a (ben, v. n. m. b. czu, niespa; stróowa,
DD.) cf. czuwa, wartowa, strzedz, pilnowa
czego. ($(. matki z przeznaczenia swojego
najwicej s obowizane stróowa nad piel-
gnowaniem swych dzieci, DD.; cf. opatrzno
nad niemi stróuje, DD. lieber bie Seele ttmdjen,

bib!., czu nad dusz. Gr. czujcie z pilnoci
o powierzonych wam owieczkach, dr,, roomit

man fid) road)enb befcbäftigt, baS fommt_ einem im
Jraume bor czego kto pragnie na jawi, to mu
sen przed oczy stawi; cf. com tylko w myli
ukada na jawie, to pic jakby w istotnej

widziaem postawie.
SBadjen, n. (bas) jawa, eig. trauinenbeS, halbes —

,

czuwanie, g. ia; g. S3, chora mie nas niechce
i niepotrzebuje adnego nad sob czuwania,
jak nas ju o tern dawniej uprzedzia, (a) i cf.

dzieci w czuwaniu zostawia, DD.; cf. warta,
stra, czucie, niedosy pianie, niespanie; bez-
senno.
3m — na jawie, SBarfd). DaS madjt biel —

,

bibl. to eea odejmuje.

SBarfjenb, Part. czujcy, czuwajcy, stróujcy,
czujny, na jawie.

SBacbfeuer, n. (baS) straowy ogie, ogie nocnej
stray.

SB ad} gelb, n. (baS) wartowe, g. ego.
SBacbbabenb bdcy na warcie,

f. SBacbt.

SBad)bau6, n. (baS) bie SBacbftube, stranica, kor-
degarda; cf. vulgo koza, odwach.

SBacbbolber, m., ber SBacbbolberbaum, jaowiec, g.
wca,

f. Äabbig.

Sbricbro. czerwona róa, zielony jaowiec,
lepszy kawaler nieli Avdowiec; bo wdowiec
bdzie wymawia, e lepsz on wprzód mia,
i dzieci bd pakay, bodajemy takiej matki
nieznaty, SJolfSlieb.

SBacbbolberbeere, f. (bie) jagódka jaowcowa, ja-
goda jaowcowa. .

SBadjholberbranntruein, m. (ber) wódka jaowco-
wa, jalowcówka.

SBacbbolberfaft, m. (ber) sok jaowcowy.
SBachmeifter, m. [ber] wachmistrz, g. a. DerObrift*

tcachmeifter podpukownik, g. a.

SBachparabe, f. (bie) wacbparada, parada.
SB ad) 8, n. (baS) wosk, g. u.

SBacbSabbrutf, m. (ber) woskowy wycisk, odcisk
w wosku.

SBacbfam, adj. czujny, czuwajcy, strzegcy,
pilnujcy, niepicy.

Gin toacbfameS Sluge auf eho. f)abeu czuwa nad
czero, doglda czego, mie baczne oko na co.

SBad)famfeit, f. (bie) czujno, czuwanie, czucie;
ostrono. Gj. czuwanie i dzielno republi-
kanów, (a).

SBad)Sbaum, m. (ber) drzewo woskowe, wosko-
wnica.

SBad)Sbilb, n. (baS) woskowa osóbka, — figurka;
obrazek woskowy, odraz z wosku.

3Bad)0bilbner, m. (ber) ten, co z wosku wyrabia.
SBacb&bleicbe, f (bie) blich woskowy ober wosku,

bielnik woskowy, SBj-, woskownia, *wosko-
bojnia.

SBad)Sbleid)en, n. (baS) blichowanie wosku.
SBacbSbleicher, m. (ber) blicharz wosku, wosko-
wnik.

SBadjSblume, f. (bie) kwiat woskowy ob. z wosku.
SBachSboben, m. [beri krg ober krek wosku,

talerzyk wosku.
SBachSboffirer, m. (ber) co z wosku wyrabia fi-

gurki, — osóbki, woskownik, woskolepnik,
formierz woskowy, cf. woskolepiarz, Tch.

SBad)fd)iff, n. (bag) straowy okrt.
Sßad)fen. v. irr. n. m. f.,

Prs. id) rcacbfe, butüäd)fcfr,

er mdcbfr, Imperf. id) — , er mucbS, Conj. bag id)

— , er roud)fe, Imper. ir>ad)fe, Part. Prt. geroachfen,

ro, rosn, wzrasta.
2) — , erzeuget roerben, fortfommen, rodzi si,

rozkrzewia si; roacbfen laffen da rosn, do-
puszcza ro, zapuszcza —, odroci.

<Sbiid)tu. ©ras roacbfen hören, b i. Überflug feirr,

czu gdy trawa ronie, mdrkowa, mdral
by, $reufj.s$oln. Gr,. eS ifl ihm an baS .gterj ge=

roacbfen przyroso Ober przylgno mu do serca.

Der S3art rodcbjl zarasta broda. *

Sehr grog roacbfen

bardzo wyrasta. DaS SBaffer ifl geroachfen we-
zbraa woda. SBaS bon felbft rodcbft co samo przez
si ronie, bibl co si samo przez si zrodzi.

Die fyaaxe roacbfen roieber wosy odrastaj, ©ein
Skrmögeu rodcbfi: mit jebem Sage majtek jego
przyrasta co dzie ober — powiksza si —

.

Unfere STCiffetbaten finb über unfer ,£>aubt geroacbfeji

grzechy nasze rozmnoyy si nad gowami,
bibl.; fonft: einem über ben Äopf roacbfen przeró
kogo t. j. wyamywa si z pod czyich rozkazów,
nie da si ju owadn. ©otteS SBort rodcbft

sowo Paskie wzmaga si; cf. rozrasta si,
rozkrzewia sie. Der ©laube fodcbfet wiara ro-
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nie, wzrostu nabywa, rozkrzewia si. 3')in

roächft ber SNtitf) serce mu ronie.

©eivad)fen fein podoa, wyrównywa, f. euU

fprccncu. <£$. sity moje niewy równywaj takie-

mu przedsiwziciu, Ptck.
Sßohlgemn'chfcn rosy, urodziwy, dobry wzrost

majcy, dobrego wzrostu.

Sßäd)fern, adj. woskowy, a, e. Spvidjro. 3eman«

bem cine machfcrne 9ia|e anbrchen, b. i. Ihm cine

Uimmhrheit glauben madjen woskowy nos komu
przyprawi, t j. odurza, odrwi, okpi kogo,

natra komu, wykrtami uarabia.

SBad)ofablif, f. [Die] fabryka woskowa, Sßavfd).

SBad)&facfel, f (bie) woskowa pochodnia

Üßarb&favbe, f. (bie) kolor woskowy ober wosku.

SBadjo farbig koloru woskowego.
SBachbfigur, f (bie) figura woskowa.
SBacbeflecten, m. (bei) plama z wosku.

SBachóform, f. [oiej forma do odlewów woskowych.
Sßad)ögelb, adj. óty jak wosk.
SBachóbanbcl, m. (ber) handel woskowy ober wo-

skiem.
Sßad)6l)ünbler, m. (ber) woskiem handlujcy, \vo-

skownik.
SB ad) ot) ant f. (bie) auf bem Sd)uabcl bev Söget,

W08kówka, Jarocki.
SBachficht woskowaty.
ißacbÖferüC, f. (bie) wieca woskowa kocielna;

roenn fie am 'Sage Süiaviä 2id)tmcfj gcmciht ifi, fo

heifjt fle gromnica.
Sßad)6flumpen, m - (t> ev ) hry' ia wosku.
SBadjófudjcn f. SBachGboben.

Sßachelabpen, m. (ben szmata do woskowania.
SBacb&Ieinmanb, f. (tie) pótno woskowone ober

cerata, 3$. i woszczanka, JHilff.

Sßachölid)t, n. (ba6) wieca woskowa.
SBad)6malerci, f. (bie) ober (fnfauftif, mo man mit

gcfrhmoljenem SBacjjfe malt, malarstwo woskowe,
malowanie woskiem rozpuszczonym. 2) malo-

wido woskowe.
äßcid)6mehl, n. (bab) pyt woszczany (który

pszczoy zbieraj).
Sßachböl, n. (ba8) olejek z wosku.
Sßad)6pabier, n. (bab) woskowany papier.

Sßachepcrle, f. (bie) pera woskowa.
Sßachöpflafter, n. (bab) plaster woskowy.
SSachbpomabc, f. (tic) pomada woskowa.
Sßachöprrffe, f. (bie) prasa do wosku.
SBadjobuppe, f. (bie) osóbka woskowa, figurka —

.

Sßadjbfalbe, f. (bie) ma woskowa.
Sßad)öfd)eibe, f. (bie) talerzyk -, krek wo-
skowy.

Sßad)öfd)eiben, PI. im SMcncnftocfc, woszczyny.
SB ad) 6 ft od, in. (ber) stoczek, g czka, stoczek
woskowy.

SBarhoftocffchnchtel, f- (bie) bie Sßad)&ftocffd)cere,

lichiarzyk stoczkowy, puszka na stoczek.

Sßad)6tafcl, f. (bie) tabliczka woskowana.
SBachötaffet, m. (ber) ceiata kitajkowa, 3$-
Sßad)6taffet, englifd)er, m. kitajka na plaster an-

gielski, Tchu.
äßadjöthuin, m. tinb n., NB. und) Slbelung ift biefeö

SBort im tfjochbentfeben gewöhnlich männlichen ©c=
l"d)lcd)te, in anbern ffllunbarten ift e8 aid neulrum
iiblid), ronienie, wzrost; cf. rolinno.

(Sj. niegi byy rolinnoci na przeszkodzie.
Sßad)fhibe, f. (bie) odwach, kordegarda.
90 ad) ot ud), n. f. äßadjolcinmanb.

Sßadiominbc, f. (bio bie Sßacbbfetilc, Sßadjbträbcr,

liipienkowaie wytuczyny (z wosku), lohn.,
woszczyny.

9ßad)v^ifhcr, m. iber) woekownik, g. a.

3ßad)t, f. f. Sßadje. ©er toadjthabenDe Offizier dowo-
dzcy warta oficer, K.W.O.

Sßarhlel, f. (bie) przepiórka. (Sr,, przepiórka pie-
wa: podcie >.:ii\ äßavfd).

ftßachtelfang, m, (ber) owienie przepiórek.

Sßad)telgavn, n. (bab) sie na przepiórki -, cf. sidlo

na przepiórki.

SSachlclhunb, m. (bei) ber £)ü[)ucil)unb, wyc, g.

wya.
SB a d) t c I f on ig, m. (ber) derkacz, (Sat. rallus crex)

przepiórczy król, chrociel, chruciel, g. a,
f.

9Sicfenfd)iiaiver.

SBad)telpfeife, i. (bie) wabik na przepiórki.

3Bad)telftretd)en, fi. (bab) apanie przepiórek.

SBad)telftrid), m. (ber) lot przepiórek.

äßad)tcimeijen, m.
f.

<£d)toarjn)cijen. ©lauer —f.
Äuhroeijcn. ©elber — f Auhroelien, gelber. SBcifjcr

—
f. SJevgroalbhivfe.

Sßachtcljcit, f. (bie) czas na apanie przepiórek.

SBäd)tcr, m (ber) stró, g. a, stranik, wartownik,
g. a, L., Contr. Zawichost. Gjc. Powinien
mie stranik interesów przywizanie do tego
któremu usugi swoje ofiarowa, Krs, PP. alt.

(Sb. 2, 2(K
SB ach ter in, f. (bie) stróka.
iß a d) tf cl) iff f. Sßad)fd)iff.

SBad)tthurm, m.(ber) stranica. Gr. (a góra jakby
stranica jaka panowa zdawaa si caej oko-
licy, Poj.

SBarfelig, adj. roacfclhaft, chwiejcy si, wcha-
jcy si, ruchajcy si.

SBacfeln, v. n. m. 1). chwia sie, *rucha si, trz
si, rusza si, wcha si, kiwa si. tjj;. blc

3äl)ite luadfeln chwiej si nby, *chvvierutaj
si zby, L.

SBacteln, n. (bab) chwianie si, ruchanie si, ki-

wanie si.
SBacter, adj. 1) beraltct: machfam, 2) —, lebhaft,

ftarf, in feinem SSerufe thätig, ochotny, dziarski,

dzielny, rzeki, epski, gracki, czerstwy, ywy';
zacri3', mny i 2) — , adv. mocno, silnie, tgo.

(?£. bie Slugen Ivuvbcu tpacfer owieciy si oczy
jego; cf. wyiskrzyy 6i oczy, Krsk. Safj bie

Slugea mnefer fein otwórz "oczy. Scib maefer czuj-
cie. Sei timcfer bd czujny.

(Sr. Zacny Huszczyc wybawi go z niebez-
pieczestwa, Skarbek.

SBacfcrheit, f. (bie) krzepko, wolno, (go,
*krzemino, L., ochota. (Sr. ów pies, któ-
rego ocliota tyle ci zysków niosa, Krs. Sat.
V. 2 Tt). 189.

SB ab blef, f., bie fflcolfcn, serwatka.
SBabe, f. (bie) yika, ikra; cf. yda babon ydka

ober tytka, SBarfd).

Sßabenmuöfcl, m. [ber] muszkut lytkowy.
SBaffe, f. (biei PI. Sßaffcn, bro, f., or, g. a.

£>ie — ergreifen porwa si do ora, do broni,
mie si do broni, L. porwa za bro. SHii

ben Sßaffcn umgehen obchodzi si x broni, u-
mie broni robi, L. ©id) in ben Sßaffcn üben
broni robi, wiczy si w robieniu broni,
wiczy si w mustrze. Sßaffcn ber ®cred)ligfcit

ore sprawiedliwoci. Unter Sßaffcn ftchen pod
broni sta. Unter bie — treten, f. ©cloehr, b.

stpi do broni ober w bro, bcffcr stan pod
broni,

f. ©crochr.

SBaffcl, f. (bie) andrót, g. u, cf. B. wafel, g.
tla, SBj.

SBaffcleifen, n. (bab) elazo do andrutów; cf. B.

elazo ob. forma na walie; cf. elazo do wallów
i pieoek, tfi®. Gulm.

äßaffenbruber , m. (ber) towarzysz ora, (a);

kollega broni, (a); towarzysz broni, wspólnik
ora, F. W. ; wspólwojennik, L; wspóbrat
ora, wiarus, g. a, 8|)ólotnicrz, I..

SBaffcnfafjlg zdatny do broni.

SBaffcngattung , f. (bie) bro. gr,. naród (en
najzdolniejszy do podobnej broni, (a). 3» nxl«

d)er — Ijaft bu gebleut? w jakieje suy broni,
SI'. 1 Jh. 22!) 5 cig. rodzaj broni.

Sßaftcngcfiihrtc, — genofj, m. (ber) f. Sßaffcnbntbcr.

Üßaffcugctualt, f. (bie) moc broni, ora.
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SBaffengtücf, n. (bag) szczcie ora.
aSaffcnf annncr, f. ( bie)

f. SRüftfammer.

SÜB a f fc n V> la
tj , m. [bei] zbrojewisko, miejsce zgro-

madzenia sie wojska i skad potrzeb wojennych,
zbieraj si tam oddziay przybywajce, (a);

miejsce zbrojowni.
SBaffenrocf, m. (ber) *delija, PK. 248, paludament,

g. u, dolman, g. a, ober *doma, g. y, L.; cf. L.
*welens onierski; krótki surdut onierski.

SBaffenruhe, f. (bie) zawieszenie kroków wojen-
nych, przerwa wojennych dziaa.

SBaffenruhm, m. (ber) stawa ora.
SBaffenfchmib, m. (ber) miecznik, szpadnik, 3Bj.,

patnerz, rusznikarz, B., ornik, L. im Gr.
SBaffenfchmiebe, f. (bie) kunia, kowalnia patner-

ska, cf. B. rkodzielnia broni, cf. szabelnia, r-
kodzielnia rur flintowych, puszkarnia.

SBaffenfbiel, n. (bag) zabawka wojenna, zbrojne
igrzysko.

SBaffenftillftanb, m. [ber] zawieszenie broni, ar-
mislycyum, rozejm, cf. peremirie, SRtiff.

Sßaffentaiij, m. (ber) taniec w zbroi.

SBaffenthat, f. [bie] dzieo rycerskie.

SBaffentragen, n. (bag) noszenie broni.

SBaffentrager, m. (ber) giermek, g. mk, ornik,
P. Taska; cf. odornik, Aut., ift unbefannt,

SBj.; cf. zbrojononik, broni no, gm. <g>anöb. ;

1 Sam- 14, 12, wyrostek co bro nosi za kim.
SBaffenübung, f. (bie) wiczenie si w obrotach
wojennych, musztra, robienie broni.

SB a f f tle U/ v. a. uzbroi, uzbraja. (Sj uzbraja
si zawczasu trzeba i zapomaga w cierpli-

wo, Krasicki PP. 247. ©eröffnet uzbrojony,
zbrojny, obronny, orem opatrzony. SJJit ge=

roaffnerer ,£anb zbrojn rk. Siei) mit ©ebulb
rtmffnen uzbroi si w cierpliwo.

SBaganü, n. (bag) ober bie SBage, waga miejska,
*wanica.

SBage, f. (bie) waga, szale, szalki; 2) am SBagen,

waga. Die SBage auf ber Deichfel, bie SSorberroage,

stelwaga. 9ted)te — szale sprawiedliwe, ^alfdje— waga faszywa.
SBagebalfen, m. (ber) kibi u wagi, (Sat. scapus),
Jakubowski; belka u wagi; drg, prt po-
przeczny u wagi, koowrót szalny.

SBagebrett, n. (bag) szala paska ob. szala, szalki.

SBagegeift, m. (ber) duch odwany; miaek.
SBage gelb, n. (bag) wagowe, g. wagowego, za-

pata od wagi, opata wagowa, (a).

SBagehalÖ, m. (ber) szyjoom, g. a, miaek,
zuch, g. a.

SBagefolben, m. (ber) kluba u wagi.
SBagefunft, f. (bie) SBagefunft, f. (bie) statyka,

nauka o miarkowaniu ciarów, nauka o ma-
chinach.

SBigelchen, n. |bag] wózek.
SBagemeifter, m. (ber) dozorca wagi, B.; cf. pisarz

przy wadze, SBarfch.; wanik?
SBagen, v. a. odway si na co, powaa si

czego, mie, way si, omieli si, oehyne
si. (Sic. ©ein ßeben magert ycie swoje odway
Ober narazi na niebezpieczestwo; cf. PK. y-
wot odaowa; cf. hazardowa; cf. gardowa,
L. ©id) tDohin roagen odway si pój gdzie.

(Sg. roagen geroinnt, roagen berliert odwaga wy-
grywa, odwaga przegrywa. §rifci) geróagt ift

halb gewonnen miaym suy fortuna; cf. mia-
ym si zawdy najlepiej udao, Krsk.

(Sr,, kto chce wygra kaczora, musi way
gsiora, (Sm $nbb.

©eroagt niebezpieczny, haardowuy.
SBagen, m. (ber) wóz, g. a unb u, wózek, g. zka,

pojazd, g. u, powóz, g. u Der Seichenroagen ka-
rawan, g. u. ©brich»), co z woza spado, to

przepado. Sluf einem — fahren na. wozie ober

wozem jecha.

SB fi gen, v. a. way. (Sr. eg ift nicht ju rofigen nie-
masz temu wagi.

SBagenachfe, f. (bie) o wozowa.
SBagenburg, f. (bie) tabor, g. u, obóz wozów. (Sr.

taborem nazywaj kozacy otoczenie wojska
wozami, z za których jak z za waów mnie
sie broni. (Sine — fchlagen taborem si stawi,
— stan, — nastpowa, pooy si, ob. bibl.

waem obtoczy.
SBagenbetfe, f. (bie) opona na wozie ob. na wóz,
pachta na furmaskim wozie, SBarfd).

SBagcnbeichfel, f. (bie) dyszel Wozowy.
SBag/nflechte, f. (bie) ber SBagenforb, pókoszki.
SBagengeleife, n. (bag) kolej, g. ei, PI. koleje.
SBagengeftell, n. (bag) pówozie, *puwozie, spód,

g. u, wasg, . & M. eig. SBagenforb.
SBagenfiffen, n.(ba6) poduszka wozowa.
SBagenforb, m. (ber) pókoszki.
SBagenleiter, f. (bie) drabiny wozowe.
SBagenlenfer, m. (ber) wonica.
SBagenmacher, m. (ber) stelmach, g. a.

SBagenmeifter, m. (ber) wagmajster, dozorca nad
wozami, wozomistrz, rzdca wozowy.

SBagenbferb, n. (bag) ko cugowy; cf. ko wo-
zowy.

SBagenrab, n. (bag) koo wozowe.
SBagenremifc, f. (bie) ber SBagenfdjauer, wozownia.
SBagenrcntien, n. COci) zawody na wozach, wy-
cigi wozowe, pi.

SBagenfchauer, m. (ber) wozownia.
SBagenfdmiiere, f. (bie) smarowido do wozów,
3-; cf. ma, f., smoa, kooma, tuste wozowe.

SBagenfrhobben, m. (ber) szopa do wozów, wo-
zownia.

3Bagenfd)ofj, n. (bag) wanczos.
SBagenfito, m. (ber) siedzisko, ^r.*$o(n., cf. üblicher

siedzenie na wozie.
SBagenfberre, f. (bie) f. SRabfberre. hamulec, g. lca.

SBagenfbur, f. (bie) ba8 SBagengeleife, kolej, f. g. eji.

SBagenroinbe, f. (bie) lewar, g. a, wozowa winda.
SB ag er, m.(ber) ten co si odwaa na co, miaek.
SB fig er, ni. (ber) wacy, wanik.
SBag ererbt, adj. borisontal, poziomy, horyzontalny;

roagered)te SBurjel korze poziomy (Sat. radix ho-
rizontals, Bot.); adv. poziomo.

SB ag ef chale, f.
f. SBagfchale.

SBagefcfjreiber, m. (ber) pisarz przy wadze miej-
skiej.

SBageftange, f. (bie) f. SBagebalfen.

SBageftücf, n. (bag) przewaga, L., czyn zuchway,
rzecz haardowna, zucbwatsu

(Sj. Argillan biea zelywy ywot na szac
sawi i bdów przeszych przewag popra-
wi, PK. 269.

SBagejettel, m. (ber) ceduka, kwit wagi.
SB a gf) a Ig, m. (ber) zuch, zuchwalec, g. lca, mia-
ek, zbyt miay, szyjoom, g. a.

SBaglid), adj. mit ©efarjr berbunben|, haardowny,
a, e. 2) na co si mona odway.

SBaglichfeit, f. (bie) haardowno, ryzyko, nie-

bezpieczestwo.
SB a gn er. m. (ber) stelmach, g. a, SBj., cf. koodziej,

eig. Rabemacher.

SBagnerarbeit, f. (bie) stelmaska robota, robota

powonika.
SBagnerholj, n. (bag) drzewo do roboty stel-

maskiej.

SBagtiifj, f. unb n. odwaenie si, haardowno.
SBagfchale, f. (bie) szala u wagi.

SBagftücf, n. (bag) rzecz haardowna, f. SBageftücf.

SB a f) i, f.(bie) wybór, g. u, Orz. bia.; angemeffene
— dobór, 3. 93. sów, L. in Gr.; obiór, obieranie,

obranie, elekcyja, wybranie.
(Sj. eg blieb ihm feine anbere SBahl übrig nicmial

innej dla siebie kolei jak przyczenie si do

i

tej zgrai, Nacz.
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SBaf)i, n. (bao) j. 83. ^äringe, klad ober szychta

ledzi we Gdasku majca SO sztuk, a beczka
zawiera w sobie 13 szycktów, Sßai'fd).

SBól)lbar obieralny.

SBahibatfeit, f. (bie) obieralno.
SBa)lbebingitng, f. (biet warunek wyboru.
9Ba)lcabiiiilation, f. [bic| kapitulacja elekcyjna

ober pakta konwenta.
SS a l) l e, m. (ber) ein jeber Slu&lmber, bef. Italiener,

cudzoziemiec, Wlocb, g. a.

SBÓblen, v. a. obiera, wybiera, obra, wybra.
Qg. Nowa dla rodziców troskliwo w jakim
stanie osadzi dzieci, Krs. pp. 297; cf. prze-

rzuca w ozem. Aut.
SBähler, m. (ber) wyborca, (a); cf. wybieracz; cf.

. wybrannik, (a); wybrannik izby ein @emcil)lter

jum ?luöfcbu9 ber Jtammer (a), einer bon bem £om=
milee ber Summer.

Sffiählerifch wybredny, wymylny.
3Baf)lfäbig obieralny, wybieralny.

SBuf)lföl)igfcü, f. | bie] obieralno.
SBablfelb, n. (bo6) pole elekcyjne ober obioru

(gdzie monarch obieraj).

SBahlfreiljeit, f. (bie) wolno wyboru, — obioru.

SBafjl-flirfr, m. (.ber) Elektor, Kurfirszt, g. a.

2) ksi obrany.
SLSahlberr , m. (ber) wyborca, elektor, obie-

ra/., g. a.

3Bal)lfinb, n. (ba) dzieci przysposobione.
SBahlfÖnig, m. (ber) król elekcyjny, — obrany.
SBorjlfugel, f. (bie) balot, g. u, kulka, gaka, która

si glosuje za kim.
Söu i) l blaty, m. (bei

-

) ein Schlacfjtfelb, bojowisko.

2) — , ein Ort, mo cine SBabl gehalten luirb, miejsce
obierania, — elekcyi.

9ßablred)t, n. (boo) prawo wyboru, prawo elek-
cyjne.

SBahlreid), n. (bcio) pastwo obiorcze, (a); wolne
w obieraniu królestwo Ober — elekcyjne, cf.

tron doywotni, Kons. 3.

SB nb Ifbrud), m. (ber) eine Sentenj ober ein ftnnrridjer

Sprud). )neld)en man fid) jur borjfiglid;en 9tid)rfd)iuir

feines Sierhalteitö gemal)lt bat (Sa symbolum)
hasto, godo, przysowie; cf. dewiza, B. SHein

äßahlfpruch ift godem moje ni jest niczyjej nieslu-

cha rady, (a).

SBablfabt, f. (bie) miasto obiercze, 1$.; — obior-

cze, — elekcyjne (w ktorem si obiór odbywa).
SBablftat, f. f. Sßablblarj, plac boju, pobojowisko.
SSolilftimme, f. (bie) kreska, glos, wotum.
SBa()ltog, m. (ber) dzie obielania, sejmik, g. a.

SBafolUBfahtg niezdolny do obioru ober by o-
branym.

SBa()lbcrfammtung, f. (bie) zgromadzenie wy-
borcze, Orz. b.

SB ablbcrroanbfcrrifr, f. (bie) powinowactwo wy-
boru (2at. atlractio electiva, L.),

Sßahljettel, m. (ber) karteczka zwita, któr si
wotum daje, ceduka glosujca ob. ohiorcza.

Sßal)ljcuge, m. (ber) wiadek obrania ob. wyboru.
SBabl ji miner, n. (ba&) izba elekcyjna.
9ßal)ii, in. (ber) eine tingcgriinbec irrige SDleiiiung,

urojenie, ubrdanie, bd, g. du, (bdne) mnie-
manie; cf. rozumienie, zdanie, cig. SHeiilltng, fan-
tazya, widzimisi, przywidzenie, (a).

äßahnen, v. n. m. (). mniema, myli, rozumie,
domyla si; uroi sobie.

SBahnfantt, f. (bie) eine nidjt fdiarf genug bcljauenc

Aautc ober GcTe on bem S3aur)ol3e, nierówno ocio-
Bany kant u budulca.

Sßahnfanlig nierówno ociosany, opuszczony to-
porem na nierówny kani.

H&a&nfnt, m. (ber) brr Sßabnmilj, manija, Teatr.;
szalestwo, pomieszanie zmysów, waryacja;
cl. bd, cf. iny;i obldliwa, PK. 355, 350. Cj.
tamowanie funduje si na waryacyi przyszego
maonka, Dusz.

SBahnfintiig, mahtlluityig, adj. szalony, obkany
na rozumie, (a); roahnfinnig toerben zachodzi w
gow; od rozumu odchodzi, zwaryowa
oszale.

SBahnfinnige, m. (ber) manijak, g. a, Teatr.;
szaleniec; m w rozum zaszy, 3>erem. 29, 26

SSahtu unb Sölöbf innige, m. osoby pomieszane
lub niezupenych zmysów, ©D.

SBahntDirj 1

, m. (ber) obkanie rozumu, waryacya.
SB a I) n mi li i g obkanego rozumu, nie spelna ro-

zumu, szalony.

SBuhr, roahvhaftig, adj. prawdziwy, a, ej mahv
mod)en sprawdzi; 6j. e6 ift mal)r to prawda.
6o fd)eint nid)t mahr jit fein niepodao si na pra-

wd. So mo()r ol8 id) lebe jakem yw ober jak
ywy jestem; cf. bibl. jak (ywi obs.) yj.
Sfl'6 nid)t mal)i"? a czy to nie prawda?
Daß SBahre prawda.

SB obren, v. a. uwaa, pilnowa czego;
f. belong

ren zachowa co, strzedz czego.

Sß iii) ren, v. n. m. I). trwa.
SBiihrenb trwajcy.
SBóbrenb, Prap. w czasie, pod czas, w cigu,

przy, przez.
(fj. mobjenb ber Scadjt w cigu nocy, (a); roöb=

renb meiner Slbminiftrailon w cigu mego urzdo-
wania, (a); ruöbrenb ÖeS Äriegeö przez cay cig
wojny, (a); przez cig naszego pobytu w Per-
sji, (a); przez cig suby, (a); 6r. wiadectwo
nieskazitelnego sprawowania si przez cig
suby wojskowej lub cywilnej, (a).

2) —, Conj. podczas gdy, podczas kiedy.
SBohicnb id) fchrieb podczas gdy pisaem . .

.

Sßal)ii)Oft unb roabrhaftig, adj. prawdziwy;
2) — , adv. prawdziwie-, zaprawd, dalibóg, L.

SBahrhaftigfeit, f. (bie) prawdziwo; prawdo-
mówno.

Sßal)iheit, f. (bie) prawda. 3n — za prawd,
zaiste, leijterej im bobem Style. Urn ber — roillen

Skrfolgtmg leiben dla prawdy przeladowanie cier-

pie; cf. SpriehlD. mer bie SBobrhcit geigr, bem mirft

man ben gibelbogcn an ben Äopf, kto o prawdzie
.dzwoni, taki na guz goni, L. ; cf. Sat. Veritas
odium parit, cf, prawda nienawi mnoy,
Dambr. 4S8; cf. prawda sól oku. <5j;. Macie
zezna najrzetelniejsz prawd, SHS. = bie reillC

Sßahrfjeit befennen.

Die — beifd)leiern, berf)üllen, obsania prawd,
obwija prawd w bawen, ^inter bie — fommen
doj prawdy, dociec prawdy. Die — fomint Ott,

ben Jog wyjawi si prawda. 6j. prawda jak
oliwa, wyjdzie na" wierzch. Semanbem bie —
fagrn prawd komu powiedzie.

_
Sion ber — obgeben usun si — , oddali

si — , odstrychn si od prawdy. Der — jtt

nol)e treten ubliy prawdzie, uszczerbi prawd.
Die — ju fagen prawd mówic ob. po prawdzie
mówic, prawd rzekszy ober *po prawdu rze-
kszy, ctlpoltu Sprid)m. Äinber unb Starren reben

bie — od dziecka i od gupiego najprdzej sie
dowiesz, prawdj-, dzieci i gupi prawd powia-
daj, dr. Prawda miewaa od wieków tysiczne
do przeamania przeszkody, tysicznych do
zwalczenia nieprzjjació, nim czysty jj pro-
mie zdoa si przedrze w serce i przenika
ducha ludzkiego, (a) an6 naliczaniu.

2) — = Sßabrf)aftigfcit prawdziwo.
SBaI)rI)eit8eifer, m. (ber) gorliwo o prawd, cf.

arliwo o prawd.
8Bol)rhcit6freunb, m. (ber) mionik —, przyja-

ciel prawdy, prawdolubnik, L.
SBahrl)citfl liebe, f. (bie) mio prawdy, prawdo-
lulino.

SBal)ihe itlicbcnb miujcy prawd.
8Bal)ii)citöloibrig przeciwny prawdzie; adv.

przeciwko prawdzie, mijajc si z prawda.
9Ba()illd), adv. zaprawd, zaiste, prawdziwie.
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SBahrnehmen/ v. irr. a., Prs. id) nel)me, fau nimmft,

er nimmt roahr, Imperf. id) — , er naljm mahr, Conj.

bafj id) -, er roabjnahme, Imper. nimm roahr, Part.

Praet. roahrgenommen, = erblicfen, obaczy, spo-
strzega, uwaa, wypatrywa, spotrzedz.

2)—, (Sorge für etroas tragen, benu^en, pilnowa,
doglda, dopilnowa; korzysta, uytkowa.
Sj. ©eines Slmteä roahrnehmen pilnowa urzdu.
Die ©üte ©otteö roabrnehmen upatrywa dobro
Boska. Die ©elegenheit roahrnehmen korzysta z

pory, — okazyi, — sposobnoci; upatrzy spo-
sobno.

SBahrgenommen postrzeony, obaczony.

Sfiahtnehmung, f. CbieD postrzeenie; dogldanie,
upatrywanie, uwaanie, postrzeganie.

SBahrfagen, v. a. wieszczy, wróy. ©id) roafjr=

fagcn laffen kaza sobie wróy.
SBa l)i fager , m. (ber) wieszczek, wróek, wie-

szczbiarz; cf. 2ittl).=$oIn. wrobit, g. a, P. Jan.;
ct. L, ouö ben (Sitigetoeiben plucoAvieszczek.

SBar) rfagevei, f. (bie) wieszczba, wróbiarstwo,
wróba.

SBahrfagergeifr, m. (ber) duch wieszczy, — wró-
acy-

,,
SBahrfagerin, f. (bie) wróka, wieszczka? cf. bei

Dichtern widma (Sj. Przysza kuma widma
stara, wypd ksidza, wypd klech; twoja
wiara sen i mara. Kuma w biedzie ma pocie-

ch, a ty masz kochanka dary, przyszam zro-
bi mone czary eic. ©iehe sDcicfieiüicj bie be=

tüunberungSlüärbige Söallabe Ucieczka.
SBahrfagerfunft, f. (bie) wróbiarstwo, *proro-

cznica, 'praktyka, astrologija.

äßabrfd)einlid), adj. prawdopodobny, SBj , wia-
ropodobny, a, e, L. ; podobny do prawdy, cf.

L. uwierzliwy; cf. wierojatny, 81u ft- <£$. eg ift

f)öd)ft roahrfcheinlid) wielkie jest podobiestwo.

SBahrfcheinlichfeit, f. (bie) wiaropodobno, Dn t.;

Ober prawdopodobno, Pam.; cf. prawdopodo-
biestwo, (a); podobiestwo, podobno do
prawdy.

SBuhrun'g, f. (bie) bie Dauer, trwanie, przecig,
g. u i 2)

n
— , ber SBerth beS ©elbeS nad) einem ge-

reiften SJtfinjfufje, warto ober znaczenie pieni-
dzy, walor — podug stopy mennicznej.

SMhrroolf, m. (ber) ein in einen SBolf bernxinbelter

äRenfd), wilkolek, g. ka.

SBahrjeichen, n. (ba8) ein 3 c id)en, rooran man etroaS

roahret ober errennt, 3. S3, eine Scarbe im ©efld)t, ein

Äemijeichen, Sfterfmal, oznaka, W z., cecha, L.;
znak pewny; fig aud) haso, prognostyk, L.j
cf. Stuff, przyznak.

SBaib, m. (ber) f. gä'rberroaib, farbownik, ober

urzet, Tch.
SBaibafche, f. (biej smelcuga, wajdasz, *macblu-

ga, L.
SBa i betraut, n. (ba$) urzet sinio, 3$., (fiat. her-

bae isalis tinctoriae, 3^0
SBaife, f. (m.) sierota, sierotka; eine bater* unb

mtitterlofe — sierota bez ojca i matki.

SBaifengelb, n , sßupidengelber, sierocie pienidze,
pupilarne pienidze, Sßarfcf).

SBaifenhau, n. (baS) dom sierot; cf. sieroci szpi-

tal, — dom; cf szpital dla sierot, szpital dzia-

tek sierot, inSBarfdjau heifjt eS dziecitko Jezus;
cf. Siuff. sierocki dom.

SBaifenfinb, n. (ba§) sierota.

SBailenfnabe, m. (ber) sierota chopak.
SBaifenmutter, f. (bie) opiekunka sierot.

SBaifenfchule, f. (bie) szkoa sierot.

SBaifenftanb, m. (ber) sieroctwo.

SBaifen&ater, m. (ber) dozorca ob. opiekun sierot.

SBaiSling, m. (ber) sierota.

SB a te, f. (bie) bie SBuhne, przerbel, m. g. bla,

Wz.; *przerbla, *ponka, beffer po, f.

2) — , waka, gatunek kamienia, opoka, skala.

SB a Ib, m. (ber) las, g. a unb u* v'oe. lesie; cf. bór,

g. u (3label[)oljroalb); cf. gaj, g. aju. <£je. ein

biefer — szelina, selina, L. ©pridjro. roie man in

ben_ fchreict, fo fchallt e8 hrteber jak gos w las

idzie, tak z asa odbija ober jak ty komu, tak
on tobie; cf. bru na bru, fru na fru; cf. jak
gal tak bij; cf. jakie czstowanie, takie dzi-
kowanie, ober jak dudy nadmiesz, tak graj.
Sj. O ty którego aden nierozumia, gdy w
twoich pismach bka si jak w lesie, Krs.

SBalbampfer, m.
f.

©rinbrourj, fleinc.

SSalbanemone, f. f. Slbrilblume.

SB a I bang elit, f. f. Slngelif, roitbe.

SB a Ib bereiter, m. f. ,£>ägereiter.

SBalbbiufen, Pi. f. Socbelbinfen.

SBalbbirn, ^otjbirn, f. (bie) gruszka lena.
SBalbblume, f. (bie* kwiat leny.
SB a Ib br über, m. (ber) ein einfiebler,_ ber im SBalbe

lebt, pustelnik (w lesie); leny mieszkaniec.
SBSlbchen, n. (ba&) lasek, g. sku.
SBalbcbbreffe, f.

f. 83ärlabb, bielgabliger.

SBalbbieb; m. (ber) zodziej leny, (kraducy
drzewo z lasu).

SBalbbiebftahl, m. (ber) kradzie lena.
SBalbbiftel, f. [bie] leny oset; 2) — , bie ©ted)»

palnie (Sat. ilex aquafolium, L.) oslokrzew zwy-
czajny, KI.; óber ostrokrzew.

SBalbboften, m. f. Soft, gemeiner.

SBalbehrenbreiS, m.
f. sSatfjenget.

SB albeiche, f. f. (Siebe, geftielte.

SBalbenfer, m. (ber) f.
Krasicki in Waldeuses,

Waldeczyk, g. a.

SBalberbfe, f. f. Gerbe, fchroarje.

SBalbefel, m. (ber) osiel dziki, — leny.
SBalbfarrn, m.

f.
garnfiatttmännlein.

SBalbfrebel, m. (ber) *lasozbrodnia, wykrocze-
nie przeciw lenym ustawom, przestpstwo le-

nych ustaw.
SBalbgänfebiftel, f. f. ^afentoW*-
SBalbgeift, m. (ber) boruta, satyr, leny djabe.

SBalbgefchvei, n. (baö) krzyk leny, up. polujcych.

SB a Ibg I odf en, PI.
f.

©locfenbltime, pfirfichblättrige.

©rofje — f. ©locfenblume, brcitblättrige. ©elbe -
f. Fingerhut, gelber.

SBalbgott, m. (ber) leny boek, Faun, g. a; cf.

satyr.

SBaibgraS, n.
f._

«ßerlgraS , (£at. melica nutans);

2) -, trawa wiechowa lena, Kl.; — — gajowa,
Hg.; wiklina gajowa l2at. poa nemoralis, Jdz.)

SB alb höh nchen, n. f.
tfbrilblume. ©elbeg — f. Sine*

mone, ranunfelartige

SBalbhahnenfujj, m. toeiger, f. Slt>vilblume.

SBalbf)irfe, f. f.
glattergraö. ©elbe — f.

Äuhroeijen,

gelber.

SBalbhonig, m. miód leny.
SBalbhobfen, m. f.

S3ergharrheu.

SB alb horn, n. (bafö trbka myliwska, waltornia.

SBalbhornift, m. (ber) waltornista.

SBolbhuhn, n. (ba^ bie Benennung einer bübnerahn»

liehen Slrt roilben ©eflngelö, ju benen melehe befiebevte

%ü$t haben, gehört ba6 SBalbhuhn in engerer S3ebeu=

tung, ba8 Stuer =, 23irf=, ^afeU, ©d)iieebuf)n; w ben

mit unbefieberten güfjen bag 8tebbuf)n unb bie SBachtel

nad) Jarocki: guszec, roelcbeg aber eig. ber Sluer»

bahn ift, cf. pardwa (Sat. tetrao lagopus) niby
borowa kura wochatonoga; cf. cietrzew i ku-
ropatwa biaa.

äöalbhüter, m. (ber) gajowy, g. ego, B.; cf. le-

nik, podleniczy, g. ego, stranik leny.
SBalbig, adj. lesisty, leny, borowy, gaisty.

SBalbfarten, Pi.
f.

Äarienbiftel.

SBalbtirfche, SSogelfirfcbe, f. (8at. prunus padus)
liwa czeremcha, Ki.; cf »trzenia, B.

SBalbflee, m.
f. SSergtlee.

SB alb Met ten f. ^e^enfraut, grofjeS.

SBalbtnecbt, m. (ber) lenik, g. a, podleniczy,

g- «go.
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SBalbfnoblaud), m.(ber) czosnaczek, L.; cf. 83erg=

loudi; 2) — f. Säärenkiud).

äßaibfohi, m. f. Skricn; 2) — f. Sergfreffc.

Sßalbfreujfraur, n. f. Äreujfraut, bicitbiättrigcö.

SßalbfüdKiifdielle
f.
•grür)lingöfiicbrnfd)clle.

Sßaibfuhmeijen, m. f. Scrgroaibhirfe.

Sßalblabfraut, n. f. SBerqflern.

Sßalblattid) f. 4?afenlattid).

Sßa ibläufef raut, n. f. SHobcl, votier.

Sßalbleute, PI. leni ober borowi mieszkacy, B.

SBalblinbe f Serglinbc.

Sßalbmalbe, f. f- .franfbappcl.

Sßalbmangolb
f. feilen.

Sßalbniann, m. (bei) leny obev dziki czowiek,
leniak, ü. a.

Sßnlbmaft, f. (blc) pasza lena.
Sßa lb in ei rid), ni. f. SSogclineier, großer I).

Sßalbineifter, m. (ber) leniczy, g. ego; 2) — f.

^erjenöfreube. gärbenber — f.
SNcieifraut, meifjeo.

©roßer — f. Sergftern.

SBalbmcliffe, f. f. Smmcnblatt, nicliffcnartigeö.

Sßalbnicnfct), m. (ben orangutang, cf. L. dziki

ma, leny ma, dzikoludy, Pi.; leniak, L.

SBalbmeier traut, n f. Öergftcrn.

Sßalbinünje; f. f.
SHünje, liulbe.

Sßalbneffel, f. f. etinfneffei, groftc. ©elbc —
f.
©olb-

neffel. ©raune — f. SMencnfaug, rother.

SB a l b n lj m p 1) e, f. (bie) nimfa lena.
SßaIbod)ö, m.

f. Sluerodiö; cf. bawó, g u.

9Balöod)fcn junge, f. f. Slcferfnimmhaló.

Sßalborbnnnq, f. (bie) zarzd leny.
Sßalbbcrlgraö, n. f. ^jJerlgraö (Sor. melica nutans).

SBalbrapunjel, t', f. 2tel>rcm apunjet.

Sßa I brand), in. f SMfamrjahncnfuß.

SBSoIbvaufe, f. f. «taufe, miibe.

Sßalbraupe, f. (bie) gsienica lena.
äßalbrcbe, f.

f. Bretintdut, (£at clematis erecla).

Üßalbrcd)t, n. (baß) prawo lene, L.

Sßalbrobel f. Wobei, rother.

Sßalbrof)r, n. f. SHohrfdjmele.

SßalbrofjfrhlDanj, m. f Jänucl.

Sßalbfdjabe, m. tber) szkoda w lesie.

SBalbfd)aftheu, n. f. Jäuncl.

Sßalbfd)lanqc, f. (bie) leny w.
Sßa Ibfd) miele, f. f. ©traußqraö, roeißcö.

Sßalbfd)iiabel, m. f. etordjfchnabel, blauer.

Sßalbftarbelgraö f. Bufdjgrae.

Sßalbftabt, f. tbie) miasto lene, I..; — podlene,
Sßarfd).

Sßa lb ft er umie re, f. f. Stogclmeicr, großer 1).

Sßalbftorcbfrhnabel, f. <£tord)fd)iiabel, blauer.

Sßalbftrol), n. f. SJettftrol); rorißeo — f S3l.itlftioh.

Sßalbtcufcl, in. lbcr| djabe leny, kosmaez, g.

a, Ij., satyr.

Sßalblreöbe f.
guttertrcöbc.

Sßalbuncj, f. (bie) lasy, PI. bory, las, bór, g. u,

*lasowizna.
Sßalbbeild)cn, n. podlaszczka, L..j cf. Skilcbcn,

rauhco.

Sßalbbiehgraö f. Sßalbgroö 2).

Sßalbbiolen, PI., gelbe — f. SHnemone, ranuiifelartigc.

Sßa lb mart, m. (ber) leny, g. ego.

SßalbmicTr, f. f. ftufanenfraut; 2) f. ©erqmicfe, grofjc.

Sßalbroolfoiuild), f. f. 83alfaminc, toilee.

ißalbmurj, f. f. ftid)tohnblatt.

Sßalbflcichen , n. (baö) znak leniczy, — leny,
pitno lenicze na drzewie przcznaczonem do
spuszczenia.

gSalbjroiebel, f. f. Skrglaitd).

Sßalgcn, roalgern, roälgern, v. a., einen iceidjen

Äörpcr hin unb tjer rollen, wtkowa.
Sßalfc, f. (bie) folowanie, folusz, g. a, walkowni-

ca, \\ alUuw nirlwo.

Sßa! ten, v. a. wakowa, folowa.
iß alf er, m. (ber) folusznik, wafkownik, wakarz.
Sßalfcrcrbc, l. [bic| foluszowa ziemia, (a), ziemia

folarska, cf. glina farbierska, Tcb.

SBalferholj, n. (baö) ber Scubeltoalfer , ein Äddjenge^

rathe) eine hölzerne Sßuijc mit jmei ©riffen (aiijcbeiu

Gnbc cincti), mit meldKin Jpolje bet Seig ju Siubeln

auogciimlfct mirb, (gr. un rouleau) waeczek do
'wakowania ciasta.

Sßa l fm iii) l e, f. (bie) folusz, g. u, wakownia.
Sßal finü ller, m. [ber | folusznik, g. a.

Sßa 1 1, m. (ber) wal, g. u; 2) — , bab Slufroallcn bcö

fiebenben SBafferö, kipienie, wrzenie, wranie wo-
dy gotujcej si.

Gincn — atifmerfen usypa wa.
SB a l lad), m. (ber) ein bcrfd)tiitteticr ^engft, walach,

g. a. 2) — , einer auö ber Sßallndjci, woloch, g. a.

Sßa l lad) ci, f Wooszczyzna, ta).

Sßalladjen, v. a. walaszy, pokada konia, tiEe-

bi — , kleszczj*, wyrzyna.
SBalladjifd) wooski.
Sßa U arbeit, f. (bie) robola waowa.
Sßallarbciter, m. (ber) robotnik koo walu, okopnik.

Sßa l len, v. n. m. I)., fiel) zellenförmig betuegen. eig.

bon flfiffigen .Körpern, roenn fie fid) in einer ftarfeii

inneren SJeioegung befinben, mcld)e Sßellen auf ber

Dberflarbe bilbet, cud) fig. bon 2eibenfd)aften unb

Gnipfiiibungen, bekota sic, kipie, wrze, bu-
rzy si, koysa si, unosi si jakby falami,

wcha si, kiwa si, ugina si i podnosi
si, chwia si jakoby pywajc.

2) — , v. n. in. f.
= gehen, jiu gufj reifen, cine

im 4"">d)b beraltcte SJebeutuug, febod) lebt e8 im
Óberbeutfd)en unb bei £)id)tern, chodzi, piechoto
liodróowa, pielgrzymowa, wdrowa.

(£•£. baö Sßaffer "mallet in bcm"5o})fc, menu eö

fod)t, woda si bekoce w garku, kiedy si go-
tuje, jfaim 46, 4, auf biefer @rbe »allen y ob.

pielgrzymowa na wiecie 3n ber §rembe trmt=

len pielgrzymowa po wiecie. SDtciii .£>cr$ roallct

iii mir, bibl., wywrócio si serce we mnie. J)a6

©cbliit mallet krew si burzy, KV.
Sßallenb wrzcy, fale rzucajcy, burzcy si.

(f£. ihr mallenber SSttfen piersi niespokojne.
Sßailer, m. (ber) wdrownik, bef. pielgrzym.
Sßallfaljrcr, di. (ber) pielgrzym, g. a.

Sßallfal)ierin, f. (bie) pielgrzymka.
Sßallfal)it, f. (bie) nabone piclgrzymstwo, Szanó

Ober cf. Ij. lubna droga na cudowne miejsca
ober peregrynacya; cf. wita droga, L.» piel-

grzymowanie, pielgrzymka.
SBallfahrtcn, v. n. ni

f.
pielgrzymowa, odbywa

pielgrzymk.
Sßallfifd), m. (ber) wieloryb, g. a; bie erftc Hälfte

be8 Stamcnö beb Sßallfifd)e6 erflart Slbelung, inbeni

er ihn bon btm jckt bcralteten bal ableitet," unb be=

ruft fid)
n
auf Jatian, ber beu Sßallfifd) uwal nennt;

baö Sßörtchcn uwal brauchen nod) bie Skeufjboleu

bon einem gvofjen bluiiibcii ÄUenfchen ober jl)iere, ob=

gleich uwal im Sinbe fehlt, ficljc aber im üinbe ba8

(ompofltiim uwa unb beffen bamit berroanbte 83c=

beutung.

Sßallfifd)barte, f. (bicibaöSß— bein, ko wielorybia.

Sßallfifd)fa()ier, in. (ber) wielorybowy okrt,(a);
cf. poawiacz wielorybów, (a).

Sßallfifrhfang, m. (ber) poów wielorybów, Sß,}.,

wielorybolów, g. u, L.; owienie wielorybów.
Sßallfifci)fcingrr, m. (ber) wieloryboowca.
Sßallfifcbripbe, f. (bie) ebro wielorybie.

Sßallfifd)tl)ian, m (ber) tran wielorybi.
Sßallqang, m. (ber) chód waowy, droga waowa.
Sßallhalla, n. (baö) walhula t. j. w mitologii skan-

dynawskiej, raj bohaterów zmarych.
Sßallgräber, m. (ber) roboinik do sypania walów,

okopnik.
Sßallfcllcr, m. (ber) kazmata, podziemne chody

pod watem.
Sßallnufj, f. (bie) orzech woski. 3>cr SSallnu&baiiin

orzech wloäki (drzewo).

Sßallblarfcr, m. (ber) klepicy lub ubijajcy wa-
y, ubijacz walów.
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Sßallr ai ^>, m. olbrot, g. u; = adj. olbrolowy.
SBallrofj, ti. (ba6) (üat. rosmarus) ko morski;

nad) Jarocki mors, grat^.

SBallung, f. (bie) bie lebhafte innere Skmegung eineö

flüffigen tförbere, tt)o ee theile öom äTCeere, theile be«

fonberg bom Slute gebrannt lüirb, wrzenie, wzbu-
rzenie (krwi), DD.j cf. burzenie si, kipienie,
cf. wielka ruchomo krwij f. zwierzlopismo.
3n — gerathen wzburzy si.

Sfiallnnirjel, f
f.

S3einmell, gemeiner.

SBalm, m. (ber) bie fchiefe SRictjtung eines Dadieö ober

©ciuolbee an ber fd)inalen ©eite, ukono czyli

stok dachu namiotkowatego lub sklepienia na
wskiej stronie,

f.
Switkowski.

SBalmbad), n. (bag) dach dwoisty na cztery strony
schodzisty, Troi z.

SBalburgig, f. Walpurga (imi).
SBal.purgiefraut, n. f. fflconbfraiit, (Sat. botry-
chium lunaria).

SBalburgiemai, m. f. SBeinholj, (Cat. lonicera xy-
losteum).

SBalburgienacht, f. (bic) noc S Walpurgi.
Sßälfd), adj. wioski, a, ie. Sj. ber roatfrhe <&ahn

indyk, g. a, jdor, g a; — adv. po wosku.
SBälfchtanb, n. Wiochy, g. Wioch, mib nicht ów,

beim nut ber nom. Wioch ber Sftaliener bat im g.

Pi. óW.
SBalten, v. n. m. h. = mit ober in einer ©odje fd>al*

ten unb malten, b. h. nad) ©utbtmfen berfahren, über

etroae matten heifjt regieren, fyerrfchen, dziaa, roz-
rzedza czem podug woli, rzdzi czem, za-
wiadowa czem, szafowa czem; wada czem,
panowa; stróowa, czuwa.

Gr,. roo bie Siebe maltet za jej zdarzeniem jele
bywa miay, P. K. 171. Gr;. Bóg Abrahama
czuwa bdzie nad biedna Sior, LSll. SDag

malte ©Ott niech Pan Bóg (sam) radzi; cf. w
imi Boskie ober w imieniu Boym. fDie roni«

tenbe ©ottheit opatrzne Bóstwo, Stasic; cf. opa-
trzno nad niemi stróuje, DD. ©otte8 ©tiabe

maltet ill druigfeit, bibt miosierdzie a prawda
paska trwa na wieki. 3d) laffe ©ott malten na
Boga si zdawam Ober — — — zdaj, niech
Pan Bóg radzi (o swojej czeladzi).

35a8 SBalten ©otteS sprawa , sprawowanie
Boskie.

SBaltenb opatrzny, wadncy.
9B n 1 3 e, f. (bie) ein Dichter GEblinber, roetcher baju be*

frimmt if, fid) ju gemiffen Slbfichten langfam ump*
brehen unb in manchen gälten auch cine SBetle gc=

naimt mirb, waek, g. ka, walec, g. Ica.

SBaljen, v. a., mit einer SBalje bearbeitet: , alö ben

Steter —, it. roäljenb fneten, j. S. ben Seig bei ben

S3ädfern, wakowa, toczy, obraca, wakiem
równa.

2) — , v. n. m. i). = beutfd) tanjen, walcowa,
walca tacowa, taczy.

SBaljen, v. a. wala, toczy, odwala. ©id) roäU

jen toczy siei cf. tarza si. Sin ©efchaft bon
fid) roäljen odwali, odsun od siebie interes

jaki ober czynno jak aud) zwali, j. 33. ja-
bym chcia ten interes zwali z siebie, ©id)
roäljen mie eine ©au imÄothe wala si jak wi-
nia w bocie. SDie ©chulb non fich auf einen an=

bern mäljen win z siebie na drugich zwali ob.

skada. Den ©tein roäljen toczy kamie; cf.

odwali kamie eig. ben ©tein roegroäljen; zato-
czy (roohin mäljen).

©eroäljet toczony, walany,- j. S3, gemätjet im
SSlute uwalany we krwi. SBaljenb walajcy.

SBaljem n. (bas) bieSBäljung, le^tereö ift feiten üblich,

walanie, toczenie.

SBaljenförmig walcowaty.
SBaljer, m. (ber) walec, g. lea, *walcer, B. unb

SBarfch.

(Fj. pójd potaczem z sob walca. G,C. pro-
sz do walca, SBj.

SBatjroerf, n. (bag) machina do walcowania
kruszców, walcownia.

SB a mmc, f. (bic) ber herabhätigenbe häutige jheil am
.fjalje unter bem Äinne, bef. bei bem SRiubbiehe, bie

SBambe, im Scieberb. Cuiabbe, *alok, g. a, skóra
odwiesista, która woom pod szyj wisi, pod-

gardle wolowe, cf. wole.

2) bie SBamme, baö ©ebärm bon gefd)lacheten

Sljieren mit bem 3ube()6r, bag ©efchlinge, bie Äat*

bannen, katdun, g. a, dudy, PI.; patrosz eigentl.

bon flcinen Jhieien auch gifd)en.

3) — , ba8 inmenbige gett ber gefchlachteten Shierc,

bie 23lume, kwiatek, przerosa ttusto?
4) — , bei ben tfüifchnern bie SSäuche an ben get*

len ber Shiere, brzuszek, Stuff, podbrzusze, 1. j.

skórka z brzucha.
SBailimö, n. (baS) kaftan, kaftanik, g. a.

SBammerheii, n. (ba) kaftanik, g. a.

SBambe, f.
f. SBamme; 1) bie rocidje ©eite bee untern

©d)meerbaud)e6, bielt. sadlizna, mitka cz dol-

nego brzucha, sahizna auch szmerbauch, befonb.

bei ©rhroeinen, SBarfd).

2)—, ber Unterleib, ©chmeerbatid) felbft, pampuch,
kaldun, sadto.

SB a mb ig', mit ()ängenbcm Äabcr, j. S3, ein Dd)8 —

:

wól zawiesisty, z wiszcem podgarlem.
SBamfen, v. a. prügeln, wywalkowa, wyoi skór,
garbowa, juchlowa.

SB a nb, f. (bie) ciana. — eineg gelfene bok skay.
Cj. u Waspana, Panie Marcinie, na ogrodzie
jczmie jak ciana, P.Jan. <Die bier leeren

SBänbe cztery kty, a piec pity, pustki, Sjc.

eine getltndjte — ciana tynkowana. 9lll ber —
na *cienie, tibi, na cianie. 2fn bie - bräiigen

przyprze ob. przycisn kogo do ciany.
Sie ©jsanifche — parawan, g a, cf. szyr-

my, SRutt-

SBanbbant, f. (bic) awka przycienna.
SBanbbefleibung , f. (bic) obicie ciany, tafto-

wanie.
SB an bel, m. (ber) beruft. SJtaugel, gehler, wada, de-

fekt. 2) — , bie ganje (Sinrid)tung ber fitttid)en

. ^aubltitigen unb bie flteihe berfelben, sposób ycia,
ycie, sprawowanie si, postpowanie, post-
pki, Pi., cf. obyczaje, prowadzenie si.

Gr,. 25er ©chutjengel teimt beinen SBanbcl anio
stró jest wiadom obcowania twegoiDmbr.
383. Scfferct euer SBefen unb — poprawcie dróg
swoich i spraw swych.

©ott mirb einem jeben geben nad) feinem — Bóg
odda kademu wedug dróg jego i wedug owo-
ców spraw. Stergerlid)en — führen le si za-
chowywa, zym torem chodzi. Unfer — ift im
<f)immel nasza rzeczpospolita jest w niebiesiech.

Äeufcher — czyste obcowanie ober obyczaje.
©ottlofer — niezbono, SBj., niepobono.
Raubet unb — , b. i. atte 2(rten bee ©eroerbee in bem
tahrtingeftanbe, wszelkie sposoby handlów i za-
rubków, zarobkowanie, cf. czynno. - '

SB anbei bar, adj. beränbeilid), unbeftänbig, poryw-
czy do odmiany, Narusz.; zmienny, niesta-

teczny.
2) — , baufällig, nadpsuty, nachylony, wty o

budynkach, Tr.; slaby, B.; upadkiem grocy,
. podupady, uszkodzony.
SBanbelbarteit, f. (bie) porywczo do odmiany,
niestao, niestateczno.

SGBanbClloe niezmienny, stay, nie podlegy
zmianie.

2Banbeln, v. a. unb n. m. h. unb f., gehen, reifen,

maubern, chodzi, postpowa.
2) -, bie Seihe feiner fitriidjen ^anblungen auf

eine geroiffe Slrt einrichten, postpowa, obcowa,
sprawowa si, obchodzi; roanbele bor ©ott po-
stpuj przed Bogiem, (a).

SJehutfam, borfichtig manbeln roztropnie post-
powa, jak po brzytwach stpa, jak po szy-
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iJlath. ostronie; cl. ostronie jako po jajkach
chodzi. 3n Süften bcS gleifcheö manbcln obcowa
w podliwociach ciaa. 3?en SBcg ber Jugenb
manbeln i torem ober droga cnoty, chodzi
cieszk cnoty; j. 83. jako szczerze przed Bo-
giem Chrystus tu na wiecie chodzi, Tward.
Jni ©efetje manbcln chodzi w zakonie paskim.
©id) manbeln f. fid) bermanbcln odmieni si.

SBanbelfeni, m. (ber) planeta, gwiazda ruchoma,
biedna.

SBanberbud), n. (baó) ksieczka wdrownicza.
SBanberer, SBanberómann, m. (ber) wdrownik,
wdrowiec, g. wca, 3B;j., wdrowny, podróny,
pielgrzym, piechotny, przechodzie, m. g. dnia,

(a), gebraucht am ©rab bee Podpukownik Karski
bom ©rafen Ostrowski, fiehe beffen fchöne ©rab»
rebe im Powszechny dziennik krajowy 1831,
Num. 1U8.

SBanberfalf, m. (ber) sokol wdrowiec.
SBanbergefell, m. (ber) cneladnik wdrowny} cf.

HJr.-^Jolll. wdrowny pachoek.
SBanberjahr, n. (baS) rok wdrówki.
SBanbern, v. n. m. f.,

wdrowa, pielgrzymowa,
prowadzi si dokd, chodzi; nad) einem Drte
— powdrowa dokd. G$. 3m finftern Shale

manbern chodzi w dolinie cienia mierci, bibl.,

cf. w ciemnej dolinie chodzi.
SBanberfchaft, f. (biel wdrówka, podró, f.; piel-

grzymka, pielgrzymstwo.
SBanbciSmann, m. (ber) wdrownik, g. a.

SBanbcrftab, m. (ber) kij "wdrowniczy; cf. ko-
sztur, g. a.

SBanberung, f. (bie) wdrówka; przenosiny; j. S3.

ustawiczne ludów z jednego miejsca na drugie
przenosiny, Busz.

SBanbfeft mocno trzymajcy si ciany.
SBanbfjafen, 2Banbnagel,_m. (ber) koek cienny,

hak ober kotek w cianie.
SBanbfartc, f. (bie) mapa cienna; — do zawie-

szenia na cianie.
SBanbfraut, o. f. ©laófraut, gemeines.

SBanblauS
f.

SBatije, pluskwa.
SBanbleifte, i', (bie) listwa cienna.
3Banbleud)ter, m. (ber) lustro cienne.
SBanbmalerei, f (bie) malowanie na cianie, ma-

lowido.
SBanbpfciler, m. (ber) filar cienny.
SBanbfäule, f. (bie) sjup cienny, sup przy cia-

nie, sup przy murze.
2Banbfd)irm, m. [ber] parawan, g. a.

SBanbfchinib, m. (ber) koatek, widryk,
f. ^olj»

murin.

SBanbfchraube, f (bie) hak cienny ze szrub.
SBanbtlhr, f. (bie) zegar cienny.
SBange, f (bie) gem. 83acfe, policzek, g. czka, ja-
goda (twarzy), lice. Gj. jej lica penia ksi-
yca nikn jak ksiyc na nowiu, biada wdzi-
kom, biada zdrowiu, Mick. Ucieczka.

2Bangenmu8fel, m. (ber) muszku licowy.
SBanTel, manfelhaft chwiejcy si; niestay.
SBanfclmuth, m. (ber) bie' Unbeftanbigfcit bcö ©c=

miitl)e8, niestatecznoe, pocho, niestao;
zmienno, Aut.

SBanTelmuthig, adj. niestateczny, pochy, pory-
wczy do odmiany, Narusz.; niestay, wtpliwy,
chwiejcy si, zmienny.

SBanfelmüthig'fcit, f. (bie) zmienno, f.

SBanfen, v. n. m. h. waha si, *szwankowa,
cig. Schaben leiben, chwia si, potacza si, chy-
bota si, uchyla si, sania si.

Cr,, bon einer Äugel getroffen mantr ober taumelte

er kula wpada w piersi same, Pan saniajc
si palcem ukaza na bram, Mick. Gr. 3)er

Sieg fing an ju manten zwycistwo poczo si
chwia. (Der ftufj manfet szwankuje noga.

Gr,. mantr nidjt bd staym, niezachwianym.
ÄDajj flc taumeln unb manfen mic ein Iruntciicr by-

waj miotani i potaczaj si jako pijany,
$falm 107, 27. 9tid)t manfen meber jur Stechten nod)

3111 hinten niemasz si ani na prawa ani na lew
uchyla, Gin. &bb. Sein Gntfchlufj roemft waha si
z sob, Kraj. 3" — anfangen zachwia si.

SBanfen b odmienny, chwiejcy si, kotysajcy
si, bujojcy si <Der manfenbe" Jhron stolec

- pochyy, P. K. 294.

SB an n, adv. unb Conj. bie oberbeutfrhe gorm ber

sjartifel metm, kiedy, gdy; bann unb manu f. bis=

tiuilen tedy owdy, niekiedy, czasem. Seitmann?
odkd?

SB ii im di en, n. (baS) wanienka.
2Banne, f. (bie) wanna; — jum Schmingeu opaka.
SBannc n, v. a. przewiewa.
*SBannen, adv. con mannen, moher, skd.
*SB a 11 11 en her o, adv. moher, skd, *z kiela, Ära»

fauifd), aber attd) $reu{j.^$oln. in ber ©egenb bon
Dlcijfo; 2) — , baher, wic, zatem.

SBannenmeI)er, m. (ber) pustotka, L.
9B an ft, m. (ber) ber Schineerbaud), brzuch, kodun,
pampuch. 3" ben — ftecfen, bibl. przebi kogo pod
pite ebro.

SB an je, f. (bie) pluskwa
SBaiijentiaut, n. f. ©renje, rozmaryn polny, Bot.
Sßaiiji g, adj. zapluskwiony, pluskwami zaraony.
SB ab en, u. (bas) ob. tibi, bas SB ap ben nad) ^einf i u 8,

allein Slbelung mili SBaben unb nicfjt SBabben,
herb, g. u.

SBapneti f. maffnen, uzbroi.
SBabbenbiube, f. (bie) binda herbowa; cf. zawi-
ska herbowa.

Xöabbenbutf), n. 0)ab~) herbarz, g. a, ksiga
herbów.

SBabbenherolb, m. (ber) herold herbowy, mistrz
heroldyi.

SB a p p e u f 6 U i o ,
m- (ber) heraldyk, SBj., herold,

herbowiedz, g a, *herbarnik, mistrz heroldyi.

SOJabbenfunbe, 8Babbe»funft, f. (bie) heraldyka,
herbów na nauka, cf. Heroldya, L. im Ur.

SDRappetifctjiiD, n. (baS) tarcza herbowa.
SBapbcnfctjneiber, m. (ber) rzebiarz herbowy,

cf. beffer piecztarz ober sztycharz piecztek
herbowych.

SB ar, id) mar, byem; er mar by; fle mar bya; id)

marb ober liuirbe byem, staem si.
SBarbein, m. (ber) probierz, g. a; cf. — men-

niczny.
SB arm, adj. ciepy; 2) —, adv. ciepo. G8 ift

marni ciepo.
Gr. marin tnadjen zagrza. Ginem ben Äobf

mann machen, b i. ihm Unruhen benirfad)cn, suszy
komu gow, P oj., cf. da si komu we znaki,
dokucza, zaskwiera komu; marin merben za-
grza si; e8 ift marmeö SBetter gemorben ocieplio
si; mann im Äobfe ciepo w gowie (f. SauS
unb S3rau8)?, cf. gorco webie; manne Siebe go-
rca mio.

Gin marines Sab ciepa kpiel; cf. cieplice, PI.

baher ber Rftme Jöblil)-

SBärmbetfen, 11 (bao) s/.kandela do zagrzewania.
SB arm b i er, n. (bao) piwo grzane.
SBarmbliitig ciep krew majcy; fig. gorcy, po-

rywczy.

SB arme, f. bie) ciepo, g. a, ciepo, f., *cie-
plina, (a).

SBariucgvab, m (ber) stopie ciepa.

SBarmelciter , m. (ber) przewodnik cieplika,

Osiski.
SBarniemeffer, m. (ber) ciepomierz, g. a.

SB armen, v. a. grza, zagrza, przygrza. Sid)
mannen grza si.

SB firm eft off, m. (ber) cieploczyn, g. u, beffer cie-

plik;
f. Sniad. Jeogr. 284.

SB (inne ft rah I, m. (ber) promie ciepa.

SBäiinflafdK, f- (bie) oogrzej, g. eja, s/.kandela;

cf. id. bie ©ävmpfannc.
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SBfirmung, f. (bie) zagrzanie, rozgrzanie, grzanie.

SBarnen, v. a. przestrzedz, przestrzega, ostrze-

ga; powstawa na co. Gr. Niemog nadto
powstawa na ustawne karmienie dzieci i opy-
chanie ich potrawami, I "z. z dr.

Ser einem ober bor etroa8 rocirnen przestrzega
od czego; Gr. Krasicki bajki <3. 5. im II.

tom. kulawy przestrzega od wody; cf. o kim,
o czem przestrzega.

©idj roarnen laffen napomnienie ober przestrog
przyj. ©ich nicht roarnen laffen niedba na
przestrog.

SBarner, m. (ber) przeslrzegacz, g. a, ostrzega-
jcy; cf. monitor, Gj. <De6 SBarnerS .&au8 ftel)t

ain längften ssiedzka trwoga moja przestroga
Ober cudzym sie przypadkiem kaja, mdro,
Grn. .frnbb.

SBarnung, f. (bie) przestroga, ostrzeenie. Gg.

Zastrzeenia przeciw zblianiu sie do choru-
jcych osób, DD. Gj. 3d) roili mir ba6 eine 3Bcn>

nung fein (äffen bdzie mi to za przestrog ober

przestrog.
SBarnungötafel, f. (bie) tablica z przestrog, z
ostrzeeniem.

SRarfdjau, n. Warszawa.
SBarfrhauer, m. iber) Warszawianin; cf. Warsza-
wczyk, g. a. — rin, f. (bie) Warszawianka.

SBarfcfjauifd), adj. Warszawski, a, ie; <Sbrid)ro.

Warszawski trzewiczek, Toruski pierniczek,
Gdaska wódeczka, a Krakowska dzieweczka.
— adv. po warszawsku.

SB arte, f. (bie) ein erhabener Ort, bon roelchem man
eine freie Slu&ficht hat, um fid) I)er 311 fehen unb ju

beobachten; ein Jhurm, *widownia, stranica,
czata, wiea; cf. warta, *wartówka, czatówka.
3Me SBarte halten *stoje ober sta na warcie, na
stray, trzyma stra f. SSad)C

SBartegelb, n. (baó) tymczasowa pensya
SBarten, v. n. m. i)., auf einen, auf etroaS roarten,

czeka kogo unb na kogo, oczekiwa.
2) — , v. a. etroaS abroarten, bflegen, pilnowa,

przestrzega (urzdu), doglda, opatrywa,
piastowa, niaczy, pielgnowa.

Gj. pielgnowa drzewa schorzae, Pam. 1.

Äranfe marten nic niewyrówna tej pilnoci i tro-

skliwoci z jak te anioy stróe chodz ko-
o sabych, (a).

©eine« 2Cmte8 roarten pilnowa urzdu, prze-
strzega urzdu Da8 SJieh roarten doglda by-
da ober przyglda byda; cf. pilnowa, 3. S3.

krów — , Aut. Gr. Ijroei roarten nicht auf einen,

Ijeifjt fo im <Sj)rid)roort: napisano u biaego lwa:
nie czekaj jednego dwa, Grnefti <£>nbb. ; czeka
tego jako kania ddu, Gin. J$bb.

SBarte n, n. (ba8) czekanie, oczekiwanie.
SBartenberg, n., eine ©tabt in ©chlefien, Cycowo,
Gm ^lanbb.

SBarter, ni. (ber) piastun, stró, posugacz, g. a;

dozorca.
SBórterin, f. (bie) piastunka, niaka; cf. B. po-

stugaczka.

SBartgelb, n. (ba8) pensya tymczasowa, B.$ pie-
nidze za czekanie, Stuff.

SBartejimmer, n. (ba§) przedpokój, pokój dla

czekajcych na posuchanie.
SBarthe, f.(bie) ein glujj, Warta.
SBartung, f. (bie) pilnowanie, dogldanie, opatry-
wanie, opatrzenie. Die — be8 Äranfen opatry-
wanie chorego Sie — ber ©eibenroürmer piel-
gnowanie jedwabnie, (a), ©ute SBartung haben
mie dobre opatrzenie.

SBarum, adv. czemu? dla czego? cf. altboln.

przecz, f. przez co, za co?
SBärroolf, m. f. SSährreolf, wilkoek, g. ka.
SBärächen, n. (baó) brodaweczka.
SBarje, f. (bie) brodawka, 'kokosz dupa.
SBaraenförmig brodawkowaty.

SBnrjenfraut , n. (bag) brodawnik, L., ift nad)

Kl. unb Jundz. Söroenjahnj roeber Hagen noch
Suck o w führen bie beutfd)e Benennung SBnrjen»

traut auf, luelcrjeö nach ^»einfiuö ein fchroanfenbev

Slcame mehrerer ^flan^en ift.

SBarjentt'irbifj, m. (ber) gatunek bani z bro-
dawkami.

äBarjenrinq, m. (ber) buks w mynie, L,
SBarjig, adj. brodawkowaty, brodawczaty, bro-
dawczasty, L.

SBa8, Pron. co, czego; cf. B. jak to, co, dlacze-
go? cf. co (irgenb etrooe). Gr roa8, roa6 für ein

co za, jaki? roa6 ift'© benn mehr? i có tedy?
có na tern zaley?
G8 fei roa8 e8 roolle bd co bd, cokolwiek

bd, niech bdzie co chce; roa8 habe id) mit- bir

jU fchaffen? có ja mam z tob do czynienia?
3d) merfe fo roa6 ja miarkuj cosi ober — co
takiego; roag roeijj ich/8? albo ja wiem? roa8 ift

ba6 für einer? kto on jest? Aut.; có to za czo-
wiek? 3Sa6 roar ba8 für einer? có to by za czo-
wiek? Gj. ja niewiem, co teraz za ludzie na
wiecie? roa8 roareu ba8 für Seute? któ byli ci

ludzie, Poj. 3Ba8 (f. roarum) roeinft bu? czego
plczesz. Gi roa6! (odpychajc lub pogardza-
jc czem) at co mnie tam, da mi pokój z tern.

SBafrhbedten, n. (ba8) miednica.
3Bafd)blauel, m. (ber) kijanka, pralnik, L. atlrf)

P. Jan.
SBüfche, f. (bie) bie ^»anblung be8 SBafd)en8_, pranie;

2) — , ba§ leinene ©erfth, bielizna; cf. pierzywo;
cf. chusty, ©chroar^e — brudy, brudna bielizna.

SBafchen, v. irr. a. m. h., Prs. ich toafche, bu roafcheft,

er roafrht, Imperf. id) — , er roufch, Conj. bafj id)

— , er roüfcbe, Imperat. roafche, Part. Praet. ge=

roafd)en, my, umywa; pra, Prs. pior, Prät.
pra, Im per. pierz (bef. abfolut).

©l)richro. roafch mir ben ^ßelj unb mach ihn mit
nicht nafj upierz mi kouch, a weny nie ma-
czaj. - £)a8_ roafchen fie fid) nid)t ab to si nie 0-

myJ e >
— n 'e oplocze. <bie .£>änbe roafchen umy

rce. Ginem ben Äobf roafchen natrze komu
uszu, wytrze kapitu.

2) — , v. n. m. f)., jjlaubern, gada, wiegota,
bredzi, baja, papla, trzepota. ^»0(5 roafdjen (?)

drzewo wyfasowa na ld.

SBofchen, n (ba8) mycie, umywanie, pranie.

3Bafd)er, m. (ber) pracz, g. a; cf. B. pomywacz,
cig. ber nur in ber Äüd)e aufroafcht.

2) — , ber ©crjruatjer, gawda, gadua, gadaty-
wus, papla, szczebiot, g. a; breda, äöj.i cf. ba-
jarz, plotka, plotkarz, wieciuch, eig. Älätfcher.

SB a fd) er be f. SBalterbe.

SB ci fet) er ei, f. (bie) ober ba8 ©etcäfd), brednie, ga-
danina, klekianina.

SBafcherin, f. (bie) praczka; 2) —, wiegotka,
papla, szczehiotka

Sßäfcherlohn, m. (ber) zapata od prania.

SBafchfafj, n. (ba8) balia, SBarfch. unb B.; pomy-
walnik, eig. jum Sluflrjafchen ; kad, eigentl. 93oU
tid), Sütte.

SBafchfrau, f. (bie) praczka, pomywaczka, eig. eine

grau jum Slufmafdjen, eine ateinmacherin.

SBafchhaft, adj.
f. fchtoafchaft, gadatliwy, szcze-

biotliwy, wiegotliwy.
SBafd)hanbfchuhe, PI. rkawiczki do prania, unb

nicht pralne.

3Bafd)hau8, n. (ba8) bie SBafchtammer, pralnia.

SBafd)6olü, n. (ba8) kijanka, pralnik.

SB5fd)taften, m. (ber) kufer na bielizn.
SBafdjfeffel, m. (ber) kocio do prania.

SBäfchriammer, f. (bie) kleszczyki drewniane do
przypierania bielizny na sznurze» cf. szpilki,

SBarfch.

SBafchforb, m. (ber) kosz na bielizn.
SBafdjfraut, n. f. ^unbSnelfen,

-
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9Bafd)f übel, m. (bei) pomywalnik, szafel do po-

rn vwania.
äBufchlappen, m. (ber) cierka kuchenna do szo-
rowania statków, Tr.; cf. v}>reufj. = $0ln. onuca,
szmata.

SBafdileber, n. (.bad) skóra do prania, — dajca
si pra.

SB ä|(t) leine, f. (bic) sznur do suszenia chust ober

bielizny ober — -- wieszania bielizny pranej.

SBafehnapf, m. (ber) miednica.

SBäichfdjranf, m. (ber) szafa na bielizn.
JEB a fet) fet) I» amm m. (ben gbka do mycia.

9Ba|d)felfe, f tbie) mydo do prania.

833 ii ("cli t h o n, m. (ber) folarda, ziemia ober glinka
fnlarska, L.

SBafchtifd), ra. (ber) stolik do mycia.
2Bafd)trog, m. (ber) koryto do prania, niecka do

prania.

SBaf d)!Daiine, f. (bie) wanienka do prania.

SBafchroaffer, n. (bab) woda do omywania, woda
do mycia.

SBafchroeib, n. (ba6) praczka.
aBafd) jettel, m. (bei) regiestrzyk od bielizny da-

nej do prania, 3Bj.

SBafen, m. f. Stufen.

SBciffer, n. (bab) woda; 2) bn8 SBaffer cineg 3euge8,

ber perlen unb Demanten, baft toafferige Slnfctjen, ber

reine bem Sßaffer ähiitid)e ©latij, glan«, lustr wo-
dnisty na pertach etc, Tr.; woda. ©ebrcintlteö —
wódka, gorzaka, przepalanka, wódka palona,
— przepalona, eig beftilliiter Sörannlroein

Daö Stegenrtmffer deszczowa woda, ddowa
woda, elfteres ift in SBarfdjcui üblicher. !Da8 ©d)nec=

loa ffer niegowa woda.
ÄülnifcheS — (granj. Eau de Cologne) woda

Koloska, 3^., beffer wódka Kotoska. Steiften»

be8 — bystra woda. j)er 3iifa>"iiieiifl»fj beb 3Baf=

feró stek, g. u, L.; roaS im SfBaffer lebet wodny,
a, e. SBq6 im — nnb im Siocfnen lebet, Slmphlbie,

beiblebig, wodnoziemny. 3» — "ib 511 Scinbe

wod i ldem, na wodzie i na ziemi. Gin Sano

unter — "feljen pewn cz kraju wod zala,
wod zapuci na jak okolic; cf. zatopi, Stuff.

Stille — finb tief ciche wody brzegi podry-
waj ober podbieraj, Gin. .gmubb.; cicha woda
brzegi rwie, iftarfd).

3n — Werben w wod si obróci; fig. roz-
chwia si, spezn na niczem. Siei — Utlb

SJrob fitjen siedzie o chlebie i wodzie (w
areszcie).

Sein — abfdilngen pój na stron, wod odle-

wa, wod puszcza, i z wod; cf. uryno-
wa; cf. PD. wypuci urynk. Ginem bab —
befehen u chorego wod oglda; flg. einem auf

ben 3«b" fühlen wymaca kogo, próbowa kogo,
pulsu komu maca, po ebrach kogo pomaca,
maca duszy w kim.

Gr reichet ihm ba8 — nid)t nie moe z nim i
w porównanie, daleko podlejszy od niego; nie-

godzien jest rozwiza rzemyk u obuwia jego,

cf. niepowie on mu ty, nie tyknle 011 go Der
Slnfdilag ift 311 - geiuorben spez zamys. — ins

SJteer tragen wod do morza nosi; cf. szyszki
do bora nosi. 3m trüben — fifchen w mtnej
wodzie owi, w odmcie owi. SJtan 11111& ba8

unreine nid)t ausgießen, biö mau ieinc6 I)at nie wy-
lewaj wody nieczystej a bdziesz mia czyst,
nie zbywaj starej sukni ober koszuli, póki no-
wj nie sprawisz.

SBafferaal, m. (ber) stonóg wodny.
SBafferaber, f. (bie) (Sat. vasa lymphatica) wodna
yta aud) ya wodnista, L.

SBafferaloc, f. f. Äiebefdicren.

SBoifcrampfcr, m. f. Stofjampfer.

SBaffei an boi n, m. f. ©parrfaben. Sirauner —
f.

©umpfpolep.
SBafferangeltf f. Slngclif, grojje u. f. tu.

SBafferarm ubogi w wod.
SB a fi er aro n, m. f. grofehfräut 2).

SBafferaft, m. (ber) dzika latorol, wilk.
SBafferauffcher, m. (ber) wodniczy, g. ego, L
SBafferbab, n. (bab) omycie wod, kpiel wodna.
SBaffcrb alb rian

f. 33albiian. fleiner.

SBafferbathengel f. Änoblaudigainanber.

SBaiierbau, m. (ber) budownictwo wodne; 2) bu-
dowla wodna (a), ober na wodzie.

SBaffeibautunft, f. (bie) architektura wodna, bu-
downictwo wodne.

SBaffei bauineifter, m. (ber) budowniczy wodny.
SBaiferbecfen, n. tba6) miednica na wod; czasza
fontanny; kotlina, basyn.

SBafferbehuter, m . (ber) wodozbiór, g. u, (a).

Sßafferbenebiftenfraiit, n. f. ©locTcnblume, rott)e.

SBafierbefd)reibung, f. (bic) wodopismo, opisanie
wód, hidrografia.

SBafferbetonic, f. f. Sachfdjaum.
SBaifcrberoohner, m. (ber) mieszkaniec wodny.
SBafferbilb, n. (bab) obraz w wodzie odbija-
jcy si.

SBafferbfafe, f. (bie) bbel, g. bla, baka (na wo-
dzie). "2) opryszczek.

SBaffei blättern, PI. ospa wodna; Stuff, opucha.
2B offer b lei, n. (ba6) oówek, L., Tch. biaokrusz.
SBafferblunie f ©eebtume, ©eerofe, (Sat. nymphaea)
grzybie, KI.; grzybija.

SBafferbraunmurs, f. f. aadjfdjaum.
SBafferbrei, m. (ber) kaponek, eig. bon ffirot unb

SBaffev, baher lieber kleik wodny, papka, *zacie-
reczki; wodzianka, Trój.

SBaffcrbrud), m. (ber) przepuklina wodnista, B.;

cf. kia wodnista, B.; cf. puchlina wodnista
koto jdrek.

SBaffcrbiunnen, m. (ber) studnia, zrzódo wód.
SBafierbamm, m. [ber] grobla, tama od wody.
SBaffei bani pf, m. (ber) para wodna.
SBaffcrbidjt, adj. nleprzeciekajcy wod, 3 83.

pótno, (a); tak dychtowny, e woda przesi-
kn nie moe, nie przepuszczajcy wody, nie-
przeciekly.

SBafferbiftel f. ©elbbiftcl.

SBafferboft, ni. f. aSfauenfpiegel; 2) f. Silpfrant.

SBafferbiadjeinuuij, t',
f. grofchfraut.

SBafferbiucf, m. (ber) cinienie wody.
SBafferbiirrroiirj, f f. ^fauenfpiegel; 2) —

,
popie-

lec bomy, H.J. K.; popielnik botny, Hgn. ==
Sat. cineraria palustris.

SBaffercbrenprciS, m
f. Sacbbiingen, fdjmalblattrige.

SBaffereimcr, m. (ber) wiadro, wehorek od wody.
SBafferepheu, m f. Gntengrüii (Sat", lemna trisulca).

SBafferepbid) f ftrofdjeppid); 2 ) — f.
©ellerie, lvii»

ber; 3) -, f. giofd)pfcffer.

SBafferfahrt, f. (bic) jazda na wodzie, jazda
wotlna.

SBafferfall, m. (ber) *zrzut, (a); wodopad, g. u,

(a), ober^wodospad, g. u, L. iin Gr ; katarakta;
cf. Sfuff.~*porog, b. i. próg; kaskada, eigentl. ein

fuiifilidjer —

.

SB affer fang, m. (bei) krynica, cysterna.
SBaffcrfarbe, f. [bie] kolor wodnisty, Sßarfd).;

wodna farba malarska; beim man l)at and) farba
olejna unb klijowa wodna; cf. Tr. podwodna
farba.

SBafferfarben, adj. wodnego koloru.

SBaffei fafj, 11 (.bab) beczka od (do) wody; cf.

naczynie od wody, stgiew.
SBafferfeber f. ©umpffeber.
SBafferfcnebcI, m. f. ^cerfaat.

SBaiiciiläd)C, f. (bie) paszczyzna wody, cf. mo-
dra paszczyzna poet. Mick.

SBaffcrflafd)C, f (bie) gsior, (lasza, bania (na wod).
SBaifei flot), m. (ber) skoczogon, ir. a, L.
SBaffcifióhriaut, n. f. ©omiiicilocf.

SBaffcrfluth, f (bie) powód, g. i, wezbranie wód
wielkie.
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SBafferfrachf, f. (bic) fracht wodny.
Söafferfrau, f. (bic) ba9 aSnffeifrättlein, panna
wodna.

SBofferfrofcf), m. [ber] aba wodna.
2Bafferfiid)6fd)roanj, m. f. geberball.

SBaffcrffinf finger fraut, n.
f.

SBlutauge, gemeineö.

3Bafferfurd)e, f. (bie) brózda, rowek dla odcieku
wody; przegon (na polu)

SBafferfnrt, f. (bie) bród, g. u
SBaffergalle, f. (bie) naffe Slbern auf ben Stefern,

sap, sapisko; 2) -, ein iinbotlfommener Stegen«

bogen, tcza niezupena, — niecaa, 3) — , ein

©erftenforn am Sluge, oko woowe, B.; cf. j-
czmie w oku.

3Baffergallert, f. (bie) watka, L. eine ^Sflonje allein?

3Ba ff ergang, m. (bei) kana, (na odpyw wody)
"rurmus, *rurmusowy rów; cf. beffer wodocig,
*ponik, U.

2Baffergarbe, f. f. ©limpffebcrs 2) f geberball; glatte

—
f. geberfraut, quirlförmigeS.

SBaffergarn, n. f. geberball

SBaffergauchheil, n. f. Skchbungen, fdmialbliittrige.

SBaffergefäß, n (Oaö) naczynie od wody; -2) na-
czynie wodne, limfatyczne, B , surowicze, T roj.

SBaffergeflügel, n. (ba§) wodne ptastwo.

SBafferge rinne, n. (ba8) wodocig.
SBaffergefcbirr, n. (bn6) naczynie do wody.
SBaffergefchöpf, n. (baö) istota wodna.
äßaffergefdjmulft, f. (bie) puchlina wodne, na-
brzmiao wodnista.

SB affeigere ad) 8, n. [ba8] rolina wodna.
2Baffergla8, n. (ba6) szklanka od wody.
SBaffergott, m. (ber) boek wodny, Neptun, g. a;

bie SBaffergottin bogini wodna.
3Baffergraben, di. (ber) fossa ober rów wodny.
aBafflergrinbreurj, f f. Stoßampfer.

SBaffergrnbe, f. (bie) f. SBafferfang, stok, dó wodny.
SBafferguß, m. (ben ulewa.

2Bafferbai)tienfuß f. Hahnenfuß, gleid)blättriger.

SBafferhälter, m. [ber| sadz, ni.; staw, sadzawka.
SBofferbanf, m. f. jfauenfpiegelj 2) f. »llpfraut.

SBafferhart, adj. pó przeschy, na pó wyschy.
SBafferfteberich , m. rukiew wodna, Hgn. (Sat.

sisymbrium amphihium aquaticum).

SSSafferbeilfunbe, f. (bie) umiejtno kuracyi
wodnej.

2Bafferf)ell jasny, klarowny jak woda.
SBafferhelmfraur, d. pywacz, H. J. K. (Sal. ufri-

cularia).

SBafferfjebjgefpann, n. f. Sparrfaben

SBafff rhohe, t. (bie) wysoko wody.
SBafferholttnber

f.
.gjirfrhholber.

3öaffer()orn, n. f. Hornblatt; ©latte6 — rogatek po-
nurzony, Hgn. Jndz. Ki. (Sat. ceratophyllum
submersum).

SBafferhornfraut, n. f. Hühnerbiß, großer.

Söafferhofe, aHeerhofe, f. (bie) sup morski, trba
morska ober wodna, SSj.i trba morska, L.; si-

kawka morska, L. @g. B. 1805 o kilka mil od
Neapolu slup morski upad w pónocy na dwie
wioski; woda zalaa domy i z 800 ludzi ska-
dajcych ludno wyspy aden nie uszed, (a).

Sßaffer bubn, n. (bag) yska, kokoszka.
SBafferfyunb, m. (ber) pies wodny (który zwie-
rzyn z wody wynosi); wodolaz.

äSafferJ^njint&e, f. f. Sftitrhftern, reeißer.

SMfferig, adj. wodnisty, ©prlchro. Sinem ben ättunb

roäfferig machen oskominy komu czyni, apetytu
komu narobi, ochoty do czego nabawi; cf.

linka ciecze,
f. röäfferil.

SBäfferigfeit, f. (bie) wodnisto.
SBafferiungfer, f. (bie) wazka, panna (owad).
SBafferfafer, m. (ber) wodnik.
SBafferfanne, f. (bie) dzbanek do wody, kone-
wka —

.

SBafferfavte, f. (bie) mapa wód, — hydrograficzna.

SBafferfajtanien, Pi.
f. Sefuitermütje.

SB a ff e vf a ften, m. (ber) skrzynia rurmusowa, kry-
nica, stok, g. u.

SBofferfeffel, m. (ber) kocio na wod.
SBafferfitt, m. (ber) kit wodny, (który nie pu-

szcza w wodzie).

aSafferflce f Biberflee.

SSafferf no bland), m. f. Änoblatichgamanber.

SBafferfnötcrich, m,
f. Sommerlof.

SBafferfopf, m (ber) wodogów, g. u.

Sfiafferföi bel, m.
f.

sßeerfaat.

Sßafferfreffe f. Srunneiifreffe.

SBafferfröte, f. (bie) ropucha wodna.
SBafferfrug, m. (ber) dzbanek od wody.
SBafferfttnfr, f. (bie) hydraulika, nauka o prowa-

dzeniu wody;
2) wodne organy, fontana, wodorzut, wodo-

cisk, wodocig, sztuczne igrzyska wód.
SBafferf'tirbiö, m.

f. SBaffermelonc.

SBafferlauS, f. (bie) pluskowiec, L., wesz wodna.
SBafferleberfraut, n.

f. .giabnenfuß, nngleichblattriger.

SBafferleitung, f. (bie) wodocig, *rurmus$ cf.

akwedukt, wodotok, L. Sj;. na sprowadzenie
rzeczki Ourcq budowany jest wodocig ró-
wnajcy si piknoci dawnym Rzymskim
Akweduktom, (a).

SBaffeiiilie. f. gelbe, f. Slnferreurj.

SBafferlinbe f. ©ro&linöe.

SBafferlinfe, f. f. (Sntenflor. ©roße -
f. Untengnln,

breifurd)ige§.

Sßafferlifd) f. Binfenblume.

SBafferloS, adj. bezwodny, j. S3, bezwodna zie-
mia, J. K eh n.

SBaffermalerei, f. (bte) wodne malowanie (wo-
dnemi farbami).

SBaffermangel, m. (ber) niedostatek wody.
SBaffermann, m. (ber) wodnik, woaolej, g. eja,

L.; woziwoda.
SBaffermauS, f. (bie) mysz wodna.
SBaffermcerrettig, m. f. SBafferheberid)

SBaffermelone, ietjinelone, f. arbuz; cf. kawon,
g. u, L.j cf. wodny melon, *cy(rul, L.

SBaffermerf, m. f. grofcbbeterlein.

SBaffermeffer, m. (ber) wodomiar, hidrometr.
SBaffermet) er frant f. ©umpflablraut.
SBaffennold), m. gowacz, (owad morski) L.
SBaffermotte, f. (bie) wodosowka, L.
3B a [ferm ii bie, f. (bie) myn wodny; cf. pywak

(Die SchrDimvnmühle).

SBaffermüiler , m. (ber) mynarz majcy myn
wodny, mynarz wodny.

SBaffennünje
f.

Ärotcnmtinäe._

SBaffem, v. a. moczy, odwilai cf. B. oblewa,
polewa, rozwodni, L. 2) — , al6 v. n. mokn,
namaka.

dj. Der 9Jtunb roaffert ihm lina mu do gby
przychodzi, skoma mu, cf. oskomina, zby mu
na to piszcz; cf. Skarbek: a mu lina do
ust idzie. Sr,. Pawle z Maciejem wam osko-
mina, ecie niepili takiego wina. Oj wino,
wino! jakie nie byo w Kanie Galilejskiej,

(au6 piosneczki skoczne na Boe narodzenie).
©eroafiert moczony.

SSaffern, n. (ba8) moczenie.
SBaffernabel, m. (ber) ppownik, Ki. (Sat. Uydro-

cotyle).

SBaffeynattevtourj, f.
f.

grofchfraut, (Sat. calla pa^
lustris).

SBoffernir, f Stir,.

SBaffernotb, f. (bie) f. SBaffermanget. 2) powód i

klski wylewu.
SB uff ermiß, f. orzech wodny, B. f. Sefuitermiitje.

SBafferni;mbf)e, f. (bie) nimfa, bogini wody, na-
jadaj 2) waka, panna,' L. B.

3Bafferod)8, m. f. glußpferb.

SBafferorbnung, i. (bie) urzdzenia tyczce si
wody (rzek, jezior).

SBafferorgel, f. (bie) organy wodne.
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SBafferpajj, m. [ber] równia z powierzchnia wo-
dy: adv. = roaffergerabe w równi z powierzchnia
wody, poziomy.

SBaff erperle, f. (bie) dtka Trój. pera niepra-
wdziwa, peia faszywa, — imitowana; Pi.

f.

ftiijfraut; 2) f. SlcTerfparf.

SSafferpfahl, m. (ber) pal wodny, szpuntpal, B.;

cf. kij w wodzie.
SBafferpfeffer, m. rdest pieprzny ((Sar. polygo-
num hydropiper) f. Bitterling, cf. L. elatynek.

SBafferpferb, n. (ba8) ko rzeczny.

SBafferpferbfamen. m. f. gkerfaat.

SStafferpflanje, f. Cbie) rolina wodna, B.

SBafferpflug, m. (ber) plug do podorywania ka-
naów (gdy je trzeba czyci lub wymuli).

SBafferplatj, m. (ber) miejsce do czerpania wody.
SBafferpocf en, pi. opice wodne.
SBafferpolei), m. f. gngelfraut.

SBafferprobe, f. (bie) próba wodna, próba przez
wrzucenie w wod.

SBafferpumpe, f. (bie) pompa wodna.
Sßafferquelle, f. (bie) rzódlo wód.
Sßafferrab, n. (baó) kolo wodne.
SBafferranunfel, f. .frabnenfufj, ungleid)blittiiger.

SBafferratte, f. (bie) szczur wodny.
SBafferraufe, f. f. »taufe, roilbe; 2) ruklewwodno-

ziemna, Jnd. (Sat. sisymbrium amphibium).

SBafferrecht, n. (ba6) prawo wodne, ustawy ty-

czce si wód.
SBafferreich, adj. obfity ober obfitujcy w wod,

wilgotny, wodnisty, wodopelny. 2) subst. n.

pastwo wodne.
SSafferreife, f. (bie) podró wodna, — morska.
SBafferrettig f. zeitig, roilber.

äBafferrbabarber, f. f. Stampfer.
SBafferriebgraS f. 9ti6pengroö, grofeeS.

SBafferriemen, m. f. gitjelbanb.

äBafferriefe, m. (ber) olbrzym wodny np. wielo
ryb.

SCBaff errinne, f. (bie) ryna do prowadzenia"
wody.

2Bafferri8bengra8 f. 9ii6pengra8, großee.

SBafferrobre, f (bie) rura wodna
äßafferrofe, roei&e, f. ©eeblume, weifte.

SBafferriibe f. »iübe.

SBafferrüfter f. .Korfrüfter.

SBafftrfalamanber, m. gowacz, L.

äßcifferfäule f. SBafferböbe.

SBafferfrhaben, m. (ber) szkoda zrzdzona przez
wylewy.

SBafferfchaftheu, n. 9tofjfd)tuanä.

SSafferfd)aufel, f. (bie) czerpak, g. a, szufla,

opata w kole mlyskiem.
SBnfferfcheibe, f. (bie) oddzielanie si wód; t. j. gra-

nica oznaczajca si przez odpyw wód (rzek)

na róne wiata strony; takowe granice sta-

nowi zwykle góry. W.
SBafferfdjeii, f. (bie) wodowstrt, g. u, (a), lka-

nie ci wody, (a): hydrofobia, wcieklizna, li.;

wstrt od wody, L.
Sßofferfdjeu, adj. wody si bojcy, wodowstr-

tny.

SSafferffhicrling, m. f. ©iftlmitberici).

SBafferfdjlange, f. (bie) wa wodny; hydra na
niebie (ein ©ternbllb).|

SEBcifferfdjlaud), tu.
f. fBafferfjelinfraut.

SBnfferfdimele, f. f. Quellgras.

Sßaiferfd)nepfe, f. (bie) kulik, Grodzicki.
SSafferfcbópfer, m. (ber) czerpak.
SBafferfdjraube, f.| (bie) 'pompa rurmusowa, bef«

fer szruba Archimedeea.
SBafferfdjroalbe, f. Ufer&hrualbc.

SQJafferfchroingel, m. f. <£ntengra8 (8at. poa flui-

tans).

Sffiafferfellcrle
f.

Sellerie, lullber.

SÖafferfcnf, m. f. JWaufe, lüilbe.

«Bafferfidicl, f. f. Ärebfefdjeren.

Sßafferfhnfe, f. f. ©elenfbinfen.

SBaffernotl), f. (bie) powod, niebezpieczestwo
z powodzi.

SBafferfpinne, f. (bie) pajk wodny.
Sßafferfpriije, f. [biej sikawka dowody.
Sßafferftanb, m. (ber) stan wody, wysoko
wody.

SBafferfhinbev, m. (ber) stgiew, g. gwi.
SBafferftaub, ni. (ber) pyl wodny.
SBafferfrein, m. (ber) ber ©ufjftein, stek kamienny,

etek domowy,
2) kamie graniczny w wodzie» 3) glinka

Ober kit osadzajcy si lub zakadajcy si w
kociokach od gotowanej studziennej wody.

SIB offer ftern, f. grüblingeiuäfferftem.

SBafferfternfraut f. gieberfraut, gclbcS.

SBafferfreucr, f. [bie] podatek od wody.
SSaffcrftiefel, m. (ber) bót wodotrway, bót na
mokro.

SBafferftoff, m. [ber) wodoród.
2Bafferftraj)l, m. (ber) promie wody, SBj., wo-

dotrysk, wodostrza, stok wody, rzut wody.
SBafferftreifen, m. (ber) ka, zaka ober klósko-
wato w chlebie, *kalisty morg w chlebie,

beffer zakalec.

SBafferftreifi g, tuafferftriemig , adj. zakalcowaty,
W z. , zakalisiy.

SBafferftrom, m. (ber) strumie wody.
SBafferflurj f. äBaffevfaH.

SBafferfucbt, f. (bie) wodna puchlina, wodnica,

*Pr.=?oIn. unb Söavfd)., cf. wodny trud, ©lab. SJW
bel.

SBB a f fer fü d} tig, opuchy, na wodn puchlin cho-
rujcy, wodnic majcy, cf. wodniwy, ttKllbi*

febe Sibel.

äßafferfuppe, f. (bie) wodna zupa; im ©(herj was-
serzupa, waserzupka, wodzianka, Trój.

äSaffertanne, f. f. ^ferbefebroana.

2öaffertaufcnbblatt, n. f. gjeberbafl.

SBafferthier, n. (ba6) zwierz wodny; cf. L.
paw.

SBaffcrtoiUie, f. (bie) koda do wody, beczka na
wod.

ÜBaffertrüger, m. (ber) woziwoda, fig. nosi-
wada.

SBoffertreter, ro. (ber) ten co umie chodzi po
wodzie; cf. wodochód, g. a, Stuff.

SEBaf fertr infer, m. (ber) wodopij, g. ija; cf. wo-
dopijca, Stuff.

SBaffertrog, m. (ber) koryto do wody.
SBaffertropfen, m. jbcrj kropla wody.
SBnffertulpc, f. f. Sceblume, roei&e.

SBaffernhr, f. (bie) zegar wodny, klepsydra.
SBiafferulme, f. f. Äorfrüfter.

SBäfferung, f. (bie) moczenie; zalewanie wod
polewanie, pokrapianie.

SBcifferbiebgraö f. 9ti8pengra6, grofje8.

SBafferbiole, f. f. Sumpffber; 2) f.
Siinfenblume.

SBafferbogel, m. (ber) ptak wodny.
äÖaffcrruage, f. (bie) wodowaga, wodomiar, L.

SBaff-erroase, l'. |bie] pluskowiec.
SBafferroegcrid), ni. f. grofcbfraut, ((Sat. alisma

plantago); cf. szylnik wodny, (a).

SSafferroeibc, f. (bie) witwina, mtokicina, B.> ro-
kicina, kolina; cf. Muff, iwa; cf. L. oza; cf.

f. ©aumliiolleiiloeibe;

2) — f. »anbtoeibe.

SCBa fferh>elt, f. (bie) wiat wodny.
SfiaffcrtoeMen, SBaffcrlnogeii, Pi. bie, bawan, g. u,

PI. bawany, fala, wa.
SBaffcrhnrf, n. (ba8) machina hydrauliczna, —
wodna.

SBaffertuicre f. S)rud)h>i<fe.

S.Baf fer ulrbe [, m. (ber) wir, g. u, cf. wodokrt.
SBafferluoge, f. (bie) bawan, wa, g. u. fala.

£H affcrjeidjen, n. (ba8) znak wodny.
aBaffcijinfen, m. f. Hornblatt.
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SBafferjoll, m. (ber) komora, co wodne.
Sßafferjuber, m. (ber) ceber na wod.
SB at, f. bród, g. u.

SBate, Sßatbe, SBatte, f. (bie) (ein grofje8 3ugnetj jum
$Cifd)en) wata, zabrodzie, g. dnia, L.; wok na
ryby, niewód,! g. u. cf. klomia, eigentt. ein flei=

ne6 Sieh.

SB aten, v. n. brodzi, w bród przej, — prze-
chodzi, brn, bobrowa, SBarfd).

SSaten, n. (ba8) brnienie, bobrowanie, brodze-
nie.

SBatfacT, m. [ber] bag getleifen, *wacek, g. cka,

*sumki, PI., tlomoczek, torba, mantelzak.

SBafdjeln, v. n. tacza si w chodzeniu jak ka-
czka, kula sie w chodzenia, niby: kaczki
zagania, drepta.

SBatte, f. (bie) wata; bawena w arkusze zbita

do podszycia.

SBattenbiftel, f. f Ärafefraut, fumbfigeg.

SBattenfabrif, f. (bie) fabryka wat.

SBattenfabrif ar.t, m. (ber) ber SB—madjer, waciarz.
<Die SBattenmacberin waciarka.

SBattircn, v. a. watowa, wyciea wat.
SBattirttng, f. (bie) watowanie, wyciaka, beffer

wycielka, SBg.

SB a u, m. SBaube, f., f. Sltferpfriemen; ©eiber SSau f.

kaufen, fpanifefte (Sat. reseda luteola) rezeda ó-
tofarbownik, Kl.

SBebe, f. (bie) tkanka; 2) weba , SBj. , sztuka
pótna od ()0 do 70 okci; 3) ofiara. 2)ie —
be@ -Jjcrrn ofiara obracania tam i sam przed
Panem.

SBebebro, n. (ba§) chleby na obracanie tam i

sam.
SBebebruft, f. (bie) piersi obracania, opatka pod-

noszenia i mostek obracania; cf. <5chroinge=

biuft.

SBebegarbe, f. (bie) snop podnoszenia.
SBebeopfer, n. (bag) ofi»ra podnoszenia.

SB eben, v. a. j. Si. Seinroanb, tka; (£$. pompa pa-
rowa przdzie wen i bawen, tka pótno,
(a); in sjsfeulj. $olen ift bag Prs. tke, tczesz,

tcze, tczemy, tczecie, tka, allein bie $oci)polen

brauchen e§ regulär tkam, tka, tka.
2) — , v. n m. h. roi si, rusza sie, B.; cf

rucha si, obraca tam i sam.

gj. Seinroanb, Strümpfe roeben tka, robi pó-
tno, poczochy na warsztacie, B.; roa8 ba roebet

paz duszy yjcey.
!Da8 geben uno SBeben istnienie; 6j- istnienie

istot do nas podobnych, 3. 2J. na ksiycu, (a);

roebenbe Spreu plewa latajca. 6j. fflofyr bag ber

SBinb roebet trzcina chwiejca si od wiatru.

Sidor. 17, 28, beim in ihm leben, roeben nnb jlnb

roir albowiem w nim yjemy i ruchamy si 1

jestemy. <St. Slug Siebt gerooben dziejwiatem
pleciony, PK. 350. b. ple, splata.

SBeben, n. (bag) tkanie.;

SBeber, m. (ber) tkacz, g. a.

SBeberarbeit, f. [bie] robota tkacka.

SBeberbaum, m. (ber) nawój tkacki, wa krosien-

ny, utok, L.
SBeberblatt, n. (bag) ber SBeberfamm, pocha, bie

S?olf)t)nier neuneu eg berdo; cf. berdo, 9fuff.

SBeberbiftel, f. (bie) szcze, szczotka, B.; cf.
f.

Äarbenbiftel.

SBeberei, f. (bie) ba6 SBeberbanbroerf tkactwo.

SBebereinfd)log, SBebereintrag m. (ber) wtek, g.

tku.

SBebergefell, m. (ber) czeladnik tkacki.

SBebergeftelt, n. (bag) krosna, PI.; gen. PI. kro-

sien, warsztat tkacki.

SBeberbanbroerf, n. (bag) rzemioso tkackie,

tkactwo.
SBeberin, f. (bie) tkaczka.
SBeberfamm, m. (ber) pocha, przybijaczke (z

berdem ober poch).

Mrongovius, Deutsch-Poln, Wörterbuch. 1. 2. Lief.

SBeberfarbc, f. (bie)
f. SBeberbifrel.

SBeberlabe, f. (bie) bag ©eftell roorin ber SBeberfamm
flccft, przybijaczka; cf. $r.#oln. bida, PI., (re-

tka ober retki ift .ietfamm.)

2Beberfd)iffd)en, n. (bag) czonek, L.; cf. iglica
tkacka, L.; cf B. ódka.

SBeberfruhl/ m. (ber) krosna. PI. g. krosien, cf.

warsztat tkacki.

Sßebertrüt, m. (ber) podnóe.
SBeberjettel, m. (ber) osnowa, nawicieu tkaczów.
3Bebfd)iff, SBebftuhl, f. SBeberfcfjiff.

SBedbfel, m. (ber) bie Slbroecbfelung, Skranbemng od-
miana, przemiana, niestao, odmienno; ber

Satifd) zamiana, frymark, kolej, g. koleji; (?£.

pdzi dni w sodkiej przemianie rozkoszy i

odpoczynku, Nieme; zawód fortuny, zmiana.
£>er_ — ber sßferbe auf ber neuen Station prze-

przgi koni.

2) — , ber SBedjfelbrief , weksel, g. kslu; 3. S3,

ja tego wekslu nie akceptuj. Gfr. termin we-
kslu, który mi Pan wypaci mia, ju przed
dwiema niedzielami wypad; cf. wypada ter-

min, mija, przypada, digenfiänbiger SBedbfel wa-
snorczny weksel. SDer Solaroecbfel sola weksel,
gin SBccbfel 0011 jroeien tinterfdhrieben weksel od
dwóch podpisany, ©elb burd) — übermacben pie-

nidze przez weksel przesa. ©inen — au§-

ftellen wystawi weksel.

SBe d)felbalg, m. (ber] podmiotek, podrzutek, L.5

odmianek, m. g. nka. 5preiifj.=3$oln.; dziwolg, g.

a. bieli, ift dylg bag (Sontractum babon.

SBecbfelbanf, f. (bie) kantor wekslowy, SBarfd).

unb Stuff.; bank, g. u, stó wekslarski, bank
wekslowy, sklep wekslów, SBarfd).

SBecbfelbejiehung, f. (bie)

SSed)felbrief, m. (ber) weksel; *wekselbryf, Ii.;

*kartka knmbialna.
SBecbfelcourg, m. (ber) kurs wekslowy.
3Bed)felfä'f)ig , zdolny do wystawienia wekslu,
majcy prawo wystawiania wekslów.

3Bed)felfieber, n. (ba§) febra odmienna, Dz. zrtr.

cf. DD. febry przerywane (Sat. febres inter-

mittentes), gorczka przerywana.

SB ed) felg elb , n. (ba8) bankowa moneta.
SBednelgericbt, n. (bag) sd wekslowy.
SBecbfelgefang, m. (ber) piew na przemian, L.
Söed)felgefd)äft, n. ( ba8 ) czynno wekslowa,

*kambierstwo, (a); interesa wekslowe, ban-
kierstwo.

SBedifel grujj, m. wzajemne pozdrowienie.
äöcdjfelbanbel, m. (ber) wekslarstwo, handel
wekslowy, 'kambierstwo, L. bankierstwo.

SBecbfelljanblung, f. (bie) (ba8 SBecbfelbaug dom
bankierski), bank wekslowy, handel bankowy.

SBed)felfnoterid), m. f. Sommertof.
SB ed) fell a uf, m. (ber) bieg na przemian; bieg
zmienny.

SBed)felmdtler, m. (ber) mekler wekslowy, ajent

bankowy.
SBecbfeln, v. n. m. b.,_auf einanber folgenbe^ SJerfin«

berungen erleiben, odmienia sie, przemienia si,

5. S3.' ber SBinb toethfelt.

Sllleg rcecbfelt in ber SBelt wszystko si odmie-
nia na wiecie.

2) —
., v. a. = für ein Sing ein anbereg eben»

berfelben 2Crt nehmen ober befommen, oft aud) für

taufeben, bertaufdjen, ®ejb roed)feln, fleine SJltinsforten

gegen grobe geben, odmienia, przemienia.
3(ihne medbfeln nowe zby dosta , *zbowa,
wyrzynaj si zby, kol si zby. (Sin .ftemb

roecbfeln przewdziewa koszul, L. SBechfelge*

fd)afe mad)en, wekslowa; hawi si interesami

wekslowemi. Äleiber roecbfeln przemieni ober

odmieni suknie; cf. przebra si w insze su-

knie.

35ie 9tinge roecbfeln wymieni piercienie lubne.

57
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Die Sßferbe roechfelr. odmieni ober przemieni
konie, przeprzdz ober przeprzga konie.

Äugeln roechfeln wyzwa si ober strzela —

,

bi — na pistolety. <Sd)iiftcn gegen einanber rocch^

fein pisa przeciwko sobie.

SBotte rpedjfeln rozmawia z kim, a osobliwie

kóci si, ceitowa, przekomarza sie. SSrcfe

mechfeln pisywa do siebie, prowadzi korespen-

deney.
©liefe iredifeln wzajemnie na siebie wzrokiem

rzuci. jjlahe tncdjfeln przemienia miejsce,

przesi z kim.

SBechfeltib odmienny, przemienny, 2Bj., na prze-

miany, na przemian.

SBecbfelorbnung, f. (bie) porzdek wekslowy.
SBedifelrechnung, f. (bie) rachunek wekslowy.
SBedifelrecht, n. (baS) prawo wekslowe.
3Bed)felreim, m. (ber) rym przekadany.
SBecbjeireiterei, f. (bie) in ber £anblung berjenige

Ännftgriff eines bem S3anferotte naljcn ÄaufmatmeS,

ba ev fitf) burd) traffirte SBecbfel noch eine 3 e 't ^"fl
bon bem galie rettet, benfelbcn aber baburd) nur noch,

grójjer inad)t, matactwo wekslowe ober wekslar-

skie, 8Zachrajst\vo wrekslowe.
— treiben wekslowa podstpnie, nierzetelnie,

matactwem wekslowem narabia.
3Bed)felfchutb, f. (bie) dug wekslowy.
SBechfcifchtvur, m. (ber) wzajemna przysiga.
2Bed)felfeitig, adj. wzajemny, a. e.

23ed)felfeitigfeit, f. (bie) wzajemno
SBecbfelüerbciltnifj, n. (ba&) stosunek wzajemny.
S3S c cljf c 16 tt> ei fe, adv. kolej, na przemiany, na

odmian; wzajemnie (gegenfeitig).

SBediff ltDinfel, m (ber) PI kty na przemian legie.

SQBed)felroirfung, f. (bie) wzajemne oddziaywa-
nie, wzajemny skutek.

SBed)feinnrthfd)aft, f. (bie) przemienne rolnictwo
ugory znoszce, (a), rolnictwo przemienne, it.

Gatal. Gr. zaprowadzenie rolnictwa przemien-
nego, Ca) neu: gospodarstwo podozmienne.

SBechfeljahlung, f. (biel wypacenie wekslu.
SBechSler, m. (ber) wekslarz, bankier.

SBecf, SBecfen, m. (ber) bie SBecfc, eine Stolle, ein

©tricjel, strucla, kuka, kukieka, L.
SBecfen, v. a., 311111 Slufmachen bringen, erroachen ma»

d)en budzi, obudzi.
SBecfen, n. (baS) budzenie.

SBecf er, m. (ber) budziciel, g. a.; 2)—, an ber Uhr,

budzido; cf. B. wekier, g. a.; cf. pobudka ze-
garowa, L.; excytarz, g. a; cf. dzwonek ober

gruchotka do budzenia, L.
SB e cf u f) r , f. (bie) zegar z excytarzem ober z bu-

dzidtem.

SBebcoung, m. gro9er, f. ©iftroütherich-

SBebel, m. (ber) ein SBcrfjetifl batnit ju rochen ober

jU fprengen, *wachel, *wachla ober beffer wachlarz,

g. a. Der ©brengroebel kropido, cf. gliegenroebel

oganka.
2) — ,

jtiiueileu ber bemeglidje ©djmanj an man»
chen nierfüfjigen Shiercn ogon, cf. Stuff, chwost, g.

a. kosmek.
äßebcln, v. n. in. h., hin = unb herberoegen, geineinig»

lieh nur non bem ©djmanjc ber Jhiere, fdjmänjeln,

rucha«, rusza, mneha, krci — , kiwa ogo-
nem; cf. wachlowa, myrda, Trój.

SBeber, Conj. ani ober ni; G r
. lüeber beut nod) mor»

gen ani dzi ani jutro.

9Beebafd)c f. SBalbafdjc.

SBeebc , f. f. gärbermnib.

SBeg, adv. precz, z drogi (sc. ustp) (umykaj ei).
won

f. fort.

Gr,. es ift tueg to ju poszo precz, przepado.
.£>inti>cg precz z tad; cf. precz, won, SBarfd). unb
Minii.; precz zid; j. S3, won z nim, won za
drzwi, won mi z domu, L. ftobf tueg umykaj
z gow. Sd)led)t roeg po prostu, prosto, bez
wymyBlów, po naszemu.

SBeg, m. (ber) droga. G$. ein fteiniger— krzemie-
niec, g. eca, L.; droga kamienista , L. Gin
burd)gel)auener — droga przecita, wycita; cf.

przesiecz, f., L. Der troefene — (chein.) sposób
suchy, Tch. Der naffe — sposób mokry, Ten.
Den — bahnen torowa drog; cf. L. prze-

ciea drog ober gotowa drog. Gin gebahn=
ter — droga torowana. Der — ber sum SSerber»

ben führet droga, która prowadzi na zatracenie,

beffer — do zguby.
©en — Stechrens betreten, einen ^rojefj anfangen,

uda si do prawa, prawo podnie, f. 9ted)t

rozpocz proces.

Den — jeigen drog pokaza. Den — berfch»

len zmyli drog, z drogi zbdzi. Gin rauher
— przykra droga; cf. chropowata.

ÄcineS SBegeS, b. i. auf Feinerlei 2fr t w adnym
sposobie, na aden sposób, and) h)oI)l ndn
drog, SBarfd). G6 ift mir auS bem SBege to mi
jest z drogi. Sim SBege przy drodze, podle
drogi. Gin Steile SBegeS mila drogi. Gigenc

SBege gehen chodzi swojemi drogami, cf. swoj
wasn drog i ober chodzi. Ginen anbern SBeg
nehmen przeciwnie si uda, Krsk.

Unter SBegeS, auf bem SBege w drodze, fig.

Unter SBegeö laffen porzuci co, zaniecha czego;
— bleiben nie przyj do skutku.

Gj. _rcaS liegt bir im SBege? có ci w drodze?
có ci zawadza ? Slus beut SBege räumen z drogi
uprztn; ßg. tobten sprzta zgadzi. Gf-
nie, nie znios tego, aby moje ti rali ery beze-
mnie sprztay tych rozbójników, (a). SellieS

SBegeS gehen pój swoj drog.
<Sd)er bid) beineS SBegeS precz z tob, Id two-

ja) cf. id skde przyszed; pakuj si twoj
drog, SBarfd).

©erabeó SBegeS hingehen prost drog pój,
©ich auf ben — machen puci si ober uda si
w drog. Ginem im — fiiihen sta komu w
drodze, zawadza komu, by komu w drodze*
cf. (a) jedno drugiemu w drodze stoi ober staje,

(a). Ginem auS bem — gehen ustpi komu z
drogi

Gtlua8 311 — bringen sprosta co, przywie
co do skutku; cf. sklei co. Die Sache ift auf
einem guten — ta rzecz jest na dobrej drodze,
SBarfd)., ober sprawa dobrze stoi ober przyspo-
sobiona, uatwiona. G6 hat gute SBege, es eilet

nicht, e© hat nichts 311 bebeuten mniejsza o to, je-
szcze czasu do do tego, to niewiele znaczy,
niema si czego obawia, mona jeszcze za-
czeka, mona by spokojnym.

SBegarbeiten, v. a. odrobi, wyrobi, uprztn
precz, uprztn z drogi; cf. v. n. m. h. cigiem
robi, — pracowa, wci robi.

SBegbegeben, fleh, v. irr. rec. Pre. id) begebe mid),
bu begiebft bid), er begiebt fid) meg, Imperf. id) be=

gab mid), er — fid) meg, Conj. bafj id) mid) -, er

fid) tnegbegabe, linper. begieb. bid) meg, Part. prt.

—begeben, oddali si, ustpi, odej.
SBegbeifjen, v. irr. a. m. h., imperf. id) — er bifj

weg, Conj. bafj ich — , er megbiffe, Part. Prt. In eg»

gebiffen odgry, wygry, odgryza, wyksa,
odksa, fig. odegna, wygry zkd.

SBegbeijen, v. a. odbejcowa, wybejcowa.
SBegblnfen, v. irr. a. in. \)., Prs. id) blafc, bu blii«

feft, er bläfte tueg, Imperf. ich —, er blies — , Conj.
bafj id) — , er — bliefe, Imper. blafe foeg, Part. Prt.— geblnfen, zdmuchn.

SB cg bici ben, v. irr. n, Imperf. id) — , er blieb lueg,

Conj. bafj id) — , er —bliebe, Part. Prt. —geblieben= ausbleiben , nicht rommen
,
pozosta , omin,

nieprzychodzi, nieprzyj, «pY^olil. wyby,
wybywa, nieprzyjecha. Gj. DiefcS SBort fonu
Ivegbleibeu to sowo mona opuci. — 2) siy
kogo opuszczaj, zemdle.

SBcgblicTen, v. u. m. h., odwróci wzrok, oczy.
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SBegbrecben, v. irr. a., Prs. id) bred)e, bu brirhft,

cr bricht roeg, Imperf. ich — , er brad) — , Conj.
baj) id) — , er roegbräcbe, Imper. brief) roeg, Part.

Prt. tneggebrochen odlama, uama.
2Begbrennen, v. irr. a., Imperf. id) — , er brannte

roeg, Conj. bag id) —, er —brennete, Part. Prt. —
gebrannt, wypali; als v. n. wypali si.

SBegbringen, v. irr.) a. Imperf. id)—, er brachte —

,

Conj. bag id) — , er —brächte, Part. Prt. —gebracht,
wynie precz i zanie co precz, odnie precz;
unie, uprowadzi, wypdzi, wyforowa.

9Begbürfren, v. a. szczotka zmie, zmiata.
SBegbenfen, v. irr. a., Imperf. id) — , er bad)te —

,

Conj. id) — , er —bächte, Part. Prt. —gebacbt, fW)

etroa§ — -wystawi eohie, jakby czego niebyo,
spuci z uwagi. 2) cf. przenie si myl na
inne miejsce.

SBegbräugen, v. a. wyprze, wypiera, odsdzi,
wyrugowa, wypchn.

SBegbürfen, v. irr. n. m. h., Praes. id) barf roeg,

Imperf. id) —, er burfte meg, Conj. bag id) — , er— bürfte, Part. Prt. —geburfr, módz odej, — od-
dali si.

SBegeamt, n. iba&) urzd dozórczy nad drogami,
B.; urzd drogowy.

9Begebau, rn. (ber) zakadanie dróg.

Segcbereiter, m. (Cer) stranik ce; 2) — , do-
zorca dróg, — gociców.

SBegeblatt, n. (Sat. plantago) babka, cf. sgr.^om.
skoTojrza.

SBegcbreit, n., SBegerid), m. babka, Kl., ober bab-
ka wielka, DD., (Sat. plantago major) *Pr.=$oIn.

skoojrza, cf. podrónik.
^[eine8 — f. ftünfabernfraut.

SBegebiftel, f. flcine —
, f. Slcferbiftel. ©roge roeige

—
f Ärampföiftel.

SBegeborii/ m. szaklak, KI., (Sat. rhamus calhar-
ticus)

f. ,§irfd)born. ©latter — f. gaulbaum 1).

33 eg eg e lb, n. (ba6) myto drogowe, (a), cf. oplata

drogowa, (a).

§£. oprócz opaty myta drogowego i mosto-
wego nie moe nic wicej by opacanem i

pobieranem, (a).

SBegeilen, v. n. pieszy si precz.

SBegefreffe, f. roeige —
, f.

©rfvilöbefenfraut, grogeä.

SBegelngcrer, m. (ber), napastujcy po drogach.
SBegela'gerung , f. (bie) zasadzanie si na dro-

gach, zaczajenie si na drodze, zasadzka.
SBegeleuchte, f. ^inblauft.

SBegemeffer, m. (ber) drogomierz, g. a.

SB eg en, Präp. regiert ben gen. dla, z przyczyny
czego, wzgldem, (gen.)

SBegerid), m. großer babka wielka, DD.;
f.

3Bege=

blatt. .Kleiner — f. günfabernfraut; roeiger — bab-
ka rednia, Kl. Jndz., — kosmata, Hgn. (Sat.

plantago media).
SBegern, fid), f. roeigern, wzbrania si, ociga

si, odejmowa si.
3Begefäule, f. (bie) sup gocicowy ober — dro-

gowy.
SBegefcheibe, f. (bie) rozstajna droga, rozstanie

dróg.

SBSegefrbnetfe, f. (bie) limak nagi.

Söegefenf. m. f. gifenfraut, gelbeg.

Sfiegeffen, v. irr. a. m. f). Prs. id) effe, bit iffeft, er

igt roeg, Imperf. id) — , er ag — , Conj. bafj id) —

,

er roegäge, Imper. ig — , Part. prt. roeggegeffen,

zje, zmiata wszystko: 2) cigle je.
SBeg eft ein, m. (ber) kamie drogowy.
SBegetritt, m. rdest ptaszy, KI. (Sat. polygonum

aviculare). ©roger — f. SEeceblatt. Sßolnifcher —
f. »lutfraut a).

äßegeroarte, f. podrónik, Kl. (Sat. Cichorium)
f.

£inbläuft. ©elbe f. SSitterfraut.

SBegejoll, m. (ber) co drogowe.

SBegfächeln, v. a. wachlarzem odpdza, ogania;
wachlujc odwia.

SBegfahren, v. irr. n. m. f., Prs. id) fahre, bu fafjrft,

er fährt roeg, Imperf. id) — , er fuhr roeg, Conj.
bafj id) — , er -führe, Imper. fahre —, Part. Prt.
—gefahren, = fid) bermittetft eineb guhrroerfeä enr=

fernen precz odjecha;
2) — , al8 v. a., bermittelft eines ?Cur)rroerfe8 roeg*

fdjaffen, precz wywie ober wywie, powie.
33 eg fal len, v. irr. n. m. f.,

Prs. id) falle, bu fallfr,

er fällt roeg, Imperf. id) — , er fiel — , Conj. bafj

id) — , er roegfiele, Imper. falle roeg, Part. Praet.—gefallen
,
precz odpa , — wypada , wypu-

szczonym — , opuczczonym by, uchyli si;
cf. B. ustawa, przestawa, przesta, usta;
upada; ©£. Pretensya o zaleg pensy G-
sowskiego upada — , 9t<3 ; cf. pretensya o za-
lege dyety — nieprzedstawiona pomija si,
9t©.; cf. übergehen.

(?r. bie ©eroährleiftung fällt roeg wszelka ewik-
cya z strony zadzierawiajcego czyli wypu-
szczajcego w dzieraw uchyla si, Doc.

äßegfangen, v. irr. a. m. h., Prs. idb fange, bü
fängft, er fängt roeg, imperf. id) — , er fing roeg,

Conj. bag id) — , er roegfinge, Imper. fange —

,

Part. Prt. roeggefangen, wyapa, powyapa.
SBegfaulen, v. n. ugni, odgni.
SBegfegen, v. a. umie, umiata, fig. wyforo-
wa.

SBegfei len, v. a. odpiowa, wypiowa.
äßegfifdjen, v. a. wyowi, zowi, fig. niby z
gby wydrze, porwa, zabra, wzi z przed
nosa.

3Begfliegen, v. irr. ,n. m. f., Imperf. id) — , er flog

roeg, Conj. bafj id) — , er —flöge, Part. Prt. — ge=

flogen ulecie, polecie precz.
SBegfliehen!,

f.
entfliehen, v. irr. n. in. f., Imperf.

id) -, er floh roeg, Conj. bafj id) — , er —flöhe,
Part. Prt. —geflohen uciec precz, ucieka —

.

äße g fliegen, v irr. n. m. f., Imperf ich —, er flog

roeg, Conj bafj id) — , er rocgflöjfe, Part. Prt. roeg=

gefloffcn, f. abfliegen, upyn.
SBegflögen, v. a., roegfebroimmen machen, j. S3, JqoIj

roegflöfjen drzewo pawi; £iob 14, 19. SBaffer

roäfajct ©teine roeg unb bie Sropfen flögen bie Srbe
roeg woda W3'draa kamienie, a powodzi za-
lane bywa co samo od siebie rocie z prochu
ziemi.

SBegfreffen, v. irr. a., Prs. id) freffe, bu frlffeft, er

frijjt roeg, Imperf id) — , er frag —/ Conj. bag ich

— , er —frage, Imper. frig — , Part. Prt. -gefref*

fen, = bnrd) greffen alle machen porze, poera,
zera, wyera.

SBegführen, v. a. wyprowadzi, uwie precz ob.

uwozi ober uwodzi, uwie, unie. (Sr. baft

Sieh roegführen zabra ober zagna bydo, ©üter
• roegführen zabra dobra. Der SBinb führet roeg

wiatr unosi; cf. zanie gdzie. Den Schutt luegs

führen gruzy wywie.
SB eg fü h rung, f. (bie) wyprowadzenie, wywóz,
wywiezienie, wywoenie.

SBeggang, m. (ber) odejcie, odchód, odjazd,

g- u-

SBeggeben, v. irr. a., Prs. id) gebe, bu giebft, er

giebt loeg, Imperf. ich — , er gab »eg, Conj. bag ich

— , er —gäbe, Imperat. gieb — , Part. Prt. — gege*

ben, precz odda, rozda^ alleg roeggeben wszy-
stko rozda, powydawa.

SBeggehen, v. irr. n., Imperf. id) —/ er ging rrjeg,

Conj.bag id) —\, er —ginge, Part. Praet. —gegan*

gen precz odej, wyj; ofterS roeggefjen odcha-
dza.

SBeggegangen odeszy.
SBeggehen, n. (baS) odejcie, odchodzenie.
SBeggiegen, v, irr. a., Imperf. id) — , er gog roeg,

Conj. bag ich — , er —göffe, Part. prt. — gegoffen,

wyla (precz na dwór).

57*
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3Beggra6, n. f.
sBltitfraut, (2at. polygonum avicu-

lare).

SBeghaben, v. irr. a. in. h., Prs. id) habe, bu fjaft,

rr hat meg, Imperf. id) —, er f)atte meg, Conj. bafj

id) -, er — I>ätte, Iroper. habe — , Part. Prt. meg

gehabt, = etmaö bereite empfangen haben dosta,
porwa, capn, odebra, cf. dostao mu sie.

2) ruegl)aben"= einfehen, oerftef)en, *pozbadn;
pochwyci, zrozumie, zgadn, poj. 6j. id)

roitt il)n lneghaben chce eby go tu wicej nie-

byo j cf. ja go chc precz ztd mie, SBarfd).

beffer chc si jego stad pozby. 9tad)bem er

baß ©Clb megfyattc pozabierawsz3'- pienidze, nie-

mylit o niczem tylko jak by si uwolni od

zatrudnienia, Contr.
SBcghalten, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er hielt

ii>cg, Conj. bafj id) — , er — hielte, Part. Prt. — ge=

holten, trzyma z daleka, oddali.
SBcghcingen, v. a. powiesi co dalej, — na stro-

n, daleko od czego.

SBeghafchen, v. a. zapa z przed nosa, capn
komu co.

SBegljauchcn, v. a. zdmuchn co, (chuchniciem).
SSeghatien, v. irr. a., Imperf. id) —, er hfeb meg,

Conj. ba9 id) — , er —hiebe, Part. Prt. —gehauen
odci, uci.

SBegheben, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) —, er j)ob

meg, Conj. bafj id) — , er — höbe, Imperat. hebe —

,

Part. Prt. — gehoben , z miejsca ruszy, dwi-
gn, dwiga, 3. 33. einen Äaften megheben skrzyn-
k podnie i odsun.

6c. 3flat!h. 4. !0. hebe bid) meg non mir, ©ataii,

pód precz, Szatanie! £->ebt cud) meg uciekajcie,

wynocie si.
SSBcgheberid)/ m. f. Cnfenfratit, gelben.

SBeghelfen, v. irr. n. m. h., Prs. ich helfe, bu hilfft,

er fjilft meg, Imperf. id) — , er half meg, Conj. bafj

id) — , er roeghülfe, Part. Prt. weggeholfen, dopo-
módz komu oddali si skd.

SOBeghobeln, v. a. zheblowa.
SB eg 1)0 1 en, v. a. przyj po co, przysa —

,

przyjecha po co, zabra, porwa, uwie, u-

nie.
SBeghiipfen, v. n. skaczc si oddali. 6j. fiber

etmae meghiibfen przeskoczy przez co, puci
co mimo siebie, pomin co, z letka co bra.

SBegjagen, v. a. odpdzi precz, forowa, wyfo-
rowa, wypdzi, odprawi.

SBeggejagtc, m. (ber) wygnaniec, g. lica.

2Bcgjagen, n. (ba6) odegnanie, wygnanie.
SBcgfapern, v. a. zabra, porwa (okrt); cap-
n.

SfBegfaufen, v. a., burd) Aatifcn einem anberii ent=

fliehen zakupi, poskupywa, rozkupi, L.j wy-
kupi co precz

SBegtchren, v. a. odmie. 2) odwróci f. megmeuben.
äBegfomincn, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

fam meg, Conj. bafj id) — , er megfame, Part. Prt.

— gefommen, = baoon fommen, in bcrfd)iebenen fig.

Sluobiücfen, oddalonym by, precz odej j uj,
wybrn, ocale.

(£r. bieomal fam id) mit ber blofjen gurtfjt meg
t ra tylko ze strachem uszedem, na sucho
wyszedem. 3d) bin mit ihm fo fliemlid) meggefonu
men niezgorzej rozeszlimy si z sob ober

niezgorzej wyszedem. 3d) fomme babei am
fdliiinnftcii meg ja przy tm najwicej szkoduj
Ober najgorzej wyjd.

Wut megronimcn szczliwie wyj z czego.
2) — , oerlorcn gehen zgin, zapodzia si.

SBcgf önne'n, v. irr. n. m. I)., Pre. id) rami meg,
Imperf. id) — , tX fonnfc — , Conj. bafj id) — , er—fonnlc, Imperat. (fehlt), Part. Prt. — gcfonnt, BS
meggeheu tonnen módz odej, oddali si.

SBcgtralSCN, v. a. odskroba, oddrapa, wydra-
pa

SBcgfrledjcn, v. irr. n., Imperf. d) -, er frort; —

,

Conj. bafj id) — , er - frödje, Part. Prt. — gefrorhen,

odle, odtazi.
SBeglaffen, v. irr. a., Prs id) laffc, bu laffefr, er

lajjt meg, Imperf. id) — , er liefj — , Conj. bafj id)

— , er — liefje, Imperat. laffe meg, Part. Prt. —ge«

laffen , = fid) entfernen laffen puci, pozwoli
odej. 2) — , in eines anbern S3efltJ fommen laf=

fen, puci, wypuci. 8) — , au&Iaffen opuci,
W3'puci.

SBeglaffen, n. (ba§) puszczenie.

SSeglaffung, f. (bie) opuszczenie, wypuszczenie.

SBeglaufen, v. irr. n. m.
f.,

Prs. id) laufe, bu la'ufft,

er läuft meg, Imperf. ich — , er lief, meg, Conj. bafj

ich _, er —liefe, Imperat. laufe meg, Part. Pit.

— gelaufen, uciec, ubiega, W3biega.
SBeglecfen, v. a. zliza,

f.
ablccfeii.

SBeglegen, v. a. pooy — ober odoy na stro-

n, skada precz.

SB eg lei hen, v - »rr. a. m. I)., Imperf. id) — , er lief)

meg, Conj. ba]) id), er megliehe, Part. Prt. megge-

liehen, poyczy komu, wj'pozyczyc co.

SB eg l ef en, v. irr. a., Prs. id) lefe, bu liefeft, er lie=

fet meg, Imperf. id) — , er laö meg, Conj. bafj ich

— , er meglafe, Imper. lie© meg, Part. Prt. megge*

lefen, wyzbiera, pozbiera (wszystko); 2) czy-
ta co z atwoci, pynnie.

SEBeglocTen, v. a. odludzie, B.i cf. odwabi, cf.

wywabi, wyudzi, wymani.
äßeglöfchen, v. a. W3'maza, zmaza.
äBeglügen, v. a. kamstwem uchyli, wyprze si

czego.
3B eg mad) en, v. a. = megmifd)en, megfehren, mcglp=

fdjen, uprztn, wyglozowa. <5id) — oddali
si, odej, wvj ukradkiem, wymkn si
wykra si.

SBegmarfcfjiren, v. n. w3-maszerowa, wyruszy.
SBegmaufen, v. a. ukradkiem co wzi ober za-

bra, zwdzi, zemkn.
SBegmiethen, v. a. naj pierwej od drugiego i

przez to zabra.
SBegmiiffen, v. irr. n. m. b., Prs. id) mufe meg,

Imperf. ich — , er lnu&te — , Conj. baft id) — , er—miifjte, Imper. fehlt, Part. Prt. —gemufjt, musie
odej, musie precz, precz musie i ober

musie oddali si, musie precz, oddalonym
by.

SBegnagen,
f. abnagen.

SEBegnal)ine, f. (bie) zabranie, wzicie.
SBcgnchinen, v. irr. a. m. b., Prs. id) nehme, bu

nimmft, er nimmt meg, Imperf. id) — , er nahm —

,

Conj. bafj id) — , er — nähme, Imper. nimm —

,

Part. Prt. —genommen/ precz wzi, zabra 0-

debra komu co.

(ii. ein <Sd)iff auf ber <3ce megnehmen zabra 0-

krt na morzu.
Sine ©tabt megnehmen wzi ober zdoby mia-

sto. £>aö nimmt mir oiel %i\t meg, foftet mir biel

3eit to zabiera Ober kosztuje mi wiele czasu.

Den SDluth — odejmowa serce. (Sott hat ihn

meggciiommen Ióg go wzi do siebie. 2$or betu

SWhinbe megnehmen z gby co komu wydrze.
SSeggenommcn odjty, przeniesiony.

SBegnehinen, n. (bab) bie aBegiichmung, f., odjcie,
zabranie czego.

aBcgpa.cfcn, v. a. zapakowa na insze miejsce.

©id) — wynie si precz, pój precz: cf. L.

forowa si, wynosi si z czm dokd. Cr.

parte bid) meg uchod, ustpuj, pakuj sie precz,

XBavfd)

aBegpeifdjen, megprügeln, v. a. biczem, kijem
wygna.

HBegJjflüden, v. a. pozrywa (wszystko).
SSegpuljen, v. a. *spucowa, apn, capn,
zcapi, zemkn) sprzta = ono bem SBege rati»

men, Cr,, nie, nie znios tego, eby moje tira-

liery bezemnie sprztay Turków, (a); f. abpUj«
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gen. gj. fjat il)in faen Äobf rein meggehutjt eb mu
(Lorencowi) do czysta uci, P.K. 256.

SB eg ret ff en, v. a. zabra, zagarn, porywaj
sprzta. 6j. choroby te wiele ludzi sprzta-
j, («).

SBegräumen, v. a. uprztn, wyprztn, sprz-
tn, cf. usun.

äße grau men, n. (ba8) bie SBegraumung
;
uprztnie-

nie.

SBegreiben, v. irr. a. m. b., Imperf. ich — , er rieb

roeg, Conj. baf id) — , er —riebe, Part. Praet. —
gerieben, f. abreiben obetrze, otrze.

SBegreife, f [(bie) odjazd, wyjazd, g. u.

SBegreifen, v. n. odjecha (precz), wyjecha.
SBegreifjen, v. irr. a., Imperf. id) — , er rifj roeg,

Conj. bafj ich — , er megrlffe, Part. Prt. —geriffen,

wyrwa, porwa, wydrze, odedrze (precz);

ein <fjau§, SRauer — rozrzuci, zrzuci, rozwa-
li, rozebra)
meggeriffen porwany.

SBegreifen, n. (baS)bie SBegreijjung porwanie; roz-
rzucenie.

SEBeg reiten, v, irr. n. in. f., Imperf. id) — , er ritt

roeg, Conj. bafj ich — , er —ritte, Part. Prt. — ge=

ritten konno odjecha precz.

SBegrennen, v. irr. n. m f.,
Imperf. ich — , er rannte

meg, Conj. bafj ich — , er megrennete, Part. Prt.

»eggerannt pdem uciec, polecie.
SBegrollen, v. a. odtoczy, odwali, odkula.
SBegrücfen, v. a. odsun, odsuwa,, odepchn

precz, odsun precz, poruszy dalej.

SBegrubern, v. n. m. f, odrudlowa, wiosami ro-
bic oddali si ober odoy —

.

SBegrufen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er rief

roeg, Conj. bajj ich — , er —riefe, Part. Prt. —ge*

rufen, odwoa, Fut. —am, odwoywa (skd
do siebie).

SBegfaugen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich — , er fog

roeg, Conj. bajj ich — , er —föge, Part. Prt. —ge=

fogen odssa, odsysa.
SBegfchaffen, v. a. oddali, odprawi, sprztn
uprztn, wyforowa, wyprowadzi. (Sj. @i=

nen ober etroag megfchaffen sprztn kogo skd,
pozby sie kogo, zby co? cf. Boss. odsta-
wi.

SBegfchaffung, f. (bie) sprztnienie, wyforowa-
nie, wyprowadzenie, pozbycie si czego.

äBe'gfcbarren, v. a. odkopa, odgrzeba, odgar-n (na bok).

SBegfcfjaufetn, v. a. opat odgarn, odszuflo-

wa.
SBegfchenfen, v. a. darowa, rozdarowa.
SBegfcheren, v. irr. a. m. b., Imperf. id) — , er

fdjor roeg, Conj. bafj ich —, er roegfchöre, Part. Prt,
—gcfchoreu odstrzydz, odstrzyga, ogoli, ©ich
— i precz, pój precz.

äßegfcheuchen, v. a. rozposzy, odstraszy.
aBegfcfjicfen, v. a. odesa, wysa, posa dokd.
9Begfd)icfen, n. (ba8) posanie dokd, posyka.
SBegfchieben, v. irr. a., Imperf. ich — , er fchob —

,

Conj. bafj ich — , er —fcbobe, Part. Prt. — gefcho»

ben odsun, odsuwa.
äBegfchiefjen, v. irr. a m. h., Imperf. ich

—
' er

fchofj roeg, Conj. bajj ich — , er — fd)öffe, Part. Prt.—gcfchoffen pozastrzela, zastrzeli, wystrzeli,
powystrzela.

2) v. n. m. f.,
pdem si oddali, prysn.

SBegfchiffen, v. n. m. f. odjecha, odpyn, (o-

krtem).
äBegfchlagen, v. irr. a. m. h., PrB. ich fd)lage> bu

fcblagft, er fdjlagt roeg, Imperf. ich — , er fchlug —

,

Conj. bafj id) — , er — fchlüge, Imper. fchlage roeg,

Part. Prt. — gefd)lagetl, odbi.
SBegfchleubern, v. a. odrzuci, z procy na dal

rzuci, odszmergn.
SBcgfchleichen, v. irr. rec, Imperf. ich fchlich mich

—, er fdjlicb fid) meg, Conj. bag id) mich — , er fid)

—
fchiidje,

_
Part. Prt. — gefdjlicften, Avymknae si,

cichopkiem odej, wykra si, odle.
SBegfchleifen, v. lrr. a. m. h., Imperf. id) — , er

fchliff roeg, Conj. bafj id) — , er »egfd)Iiffe, Part.
Prt. — gefchliffen, odszlifowa; cf. abfchleifen, 2)—,
v. a. reg. na saniach, na szlufie odwie.

SBegfchlebben, v. a. wywóczy co zkd, wy-
wlec, Fu|t. wywlok,

f. fortfchlebhen.

SBegfchmeifjen, a. irr. a. m. \)., Imperf. ich — , er

fchmifj roeg, Conj. bafj id) —, er — fchmiffe, Part.
Prt. — gefchmiffen (precz) odrzuci, rzuci.

äßegfchmelaen, v. irr. n. m. f.,
Prs. id) fchmefje, bu

fd)miljeft, er fchmitjt meg, Imperf. ich — , er fchmolj
roeg, Conj. bafj ich — , er megfchmöl^e, Imperat.
fd)initj roeg, Part. Prt. roeggefdjmoljen topniejc
znika, stapia si.

SBegfchna^ben, v. a. porwa, schwyci, chwy-
ta, zcapi, zapa.

äßegfchneiben, v. irr. a., Imperf. id) -, er fchnitt

»eg, Conj. bafj id) — , er — fchnitie, Part. Prt. —

=

gefd)nitten odkroi, odkraja, oderzn, urn
precz.

SBegfchnellen, v. a. odbi, odbija, odmachn.
äBegfchütten, v. a. odypa, wysypa; cf. B. od-

la.

SB eg fd) roemm en, v. a. = megfdjmirnmen ober meg=
fliegen Iciffen, spawi, porwa, zerwa, znie,
zatopi, zala, oderwa.

3Begfd)memmung, f. (bie) uniesienie wod; 2Me— be§ i&oljeS rozpyniecie drzewa, S3rief bon
Zawistowski 1829; Die ~ be8 SBeisenS wyszo-
rowanie; Kj. woda pszenic z galara wyszo-
rowaa, doc.

SGBegfchmimmen, v. irr. n. m. f./ Imperf. ich —

,

er fchrc.amm roeg, Conj. bafj id) — , er — fchmämme,
Part. Prt. —gefdjmommen, odpyn.

äBegfegcln, v. n. f. abfegeln, odeglowa.
SBegfeben, v. irr. n. m. h., Prs. id) fehe, bu fiehfr,

er fie!)t meg, Imperf. ich —, er fa!) — , Conj. bafj

id) — , er — fcthe, Imper. fieh — , Part. Praet. —

=

gefehcn niepatrze, patrze gdzie indziej, od-
wróci oczy od czego.

Sßegfein, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) bin meg, Im-

perf. id) - , er mar meg, Conj. bafj ich — , er meg=
mar, Imper. fehlt, Part. Praet. meggemefen, nie-

by, precz by, nieby przytomnym; by po
czem.

3)er Shau ift meg rosa znika. SJtein SSermögen

ift meg ju po moim majtku. <Der ©aft ift meg
odszed go. dr ift fd)on brei Sabie bon ^»aufe

meg ju trzy lata temu, jak go niemasz w do-
mu, lieber etmag meg fein, fich burch gteijj ober

3Tur>e beffelbeu entfchlagen, erlebigt haben uwolni
si od czego, pozby si czego.

SBeglfenben, v. irr. a., Imperf. id)—, er fanbte meg,

Part. Prt. meggefanbt, f. megfchicfen._
(

SBegfctjen, v. a. odsdzi, odstawi, podrzuci,
wystawi, j. S3, dzieci, f. auäfeijen ;

— v. n.

m. f. (£$. über einen ©raben megfe|eu przeskoczy
przez rów.

©id) über etma§ megfetjen mniej na co zwaa,
nie sta o co; cf. mniej dba o co, drwi so-

bie z czego.

Einen Stuhl roegfe^en odstawi krzeso.
SBegfetjn f. megfein.

SBegfingeu, v. irr. a., Imperf. ich — , er fang meg,

Conj. bafj ich -, er megfänge, Part. Praet. megge»

fungen, piewaniem pozby si czego. (Sj. bom
Sälatte megfingen z nót zapiewa bez przygo-
towania.

SBegfoUen, v. n. m. r). precz musie.
SBegfbeien, megfbel)en, v. irr. a. m. h., Imperf.

id) — , er fj)ie meg, Conj. bafj ich — , er megfbiee,

Part. Prt. roeggefbieen, wyplu precz, wyplwa.
SBegfpielen, v. a. odegra co (dla pozbycia si,

grajc w karty); — ein äRuftfftütit: odegra z
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atwoci, bez przygotowania. Orineii SSatl —
bil spdzi (w bilar grajc).

SSegfl>>ed)cn, frei bon ber eber — wynurzy si
z otwartoci, mówi otwarcie bez ogródki.

SBegfbrengen f. fortfprengcn.

SBegfbringen, v irr. n. m. f.,
Imperf. id) — , er fprang

foeg, Conj. bafj id) —, er megfpränge, Part. Praet.

meggefprungen, odskoczy, odskakiwa (precz).

SBegfpiilen, v. a. spóka, zmy, zmywa, odszo-
rowa, wyszorowa. (Sr,, woda pszenic z ga-

lara wyszorowaa, doc.

SBegfechen, v. irr. a., Praes. id) freche, bu ftichft, er

ftid)t meg, Imperf. id) — , er ftad) meg, Conj. bafj

id) — , er megftäche, Imper. flid) meg, Part. Praet.

meggeftochen , skló, zdj ostrem narzdziem,
odkló, odkopa, B. 3m Äartenfpielc: zabi, po-
zabija np. wszystkich królów.

SBegftecfen, v. a. przypi gdzie indziej; ods-
dzi na insze miejsce, dalej przesadzi; skr3'
na bok; 2) do wizienia osadzi, — zapako-
wa kogo.

SBegftchlen, v. irr. a., Praes. id) fteljle, bu ftiehlft,

er flicht meg, Imperf. id) — , er frajj! meg, Conj.

bafj id)—, er megftähle, Imperat. ftichl meg, Part.

Praet.' meggeftoblen, ukra, odkra, wykra;
fld) roegftehlen wykra si; cf. fid) mcgfchleichen

wymkn si.

SBcgftellen, v. a. odstawi (precz).

SB eg ft er ben, v. irr. n. in. f., Praes. id) fterbe, bu
ftirbft, er ftirbt meg, Imperf. id; —', er ftarb meg,
Conj. bafj id) — , er megftürbe, Imper. ftirb meg,
Part. Praet. meggeftorben, wymrze, poumiera,
powymiera.

SBegftibitjen, v. a. zemkn, zwdzi, zmycie co,

t. j. ukra.
SBegftofjen, v. irr. a., Praes. id) ftofje, bu ftofjeft,

er ftöjjt meg, Imperf. id) — , er fticfj meg, Conj.

bafj id) — , er megfriefje, Imperat. ftofje meg, Par.
Prt. meggefrofjen, odepchn, odpycha.

SBegftofjeti, n (bae>) odepchnicie.
SBegfreichen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

frrid) meg, Conj. bafj id) — , er megf!rid)e, Part. Prt.

meggeftrid)cn, = fid) ftrcidjenb entfernen, (bon ben
3ugboge(n) odlecie; cf. bon SSogeln odciga,
odcign.

2) — , aI6 v. a. m. h. = ftreichenb entfernen,

zgarn, zagarn, odgarn, ingl. au&ftreichcn

wymaza, przekreli. Sj. ©ein ©elb megftrcichen
zagarn — , odgarn pienidze.

SBegthun, v. irr. a., Praes. id) tbue meg, Imperf.
id) — , er tfjnt meg, Conj. bafj id) — , er megtbate,
Part. Prt. meggethan, odj, oddali, odoy, na
stron pooy, uprztn, odejmowa, pozby
si czego ober kogo. (fj. ba6 83ofe —
odj, oddali ze. 3Me ©reuel — znie obrzy-
dliwo. 35aö ©cplcrre — odejmij odemnie
wrzask pieni swoich.

SBegthun, n. (baß) oddalenie, odrzucenie.
SBcgtragen, v. irr. a., Prs. id) trage, bu trägft, er

tragt meg, Imperf. ich — , er trug meg, Conj. bafj
id) —

,
er mcgtiiige, Imperat. trage meg, iPart. Prt.

meggetragen, wynie, unie, zanie — oberwzi precz
SBegtrcibcn, v. irr. a., Imperf. id)-, er trieb meg,

Conj. bafj ich—, er megtriebe, Part. Prt. meggctric«
ben, odpdzi, odegna, gdzie indziej zapdzi.

<S£. bie fliegen megtrciben odpdzi — ober ode-
gna muchy; gj. i,a& SJieh megtreiben odegna,
odpdzi, zawraca bydo; cf. zaj bydo, za-
grabi, zabra, eig. pfanben. gem megtreiben da-
leko zagnaói

8B eg treten, v. irr. n. m.
f.,

Prs. id) trete, bu hittft,
er tritt meg, Imperf. id) -, er trat meg, Conj. bafj
id) —

,
er megträre, Imperat. tritt meg, Part. Prt.

megheten, odstpi.
3) —, oie v. a. = burd) Jreten mcgfdjaffcn, ab*

nufeen, deptaniem zepsu, gj. bie 2ibfätje meg=
treten obcasy, abcasy schodzi, ci, zbiega.

SBegmóUen, v. a. odwali, odkula, odtoczy.
Den ©tein — odwali kamie.

äßegmäljen, n. (ba6) odwalenie.
SBcgmanbern, v. n. m. f.

odwdrowa, powdro-
wa, wywdrowa, wyj, wynie si.

SBegmafchen, v. irr. a. m. t)., Praes. id) mafche, bit

mäfd)eft, er mfifcht meg, Imperf. id) —, er roufd)

meg, Conj. bafj id) — , er megmufdje, Imper. mafdjc

meg, Part. Prt. meggemafctjen, zmy, zmywa, o-

mywa, wypra, wymy, wypóka.
SB eg m eh en, v. a. zwia, odwia, wywia.
SBcgmeifen, v. irr. a. ni. h., Imperf. id) — er mie8

meg, Conj. bafj id) — , er megmiefe, Part. Prt. meg=
gemiefeu, odsya, odesa dokd, odkaa, odka-
zywa,

f. abmeifen odprawi.
SBegmeifer, m. [ber] przewodnik, przewodz», B.;

cf. $r.*p0ltl. prowadnik, pokazujcy drog, fig.

mentor, (a); cf. drogowódca, L.j cf. P.K. wódz,
cf. wskazujcy drog.

2) — , drogoskaz, (aa), slup miowy, — go-
cicowy, skazówka drogowa; cf. L. *dronik;
cf. B. sup przewodniczy, drog pokazujcy;
cf. granj. guide.

SBcgmeiferin, f. (bie) przewodniczka.
SBegroenben, v. irr. a., Imperf. id) — , er manbte

meg, Conj, bafj id) — , er megmenbetc, Part. Prt.

meggemanbt, odwróci, ©id) — , odwróci si.
SBegmerfen, v. irr. n. m. h., Praes. ich merfe, bu

mirfft, er mirft meg, Imperf. id) — , er marf meg,
Conj. bafj id) — , er megmiirfe, Imperat. mirf meg,
Part. Praet. roeggerporfen, odrzuci, porzuci, po-
rzuca, rzuca na ziemi.

©id) — upodla si, sponiewiera si. ©elb— wyrzuci pienidze, t. j. niepotrzebnie wyda.
SBegmerfenb, adj. pogardliwy, dumny, zniewa-
ajcy.

SBegmerfung, f. (bie) odrzucenie.
SB eg m er fu ng6 j eichen, n. (ba6) apostrof, g. a,

odcinek.

SBcgmifchen, v. a. zetrze, ciera, zmaza, zma-
zywa.

SB e gm o l ten, v. Irr. n. ni. i)., Praes. id) mili meg,
Imperf. id) — , er mollte meg, k., chcie precz i,
chcie odej, — odjecha.

SB cg mii nfd) en, v. a. yczy eby czego niebyo,
nieyczy sobie czego.

SBegjaubern, v. a. przez czary oddali, odczaro-
wa, wyczarowa.

SBegjeiger
f. SBegmeifer.

SBegjieben, v. irr. a., Imperf. id) — , er jog meg,
Conj. bafj id) — , er megjögc, Imperat. jiehe meg,
Part. Prl. mcggejogeil, precz odcign, odsun.

2) — , v. n. in. f., einen Ort berhiffen, odcign,
wyprowadzi si, wynie si z fcd; mcgjiehcn
laffcn puci.

S!ß e g J u g, m. (ber) odejcie, wyprowadziny, Pi.,
B.; wyprowadzenie si, aud) mórtl. odcig, wy-
cig, SBarfd). <£$ odcig wojska z Francyi.

SBeh ober SBehe, n. (bab) biada, bieda, bole,
niedola, ©prtdjm. Dein SBohl unb SBeI)e I)äugt ba«
bon ab cae twoje powodzenie od tego zawiso,
dobry i zy byt, szczcie i nieszczole —

.

2>a8 äabnmcl) ból zbów" aud) upanie zbów bom
heftigen fcHeifjcn.

Suchen (ber ©ebarerin), sing bie SBefje, boleci
rodzcej. <Dqö SBehe über Scmanben rufen narze-
ka na kogo rzewnie, "urzewnia, wzdycha—,
jcze na kogo jak sprawc zego.

SBel), meI)C, interj. biada! niestety; ach! dla
Boga! oj! -2) — , adv., ad) unb mel) fd)ieien stra-
sznie lamentowa, jcze, ubolewa, ©er Äopf
ihut mir mci) gowa mi boli and) upie bom ftar=

fen —
._ einem mebe thun krzywdzi, drczy-,

martwi kogo. @ö tl;ut mir mclje to mi boli,
ubolewam nad tem, auj tego; sprawia ból.



aöcbauötttf - 93ßeib. 903 2Betbdr)e« — SöeibSbilfc.

@bricf)ro. biada tej kokoszy, na której jastrzbia
zaprawuj.

SBehauSruf, m. (ber) wvkrzyk boleci.
SB e hem utter, f. (bie) f. "SBebmutter.

SBehen, v. a. ttnb n. m. h., wia, powiewa, wiatr
robi, dmucha, da; roohin roehen zwia w jakie
miejsce, np. ziarna.

SBehen, n. (ba§) wianie, powiewanie, powiew, g. u.

SBeijflage, f. (Die) lament, g. u, narzekanie; la-

mentowanie, *urze\vnianie, kwilenie si; cf.

ale, PI. 6.

SBehflagen, v. n. tn. h., ali si, lamentowa,
skwiercze, kwili si, *urzewnia, narzeka
na co (über etro.).

SBchmutb, f. (bie) ein hober ©rab ber Sraurigfeit,

ao, bole, bolesno, ubolewanie, smutek,
g. tku, rozrzewnienie, felteil al, g. u. g$. Sftein

^erj roar mit SBebmuth erfüllt Krs. PP. 145.

It. wjedajc w wie cinione miaem bo-
leci serce patrzc na domy, a raczej na sza-
la8ze mizernych mieszkaców, Krs.

g£. Chodkiewicz niezwykym zaraz wzru-
szon rozrzewnieniem, Krs. Wojna 200.

Sßehmüthtg, adj. bolesny, rozrzewniony, teskli-

wy, aoliwy, aosny, smutny. gj. staa
matka boleciwa pod krzyem bardzo troskli-

wa, na którym jej syn wisia (Sat. stabat ma-
ter dolorosa, f. Kantyczki).

SBebmutter, f. (bie) bie Hebamme, baba, akuszerka,
babica, matka babica; cf. poona, g. ej,

przypoogowa, cf. lekarka, Tym. Terenz.
SBef> r ober SBehre, f. (bie) bie SBaffe, ber ©chutj,

bro, (.; obrona, odpór. gr,. fleh jur SBehre ftelleu

Ober fctjetl stawi si do obrony, broni si,
odpór dawa; cf. Cßr.--$BoIn. niedawa si.

SBehr unb SBaffen, b. i. allerlei ©eroehr wszelka
bro, róna bro.

2) n. ba% SBehr, ein SDamm burd) einen glufj ober

anbeveS SBauer, baffeibe baburd) in einer geroiffen

£>Öhe jti galten/ tama, grobla, stawido; cf. jaz,

g. u, gala, gacie, plecienie przez rzek dla

wstrzymania i owienia ryb, L.

SB eh ren, v. a., ginhalt thun, zabroni, broni, za-
brania, zawcign. 2) fid) roehren, SBiberfranb

leiften, odpór stawi, broni si.
gj. l»ef;re bid) nicht nie bro sie. ©ich gegen

ba6 Ungeziefer roehren robactwu si opdza,
Krs. Sat. IX., cf. ogania si.

25er ©ünbe roehren niedopuszczat; grzeszy;
roer roili mir'8 roehren? któ mi moe zabroni,
giner ©ache roehren przeszkadza, przeszkodzi
czemu, zabroni, zabrania czego, ©ich einer

©ache roehren wzbrania si czego, opiera si
czemu.

SBehrgehtng , n. (ba&) bandoler, g. u, über bie

Schultern; unb pendent, g. u, Tr. urn ben 8eib ju

tragen, auch — od szpady.

SB ehr ha ft, adj. fähig fid) au roehren ober ju berthei»

bigen, obronny, do obrony zdatny, do broni

zdatny, zbrojny; — machen uzbroi, uzbraja.
SBehrloS, adj. bezbronny; — machen bezbronnym
uczyni, broni pozbawi.

SBehrlofigfeit, f. (bie) bezbronno.
SB ehr mann, m. (ber) wojskowy, onierz.
SBehrftanb, m. (ber) ber ©olbaten — , Äriegeöftanb,

stan onierski, stan wojskowy, stan obrony.

SBebtage, PI. dni boleci; 2) — Äranfheit, Schmer*

jen C, choroba, bole, bole.
SBeib, n. (baö) eine SJkrfon roeiblichen ©efc&lechtä, bia-

ogowa; kobieta, niewiasta (im fyöhern ©t)l);

barf eben nicht berheiratbet fein, SBarfch.

gin fchamfjafteS — wstydliwa kobieta, gin

feufcheS — wstrzemiliwa niewiasta.

2) — , eine berheirathete roeibliche ^Serfon, eine

grau, ona, maonka; matka. Slnmerf. Die

fchon einen äftann erfannt hat, heifjt niewiasta, alt.

Slut. gj. powiedze mi panno, jakim ci pu-

szczadem puci (krew)? dziewczym czy nie-

wiecim? bo gdybym ci panieskim puszcza-
dem puci, a ty niewiasta, tedy rka spu-
chnie, alter Slutor. Slllein ber alte Slutor fann irren.

gin alteó SBeib baba, babsko.
2) — , bon einer SJtannSberfon berächtlich babu,

g. sia, bod) üblidier ift babiarz, g. a.

SBeib eben, n. (baS) im Dberb. SBeiblein, onka, o-
neczka, kobietka. 2) —, bon Shieren, samica,
samiczka.

SBeiberabel, m. (ber) szlachectwo ze strony matki
ober macierzyskiej.

SBeiberarbeit, f. (bie) robota biaogowska, robota
kobieca, — damska.

SBeiberfeinb, m. (ber) nieprzyjaciel kobiet.

SBeib erg efd)roäi$, n. (baS) t>af SBeibergeflitfche,—gerodfd), babskie plotki, banie.
SBeiberbaft, roeibifch, adj. babski, niewieci,
zniewieciay.

SBeiberhafj, m. (ber) nienawi kobiet.

SBeiberherrfchaft, f. (bie) panowanie kobiety ob.

kobiet.

SBeiberfeii, m. (ber) SBeiberfnecht, kobieciarz, g. a,

gach.

SBeiberlehen, n. (bab) lenno po kdzieli, B.
SBeiberliebe, f. (bie) kobieciarstwo, lubienie ko-

biet. 2) mio kobieca.

SBeiberlift, f. (bie) chytro kobieca, intryga ko-
biet, ©jnjehro. lieber SBeiberlift geht nidfjtö dugo
ten pokuka, co bab oszuka.

SBeibermann, m. f.
SBeibernarr, babiarz, g. a,

SBarfcf).; uniony suga kobiet, podnóek kobiet.

SBeibeinarr, m. (ber) kobieciarz; cf. *maonkarz;
cf. wielki mionik kobiet.

SBeib erlaub, m. (ber) wykradnienie ober wykra-
dniecie kobiet, SBarfd}.; uwizienie kobiety, B.,

porwanie, K.
SBeiberrodf, m. (ber) suknia kobieca, fig. spódnica.

SBeiberfattel, m. (ber) damskie ober poprzeczne
siodo.

SBeiberfcheu , adj. stronicy od kobiet, bojcy
si kobiet, dziki; subst. f. (bie) wstrt od
kobiet.

SBeiberfd)mucf, m. (ber) strój biaogowski, —
damski.

SBeibertradht, f. (bie) ubiór kobiecy.

SBeiberbolf, n. (bag) babi ród, kobiety, pi., babi

naród, f..

SBeibegfchönhett, f. (bie) pikno kobieca.

SBeibeSfohn, m. (ber) syn kobiety, czowiek.
SBeibifd), adj. kobiecy, a, e, biaogowski, nie-

wieci, fig. babiasty, zniewieciay, babski;

2) — , alg adv. jak baba, po babsku, gin roei=>

bifcher SJtenfch niewieciuch.
SBeiblch, adj. biaogowski, damski, niewieci,

kobiecy, eski, a, ie. Dag roeibliche ©efchlecht

pe eska, unb ©rammat. femininum, rodzaj

eski, gj. roeiblid) gefleibet ubrany po kobiecu,

(a). Die roeiblid)e Sinie linia eska.
SBetblichfeit, f. (bie) esko, eska agodno,
czuo, delikatno, charakter kobiecy; cf. a-
godno charakteru, gr.. przymioty dobrej o-
ny s statek, skromno, cierpliwo, jedno-

stajno umysu, agodno charakteru, uprzej-

mo serca, Krs. PP. S. 78.

2) — , ein anftänbiger 2Cu§brudf für ©eburtgtbeile,

czci rodne, czonek wstydliwy, macierzyzna,

*podcerewizna, Flis Klonowicza, midzy-
noe u kobiet, Trój.

SBeibling, m. (ber) kobieciarz, mizgu; babski

czowiek.
SBeiblog bezenny.
SBeibSbilb, n. [bag] niewiasta, kobieta, *biaa-

gowa, *biaogowa.
Slnmert. Ser SluSbrucf biaogowa bebeutete in

ber alten ©bradje fobiel al8 fchßner Äobf ; benu bei

beuÄafchuben bebeutet bieiny, belny (grans-lbei)
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fcbön. Gj. belny Pan chi fchölier $m-„ Belny
dziew us ein fcbßneS SRabcben, folglid) reäre Bei-

gard eine fcböne Stabt; tinb nicht burd) äßei0en=

bürg ju überfein.

Sßeibeperfon, f. (bie) biaogowa, niewiasta.

SßeibSftücf, n. (ba6) kobiecisko.
SBeibößolf, n. (baö) PI. SBeibMeut, kobiety; cf.

babi naród, babi ród, babie plemi.
ffieicb, adj. mikki, mietki. Gr. re"eid) lnie 3ßad)8

mikki jak wosk ober jak ciasto. (Sine reeidje

©erte mikka dusza, woskowa — . äßeid) machen

odmikczy. Ginem ba6 <£>erj reeicb machen zmik-
czy komu serce. (Sr. baö gleifd) if toeid) miso
krucbe, aud) niitkie. — werben (z)miekn; ficj.

zmikcze.
9ßeid)bilb, n. (bab) ziemica, powiat, L.j cf. klucz,

g. a, okolica do prawa miejskiego albo do sa-

downictwa jakiego naleca.
SB eiche, f. [bie] mikko, mitko 5 cf. krucho,

PI. bie SBeicben slabizny.

SBeicben, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er Wich,

Conj. bafj id) — , er wiche, Part. Praet. gereichen,

ustpi, ustpowa, odstpi, ulega.
Gj. £>en geinb gum SBeicben bringen nieprzyja-

ciela do ustpu ober ustpienia ober do zwrotu
przymusi. 93om ©efetj weichen uchyla sie od
zakonu, (bibl.) SSom äßege ineichen ustpi z drogi.

3)ie Stacht roeitbt bem Sage noc ustpuje dniowi.

SSon feinem ©chopfer roeid)en odwraca si od Stwo-
rzyciela swojego. 9cid)t ein .ftciar weichen ani na
wosek nie ustpi. ©ott ifr bon i()in gereichen

Bóg odstpi od niego.

2) — , v. reg. a. moczy, mikczy;
3) — , v. reg. n. m. b- mokn, mikn.

SBeicben brud) f. Seiftenbrud).

SBeicbgefcbaffen, Part. czuy, tkliwy.

8Beid)cjefottcn, Part. mikko ugotowany; roeid)=

gefottene (Sier jaje na mikko.
SBeicbbeit, f. (bie) mitko, mikko, f.

SBeid)her3ig, adj. mikkiego ober czuego serca,
czuy, tkliwy; cf. woskowa dusza.

SBeichberjigfe it/ f- (bie) mikko serca ober

mitko, czuo, tkliwo.
SB eich buf ig, adj. mitkokopytny.
SBetcblid), adj. mikki, mitki; zniewieciay,
niewieci, rozpieszczony, zdelikatniony, pie-
skliwy, gnuny, delikacki, delikatny, cf. wo-
skowy; (Weidjlidje ©peifen) mdy.

33eid)lid)feit, f. (bie) zniewieciao, gnuno.
Sßeicbling, ni. (ber) niewieciucu, pieszczoch; cf.

ciastoch, g. a, ober ciastuch, g. a, L.; gnunik,
g. a, gnuszek, g. szka; *lela ober *iele, L. in-
decl.; cf. gagatek z kociego oju.

Gr,. gum SBeichlinge moeben udelicaci, rozpie-
ci, pieszczochem kogo zrohl.

SBeid)tnaulig, adj. mikkousty, B.

Sßeidjmütbig f. roeidjberjig.

SBeicbfei, f. (bie» Wisa. Die alte — stara Wisa.
Da8 alte 3Beid)felbett Wilisko, L.

SBeicbfeljopf, m. [ber] (fiat. trica polonica) kotun,
g. a; cf. krzczyce, wieszczyce, Ii. Gin SJcenfcb

ber ben — bat kotunowaty. Gr. a Wasze Pa-
nie kotunowaty, zaprzesta pi wódki do zby-
tku, pracuj do potu, to ci si krew wyczyci
i zdrowiuteki bdziesz, P. Jan.

aßeib f. gärbevreaib.'

SBeibc, f. (bie) ©peife, Wahrung, pasza, pastwisko;
fig. pokarm.

2) — , ein Straud) ober Siaum, wierzba, (Sat.
saiix); reol)lried)cnbe —

f. öaumreollenroeibcj gelbe—
f. Sanbweibc gelbe

; grüne -
f. SiittcrWeibc;

braune —
f. 2iad)roeibc, 2) f. Grbreeibe. fflcol)rtc —

f. ©albcireeibe; reei9e, gemeine —
f. tflleereeibe.

Die 3reergreeibe rokicino, L. Die ©anbWcibe
rokita, L.

Gr. wir finb ©d)afc bciiicr SBeibe my lud twój i

owce pastwiska twego. Äeine Sßcibe haben nie

mie paszy ober pastwiska, prawo wolnych
pastwisk po grontach Wielgie, 8t©.

SBeibefrcibeit, f. (bie) wolno pastwiska.
SBeibegelb, n. (ba8) spane, g. ego, L.
Sßeibelanb, n. [bag] ugór ober odóg na pastwisko

przeznaczony, pastewny grunt, pastwisko.
äße i be mann, m. (ber) f. SBeibmann.
Sßcibeu, v. a. unb n. m. b pa, pasa, pa si.

©eine Slugen reoran reeiben pa oczy nad ober na
czem, cieszy si z czego, mile na co patrze.
©id) Woran reeiben pastwi si nad czem.

SBeiben, adj. wierzbowy.
SBeibenbanb, n. (ba6) witka, wi, f., wicina.
SBeibenbaum, m. (ber) wierzba (2at. salix).

SBeibcnborn, m.
f. .gmfborn.

äße i bener, SB ei b ner, m. (ber) kordelas, g. a.

aSeibenbolg, n. drzewo wierzbowe, wierzbina.
äßeibenfraut, n. gelbes, f. Sbfimacbie, gemeine.

SBeibenmotte, f. (bie) wierzbowiec, L.
9ßeibenro8d)en, n. f. UnI)oIbenfraut.

SBeibenftraud), m. (ber) krzak wierzbowy, oza.
SBeibeplaty, m. [ber] pastwisko; cf. L. pastewnik,

cf. smug.
äßeibereebt, n. (ba8) prawo pastwisko, — paszy.
SBeiberid), m. (ber) wierzbowka; cf. wesoek; cf.

bagacz, L.
aSiauer — f. Gbrenpreiö, langblättriger. ©eiber —

f. Sbfimadne, gemeine j cf toje wielka. Hothcr,

branner, gemeiner — f Slebrenroeiberid).

SBeiberinber, PI. (bie) woy pastewne, woy kar
nine. Da8 SBeibebiel) bydo pastewne.

2Beibid)t, adj. wierzbami zarosy.
äßeiblid), adj. mocny, epski, porzdny, wale-

czny, gracki.

2) — , adv. febr, mocno, bardzo, porzdnie.
Sßeib mann, m. (ber) myliwj-, g. ego, owiec.
SBeibmdnnifd) owiecki, myliwski; adv. po o-

wiecku.
aßeibmeffer, — fprarhe f. 3'agbmeJTer K.
aßeibod)8, m. (ber) wó karmny, wó pastewny.
äßeibreerf, n. (ba6) myliwstwo, ów, g. u, ob. PI.

owy. 2) —, ba6 aßilb, zwierzyna.
SBeife, f. cl. Slieberbeutfd): bie Raspel, motowidlo.
äßeifen, v. a. mota.
3B e ig cm, fid)/ v. r. wzbrania si, cf. broni si;

Gr. mymy mu zoty zegarek ofiarowali, który
on broniwszy si nieco niby na pamitk na»
sz przyj raczy, SP. }

cf. ociga si, odejmowa si; cf. przykrym
by do czego; G$. zdarza si, e starsze dzieci
s przykre do brania lekarstw, DD.

Weigerung, f. (bie) wzbranianie si, ociganiu
si, opór. Die — befebeinigen udowodni opór,
©O. 3>m gali ber — w razie nieprzyebylenia
si, oporu, wzbraniania si (im SBeigerungSfalle).

SBeibaltar, m. (ber) otarz powiculuy.
aßeil)bifd)0f, m. [beri sufragau, g" a.

SBeibe, f. (bie) ein tficiubbogel, bei Mbelting fem., bei

anbern and) maso., kania.

aßeibe, f. (bie) bie Sßci()ung, bie |>anblung bee 3Bct=

ben6, wicenie, akt powicenia, powiciny,
PI., L, wice wyszyoh nieuiajcy, Krs.PP.
3ti8, powicenie.

3Bei()en, v. a. reibmen, wici, powica; gelueibet

powicony, wicony; cf. wylany; j. S3, na
boe usugi — , Krs.
3um ^riefter reeiben wywica na ksidza.

©id) einer ©ad)c reeiben powici si czemu.
Sßeibenfufj, m. f. ,£»ahnenfu|j, rricdjcnber.

5lß e i rj
i
er, m. (ber) sadzawka. 2) bon reeiben wi-

cicie).

Sßeiberblättcr, PI.
f. ftlußfraut (Sat. potaraogetoii

natans).

SEK cif) emu 9, f. f- Sefuicriniiije.

2ßci()fafj, u. (t>M) kadzielnica, trybularz, g. a,

SBaifd).

SHBei
f> feffc I, m. (ber) kropieluica.

r,
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SBeihnacbten, PI. Boe narodzenie, *gody, g. gód,

$r =$oln. SBarfch. auf bem Sanbe.

SBeibnacbtlich boouarodzenny, Troj.
9Beibnaditßabenb, m. (ber) wilia (do) Boego

narodzenia.

SBeihnaebtßfeft, n. (baß)_ — f eiertag, m. (bei)

wito Boego narodzenia.

3Seibnad)tßgefang, m. (ber) pie na Boe na-

rodzenie.

2öeibnad)tßgefd)enf, n. (baß) gwiazdka, kolda
(üblicher)

SB eit)nad)t&Iieb, n. (baß) pie na Boe narodzenie.

SBeibnacb tßmarft, m. [ber] jarmark na Boe na-

rodzenie.

SBeibnachtßtag, m. (ber) dzie Boego narodzenia.

S3Jei^naa)§aeit, f. (bie) czas (kolo) Boego na-
rodzenia.

SS

e

ir)opfer , n. (baß) ofiara powiecalna.
SB eib rauch, m. kadzido, (finem — flreuen pochle-

bia komu, and) kadzi komu.
SBeihraucbbampf, m. (ber) dym kadzida.

SBeihfraut, n
f.

^aferrourj.

SBeibfbrengel, m. (ber) kropido.
SBeibung, f. (bie) powicenie.
SBeibroaffer, n. (baß) woda wicona.
äöeibroebel, m (ber) kropido.

92 eil, Conj. poniewa, e, gdy? (f. bielueile) póki.

SBeilanb, adv. ift gröfjtentbeilß beralret, bormalß, ehe*

malß, einft, bor biefem, niegdy, przed tern.

2) — , alß ein indeclinabiles adjecliv, witej
pamici, nieboszczyk.

SBeilrhen, n. (baß) chwilka, momencik, nad) L. g. a

b. u?
SB eile, f. (bie) chwila; bie Sangeroeile nudota, g. y,
nudy, Pi. g. nudów, (a); duga chwila. Sr. ein

gut Ding roili äßeile haben co nagle, to po djable,

kto chce dobrze sprawi, trzeba si zabawi,
L. lieber eine — po chwili. 3d) bin nicht bor

bie lange — bergefommen nie przyszedem tu b-
ków strzela. 6§ ift frbon eine — ju temu chwila.

23or einer fleinen — przed chwilk, gile mit —
powoli najdalej zajdziesz, B.

SBeiletl, v. n. ni. b. bawi (gdzie).

SBeiler, m. unb u. *wola, woka, wioska, pustko-

wie, (granj. hameau, Bhsz.).

SB ein, m. (ber) wino. ir,. 2)er — bat einen Stier)

wino ma szczawik. $)er — erfreut beß äRenfcrjen

$ex$ trunek Ober wino myl rzewi; cf. Krs.
trunek troski goi, trunek serca orzewia, trwog
uspokoi, Satyr. X.; cf. wino strapione serce

rozwesela, Kjrs <t)er granjroetn wino Fran-
cuzkie. Der SSurgunberroein wino Burguskie.

SBeiuupfel, m. (ber) winne jabko, winiówka.
SBeinarm ubogi w wino.
SBeinartig winkowaty, do wina podobny.
SBeinbau, m. (ber) kultura wina, uprawa win-

niczna, uprawa wina, utrzymywanie ober roz-
mnaanie wina ober flaneowanie wina, bie S3roiH=

berger Bettung braucht ben Slußbrucf gospodarstwo
winniczne unb aud) (a), winogrodnictwo, cho-
dzenie koo winogrodów, winiarstwo, eig. SBein»

hanbel, SBj.

SBeinbauer, m. (ber) winogrodnik, g. a.

SBeinbecber, m. (ber) kubek do wina, puhar.

SBeinbeere, f. (bie) jagoda z winogrona, jagoda
winna.

SBeinbeerfaft, m. (ber) sok winuy, — z winogron.
SBeinbeermufj. f. (bie) powida z winogron.
SBeinberg, m. (ber) winnica; cf. B. winograd unb

L. winogród.
SBeinbirn, f. (bie) winiówka (gruszka).

SBeinblatt, n. (bag) li winny aud) winniczny.
SBeinblume, f. f. Scacbtferje, gemeine.

SBeinblütbe, f. (bie) kwitnienie wina; winny kwiat.
2) — , czas kwitnienia wina.

SBeinbrube, f. (bie) sós winny, winna zupa,
SBeinbutie, f. (bie) kad do wina.

SBeinbroffet, f. (bie) biay drozd, Stuff.» winny
drozd.

SBeinbunft, m.(ber) para winna, SBj., wapor win-
ny, — od wina, dymek od wina.

SBeinen, v. a. unb n. paka nad czem, czego, o
co (über ettlMÖ); mokre pery na twarz blad
wylewa, Orl. 217. (Sr,, bitterlich meinen gorzko
paka; cf. rzewnie paka.

(Sr hat fid) bie Slugen rotb geroeint oczy mu krwi
zaszy od paczu, uplaka si. ©id) fatt meinen

napaka si.
SBSeinen, n. (bo) pacz, g. u, pakanie.

(Se)roeineneroürbig opakany, godny opakania.
SBeinerlid), adj. paczliwy. einer ber ba meinet

paczek, g. czka.
®ß ift ihm weinerlich (ju äJcutbe) zbiera mu si

na pacz.
SB einernte, f. (bie) winobranie, zbieranie wina

auch winozbiór, g. u, L.
SEB e i nef fig, m. (ber) ocet winny.
3Geinfäcbfer, m. (ber) szczep winny.
SBeinfarbig, adj. winny, maci winnej, winnego

koloru.

SBeinfafj, n. (ba&) beczka od wina, do wina, —
winna; cf. beczka winiówka.

3Beinfdfjd)en, n. (ba8) sdeczek do wina, antaek.

3Beinflafd)e, f. (bie) flasza do wina, cf. butelka

na wino, butelka do wina, gsiorek do wina.
SBeinflecf, m. (ber) plama od wina.
SB eingäbe l, f. (bie) ws u winogrona.
SOS eingarten, m. (ber) winogród, g. u, sad winny,

winnica and) SBeinberg.

2Beingch'tner, m.iber) winogrodnik, g. a, winiarz,

z. a, eig. SBeinhanbler, SBj.

SBeingebirge, n. (ba&) winne góry, winnice.
SEBcingegenb, f. (bie) okolica winna, kraina gdzie
wino ronie.

SBeingeift, m. (ber) spirytus winny, Tchn.; cf.

wyskok wina, L.
SBeingelag, n. tba%) pijatyka wina, bankiet
winny.

aSeingelänber, n. (baß) szpaler winniczny; cf.

rosztowanie winniczne, Tr.

SBeingerucb, m. (ber) zapach wina ob. kwiat wina.

SBSeingefchmacf, m. [ber] smak wina ober —winny.
äßeinglaß, n. (baS) lampeczka do wina, kieliszek

od wina, Stuff, runika.

SBeingott, m. (ber) boek wina, bachus.

äBeingrün, adj. o beczkach, które winem prze-
pachniay, — przeszy} j. S3, naczynie surowe
przysposobione przez nalanie lagru winnego
dla oddalenia surowizny z niego.

2) — , n. f. Smmergrün.
SBBeinhadfe, SBeinbaue, f. (bie) motyka winniczna.

SBeinhaft, adj. winkowaty, a, e.

SBeinbanbel, ni. (ber) handel winny, aud) wi-
niarstwo; cf. SBeint)anblung, sklep winny, skad
winny.

SBeinhanbler, m. (ber) kupiec winnego handlu,

8t®.; ober winem handlujcy auch winiarz, g. a.

SBeinhanblung, f.
f. SBeinhanbel.

SBeinbauß, n. (baß) winiarnia, SBj., dom winiar-
ski, szynk winny aud) dom winny.

SBeinheber, m.(ber) lewar winny; cf. L. *hewar.
SBeinfjefen, PI. drode winne, lagier winny.
SBeinbugel, m. (ber) pagórek winny, winnica.
SBeinbulfe, f. (bie) upinka winnych jagód.

äSeinhüter, m.. (ber) stró winniczny.
SBeinidjt, adj. winkowaty, winiasty.
SBeiniabr, n. (baß) rok w którym si wino udao,

rok obfity w wino.
SBeinfaltfchale, f. (bie) drobianka z wina.
3Betufanne, f. (bie) dzban do wina.
SBeinfauf, m. (ber) kupno wina; 2) litkup.

SB einteilet', m. (ber) sklep winny, sklep do wina,
auch piwnica do wina.

SBeinf elter, f. (bie) prasa winna.
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SBeinfenner, m. (ber) znawca wina, znajcy si
na winach, winoznawca.

S5S e

i

« f i" a

n

3 , m. (ber) wieniec winny, jako znak
przed domem winiarskim, Tr.

SBeinfrug, m. (ber) baka ober kru do wina.
SBeinfufe, f. (bie) kufa od wiua, stgiew od wina,
kad od wina.

SBeinfüfer ober SBeinfiifner, cf. in Danjig vulgo
SBeinfüper,, m. (ber) piwniczy, sklepnik winny,
Bhsz.; ki per, SBaifd).

SBeinlager, n. (bab) skad wina ober — winny.
SBeinlanb, n. (bab) kraj w którym si wino ro-

dzij cf. kraj w wino obfity, kraj winniczny,
ziemia wiuniczna, grunt winny, — w wino u-

rodzajny.
SBeinlaub, n. (bae) li winny ober PI. licie
winne ober *winniczne.

SBeinlaud), ra. f. Slderfnoblauct), czosnek winni-
czny, L.

SBeinlefe, f. (bie) winobranie, 3. S3. — w ogóle
byo dobre, (a)j opp. — uchybio zupenie, (a)j

— halten wino zbiera.
SBeinlefer, m. (ber) zbieracz wina.
SBeinlieb, m. |berj pie na pochwa wina, do
piewania przy winie.

SBeinling, m. (ber) winkowaly frukt (owoc), wi-
niówka, winniczka, L.j cf. L. piwnik.

SDB e i 11 nut 9 1 "• (ba6) miara na wino.
SBcinmetb, m. (ber) miód winny.
SBeiniiionat, m. (ber) padziernik, g. a.

SBeininoft, m. (ber) moszcz winny.
SB ein mutter, f. f. SBcinljefen.

SBeinuieberlage, f.
( bie] skad wina.

SBeinpfahl, m. [ber] kó, koek, tyczka do wina.
SBcinpflaume, '• (bie) renkloda (liwka).
SBeinpreffe, f. (bie) prasa winniczna, B., oud)

prasa do wina, llokarnia.

SBcinbrobe, f. (bie) próba wina.
SBeiillHiifer, in. (ber) probierz wina.
SBeinranfe, f. (bie) ober ber aBeinranfen, winorol,

latorol winna, gazka winnej macicy, chmie-
lina winna, L.

SBeinraufd), m. (ber) napicie si ober upicie si
winem, dymek od wina.

SBeinrebe, f. (bie) ber junge 3'ueig eineö SBeinftotfS,

aufteilen auch mobl ber gaiije äßeinfroef, latorol wi-
na, winorol, f., L.; winna macica.

SBeinrechnung, f. (bie) rachunek z (branego) wina.
Sßeinreid), adj. obfity w wino.
SBeinfauer kwany jak wino, kwaskowaty.
SBeinfcuifer, m. [ber] winopój, g. —oja, pijauica
wina, wlnodój, g. —doj.

SBeinfaure, f. (bie) kwas winny, winokwas, g. u,

szczawik w winie.

SBeinfdjanf, m. (ber) bie 2Beinfd)enfc, szynk winny.
SBeinfdjenfe, m. (ber) winem szyukujgcy; cf. wi-

niarz, winny szynkarz, L.

SBcinfchlaud), m. (ber) burdziuk do wina braud)t

.Stasi c, foilft auch szawlok ober wór skórzany
do wina.

SBeinfdjleinmcr, m. (ber) winoarok, winoerca.
30 e i n f d) t öter, m. (ber) tragarz przy winie, winio-
staw, Stuff.; ci'. B. co wino wstawia do piwnicy.

SBctnfchulb, f. (bie) dug za wino.
SBeinftab f. äßeinpfahi.

SBeinftein, n. wejnszteju, Sßj., *wajszCyn, g. u,

winnik, lagier wina suchy, I,-; winny kamie,
flluff.; kamie winny, Tch.j beff. winian potau,
äßfl. bereinigter — preparowany wejnsztyn,
kremortartari.

SScinfteinfirnijj , m. winnospirytusowy pokost,
Techn.

SBeinfeinóf, n. olj winnokamienny, olejek z
winnego kamienia, Techn.

SBeinfteinrahm, m. (ber) kremortartari, winnoka-
mienna sól, »{uff.

SBeinftcinfal j, n. sól kamienia winnego, Techn.

SBeinftelnfaureö ©alj, n. podwinian kwany,
Techn.

äBeinfteiiifäure, f. (bie) kwas wajnsztynowy,
kwas winnokamienny.

SBeinfteuer, f. (bie) pobór ober podatek od wina,
co od wina.

SBeinftocf, m. (ber) winna macica.

SBeinfuppe, f. (bie) polewka z wina; cf. winna
polewka, Nic ni ci cf. B. and) zupa winna, bei»

beb gut, SBarfd).

SBeinträber, Pl., cf. B. SBeintriefter , wytoczyny
od wina, uski z winogron.

SBeintratibe, f. (bie) winogrono.
Sßeintrinfer, m. (ber) winopilca, winopijca, Stuff.»

L. *winopijas, winodój, winopój, g. oja, L.;

pijacy wino.
SDB e i n D e r f a

l
f dj c

r

, m. (ber) faszerz wina, fusze-
rów nik —

.

SBeiuberfälfdjur.g, f. (bie) fuszerowanie, faszo-
wanie wina.

SBeinbifirer, m. (ber) pisarz komorny do wina,
rewizor wina.

SBeinborratl), m. (ber) zapas wina.
SB e i U 11) Cl cl) 6, m. urodzaj winny, B.
äß ein je eher f. äBeinfäufer.

SBeinjehente, m. |bcr] dziesicina winniczna.
SBein jeichen, n. (bab) znak winny ob. winiarski,

gdzie wino przedaja,
f. SBeilltrailJ.

SB ein 3 oil, m. (ber) clo od wina.
SBeiS, adv. eig. roiffenb; einem etroaö roeiS machen,

b. I), ihn einer Unwahrheit Überreben, ihm etroaö auf»

l)eften, wmówi co w kogo, udawa co przed
kim, odurzy kogo, bajk komu przypi, —
przyklei, nakama komu, naga komu, za
nos wodzi kogo, okpi kogo. Sj. machen <Sie

bab einem anbem tueiö powiedz Pan t bajk ko-
mu inszemu.

SBeife, adj. mdry, roztropny. (?£. roeifc roerben

sta si mdrym; cf. zosta umdrzonym, (a);

cf. $r.= sßoln. zmadrzy si.
2) ber SBcife, in. Subst. mdrzec, g. drca.

SBetfe, f. (bie) bie zufällige 83efd)affenheit eincö 25inge6;

2) — , bie Slrt ju hanbeln unb ju toerfahren, bie

©eroohnljeit, Sitte, ksztat, g. u, sposób, g. u,

zwyczaj, g. aju, tryb, g. u; miara. ©$. 9)jeine

alt« Sebcnbmeife foli feine SSeräuberung erleiben tryb
dawny ycia mojego niebdzie w niczm odmie-
niony, Monitor.

3) — , bie SJcclobie, melodya, nota, *nuta.

(fi;, auf einerlei — na jeden ksztat i sposób,
na jedno kopyto. Sluf feine — tbnn adna miara
nie uczyni, na aden sposób tego nie uczyni.
Sluf eine ganj befonbere — w szczegulniejszy
sposób. Siad) feiner — leben y po swojemu,
na swój sposób, podug swojego trybu y.
9cach menfchlicher — po ludzku; cf. podug zdania
ludzkiego. Auf alle — na wszelkie sposoby,
wszelkim sposobem.

©leidjer — tyme ksztatem i sposobem. 3Me
Slrt unb — ksztat i sposób. Seine — gefällt

mir nicht jego sposób, — zwyczaj, — maniera
nie podoba mi siej cf. bie SSilbung ber adv.: Uli:

befonnener — niebacznie.

Scherjroeife sposobem artobliwym , artem,
przez art.

<£)aufcnrocifc gromadnie, kupami.
SBed)fclörocife na przemian, wzajemnie.
Stufenlocife stopniami.

Äreujiueife na krzy.
sBciailr>cife parami, po parze.

SBeifel, in. (ber) f. SBcifer, bie fflcutferbiene, maciora
(królowa roju) pszczó, matka pszczó.

SBcifcu, v. irr. a, Imperf. id)—, er roieö, Conj. bafj

id) — , er luiefe, Part. Praet. gemiefen, = jeigen,

ben Drt borfdjiciben, ii)0l)in man fid) tucnbeii foli,

unterrichten, belehren, pokaza, pokazywa, wska-
za. (Jr. au einen helfen 'wskaza ober odkaa
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do kogo, podpisa , adresowa. 2Ü1§ belli

«Öatlfe roeifen z domu wykaza, Avypedzic, odp-
dzi. SSon fid) roeifen odrzuci co, wymówi si
z czego. 3ured)t toeifen nauczy kogo. 6id)
roeifeu laffcn sucha, usucha (rady, prawdy).
3ur ®ered)tigfeit roeifen ku sprawiedliwoci przy-
wodzi. Ginem bie $bür roeifen drzwi komu po-
kaza, beffei" wyprosi kogo za drzwi. SSon fid)

roeifen odprawi kogo od siebie.

SBeifer, m. (ber) an ber llfjr, index, g. u, ska-
zówkaj 2) — , bie SRtttterbiene, maciora u pszczó,
matka —

.

SBeiSbeir, f. (bie) mdro, f. Sen Schein ber —
haben pozór ober ksztat mdroci mie.

2Bei8heit8biinfel, m. (ber) zarozumienie o m-
droci swojej.

SBeiSbeitSjabn, m. (ber) zb mdroci.
SSSeielid), adv. mdrze, roztropnie. Gr,. ©ein Se«

ben roeiSlid) anftellen ycie swoje roztropnie urz-
dzi, ywot swój mdrze sprawowa; roeiSlid)

roanbeln roztropnie postpowa; cf. bibl. mdrze
chodzi.

SBeifung, f. (bie) ber S3efehl, rozkaz, g. u, wska-
zanie; rr SkrroeiS, przestroga, burka, przy-
mówka.

3Bei9, adj. biay, a, e. Gj. roeifjeS Sftebl mka
jasna, (a).

2) baS SBeijje, n. biao.
<Sid) loeifj brennen oczyci si, usprawiedli-

wi si, uniewinni si. Gr,. Gr ijat fid) roeifj ge=

brannt, cf. rechtfertigen, przeszed przez czyciec;
ju teraz biay abd z czarnej wrony, L.j fid)

loeifj brennen wyszed jak wity, Krs. <S. 14S.

_SBeifj marben wybieli; roeifj loerben sta si
biaym, biele; Gj. DOS Äorn roirb roeifj yto
bieleje.

Die roeifje SBdfdje czysta bielizna, biaa —

;

lDeifjeS S3rot biay chleb, pszenny ob pszeniczny
chleb; roeifjer SBein wino biae. Da§ Sßeifje im
Sluge biaek w oku, ober biako w oku, biaek
oczny. 25a8 Sffieifje im Gi biako ober biaek w
jaju. Sdjroarj auf roeifj czarne na biaym, na
papierze pismo.

SBeiffagen, v. a. m. h. prorokowa; cf. wróy,
przepowiada, Bw.

SBeiffager, m. (ber) wieszczek, g. szczka, pro-
rok, g. a, przepowiadacz, SBj.

SBeiffagting, f. [bie] proroctwo, wróba.
Söeifjbacfer, m. (ber) buecznik, Ross.; piekarz
biaego chleba i cf. (a) 1826) kaacznik, Huff.,

Ober koacznik, $oln., ift erflärt burd) przedajcy
- buki, (a).

äöeifjbier, n. (ba8) piwo biae.
SBeijjbirfe, f. (bie) brzoza biaa (Sar. betula alba).

SBeifjbirne, f.. (bie) blansza (gruszka).

SOBeifjbrot, n. [ba8] biay chleb.

äöeifjbüdje, f. (bie) grab, g. u, f. ^agebüdje.

SBeifjbütfjen, adj. grabowy, a, e.

SBeifjborn, m. (ber) góg pospolity, Ki.;
f. .£>age=

bom, gemeiner; cf. bodak, L.
SBeifje, f. (bie) biao, f. 2) — , ba6 SSSeijje, biae,

g. ego. Da8 — im Sfuge biaek w oku; cf. B.
biako w oku; cf. DD. biako oka. $)a§ — im
Gi biaek w jaju. Da8 — in ber <Sd)eibe biae
na tarczy.

aSJeifjelfraur, n. f. f. Sttelilot, roeifjcr.

SBeifjen, v. a. bieli, pobieli, wybieli.
SBeißenburg Biaogród, g. u.

SBeifjer, m/(ber) ber Süucber, tynkarz ober pobie-
lacz, g. a.

2öeifjerj, n. [ba8l biay kruszec, biaokrusz.
aBeifjfid)te, f. (bie) sosna joda, Ki. (Sat. pinus

abies alba).

SBeiffieber, n. (ba8) bie S3leidbfud)t, blado e-
skiej pci, biaaczka.

SBeifjfifch, m. (ber) pocica, potka; cf. L. jelec,

g. lea, kle, kleniec, L., bielizna, L., allgemein:

biaa ryba.

SBeifjfiifjig biaonogi.
SBeifjgar, adj. wyprawiony od biaoskórnika, na
jerch wyprawny, B.

SBeifjgelb bialozóty.

SBeifjgerber, m. [ber] biaoskórnik, Techn., jer-

charz.

SBeifjgerberei
;

f. (bie) biaoskórnictwo, Techn.,
rzemioso biaoskornicze.

SBeifjgvau, adj. jasnosiwy, peniwy eig. febimm*

lid) unb grau.

SBeifjhaarig biaowosy.
SBeifjfobl, m. (ber) biaa kapusta, kapusta go-

wiasta.

SBeifjfram, m. (ber) pócienny kram, pociennica,
sklep pócienny, B.

äße i pro" mer, m. (ber) pociennik, g. a, kramarz
pótnem handlujcy.

SBeifjfraut, n., SBeifjfobl, m. kapusta biaa.
SBeifjlid), adj. biaawy, *biaasy.
SBeifjmetall, n. (ba8) biaokrusz.
SBeifjnafig hiaonosy.
SBei|nid)t, m. f. 9tid)t, roeifjer.

SBeifjpapbcl. f- f- Meebaum, roeifjer.

SBetfjfcbnabel, m. (ber) biaodziób, ptak z biaym
dziobem.

SBeifjfdjroanü, m. [ber] biaogon, pliszka z bia-

ym ogonem.
SBeifjfieben, n. (ba8) ober ber SBeifjfub, bielido do

bielenia starych sreber.

SBeijjroollig biaoweniasty, z bia wen.
SSeifjlcurj, f. [Die] ©olomonöflegef, babikrówka, L.;

f. S3ufd)fonballie.

SBeifjjeug, n. (ba8) bielizna.

SBeifung, f. (bie) ein S3efel)l unb Skrroeiä, rozkaz;
zlecenie; przestroga, napominek, napomnienie,
nauka, paternoster, burka.

SBeit, adj. in Söejug auf bie Gntfernung: daleki; auf
ben 9taum: obszerny, przestronny, szeroki;

2) -
, ad v. daleko.

Gj; bie Pforte ift roeit brama jest szeroka, prze-
stronna. SBeite gelber obszerne rozlegle pola.

Sie ^Regierung roeit entfernt bie Srupbcu jurücfäurufen,

fchirft folcbe bielmef)r rzd daleki od tego, aby
mia odwoa wojsko, posya je owszem, (a).

Sn bie roeite SBeit gehen pój w wiat, SBarfd).;

feiten na wiat.
SBeit abgelegen odlegy; roeit hergeholt z daleka

nacignity, Feliski; roeit unb breit daleko
do koa, w odlege strony; roeit roeg, rueit bon
hier, daleko ztd.

33on roeitem z daleka. S3ei weitem daleko.
<Sebr roeit borati8 fein daleko wyprzedzi, daleko
by przodkiem.
Sn fo roeit ile, pokd.

_
G8 ftebt nod) im roeiten

gelbe to jeszcze w dalekiem jest polu. SBeit atl3

ber8 daleko inaczej; roeit entlegen daleko odlegy.
(Sn) fo roeit tak daleko, tak dalece, do tyla.

3u roeit za daleko, zbyt daleko. 3 U meit ge=

hen nadto daleko posun si, — zaj, za da-
leko posuwa, daleko zapdza si, 3. S3, w
swych zdaniach, Dz. zdr.; cf. unosi si, P. K.
291. SBeit febbner daleko pikniejsza; cf. P. K.
361 i)at dobrze pikniejsza im altboln.

SBeit ber z daleka. Sticht roeit ber nie z daleka.

2) fig. nie wiele wart, a, o; niekonieczny, j. S3.

Pan mody niekoniecznej urody, Witwicki.
SBeiter f. befonb.

SBeitau8fel)enb daleko zasigajcy ober — za-
krawajcy, to w dalekiem jest poluj na daleko
(dugo) zanoszcy si, na dal idcy.

SBeite, f. (bie) daleko; odlego.
SBeite, n. iba8) daleko; ba8 SBeite fudhen ucieka

daleko, w nogi. Da8 geht in8 SBeite to na da-
leko si zanosi, nie wida koca tego.

SBeiten, ftcb/ v. rec. rozszerza si, rozciga si.
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Gr,. IDie Schuhe toeiten ficf) trzewiki rozchodz
si, rozejd sie, rozszerz; rozprzestrzeni sie.

äS f i ter, Comp. b. loeit dalszy etc.; adv. dale],

szerzej, obszerniej, wicej, Gj. weiter lefen da-
lej czyta. Unb fo roeiter (u. f. to.) i tam dalej

Ci t. d.). Ohne SBeüereö wprost, bez zachodu,
bez ceremonii.

SSeiterung, f. (bie) bie Folgerung, wniosek, Pi.

wnioski; rowodzenie, wyszczególnienie, dalsze
rozrónienie, B. f. SBcitlmiftigfcit korowody.

SBeithcrrfchenb obszerne panowanie majcy, sze-
rokowladny.

SBeitlciufig obfr roeitlduftig, adj. (NB. bie leijle

gorin ift jroar üblicher, Qllein Slbelung ucrltnrft fie aid

unrichtig), rozcigy, obszerny, rozwleky.
Gr. ein toeirlauftiger Skrluanbter daleki krewny.

Die Säume flehen fehr roeitiauftig drzewa stoj
bardzo rzadko. Gj. roeitiauftig reben obszernie
rozwlekle mówi. Gj, przeduybym si zby-
tecznie, gdybym wam wszystkie pikne czyny
Jezusa chcia opowiada, Marx.; Weitläufig fchreU

ben rozcige Ober rozwlekle pisa (o czem)S
2) wiksze odstpy robi w pisaniu (midzy
wierszami).

SBeüläuftigfeir, f. (bie) obszerno, rozcigo,
rozwleko; pi. SBeitlaufigfeiten korowody ; wy-
biegi, trudnoci, ambaras, zachód. Gr. Do-
wiadczenie nie wiele czasu i zachodu potrze-
buje, Bystrzycki.

SBeitfd)id)tig daleko si rozcigajcy; wiele o-

bejmujcy; 2) rozwleky.
äßeifchroeifig, adj. rozwleky; cf. dugomowny.
SBeitfcbroeifigfeit, f. (bie) rozwleko.
äßeitfehenb daleko widzcy, przenikliwy.
SBeiifid)tig z daleka lepiej jak zbliska widzcy;

f. fernfichtig, langfichtig.

9ßeitfJ)urig z szerok kolej (wóz), póltoraczny.

Süeijen, m. (ber) (.Sat. triticum) pszenica. Der
©laSroeijen pszenica szklana, L. ,§od)5unter —
wysokop6tra, L.; wysokopstrokata. 9otll)er —
wsaika, L. Den — flehten odwiewa, przewie-
wa pszenic, L. Der ©ommerloeijen pszenica
jara. Der äBinterrocijen pszenica ozima. Slrabi=

fd)er aocijen f. 3ofepf)óioei^cn. Gnglifdjer, romanifcher
— (Sat. triticum turgidum) pszenica angielska,

Ki. SJJolnifcher, loallachifchcr —
l', ©ommer. 2ur=

Üfcher — kukurudza.
(Sr,, pszenica zamoczona niezdatna do dalsze-

go spawu, doc. 1830.

äßeijenader , m. (ber) grunt pszeniczny, and) —
pszenny, Sßj. , cf. pszeniczysko, auch SBeijcn«

foppeln.

SBei^enbier, n. (ba8) piwo pszenne.
äßeijenbrot, n. (ba8) chleb pszenny.
SBcijenerute, t', (bie) niwo na pszenic, niwo

pszeniczne.

SBcijcnfelb, n. (ba8) pole pszeniczne.

8Bei jengraupe, f. (bie) pszenne krupy.
SBeijentleic, f (bie) otrby pszenne.
SBeijenlanb, n. (baö) grunt pszeniczny, ziemia

pszeniczna.

SBeijenmehl, n.(baS) mka pszenna.
Sßeld) ein, roaö für ein — co za; j. S). co za mina,

uroda, co za wdzik? Có to za oczki? L.

SBelcher, roelchc. Welches, Pron. który, która,

które: jaki, a, ie. Gr. Ich habe Steffel
1

, roollt i()r

loelchc? mam jabka chcecie wy niektóre, kilka

z nich? roaö für roeld)cö? co za? welcher unter bei*

ben? który z tych dwóch? roeldjc 2tngft! co za
strach, co za tskno!

äöclcfjcr Viii jaki, a, Ie.

äßelchcrgcftalt którym sposobem, jakim —

.

Welcherlei jaki, jakiego rodzaju. Gr,. auf Weldjcr«

lei Jeit ua jaki czas.

SS cl f, adj. zwidnialy. zwidy; '(lakoway; loelf

werben zwidn.

SBelfe, f. f. Srennfraut (Sat. verbascum thapsus);

2) f. igjeiDe (Sat. verbascum lyebnitis).

Sßelfen, v. n. in. f. widn.
äßelfen, n. (ba8) widnienie.
Sßeirbeit, f. (bie) zwido, zwidniao, flako-
wato.

3Be 11 bauin, in. (ber) bie aöelle, wa, g. u, waowe
drzewo.

aBeile, f. (bie) SOBoge ift eine grofje, lange SBede, wa,
g. u, bawan, g. u, *flukt, g. u, eig. bie glutbeil;

fala, eig. ber ©cefhirm. Gj. Rzuciwszy kamie
na wod spokojn, robi si zaraz na jej po-
wierzchni fale okrge, Osiski pag. 137; cf.

way, PI.; nawano.
2) — , ein um feine 9Id)fe beweglicher Gtilinber,

walec, g. Ica, cf. I., koowrót, g. a.

3) — , faszyna, wizka chrustu.

Gj. Die aBeilen ftlden nawanoci skraca, bibl.;

umierzy, uspokoi, uciszy bawany. Die
SBellen erregen fid) wznosz si bawany. Die
Stellen braufen hucz ober szumi nawanoci.
^>ier follen fich legen beine ftoljen aBellen, $iob 38, 11,

tu pooysz nadte way twoje, fig. tu duma
ober hardo twoja znajdzie odpór. SSon aBellen

geworfen Werben nawanociami miotanym by.
aBellen f. wällen, b. h. auffieben laffen, da Izawrze,
da zagotowa, gotowa a pocznie wrze, —
kipie.

aBellenformig, adj. bawanom wodnym podobny,
falisty, ober oud) wykowaty, wenistostrze-
piony, buchasly.

S03 cl l eng rab, n. (ba8) grób w bawanach.
SBellenlinie, f. (bie) linia wykowata (jak ba-
wany si tocz).

SBellenloÖ bez bawanów.
äBellenfchlag, m. (ber) bicie ober uderzenie ba-
wanów, fali; bieli, falorzut, Win.

S55 ci I enftu r a, m. (ber) spad fali.

aSellerroanb, f. (bie) ciana ze somy z glin u-

lepiona.

SBcllfamcn, m. f. ©efemfraut (Sat. sisymbrium
Sophia).

SB eis, m. (ber) sum, g. a. Der Seewelö spolnica,

L. (ryba).

SB

C

If d), adj. woski, a, ie.

9B elf che, in. (ber) Woch, g. a.

aBelfchlanb, Wochy, g. Woch.
Sßelt, f. (bie) wiat, g. a, voc. unb loc. wiecie;

bie überfinnlirhe — wiat nadzmyslowy, Szan.
Die 2Belt liegt im Slrgcn wiat we zoci wszy-
stek ley, Dmbr. 122; cf. wiat w zoci po-

grony. Die — ift burd) ©oiteö 3Bort fertig wor=

ben, bibl. wiat jest sprawiony sowem Boem.
Die berfehrte — przewrotny wiat. ©brid)W. je-e psy owi. Stuf bie — fommen na wiat
przyj. Gr hat auf ber ©ottc6 aBclt nichts au

lt)Uli, b. h,. gar llid)t8, wcale a wcale nic ua wie-
cie nie ma do czynienia.

3emanben iii bie anbere — fd)lcfen, b. I). ihn be8

Sebenö berauben, zgadzi kogo ze wiata, posa
(ober fehr hart transportowa) kogo na drugi
wiat. 3n alle — gehen pój w wiat, na kraj

wiata; cf. na bory na lasy.

Gr hat — b. i. gute Sebenoart on zna wiat, jest

to czowiek byway, zna si na wielkim wie-
cie. Gin Steife um bie — podró w koo wiata.
Sii6 an ber — Gnbe a do koczyn wiata ober

üblicher a na koniec wiata. 3n ber — w wie-
cie. Gö ift nid)tö oolllommen in bet — by nie

przygody, byby wiat jako gody.

3ur — bringen na wiat wyda. Unfere ©ad)c

ift auf bem heften SBegc bon ber — nasza sprawa
znajduje si na najlepszej drodze, jak tylko

by moe.
3n aller - (ift ein Slußbruer ber Skrlminberung)

unb fonad) brücft man ce im ^olnifdjen burd) baö

Gncliticon e ober przecie auö. Gr. )oa8 in aller
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2Bett fann er bagegen haben? có przecie takiego
moe on przeciw temu powiedzie, — mówi
Ober có u Pana Boga moe on przeciw temu
powiedzie?

Singe Don ber anbern — erzählen rzeczy z tam-
tego wiata powiada. Die SEBelr, bctS SBeltliche,

wiatowo.
SBeltadjfe, f. (bie) o wiata.
HÖ e I ta It, n. (ba3> cay ogrom wiata, Dowgird

;

ogól wiata; cf. wiat powszechny, nad) Snia-
decki; wszechwiat.

SBettalter, n (ba8) wiek wiata.
SBeltanfid)!, f. Cbie) uwaanie wiata.
Sßeltauge, n. (ba6) eine bilbliche Sarfteflung ©ofreS,

bie (Sonne, oko wiata, Bóg, soce (Cat. ocu-

ius mundi); cf. opatrzno, Wz., cf. wymalo-
wana — , Wz.

SBeübau, m.(ber) ba§ SBelgebaube, budowa wiata,
machina wiata, ukad wiata.

SBeltbegebenheit , f. (bie) zdarzenie wiatowe,
przypadki, wypadki na wiecie.

SBeltbeherrfchenb wiatem wadncy.
äßeltbefannt, adj.

f. roeltfunbig.

SBeltberühmt, adj. sawny ober syncy po ober

w caym wiecie, — zawoany; cf. na cay
wiat syncy, gony, synny.

SBeltbef chreiber, m. (ber) wiatopis, kosmograf.

SBeltbefchreibung, i- (bie) wiatopismo, kosmo-
grafia, wiatoprstwo, L.

äBeübratld), m. (ber) zwyczaj przyjty na wie-
cie, tryb tego wiata, — wiatowy.

äßeltbürger, m. (ber) obywatel wiata, kosmo-
polita.

äßeUbürnerthum, n. (ba§) kosmopolityzm.
SBellbame, f. (bie) dama wiatowa, do wielkiego
wiata naleca.

SBelterfahrung, f. (bie) dowiadczenie na wie-
cie, f. SBeltfenntnifj.

SBelterhalter, ra. (ber) zachowawca wiata.
SBelter oberer, m. (ber) pogromca wiata.
SBeltfriebe, m. (ber) pokój na caym wiecie.
Sßeltgebäube, n.

f.
SBeltbau, budowa wiata; cf.

L. wiat powszechny.
SBeltgegenb, f. (bie) strona wiata, kraj wiata.
SBeltgeifr, m. [bei] duch wiata, duch wiatowy.
äßeltgeiftliche, ni. [btv| ksidz wiecki.
SBeltgeiftlichfeit, f. (bie) duchowiestwo wie-

ckie, B.

Sßeügepränge, n. (ba§) blask — , zbytki wiata.
SBeltgericht, n. (ba6) sdny dzie, cf. straszny

sad, Rllff., cf. sad wiata.
SBettgefchidjte, f. (bie) dzieje wiata, historya

wiata) cf. — uniwersalna, powszechna.
SBeltgetümmel, n. (ba6) wrzawa wiata, zgiek
wiata.

SBelthanbet, m. [ber] handel caego wiata (na
caej ziemi).

SBelthänbel, PI. zatargi ober obroty wiatowe,
— wieckie; cf. B. dzieje wiatowe, czynno-
ci wiata.

SBeltherrfcher, m. (ber) pan wiata.
SBeltfjerrfchafr, f. (bie) panowanie nad caym
wiatem.

SBeltfavte, f. (bie) mapa wiata.
SBeltfenner, m. (ber) znawca wiata.
SGSeltf ennrnig , f. (bie) wiatoznawstwo, Wz.,
znajomo wiata.

SBeltfinb, n. (ba§) wiatownik, g. a, czowiek
wiatowy.

SBeltflug, adj. znajcy wiat, biegy, dowiad-
czony, polityk (wielkiego wiata).

äBeltflugrjeir, f.(bie) polityka, znajomo wiata;
mdro wiatowa.

SBeltförDer, m. (ber) ciao niebieskie.

SBeltfreig, m. (ber) ber Umfang ber ganjen ©elt
mit allen bap gehörigen .£>imme[8fövbern , okrg
wiata, ogó wiata. 2) ber Umfang ber Srbfugel,

roie SrbfreiS, okrg ziemi, cf. krace wiata,
Woronicz.

äßeltfuqei, f. (bie) kula wiata, 6fera, glob, g. u,'

kula ziemska ; cf. jabko Pastwa (ber 9}eid)8abfel).

SBeltfnnbe, f. (bie) znajomo wiata; kosmologia.
SBeltfunbig, adj. wszdzie po wiecie znajomy,
jawny, wiadomy. 2) znajcy wiat.

SBeltlauf, m. (ber) bieg wiata, tryb ober zwy-
czaj wiatowy.

6$. @o ift ber — tak bywa na wiecie, taki
jest tryb ober bieg wiata.

SBeltleben, n. (baS) ycie wiatowe.
Sßeltleute, PI. ludzie wiatowi, — na wielkim

wiecie.
SBeltlid), adj. wiecki; wiatowy. gj. roettliche

Süfte rozkosze wiatowe ober ponty — ; cf. bibl.

wieckie podliwoci; roelrlich gefimit wiatowo
mylcy, po wiecku mylcy.

SBeltlichfeü, t. (bie) wiecko; wiatowo..
SBeltliebe, f. (bie) wiatowo, mio wiata.
äßeltling, m. (ber) wiatownik, g. a.

SBeltluft, f. (bie) rozkosz wiatowa, podliwo
wiata, chu wiata.

SBeltmann, m. (ber) czowiek z wielkiego wia-
ta; cf. wiatowy, czowiek na wielkim wie-
cie urodzony', polityk; 2) — , wiatownik, f.

SBeltljng,

SBeltmännifd) wiatowy, polityczny; adv. po
wiatowemu.

SBeltmeer, n. (baß) ocean, g. u, *wiatomorze,
wielkie morze.

SBfltmenfcf), m. (ber) czowiek wiatowy, wia-
townik.

SSeltorbnung, f. (bie) urzdzenie wiata, porz-
dek w wiecie.

805 et tp ot, m. (ber) biegun wiata.
äöeltbriefter, m. [ber] ksidz wiecki, ehebem

laik, g. a.

SBeitregierung, f. (bie) rzdy wiata, rzdzenie
wiatem.

Sßeltfrhöbfer, m. (ber) stwórca wiata.
äBeltfrhöpfung, f. (bie) stworzenie wiata.
äßeltfeele, f. (bie) f. Sßettgeift, dusza wiata, duch
wiata.

SBeltfinii, m. (ber) myl wiatowa, sposób my-
lenia wiatowy.

Sßeüfitte, f. (bie) f. SBelrbvauch, obyczaj wiata,
zwyczaj wiatowy.

SBeltjtrid), m.(ber) strefa wiata, — ziemi, strona
wiata, B.

9B et tf; ftem, n.(ba§) ukadwiata, system wiata.
SB e (träfet, f. (bie) tablica wiat przedstawiajca,
mapa wiata.

SBelttheil, m. (ber) cze wiata.
SB et t ton, m. (ber) ton wiatowy, obyczaj —

.

äßeltumfegler, m. (ber) eglarz w okoo wiata.
SBeltuntergang, m. (ber) koniec wiata.
SSelturheber, m. (ber) stwórca wiata, dziaacz
wiata, sprawca wiata.

SBeltberbefferer, m. (ber) poprawiciel wiata.
SSeltroeife, m. (ber) filozof, mdrzec, g. drca.

SBeltroeiSfjeir, f. (bie) filozofia, mdro wiata.
SBem? komu?
äßen? kogo?
SB en be, m (ber) Serb, Sorab, g. a; Wenda.

SSenbifd) wendyjski, serbski.

SBenbe, f. (bie) nieberfächfifd), ein gelbmafj, roetdjed

einen halben SJcorgen ober fechejig SRutrjen hält, pewna
miara roli: pó morga, cze roli, (JO prtów
trzymajca; cf. gony, PI. eig. ein ©eroenbe.

SBenbecirfel, m. [ber| ber SBenbefreiö, zwrotnik; cf.

L. koa niebieskie odwrotne.
2Me Sonnemenbe, f. zwrotnik soca.

SBenbehalS, m. (ber) kretogów, g. a (ptak).

SJBenbefreiS, m. (ber) zwrotnik, g. a. (Er,. Wiatr
powszechny jest miedzy dwoma zwrotnikami,
Osiski unb Bystrzycki.
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äßenbelboum, m. (ber) nawój, koowrót; cf. B.
wa, g. u, walec, g. Ica (do windowania); cf.

dyszel u wiatraka.

35k n beibeere f. Slhibcere.

SBenbeltreb be, f. (bic) schody krcone ob. krte.
SBenben, v. reg. unb irr. a, Imperf. id) — , er

roenbete aud) roanbte, Conj. ba& id) — , cv roenbete,

Part. Pre gemenbet, aud) geroanbt, obraca, obró-

ci; zwróci, wywróci; nicowa, wykrci.
Gj. 2>en 2lcfer roenben, b. I). ifjn 3'irn 3ir>eiten SDiale

pflügen, rol ober *rol przewraca, po drugi raz

ora, przeora. Den ©raten am ©tiefte roenben

obraca piecze na ronie. <Da8 Schiff roenben

okrt obróci, zwróci, skierowa. <Der üffiinb

hat fid) geroenbet ober geroanbt wiatr przeskoczy,
wiatr si odwróci — , — obróci —. Daö ©lücf"

1)01 fid) getveubet szczcie si przemienio, od-
wrócio. Die Sache "hat fleh/ geroenbet, b. Ij. bie

Sadje geroinnt eine anbere ©eftait nastpia nowa
ober insza posta rzeczy, kolej — , chorgiewka
si obrócia, odwina, przeskoczya} cf. prze-
inaczyo si, zmieni si stan rzeczy.

gleift auf etroaö roenben wszelkiej pilnoci
przykada do czego. 25cn Surfen roenben ty
poda, tyem si obróci do kogo; da ty nie-

przyjacielowi.
©id) luohin roenben uda si dokd, ©id) jur

Stechten roenben uda si w praw, ©id) bon 3ie=

tnanben roenben ober rogroenben odwróci si od
kogo. Sein ^lerj 311 Semanben loenben, b. h. feine

Steigung auf ihn richten, skoni serce swoje do
kogo ober ku komu. ©id) ju einem roenben obró-
ci si do kogo.

©id) on Semanbcn roenben uda si do kogo.
Gr,. Sein <£>crj hat fid) oon mir getoanbt serce si
jego odemnie odwrócio. (Sr toetjj nid)t roohin er

fid) roenben foli niewie, dokd si ma obróci,
ueiec, uda. Gin Äleib roenben nicowa sukni.

Gtroaö jum 83eften roenben na dobre zwraca
ober tumaczy. Siel ©elb auf etroaö roenben o-y wiele pienidzy na co.

©eine 3 f it fluf'S ©tubiren roenben oy czas
swój na nauki.

Gin gcroonbter, b. h. erfahrener, gefdjicfter ffllann,

obrotny, zwinny, umiejtny, gracki czowiek.
©enxnbet obrócony, odwrócony, zwrócony.

SBenben, n. (bab) obrócenie, zwrócenie etc.

äßenbenabel, f. (bie) odwróciki, Pi. u szmu-
klerza, L.

üffienbebunft, m. (ber) punkt zwrotu.
SBenbefrhflmel, m. (ber) rycan, siodo,

f. Scnffdjdmel.

äöenbe fpinbel, f. (bie) waeczek z gak do ga-
dzenia szwów u rkawiczników.

SBenbefocf/ m. (ber) drewno do rozpinania rka-
wiczek; cf. waek stoczysty naksztat krgla
do rozpierania palców rkawicznych, Tr.

SBenbifd), adj. Serbski.

SBenbung, f. (bie) obrócenie, odwrócenie; obrót,
kierunek. Glne SBcnbung nehmen.

Gj. Interesa w Amiens wezm stanowicy
obrót. Gr,. Choroba Cesarza wzia niebezpie-
czny kierunek, (a), ©olch — nehVnen bie ©d)icf=

fole unb SJerónberungen ber SSolfcr no tm si
koku losy i odmiany narodów obracaj, (a)

Woronicz.
SBenbrourjel f. tfugenrourjcl.

äßeuig, adj. szczupy, niemnogi, nieliczny, nie-

wielki, may, rzadki, drobny; mao kto, mao
co, kilka.

"i) — , adv. mato, mao co, troch, troszk;
ein roenig trocha, nieco, odrobina, troszka.

Gj. Potomek uazych niewielu ein Sochfomme
ber roenigen Gnlronnenen, Nacz. Gj. locnlgc 8lU«

oren mao który z Autorów, (a). Gr. roenige

fonnten befahlen mato kto mögt zapaci; roenige

roerben betennen »wollen, baft it. mao kto przy-
zna si lubi, e etc, S. P.; tpcnigc fiub, bencn

baß ©lüdf treu blieb readki si w szczciu sta-

tecznie osiedzia, Krs. 1, 7. G8 ift roenigen be»

fonnt mato komu znajomo, (a). Gr hat ihm nicht

roenige ©efdfligfeiten erroiefen nie mae (cf. qj>r.»$o(n.

niemalskie) mu uczyni przysugi. SJit roenigen

SBorten niewiel sowy, krótkiemi sowy, mao
mówic. 3n roenigen Jagen w kilku dniach, po
niewielu dni, w maym czasie. 9)iit roenigem 311=

frieben fein na matem aud) roohl na mole prze-
stawa. Gj;. kto na matem przestaje, niczego
mu niedostaje, Grn. .fjanbb. 2)oö roenige, roa8 id)

Ijflbe t odrobink, któr mam, t chudob, bie-

dot, to malestwo, które mam. G8 ift roenig

boran gelegen mao na tm zaley, mniejsza o to.

Gin roenig erjürnt troch rozgniewany. Su foc*

nigem getreu fein w malern ober w malestwie ob.

w male by wiernym. Siefet SKath half i[)Ul tlid)t

loeilig ta rada niemao mu pomoga; cf. Twar-
dowski: niepomni u si Ksi tak wczesn
wspar rad. £)oö roirb ihm roenig helfen mao
mu to pomoe, pomoe mu tyle jak umar-
emu kadzido, ajiit roenigen ©roten fbeifen kil-

korgiem chleba nakarmie tysice ludzi, 0UÖ
einem ©ebetbudje.

Gr. roegen bcö roentgen fflegenö it. z powodu ma-
oci deszczu spadego i nadzwyczajnych susz
zrzóda po czci wyschy, (a). Gin locniger

©enufj bon ©etränfen szczupe napojów uy-
cie, DD.

SBenig l)oben troche mie czego; Irenie: ©ebulb
haben mao mie cierpliwoci. Gr fonu ein loenig

otein troszeczk umie po acinie. Sretet ein

loenig auf bie Seite ustpcie troch na stron.
Gin roenig 31t biel troch za wiele. Sch berlongc

eben fo roenig ben 8ieid)thnm olö bie Slrmuth tak
malo sobie ycz bogactwa jak ubóstwa, beffer

roohl równie tego i tamtego sobie nie ycz.
Gr ift fo roenig geijig, baj) er bielmehr jc. on tak
mao skpy, e raczej ober e wicej, e bar-
dziej ober e i owszem etc., ober on lak daleki
od skpstwa, e raczej etc. Gö fehlte roenig, taft

er ben .£>alö gebrochen hätte mao co nieztama
karku, mao brakowao, toby by zama kark,
bez maa karku nie skrci.
So roenig id) ihn liebe, lnujj id) if)tu bod) ©eren>

tigfeit roiber führen (offen jak kolwiek go nie ko-
cham, musz mu przecie odda sprawiedliwo.

SBenige, n. (büö) trocha, troszka, odrobina, ma-
lestwo.

Gj. <Du follteft biefe SBenigcn nid)t ernähren Fon*

netl? a tyby nie mia lej trochy (ludzi) poy-
wi, Dam br. 174.

Um ein äßenigeö troch, nieco, odrobink.
SB en ig er, Com par. mniejszy, a, e;

2) — , adv. mniej.

Gr. ffliit roeniger glcijj olö ©lüct z mniejsz pil-

noci jak (ni) szczciem. Gr. locniger fonntc

id) il)in nid)t geben mniej mu da niemogtem. 3!n

locniger 0I6 biet Jagen, b. h. in nid)t bollen brei %a--

gen, w mniej ni trzech dniach, nie spetna we
3 dniach, rychlj . Drei Sholcr roeniger blcr

©rofd)CU trzy talary bez trzech groszy. 3ie roe=

nigerid) il)n leiben tam, befto mehr fd)meid)clt er

mir im mniej go cierpie mog, tern bardziej,

tm wicej on mi pochlebia. 3d) ronntc faum ben

Dfcn unb alfo nod) biel locniger bie SBinfcj f)intcr

bcmfelben fcljcn ledwo com móg piec widzie,
wic tm mniej kty ze nim.

Gr. ÜHichtÖ befto locniger pomimo tego, aud) po-
mimo to, jednake, wszelako, niemniej.

SBcnigFcit, f. (bie) trocha, mao, malestwo,
troszeczka.

Sllcinc — ja skromnie mówic; cf. moja ma-
leko, moja lichota, moja chudoba, moja li-

cha osoba.

SBcnigftc, adj. najmniejszy, a, e. Gr. bflö roäre

nod) boö toenigfte, baß it. o losie zdradliwy;



SßeittafteitS — SÖevfcett. 911 Söcrfcen.

mniejsza,
re pastwa, trony berta skruszy;

bdziesz tak miaym, eby kapiur ruszy?,
Krasicki.

äBenigftenS, gum tucnigften, adv. przynajmniej,
aby. (Sr. 3d) f>abe am menigften baran gcbad)t naj-

mniej o tern niemylalem.
SBenn, adv. unb conj. kiedy, jeli, gdyby.

6r. menn id) auch nichts hatte unb hätte mir ein

gureS ©emiffen by mi tez nic nie mie, a mie
tylko sumnienie dobre, Dambr. 190. 6j;. 68
bleibt allenthalben ein SBetin bod) gu münfchen übrig

unb menn bas Slber nicht märe, fo bliebe atleS unber»

fehlt, gdyby nie ale, laoby wszystko w cale,

6rn. .fjanbb.,- cf. (gdy) by nie (byy) przygody,
byby wiat jako gody, Dambr. 256; niemasz
adnej pod socem rzeczy bez pochyby, gdzie-
by miejsca niemiao nieuchronne gdyby. §118

fpemi jak gdyby.
äßenn auch, roenn fchon, roenn gleid) chocia, lu-

bo, acz, aczkolwiek. 66 fet roenn e8 molle niech

sobie bdzie, kiedy chce, bd tedy albo ow-
dy; roenn nur, roenn anberS gdyby tylko, byle.

SB en gel, m. Wacaw, g. a; 2) — , ber ©übe im
Äartenfbiel, kinal, ninik; cf. wecel, SBarfd).

SSer, ein Pron. g. roeffen, kto, g. kogo, jebod) fetjt

man im sßoln. bafür ba8 abjeftioifdje czyj, czyja,

czyje, g. 83 roeffen ^>ati§ ift ba8? czyje to dom?
unb nid)t kogó to dom, cf. kto, który, co; mer
ba? kto idzie? kto tam? erftereß brauchen bie boi»

nifchen Scfrilbroacheu.

SBer roeifj? kto wie? ober co wiedzie? mer ift

bie grau? có to za dama? có to za kobieta?

roer finb biefe ta
1

^ ci tam có to za jedni? 3 a=

d)ana 1, 9 co *zacz s ci i roer e8 dud) fei kto-

kolwiek bd; mer Dhren bat gu hören, ber höre

kto ma uszy ku suchaniu, niechaj sucha; iUnttl).

11, 15; gebt e6 mein ihr mollt dajcie komu chcecie.

SBerbegelb, n. (ba8) zadatek na zacig, — na
zawerbunek; cf. zacigowe ob. werbowe, g. ego.

SB erben, v. irr. a. m. I)., Prs. id) merbe, tin roirbft,

er roirbt, Imperf id) — , er marb, Conj. bafj id) —

,

er toärbe, Imper. mirb, Part. Prt. geroorben, = um
etroaS treiben, etma8 gu erhalten fud)en, stara sie

o co, ubiega si o co, zabiegi czyni, usio-
wa o co, konkurowa, zaleca si.

6j;. um eine Jungfrau merben stara si o pann,
ubiega si, konkurowa o pann.

2) — , v. a. ©olbaten, Srtibben merben, zaciga
onierzy, aud) werbowa — , bra rekruta,

Grodzicki.
Sßerben, n. (ba6) staranie si o co, ubieganie si,
konkurencya. 2) — , werbowanie.

SBerbeblatj, m. (ber) miejsce werbunku, werbo-
wisko, werbownia.

SBerber, m. (ber) werbownik, zacigacz; cf. B.

werber, g. a.

SSerbung, f. (bie) autorament, g. u, zacig wojska,

werbunek, g. —ftku.

SBerben, v. irr. n. m. f., Prs. id) roerbe, bu roirft,

er mirb, Imperf. id) — , er rourbe aud) marb, Conj.

bafj id)
—

"", er mürbe, Imper. merbe, Part. Prt. ge*

roorben, zosta; cf. staj si, Fut. stan si,
sta si, obróci si w co, czyni si, aud) bat

mam biroeilen bie Sebetitung be8 Fut. merben. (Sr.

bergebenö mirb man bon ihm ein gutes SBort erroar*

ten próno si kto od niego dobrego sowa
spodziewa ma, Dmbr. 6ben fo mirb aud) stan
befonberS im ^r.^oln. unb 9uff. jur Umfchreibung

be8 guturi gebraucht; 6f. stan szuka id) merbe

fudjen. 3d) merbe lieben kocha bd; geliebt mer*

ben by kochanym. SIu8 Äinbern merben Seute z
dzieci staj si ludzie, dzieci wyrastaj na
ludzi.

NB. mirb, 3te Jkrf. Präsentis, läfjt ber jole
biemeilen meg, alfo ettibtice. 6r. roenn mirb J. er=

mattet? A niemonaby te wiedzie (fagt

Wszebor in Pojata) kiedy spodziewany Ja-

gieo z wyprawy? >§ier feljtt jest ob. bdzie,
mirb alfo ellibtifd) barunter berftanben.

6;c. £>a8 ®elb ift mir geroorben pienidze doszy
mi. 66 roirb nid)t8 au§ ber <Bad)t nie przyjdzie
ta sprawa ober rzecz do skutku. (Solbat merben
przysta do onierzy.
_8Ba8 mürbe mi6 ben SDoftoren merben w coby
si Doktorowie obrócili; cóby si stao z
Doktorów ober z Doktorami?
2)em ©eneral SÜ. mürbe ein jferb unter bem Seibe

erfdjoffen Jenera N. mia konia zabitego pod
sob, (a); uczniowie mieli dawane sobie pier-
wsze pocztki jzyka Polskiego, (a).

(Sr- rourbe gu einem ber berühmteren 2Crtiflerifteu

wyszed na jednego z najsawniejszych Arty-
lerzystów.

(Sin $aar merben bdzie z nich para. 6troa8
merben wyj na co. 6£. wyjdziecie pewno na
otrów, P. Jan.
Slmtmonn merben wykierowa si na Amtmana;

ma8 mirb barauS merben? có z tego bdzie? ob.

có z tego wyronie? ober aitbolll. có z tego
urocie?

(Sj. ©ans SHofomien rctirbe ein Staub be8 geuerS
unb ®d)merte8 cae Mazowsze poszo na up
ognia i miecza, FW.; cf. pój w odrzucenie
berroorfen merben, T. a Kem pis.

©8 ift äftobe geroorben w mod weszo. 3ur
(Srbe merben w ziemi si obróci; ma8 ba8 für

ein fdjoneS äRäbchen geroorben ift jakie si to prze-
liczne dziewcz uczynio, Trbecki; cf. z
niej stao, zrobio.

Dft mirb merben burd) biePrap. roz auSgebrücft,

g. S3, trage merben rozleni si.
6j. roa8 mirb enblid) au8 bir merben? có nako-

niec z ciebie bdzie? 2Du roirft ein anberer SJtanu

merben odmienisz si w inszego ma, 1. ©om.
10, ü. (Sr mirb mir fefjr jur Saft ten czowiek
jest mi wielkim ciarem i cf. koci mi sta w
gardle märe gu hart." 2)a6 6i6 mirb gu SBaffer lód
staje si wod; cf. obraca si w wod, taje.

SBie mirb e8 mit mir merben? ja"ke si zemn
obróci? ober stanie? 68 mufj anberS merben to

tak zosta nie moe, musi by inaczej ober
musi si to odmieni, musi si to sta inaczej.
3Me ©ad)e mirb immer arger, fdjlimmer ta rzecz
coraz gorsz si staje ob. coraz sie pogorsz.

©rofjtr merben podrasta, wikszym si sta.
kleiner merben mniejsze, mniejszym si sta,

zmniejsza si, male.
Slvm merben zuboe, ubogim si sta, podupa.
Seid) merben zbogatnie, bogatym si sta,

majtek zrobi.
Äranf merben zachorowa aud) sta si cho-

rym, äßarfd).

©efnnb merben ozdrowie.
3ornig merben rozgniewa si, sta si zym

ober markotnym.
Ohnmächtig merben omdle, omdlewa.
Suftig merben wesoym si sta, rozochoci si.
<3d)manger merben brzemienn si sta, zaj,

zaj w ciy.
S3Iafj merben zbiednie, sta si bladym.
Stoth, merben zaczerwieni si, zarumieni si.
6inem feinb merben sta si czyim nieprzyja-

cielem. 6inem gut merben sta si dobrym, as-
kawym na kogo, polubi kogo. 68 mirb nod)

alieS gut merben bdzie (o wszystko dobrze.

finer ©ad)e geroifj merben, b. b,. ftd) babon überjeu*

gen, pewnym by rzeczy jakiej, przekona si
o jakiej rzeczy. 6inem untreu merben przenie-
wierzy si komu, sta si niewiernym. 6r
mirb mir fluroiber staje mi si przykrym, obrzyd
mi, obmierz mi. 68 mirb ein fßferb mid) unb
bid) fdjroerlid) tragen trudno ma jeden ko znie
i mnie i ciebie, Orl. 25.

68 ift roafjr geroorben sprawdzio si.
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Die ©ache ifl mir ju Jfjeil geroorben, b. b- id)

habe fie erhalten dostaa mi si ta rzecz. 6ine6

Dinge6 anfichtig roerben , e6 gcróahr roerben zoczy
ober postrzedz jak rzecz.

6troa6 inne Werben uczu co, pomiarkowa co,

dostrzedz co.

Die 3tit Wirb mir lang, czas mi zbyt dugi; cf.

tesknie; cf. Sßr.=^$oln. kuczno mi; nudno mi,

nudz si.
diner <Sacf)e loS roerben pozby si czego, gis

ner ©athe habhaft roerben naby ober dosta cze-

go, ztapa co.

3d) fann barau6 nidit flag roerben ja z tego nie

mog by mdrym, rozumnym Ober niemog si,

z tego zmdrzy. 6r Uifjt e8 fid) faurr roerben

on lo musi gorzko ober krwawo zarabia, wiel-

kiej sobie zad.ije pracy, z cikoci mu to

przychodzi.
(58 roirb leid)t z atwoci przychodzi; cf. fig.

jak chleb z masem. 66 roirb mir fdirocr z tru-

dnoci, z cikoci mi to przychodzi. 68
roirb mir Übel le mi, niedobrze mi, mgo mi,

mdoci mi bior. 66 roirb mir beffer lepiej mi
troszeczk." (56 roirb fcblimmcr mit bem Äranfen

pogorsz si z chorym. 68 roirb bcffcr mit bem
Äranfen polepsza si z chorym. 66 roirb mir

aiiflft tmb bange strach i tesknoci mi bior.

SSaS roirb mir nun bafür? có mi za to ober z

tego bdzie? 6uer Sohn foli cud) roerben zapata
wasza was nie minie, wam bdzie, ma by,
wam nie zginie.

68 roirb Äricg roerben bdzie wojna; cf. fdier^

roeife pu kawka.
68 roirb Sag dnieje, wita. 68 roirb halb ©om*

mer roerben wnet bdzie lato. Daju fann 8tatf)

terben bdzie na to sposób, ©ott fprad): C8

roerbe 8id)t unb e6 ttarb Sid)t Bóg rzek: niech

bdzie wiato i staa si wiato.
3d) roerbe fommen ja przyjd.
SDcorgen roirb Die ©ache borgenommen roerben ju-

tro bdzie sprawa ta przed si wzita. SBenil

id) iljii roerbe geloht haben, fo roirb er läd)eln kiedy
go pochwal, umiechnie si.

3d) roüröe e8 glauben, roetm er mich nid)t fo oft

belogen hätte wierzybym temu, gdyby mi tak

czsto nie by olga. Du roirf c6 ihm bod) nid)t

gefagt hoben wszake mu tego niepowiedzia.

SBer roirb bod) nad) allem fragen któ si bdzie
o ober za wszystkiem wypytywa} cf. fig tur-

bowa; e6 roarb gefagt byo powiedziano, powia-
dano.

SBerbeilb majcy by, stajcy si. Die toglidj

befd)roerlid)er roerbenben Unruhen niespokojnoci,
— rozruchy codzie coraz gorszemi si sta-

jce.
©eroorben feienb zostawszy, stawszy si @e=

roorbeu fein (Sat. factum esse) sta si, niby
zostaw8zym by. 6r foli prebiger geroorben fein

mia si sta kaznodziej, powiadaj, e ,si

sta ober e zosta kaznodziej. ,

SBcrben, n. (ba6) stanie si.

SBerber, m. uawa, ober PI. uawy, g. uaw
kpa.

XBerfen, v. irr. a. m. {)., Prs. id) roeife, bu roirfft,

er rolrft, Imperf. id) — , er roarf, Conj. bafj id) -,
er roürfe, Imper. roirf, Part. Praet. geroorfen, rzu-

ci, rzuca, cisn, ciska, 6zmerga, k}kcufj.=

polu. unb SJarfd). 3" SBoben — rzuci, powali
o ziemi.

65. 3e'manben in6 ©cfängnijj — wrzuci ober

wtrci kogo do wizienia. Die 2ru|)ben haben

fid) in bie fteftiing geroorfen onierze wrzucili si,
schronili si do fortecy.

6incn SDanlel über fid) roerfen paszcz na siebie

zarzuci.
©id) bor 3emanbcn auf bie Änie, fid) ihm ju gö»

fjen roerfen rzuci sie ober upa przed kim na
kolana, do nóg upa komu.

©id) einem in bie tfrme roerfen rzuci si w
czyje rce, odda si w czyje rce, rzuci si
komu na ono, fig. szuka u kogo obrony, pro-

tekcyi. 6troaó auf 3Emanbcn roerfen woy co
na kogo. Die ©d)tilb auf 3emanben roerben rzu-
ca ober zwala, skada win na kogo, spy-
cha win na kogo.

Sltle ©orgen auf ben .jjierrn roerfen wszystko sta-

ranie wrzuci na Pana.
Die Slafe in bie ,£)öhe roerfen nos do góry za-

drze. 6ineu Slid auf 3emanben roerfen rzuci
okiem na kogo. ,£>afj auf 3emanben roerfen rzu-
ci nienawi and) powzi na kogo niena-
wi ober zo. 3n6 SBaffer roerfen w wod
wrzuci. ÄleiDer bon fid) roerfen zrzuci suknie

z siebie 3n6 §euer roerfen w ogie wrzuci.
ffleit ©d)imbfroorteu urn fid) roerfen rzuca ober mio-
ta and) pluska zelywemi sowy, aud) chlu-

sta — — , aja, beszta kogo, u araliia zely-
wemi sowy. Da8 STcij in8 äöaffcr roerfen zapu-
ci sie w wod. 6inem ein Sod) in ben Äobf
roerfen (rzuceniem) wybi komu dziur w go-
wie.

ffiomben roerfen rzuca bomby, bombardowa.
2Me Sloantgarbe in ben glufj roerfen przedni stra
napdzi do rzeki, (a).

Da8 S006 über etroaö roerfen los o co rzuca,
losowa. Die meiften Sltigen roerfen oczek rzuci
najwicej.
3unge roerfen rodzi mode; bon ©crjafen, 3^ s

gen, Äaljcn, <£>afen ic. okoci si; eon -ftunben,

äBölfen it. oszczeni si; bon SJJferben ozrzebi
si; bon Äühen ocieli si.

©id) roerfen rzuca si, dsa si;— bon 33ret=

tern zukosi si, skosi si, krzywie, spacza
si, paczy si, pry si na bok. 6r. db
— wada jego, e si krzywi z czasem i wy-
pra, Switkowski; kto z mokrego drzewa
budowa kae, ten bdzie widzia cae ciany
prce si i wyginajce w budynkach swoich,
idem.

Söerft, n. (bnö) stanowisko, warsztat okrtowy;
2) — , bei ben äöebeni: ber §(ufäug, bie Äette o-
snowa.

Sßcrfte, f. (bie) iwa szerokolicia, Hgn. ((Sat.

salix acuminata).

©rofje — f. .£>ohiroeibe: fleine — f. ©albeiroeibe.

Sßerftrocibe f. SEßcrfte.

SOßerg ober 3Serf, n. (ba6) bon g(arl)S , zgrzebie,
PI.; ober zgrzebi (paezesi ba6 feinfte Sßerg, eig.

.fteebe ober ^eibe), kaki, Techn.; ci', grobes —
pakuy. Sßon — gemad)t zgrzebiany, zgrzebny.

Sßert, n. (baö) dzieo, sprawa, uczynek, czyn,
czynno, robola; utwór, budowisko, fabryka,

Bohusz, ©lite Söerfe dobre czyny, czyny do-
broczynne, (a); 6r. powie o wyprawie Igora,

jedyny dla nas w swoim rodzaju utwór, L>
im Gr.

6r. 3d) bin ein — beiner .£)änbe jestem czyn
rk twoich, J. Kchn.

SDBerfe ber Siebe gegen bie leibenbe 9Jcenfd)[jeit 11-

czynki miosierne dla cierpicej ludzkoci, (a);

6r. ukad caego pisma, urzdzenie i rozró-
nienie liter jest zupenie jego wasnym utwo-
rem, Orz. bia.
3n8 — rid)ten do skutku przywie co. 6iu

gilteS — fliften dobry ober pikny czyn zdziaa,
zrobi, uczyni co na chwa Bo. 6$. Bóg
wiatem jako swym utworem wadnie i kieru-

je, (a) Woronicz; cf. 6r. o przymiotach pi-
knych utworów sztuki, (a).

Äraficfi'6 SOSerfc dziea Krasickiego. Dfl8— einer

Uhr werk zegarka.
583 er fb auf, f. (bie) awka warsztatowa,
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SBerfbrett, n. [ba8] krawalnica (szewca, ryma-
rza).

2Berfchen, n. (ba6) dzieko.
SBerteltag, SBerftag, m. (ber) dzie powszedni,
— robotny.

SBerfen, adj. zgrzebny, z pakulów.
SBerfhauS, n.(ba8) fo tpic StrbeitebauS, eine glimpfliche

83enennung be8 3utf)tfKiuft8 dom poprawy, dom
roboczy, cuchtauz, g. u. 2) fabryka.

SBerfh eilig, adj. pozornie witobliwy, wity
dla oka.

SBerfheiligfeit, f. (bie) witobliwo pozorna.

SBerfhoIj, n. (ba6) drzewo do wyrobu.
SBerfleute, PI. rzemielnicy, robotnicy.

SGBerfmeifter, m. [ber] werkmistrz, (a); majster
robotników, B.j cf. sprawca ober dozorca fa-

bryki, 2) — , starszy czeladnik; cf. *prowizor
bei ben Schuhmachern unb ©chneibern, eigentlich bei

ben Slbotfjefern. Gr. roie ber— fo ift bag SBerf ja-

ki majster ober rzemielnik, taka i robota; ja-
ki sprawca taka tez i sprawa.

SBerfmeffer, n. (ba8) gnyp, nó do wykrawania
roboty szewekiej.

3Berffd)Uh, m. (ber) stopa zwyczajna.
Sßerfftätte, f. (bie) —ftatt, warsztat, *dzialalnia,

Stasic (a); cf. robotnia; pracownia, (a), eig.

Saboratorium. 2)ie — be8 ©olbarbeiterS zotarnia,
zotniczy warsztat, L.

SBerfftein, m. (ber) ba8 SBerfftücr' kamie ciosowy,
cios.

SBerfftellig, adj. uskuteczniony; — machen usku-
teczni, do skutku przywie.

SBerfftube, f. (bie) izba warsztatowa.
SBerfftficf, n. (ba8) ciosowy kamie, kamie kwa-

dratowy.
SB er f tag, m. (ber) dzie powszedni, dzie robo-

czy, auch dzie robotny.
SBerfthättg, czynny: czynem dowiedziony.
SBerftifd), m. (ber) stó warsztatowy.
3Berfjeug/ n. (ba8) narzdzie, insrument, organ,
*czynido.

SBermutf), m. (ber) pioun, g. u, f. SSauernroermuih .

SBälfcher, römifefter —
f. S3eifufj, römifcher._ ©prid)»

roort Do garci piounu na zepsowanio beczki
napoju. Gr. Jest to kielich piounu (2Bermutf)8 5

tranf) który w srogiej doli, nie ze smakiem,
lecz przyj musz poniewoli, Trbecki. 3Ba8

bon — ift piounowy, a, e; mit — gemifci}t, pio-

unkowy.
SBermutbroein, m. wino piounkowe.
SBerfte, f. [bie] wiorsta = siódma cz mili.

SBerth, adj. (comp, mehr roerth, superi. am meiften

roertf)) wart, a. o. wartujcy; godzien ober go-
dny, a, e.

2) — , (comp, roertbere, superi. roerthefte) drogi,

szacowny, miy.
Gr. GtroaS roertf) fein godnym by czego, wart

czego. GtroaS roerth fjalten szacowa co wielce,

powaa. 35a§ ift roohl ber SRuhe roerth to warto
jest starania takiego, to si opaci pracy. G8
ift nicht ber Siebe roerth maa rzecz, fraszka, ba-

gatela nie warta wspomnienia. 68 ift ader Ghren

roertf) to wiele znaczy, ju to wiele warto,
pikny zarobek, do dobrze, to wielka, wana,
znaczna rzecz, mona powinszowa, opaci si
pracy etc. Gr. okrt z cukrem i kaw 150000
franków wartujcy, (a); adunek milion liwrów
wartujcy, (a),

SBerth, m. (ber) warto, cena, walor, szacunek,
godno; Gr. nieby nic dunym z szacunku
domu, 8t©.; cf. dank; cf. ilo.

Gj. 3" bodem 9Bertf>e noty bankowe w zupe-
nej swojej iloci za kruszcow monet mog
by wymienione, (a). Gr fefcte auf feine greunb*

fd)aft mefyr — on sobie przyja jego wyej
ceni, droej sobie kad przyja jego, Tward.
Mrongoyius, Deutsch -Polu. Wörterbuch, L 2. Lief.

Gj. To dobrodziejstwo dank traci (berliert belt

SBerth) którego dugo czekaj, Górnicki.
äBerth auf etroa§ legen, fe^en," ob. einer ©ache —

beilegen przywizywa cen do czego, (wysoko)
ceni.

35er Stfominalroerth nominalna ilo, (a)j nomi-
nalna warto, (a), auch imienna, SBj. Gj. na-
bray te skarby w rku jego nowej ceny,
D m och.

3Berth gefehlt szacowny, szanowny.
SQ3ertf;f)ultung, i. (bie) szanowanie, szacowa-

nie.

3Berthlo8 bez ceny, bez wartoci, bahy.
SBerthlofigfeit, f. (bie) baho, nikczemno.
äBerthfchatjung, f.i?(bie) powaanie, uszanowanie,

szacunek, g. — nku.
äBefen, n (ba8) istota, istno, *samo, trej

G£. Na tern wic rymotworskij caa tre ro-
boty, By wysokim bez pychy, miym bez pro-
stoty, Dmoch. ©. 11.

3m Saufformular jroirb ba8 3Befen be8 Seufel«

pospolitowanie genannt. Gj. ©ein unbefangenes
SBefen bezpieczne czynienie, Poj ta. Cf. za-
wód, j. S3, zawód leny ba8 gorftroefen. Da8
Ärieggroefen sprawa wojenna, L. im Gr.; cf. B.
stan, maniera ober PI. maniery; usposobienie
wzicie si; cf. natura, umys, serce, dusza,
jestestwo.

35a8 höehfte SSSefen najwysza istota,— istno?
cf. obyczaje; cf. sposób, sprawa. Gin irbifcheS

— ziemsko.
©leichen 2Befen8 jednobytny, 33ohm. SSibel. Go.

3oh. 1. Który jest z ojcem jednobytny, jed-
naki.

©ottlofeS SBefen niezbono. S36fe8 — ze
sprawy, za robótka; cf. eine Äranrfjeit wielka
choroba, kaduk, B.

©ejroungeneS — wymuszono, (a). ITngejtoun*

geneS — naiwno, niewymuszono, natural-

no, jak od niechcenia.

Gj. ba6 — biefer SBelt bergefjet przemija ksztat
tego wiata.

©ich bon feinem — befehren odwróci si od
drogi swojej.

Gin unfichlbareS — istno niewidzialna; cf.

rzeczy niewidzialne. UnbergdnglicheS — niemier-
telno. ©ottfeligeS — pobono, herrliches —
zacno. SBerberblicfjeS — skaza SieblicheS —
mie sposoby; j. S3, handel prowadzisz sposo-
bami miemi, ludzkiemi, ujmujcemi sobie wszy-
stkich za serca, Teatr.

33iel. SBefen bon etroaS machen b. i. biel/ Aufhebens

machen wiele o czem mówi, wychwala co.

9cid)t biel SBeftnS machen bez ceremonii co czy-
ni, nie wiele ceremonii ober nie wiele koro-
wodów czyni. ©a8 gemeine — rzeczpospolita,

ogó.
SBefenbeit, f. [bie] istno.
SBefenlehre, f. (bie) ontologia, nauka o istotach.

SBefenlo, bezistotny, próny.
SBefenttid), adj. istotny, essencyonalny. 2>a6

2Befentliche istotno. S3r. Stocf) ift jnichtS toefent»

licheS gefchehen jeszcze si nic nie stao essen-
cyonalnego, cf. istotnego ober wanego.

3Be8be, f. (bie) osa; cf. trzmiel, g. a, cf. giesj

cf. k.=*J5oln. ótak, eine Slrt babon.

SBeSbenneft, n. (baß) gniazdo os, gniazdo osie,

toare jroeibeutig.

fffiefj ober roeffen czyj, czyja, czyje, feiten kogo.

Gr,. roeffen ©ohn ift er? czyime on jest synem?
czyje to syn?

SSBefjroegen? roefjfjalb? dla czego? czemu? cf. alt*

poin. *przecz?

SBeft, m. (ber) ober ber SBeftroinb wiatr zachodni;

2) — , f. SBeften zachodni.

SBefte, f. (bie) kamizelka, *westka, brulac, %x.=

$oIn.
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Sßeften. m. (ber) zachód, g. u,

SBeflerhemb, n. ( baö ) Laß Sauföemb eines ÄhibeS,

'chrzesnak, g. a. chrzesua sukienka, — ko-

szulka.

2Beftfrie6Ianb, n. zachodnia Fryzya.
SÖeftinbien, n. Jndye zachodnie.

SEBeftinbifd), adj. zachodnio-Jndyjski.
2B eft ltd), adj. gegen SBcftcn ober Slbenb gelegen unb

auö Slbenb fommenb zachodni, ia, ie.

SBeftpfjalen, n. Westfalia.

SBeftpfjale, m. (bei) unb niebvig: ber SBeftpfyälinger,

Westfalczyk.
äßeftpreujje, m. (ber) zachoduioprusak, g. a, czo-
wiek z Prus zachodnich.

SBeftpreufjen, n. zachodnie Prusy.
SBeftlruirtö, adv. ku zachodowi.
SBeftroinb, m. (ber) wiatr zachodni.

SOS et t, adv. wet. GtmaS roieber mett machen, b. h.

eö erfetjen, bergflten, bergelten wetowa, wynadgro-
dzi.

9Bette, f. (bie) zakad, g. u, parolik, L.; wycigi
eigenti. SEBettlauf, cf. zawód. Gr. Urn bie — , in

bie — arbeiten, o zakad pracowa ober na wy-
cigi pracowa} cf. co ywo;

6*. Slodkiem piewaniem ptaszta rozliczne

wschodzce zorza co ywo witay, Krs. 1 Xl).

208.

3Ba8 gilt bie SBette? zaómy sie, pójd w
zakad? o co idzie'?

SBetteifer, m. (ber) przesada, j. S3, podnieta do
przesad3', (a); wspózawodnictwo, zapaska, 3. S3.

w równych talentów zapasce, S. P.; wycigi w
nauce, (a); cf. arliwo, gorliwo, emulaeya,
(wspó) ubieganie sic, zawód; (Sic. na przesad
skotarzów w piszczaki zagrzewa, D m. 25j
ci', inna jest szlachetnego umysu przesada,
Dm. SS.; cf. wspólzawodztwo (a) cf. dno.

SBetteifern, v. a. wspózawodniczy, cf. wal-
czy; Gj. Francya bdzie moga spózawodni-
czy z Niemcami, (a). Gj. Ma on tylko jedne
córk, co uroda walczy z ksiniczka Pie-
knoslawa, S. P. 1. Xl). 205; rywalizowa, Orz.
bia.; ubiega si o pierwszestwo; spór
wie z kim, (a); ugania si w zawody; i
w zawód; Gj. poczochy cienkie tej fabryki
mogy is w zawód z zagranicznemi, (a); Gg.

Ostenda ma otrzyma rozmaite swobody, ae-
by z Antwerpia ubiega si moga, (a). (Sr.

Flotta mogca wie spór z Anglia, Hollandy
o samowladzlwo nad oceauem, (a); tam si pa-
sterz z pasterk w zawody ugania wi bukie-
ty na zakad illnterpfanb) staego kochania,
Szym.; cf. przesadza si, Nacz.

SBetten, v. a. unb n, in. h. zakada si o co,i o zakad o co.

Gg. sehn gegen eine iuetten da w zakad dzie-
si przeciw jednemu, (a). 3d) roollte ll'Obl bar*

auf mettei: o zakad, e, etc.

SBetter, m. (ber) o zakad idcy, zakadajcy
8i.

SBetter, n. (baö) bie SBitterung, pogoda, powietrze,
czas;

2) — , ba8 ©emitter, grzmot, piorun, burza,
grom, ÖlufT. ; nawanica. 3) — , ein ©türm, wi-
cher, g. chru, zawierucha, nawanica. 3) —

,

ein Sturm wicher, g. chru, zawierucha, nawa-
nica,, burza.

Gg. ©d)01ie6 — pikna pogoda, pikny pogo-
dny czas. fflcgnid)te6 ober bielmehr regnerifdicö, re=

genbafteö — czas ddysty. ©d)led)te8 —
za pogoda, sota, brzydki, sotny czas; cf.

93r ^oln. kizykwa = zawierucha, meun c8 im
SBiutcr ftilmt unb fliirmild) ift, ba() j. S3, bie Sdjmcine
febreieu unb ©djutj Im ©tall quiefenb fudjen; biele

S3ebeutung mar I.. unbcratmt, baber bab RragcseidKii
bel f. SSelfp. auö ber 8ten ©atbrc bed Opaliski:

Dokd mylisz w tak z drog, w tak krzy-
kw i zawieruch?, L.

beließ SBetter jasna pogoda, pogodny czas, wy-
pogodzone niebo.

ÜngcftümeS — zawierucha, burzliwe powie-
trze. fflauheS — surowe ober ostre powietrze,
surowa ober przykra pogoda. 3)a8 — l)at cinge»

fd)lagen piorun uderzy, trzs ober SJr. » <|$olH.

trzaso ohne ben 3"l"a '5 bon piorun. Gin SBetter

jiebj auf zanosi si na grzmot, chmurzy si nie-
bo. Da6 — jieljet fovübcr przechodzi burza,
rozbijaj si oboki, rozchodz si piorunowe
oboki.

SBettei ableiter , m. (ber) konduktor, g. a, prze-
wodnik, *ocalidto od piorunu.

SBettei beobad)tung, f. (biej uwaanie powietrza,
postrzeenia ob. uwagi nad powietrzem.

SBftterbad), n. (bas) daszek nad oknami, drzwia-
mi, przeddaszek, poddaszek, L.

SBetterfafyne, f. (bie) chorgiewka na dachu; cf.

L. wietrznik.
SBetterglaS, n. (ba6) barometr =; cikomierz,
termometr == ciepomierz, g. a.

9Bctterl)aI)n, m. (ber) kurek, g. rka; cf. L. wie-
trznik, kogutek, L.; chorgiewka na dachu w
ksztacie koguta.

SBetterid), m.
f. ©iftroiitljerid).

SBetterferl, m. (ber) (fdjerjm.) djabelec, djabelski
czowiek.

SBetterlaunifd), adj. zmienny jak pogoda, tetry-

cznj-, aprylowy, SBarfd). zmiennego humoru.
9Betterlcud)ten, v. impers., bilden byska si

(bez grzmotu).
3Bettcrleud)ten, n. (ba8) bfyskawica odlegego

gromu.
SBettermanndjen, n. (ba8) lalka ober osóbka poka-
zujca pogod.

SBettern, v. imp. grzmie; 2) fig. v. n. m ().

gromi, piorunowa, kl, *róci, haasowa.
SBetter prob bet, m. (ber) prorok powietrza, prze-

powiadacz pogody przjszlej.
SBetterpropbejeiung, f. (bie) przepowiedzenie

pogody.
SBetteirofe, f. f. gellrifj.

SBettcrfcbabe, m. (ber) gradobicie ober szkoda od
gradu i ulewów.

SBetterfcbeibe, f. (bie) miejsce gdzie si nawa-
nice rozczaj, rozchodz.

SBetterfdjlag, m. (ber) gradobicie, grom.
SBeterfrrahl, m. (ber) ber S3lit3ftia[)[ piorun, g. o.

unb u.

SBetterberäuberung, f. (bie) odmiana pogody, cf.

odmiana powietrza.
SBetterbogel f. S3rarbbogel.

SBetterroenblfd), adj. niestateczny, zmienny jak
pogoda, odmienny, dziwny; cl. 2J?ntth. 13,21,
doczesny, ein — r äftenfcb zamiennik, wiercipita.

SBcttermolfe, f. (bie) burza, piorunowy obok.
SBettfampf, m. f.

—
ftreit, zapasy, pi.

SBettfämpfer, m. (ber) zapanik.
SBettlauf, m. (ber) ba6 SBettrennen wycigi, go-

nitwa, 3. S3, konna, gonitwa wozowa; cf. wy-
cigi komi, (a); cl. li. ubieganie si na wy-
cigi, w zawód.

SBettrennen, n. (tati) wycigi (konne) pi., go-
nitwa.

SBettftreit, — fampf, m. (ber) zapasko, SP.) cf. tibi.

zapasy, ubieganie si, emulaeya, przepych, L.;
spór, W uff.

SBetyen, v. a. ostrzy, wecowa, gadzi. <8e=

mchet naostrzony, wecowany.
i»ie 3a()ne me))en auf etroaö zaostrza zby-

na co.

SBetjftal)!, m. (ber) *musat, g. u. *niu.«ntek, g.
tka, L., stalka.

SBeljfteln, m. (ber) marmurek do wecowania,
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SBarfch.; cf. osa, oseka, cf. *brus, kamie do
weeowania, L.

*9Bibbeln, prov. f SBimmeln.

SSid)fe, f. (Die) szuwaks, smarowido, * wo-
szczydlo. — geben

f. roichfen 2).

3Bid)fen, v. a. nawoszcza, woskiem naciera,
woskowa, woszczy; fig. — ,

prügeln, wytrze-

pa, wyoi skór, oud) wysmarowa skór.
©eftHChfet woskowany; cf. glansowany, j. S3,

^lansowane boty SBicbSfiefel, LSR.
SßichMappen, m. (ber) szmata do woskowania.
SBid)t, m, anner — nieboraki cf. chudy pachoek,

Cieli, if SSicht Die SBurjel be§ joln. czowiek.
SBicbtig, adj. wany, ciki, (fdbroer). 3Bid)tig

r!)lin wana osob udawa.
SBicbligfeit. f. (bie) wano, waga; cf. impor-

(ancya. gx\ <Die — be§ Sßfa^eS importaneya
miejsca, Dyaryusz. SSotl SBichtigfeit wielkiej
wagi. wany; cf. ciko, gwicht.

SOB i cf c', f. Cbie) wyka (Sat. vicia). ©elbe -
f. fio=

nigroicfe; roilbe, blaue —
f. S3ärenroicfe. Äaffubifche

— wyka prosta, Jundz. (Sat. vicia cassubica).

©cbroarje — f. gutterroicfe.

Sßicfel, f. (biet kdziel, f. g. i.

SBitfel, m. (ber) papilotek «giaarroicfel, zwitek, trbka,

ft.
S3, zoonego popieru.

SBitfelbanb, n. (baS) powijak, g. a.

SBicfelfrnii, f. (bte) powijaczka, kobieta co mam-
ce jest przydana.

SBicfelfinb, n. (bag) dziecko w pieluszkach.

äßicfeln, v. a. zwija, g£. Sn etm- — zawin
w co, obwin, obwija.

SBinbeln roicfeln uwin w pieluszki, ©eroicfelt

uwiniony, obwity, ©id) in etmaö — owin si
w co.

SLBirfeln, n. (bae) obwijanie, powijanie, powicie.

SBirfeljeug, n. (bag) powijacze, Trój., pieluchy pi.

SBitfenacfer, ni. (ber) wyczana rola, L.
äBicfe'närjnlid) ober roicfenartig , adj. wyczasty,

a, e.

SEicfenfelb, n. (ba6) pole wyczne.
SBicfenmebl, n [ba6| mka wyczna ob. wyczana.
SBicfenfamen, m. (ber) wyczane nasienie, L.

SB i cf ft r o rj , n. (bag) wyczna soma, wykowiny,
Plur.

äßibbem, f. (bic) bie spfarrroohnung, plebania. §Ibe=

lung fchreibt: SBibem, u ?
f.

bei ihm SBitthum.

äßibber, m. (ber) baran, g. a. cf. tryk, (a).

SBibberfell, n. (baS) skóra barania, runo.

SBiber, Praep. im ©etitfcben mit bem Acc, przeciw,
naprzeciwko, mit bem Dat. gr. @id) roiber einen

ergeben powsta ober porwa si na kogo, —
przeciw komu. gr. roiber ben 9lacr)fiten przeciw
bliniemu. 35ie .franb roiber einen auSftrecfen wy-
cign rk na kogo ; roiber ben ©rrom fchroim»

men przeciw wodzie aud) przeciw biegu wody
pyn, pywa, przeciw strumieniowi pywa;
roiber meinen äßillen przeciw woli mojej, mimo
woli mojej i nad wol; gr. Dusza nad jego wo-
l przy ciele zostaa, P.K. 359.

SBiberbellen, v. n. m. h. odszczekiwa, odwar-
kiwa, odszczekiwa si, odjada si, wyga-
dywa przeciw komu, (a).

SBiberbruf, m. (ber) druk odwrotny na drugiej

stronie.

SBiberfahren, v. irr. n. m. f)., Praes. id) roiber»

fahre, bu miberfabrft, er miberfahrt, Imperf id)— , er

roiberfuhr, Conj. baft ich — , er roiberführe, Imper.

roiberfabve, Part. Praet. roiberfahren spotka, t. j.

wydarzy si komu, doznawa czego, sta si,
przyda si, przyj na kogo.
gr,. roaS ift bir roiberfahren? có ci si stao? co

ci si zrobio? przytrafio? có ci spotkao?
Daft "bir nichts ärgeres roioerfahre aby co gorszego
na ci nie przyszo.

SJir ift SSarmherjigfeit roiberfahren dostpiem
miosierdzia, spotkao mi miosierdzie. SRöge

bir fotcbeS nicht roiberfahren niech to na ci nie
przyjdzie, eby ci co takiego niespotkao.
gg roirb ihm Sob roiberfahren bdzie mia chwa
z tego, spotka go chwaa za co. ©erecbtigfeit

roiberfahren (offen cis sprawiedliwo wymie-
rzy ober odda komu, (a).

SBibergefetjlid) przeciwny prawu.
SBiberbafen, m. (ber) ws u haka B., kruk, kruczek,

cf. hak zakrzywiony; cf. zaczepny hak; cf.

oska, (8at. glochldes, Bo tan.) gj. mus ma
swe oski, Oil. 38.

SSiberbctlt, m. (ber) opór, odpór, g. u. cf. SSobm.
opierado; podstawek, podpora, podstawa; cf.

byk, »tuff, unb $oln.

SBiberhalten, v. irr. n. m. b., Praes. id) halte, im
hältft, er halt roiber, Imperf. ich — , er hielt roiber,

Conj. baft id) — , er roiberhielte, Imper. halte roiber,

Part. Prt. roibergehalten utrzyma si, opiera si,
opór dawa.

Sßiberlage, f. (bie) byk, etaff. unb gJoln.; filar

wspierajcy, B.; podpora. 2) — f. ©egenoers
machtntft.

SBiberlegbar, dajcy si zbi (zdanie).

SBtberlegen, v. a. zbija; kontroAvertowac; j. 33.

powód niechce kontrowertowa tego zarzutu,
SIS. i cf. odpiera, 5. S3, uwagi uwagami, (a).

<S*. Den SBabn roiberlegen zniszczy myln opi-
ni. @*. od wielu zeznano, tak i nie moe
by wywrócono, Dboecki; cf. *przezbywa,

. *refutowa , wywróci, zaprzeczy, zaprze-
cza; odpór da, cf. przeprze kogo; cf. skon-
fundowa;

fi.
33. Pan Jezus przykadem od Sa-

marytana wzitym Faryzeusza skonfundowa,
Dambrow8ki; roomit roirb er mich roiberlegen?

czeme mi przekona, e ten dom tyle nie jest

wart, 91©.; cf. zniweczy zarzuty, (a).

SSiberlegung, f. (bie) odparcie dowodne, 3. S3.

zarzutów, Dant. zbijanie, wywrócenie, *refu-

tacya, odpór sowny, gra. -§anbb.; cf. burzenie,
L.; cf. odwód prawny, St@.; replika; cf. Stuff,

oprowerenie, cf. pogrom; gr. to pismo jest

silnym pogromem przesdów, (a).

SBiberleger, m. (ber) len co zbija (dowody) dru-
giego.

SBibeiiid), adj. przykry, ckliwy, cierpki, odra-
ajcy.

3Blberlid)feit, f. (bie) przykro, przeciwno,
cierpko.

SBibem, v. impers. m. b. brzydzi si. g*. eg

roibert meiner (Seele nie chce si tego dotyka
dusza, |)iob 6, 7. Die ©peife roibevt mir brzy-
dz sie t potraw, ob. eg roibert mir bor biefer

©heife.

SBibernatiirlid), adj. przeciw naturze bdcy,
przeciwny naturze, przeciwnaturalny; adv. w
sposób przeciwny naturze'

äßibernatürlichfeit, f. (bie) przeciwnaturalno,
przeciwno naturze.

SBiberbart, m. (ber) przeciwnik, g. a; cf. odpor-
na —

,
przeciwna strona.

SBiberrathen, v. irr. a. m. h., Prs. id) roiberrath,

bu miberrathft, er roiberrätb, Imperf. id) —, er roi»

berrietl). Conj. baft ich -, er roiberrtethe, Imper.

roiberrath, Part. Prt. roiberrathen odradzi co

komu, rozradzi — —

.

SBiberrechtltch, adj. wsteczprawny ,
przeciwny

prawu, — ustawom; cf. bezprawny, nieprawny,
B.; j. S3, o takowe wsteczprawne postpowanie
do odpowiedzi wzywany by, St<3;

SBiberrechtlichfeit, f. (bie) bezprawno, wstecz-
prawno.

SBiberrebe, f. [bie] ber SBiberfprud) przeciwie-
stwo, odpór, g. u, kontradykeya, przeciwienie
si, przeciwna mowa, sprzeczka.

Ohne — bez sprzeczki , bez najmniejszej

sprzeczki, bez oporu, — uporu, Contr. 1828. cf.

bezspornie zrobi jest obowizany, Contr. 1829,

58*
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SBiberreben, v. n. m. I). odmawia; (Sx\ kupiec
szkalowa na pisarka, który nic nie odmawia,
91S. przeciwia sie (sowem).

SBiberrif, m. (ber) kb u konia, L.

SBiberruf, m. (ber) odwoanie, cofnienie ober cof-

niecie sowa.
<S$. Der — eines ©elübbeS odwoanie ober cof-

nicie lubu, odmiana lubu.
SBiberrufen, v. irr. a., Imperf. id) — , er miberrief,

Conj. bag id) -, er miberriefe, Part. Prt. miberru=

fen odwoa, cofn swoje zdanie ober sowo,
fd)tnaf)lid) — odszczeka. (Sr. lafj er bie Safrerung

roiberrufen niech odszczeka, Krs. Sat.

SBiberruflid), adj. odwolainy.
SBiberrufung, f. (bie) odwoanie.
SBitierfacher, m. (ber) przeciwnik.
SBiberfchein, m. (ber) übl. ber SBieberfcftein una.
SBiberfefcen, fid). v - r. sprzeciwi si, opiera si
komu, powsta ober porywa si przeciw ko-

mu, *czepa si, b. czepia si, 8B3./ na kogo,
stawi si «sprzecznie.

SBiberfefolich, adj. buntowniczy, rebellujacy, od-

porny, niesforny; adv. upornie, z oporem.
SBiberfcfelichf eit, f. (bie) opór, g. u, przeciwianie

si, zasadzenie si, wspór. — gegen bie ©efeije

opór prawom, Orz. bia. niesuchanie rozka-
zów; cf. preciwno, przeciwiestwo.

8Biberfehun!g, f. [bie] sprzeciwienie si, opiera-

nie si, porywanie si przeciw komu; opór.

SBiberfinn, m. (ber) przeciwny sens, przeciwna
myl; 2) nierozsdek, gupstwo, bezsens.

SBiberfinnig, adj. niezgodny z rozumem, prze-
ciwny rozumowi, nierozsdny, gupi, opaczny,
sprzeczny, niedorzeczny , co bije przeciwko
sensowi; adv. bez sensu.

SB i ber finnig fei t, f. (bie) nierozumne zdanie,
mieszno, przeciwiestwo, zdrono zdania.

SBiberfpenftig, adj. odporny, niesforny, krnbrny,
od8zczekiwajcy, brykliwy.

SBiberfpenftigfeit, f. (bie) opór, niesforno,
brykliwo.

SBiberfpiel, n (ba§) ba8 ©egentheil przeciwna rzecz;

cf. opak; cf. utrata; cf. odwrotno. (Sj. wia-
to jest ciao istotne, a ciemno jest utrat
jego, (a).

9Bberfpred)]e|n, v. irr. a., Prs. id) miberfpreche, bu

miöevfprichft, [er miberfprtcbt, Imperf. ich — , er roi»

berfprad), Conj. bafj ich — , er roiberfpradje, Imper.
roiberfprich, Part. Praet. roiberfprochen przekoslo-
wi, bi przeciw czemu, przeczy, niezgadza
si z samym sob, zaprzecza, 3. 93. pismu,
wieci jakiej, (a); przeciwnie mówi, przeci-
wne zdanie utrzymywa} cf. stawi si sprze-
cznie, Krsk.; cf. brodzi? sprzeciwia si,
3. 83. prawo które sobie, Krsk. ©id) — zbi-
ja si nawzajem; j. S3, konfrontowanie róno-
brzmicych i zbijajcych si nawzajem powieci
i doniesie, Dant.

(Sj. er roiberfpicht fid) nie tumaczy si jedno-
stajnie, 9i©. Unb bu roillft mir nod) rotberfprechen?

i bdziesz mi jeszcze przeczy? Bohom. 65.
kupiec szkalowa na pisarka, lecz ten nic nie
odmawia, JRS.

8Biberfpred)enb sprzeczny, a, e, cf. abfurb. (S$.

2Me roiberfpiechenbflcn 9cart)rid)ten wiadomoci naj-
sprzeczniejsze, (a).

SBibeifprud), m. (ber) sprzeczno, niedorze-
czno, f. g. ci, (a); cf. przeko8ownia? cf.

wspór, hak, sk, dziwactwo, opaczno; cf.

krzywe — , krte drogi, krty wety, zadzierz-
gi, przewroty, PI., niead, co si nie klei) cf.

natok kóccych si z sob myli, Aul.;
kontradykeya, przeciwnomówno, przeciwno;
3. S3, raca i nienrzebaczona przeciwno, S.

P.; wsleczno, niezgoda, przeciwiestwo, 3. S3,

w przeciwiestwa wpadamy, Osin. Fizyk.
(mir berfalleu in SBiberfpruche).

!
g*. 35ie SBiberfpriiche bereinigen sprzecznoci

pogodzi, Pani.
6*. Ten rodek jest z dobrem pastwa w

sprzecznoci, (a).

(Sr. Sion bem SSerfaI)ien bei einem SBiberfprurhe

ber S3emei6mitfel o postpowaniu w przypadku
sprzecznoci w dowodach, ©D.; 2) bo8 8$erroei=

gern , SRidjtjugeben odmawianie, niepozwaianie,
11. g. ia. (Si;. Uniknie Aktor miesznego krzy-
owania si gosów, (a). (Sr. negative: ku-
racya (waryatów) zasadza si na potakiwaniu
i pochlebianiu ich marzeniom, a tak najatwiej
i najprdzej przychodz do zdrowia, (a).

SBiberfrctnb, m. (ber) opór, odpór, g. u; wstrt,
g. u'j cf. wspór.

(S$. I proba i wsporem nie da sie ubaga,
Krsk.

SBibcrflanb leifren odpór stawi; (Sj. niepowin-
ni sic obraa, jeeli im kto stawia opór, (a)
1830."

SBiberftchen, v. irr. n. in. f)., Imperf. id) — , er

roiberfranb, Conj. bafj ich — , er roibcrftcmbe, Part.

Prt. rotberftanben zbroni si komu ober czemu;
opiera si, sprzeciwia si, odpór da.

(Sr. Któby si zbroni i naleganiu i tym
probom, P.K. 402. poleli ruftet fid) 311m 8Biber=

ftcinb gegen — Polska czyni przygotowania do
odparcia Bisurmanów , Krsk. (Sr roiberftanb

ber SBolluft JC. dawszy djabtu i rozkoszy
po gbie za cnot si uda , Bohomolec im
Tarnowski. SBiberftanb leifren stawi opór prze-
wyszajcej sile, (a) 29. (Sr. ba« ©cilj roiberfteht

ber §oulnifj sól zachowuje od zgnilizny. 2Mefe

©peife roiberfteht mir, mam wstrt do tego jada.
SBiberftreben, v. n. m. h. sprzeciwia si, mio-
ta si przeciw komu, przeciwnym si stawi.
@ l niepoznawaem Dobrodzieja mojego i o-

wszem przeciwko niemu cikierai grzechami
miotaem si, Aut.

SBiberftreit, m. (ber) sprzeciwianie si, sprzecz-
no, przeciwiestwo.

SBiberftreiten, v. irr. n. m. I;., Imperf. id) — , er

roiberftritt, Conj. bofj id) — , er roiberftrltte, Part.

Pit. roiberftdtten zaprzecza, spiera si; cf. B.
zbija co; sprzeciwia si czemu.

SBiberroartig, adj. [przeciwny, przykry, niby
odwrotny; W6trt — , udraze czynicy, niemiy.

Slbelung fagt: bie lehte £alfte biefeö SBoiteö ift

bon bem alten mart, 8iid)tung, ©egenb, roobon auch,

in arte abftammt, folglid) = bem $oln. wrot, unb
in berfd)iebener SJlunbart wrot, contrahirt au8 wo-
rot, warat.

SB i ber märt ig feit, f. (bie) przeciwno, f., prze-
ciwiestwo, przekosowno, przykro.

SBiberroille(n) m. (ber) odraza, wstrt, g. u; nie-
ch, przeciwno.

SJlit — niechtnie, z odraz, z niechci. —
haben gegen etroäö czu odraz do czego.

SBiberroillig, adj. feiten, Abneigung äujjernb unb
barin gegriinbet przeciwny, wstrtny.

SB i b men, v. a, ju ctroaö beftimmen, befonberö auf
eine feierliche SIrt, mie roeihen powici, odda i

cf. obra sobie, 3. S3- zawód leny, (a). Cj.

©id) gaii3 ben SBiffenfdjaften mibmen odda si ca-
kiem naukom, (a) (ir. Krasicki utopi si ca-

y w naukach, Dmch.
©emibmet powicony na co, przypisany, ofia-

rowany, oddany, naznaczony na co.

©id) mibmen powieci si czemu.
SBibrtg, adj. przeciwny, niepomylny; przykry,
ohydny, wstrtny.

Soi br i genfalle, adv. w przeciwnym razie.

SBibrigreit, f. (bie) przeciwno, przykro,
niesmak, g. u.

SBic jak, jako, mie meit? jak daleko? mie lange?
jak dugo? dopokd? mie oft? jak czsto? ile

razy? mie theuer? jak drogo? po czemu? mie biel
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Hör? która godzina? 35er roiebielfte? który? ben

roieuielften haben loh? którego mamy?
SBie fehr aud) jakkolwiek.

SBieroohl lubo.

®leid)lle gdyby; 3. S3, jakie si to przeliczne
dziewcz uczynio, gdyby róa rozkwita ae
patrze milo.

60 roie aud) — równie jak i —

.

©o roie conj. = fo balb jak tylko, skoro.

SBiebeln, v. n. m. h., (Id) in bollen Raufen beroegen,

gmera si, czmera si, rucha si, trz si.

Qx. e8 roiebeltaKeSbon Sftaben gmeraja si roba-
ki, trzsie si wszystko od robaków; cf. frie=

belnj cf. roi si; cf. roimmetn.

Sßiebe, f. f. Sltfeibfriemen.

SBiebehobf, m. (ber) dudek, g. dudka (ptak).

Sßieber, adv. znowu, na nowo, za, *zasi, na
powrót, nazad; wzajemnie, naodwrót, jeszcze,
jeszcze raz.

SBieberanpflansen, n. (bag) odsdzenie, Bohu|sz.
SBieberaufbauen, v. a. odbudowa; gr. kreli

plan odbudowania tego miasta.

SBiebera uf

e

v ft e r) e

n

, v. irr. n. m. f, Prs. id) auf»

evfter)e roieber, Imperf. id) — , er auferftanb roieber,

Conj. bag id) — , er roieberauferftänbe, Part. Prt.

roieberauferfranben powsta z martwych, znowu
powsta od umarych.

aBieberauferroetfeu, jv. a. z martwych wzbudzi
ober — wskrzesi.

_ @j. gr ift roieber aufgenom*

men gen ^»immel wzity jest *zasi do nieba.

SBieberauSbrud), m. (ber) nowe wybuchnicie
(wojny); odnowienie wybuchu.

SBieberanfangen, v. a. na nowo zacz.
SBieberanätehen, — aufleiben v. a. u. r. (si)
na nowo ubiera.

8ffiieberau8fd)lagen, v. irr. a. m. h. , Pre. id)

fd)lage roieber au8, bu fchlägft — — , er fchlägt —
— , Imperf. id) — , er fd)lug roieber au8, Conj. bag

ich — , er roieberauSfcblüge, Im per. fchlage roieber

aus, Part. Prt. roieberauSgefchlagen, odrasta, —
bom ''Pferbe znowu bryka.

SBieberauöfbeien, v. irr. a., Imperf. id) —, er

fpie roieber au8, Conj. bag id) —, er roieberau8=

fbiee, Part. Prt. roieberauSgefbieen, zwraca jedze-
nie.

SBieberbeigen, v. irr, a., Imperf. id) — , er big

roieber, Conj. bag id) — , er roieberbiffe, Part. Prt.

roiebergebiffen wzajemnie uksi; cf. abbeigen od-

gryzywa, odgryza si, B.

SBieberbefommen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich—,
er befam roieber, Conj. bag id) —, er roieberbefame,

Part. Prt. roieberbefommen, na powrót ober nazad
dosta, znowu dosta, odebra, odbieia.

SBieberbeleben, v. a. oywi znowu, przywró-
ci ycic.

Sßieberbefäung, f. (bie) odsiew, 3. S3» — ozimi-
ny i jarzyny, Do cum.

SBieberbefefcen, v. a. na nowo osadzi, znowu
zaj (miasto).

SBieberbefuchen, v. a. znowu odwiedzi. 2)
wzajemnie odwiedzi.

SBieberbesablen, v. a. znowu zapaci, odpa-
ci.

SBieber b

e

5 a f) lung, f. (bie) odpacenie, oddanie
dugu, — nakadu, odpata.

SBieberbitten, nawzajem zaprosi.
SSieberbr Ingen, v. irr. a., Imperf. id) —, er brachte

roieber, Conj bag id) — , er rojeberbrächte, Part.

Prt. róiebergebracht, nazad przynie; 2)— ,
przy-

wróci, odnie, powróci, wróci, naprawi.
<5*. ©a8 ©elb roieberbringen odnie pienidze.

©efangene f roieberbringen odprowadzi — , od-
wie winie.

2)en ®eift — ducha przywróci.
SBieberbring(id), adj. powetowny, naprawny,

nagrodny.

SBieberblingung, f. (bie) odzyskanie, przywró-
cenie.

SBieberbienen, v. n. m. h. wzajemnie ober znowu
suy, — usuy, odsugiwa.

SBiebereinrichtung, f. (bie) "nowe urzdzenie, re-
organizacya.

äBiebereinfchiffung, f. (bie) powtórne w okrt
adowanie, — wsiadzenie, wsiecie, wsiadanie
na okrt.

SBiebereinfeijung, f. (bie) przywrócenie, resty-
tucya.

SBicbererinnerung, f. (bie) przypomnienie sobie,
odnowienie w pamici; |)r.4ßoln. wzbaczenie,

SBiebererholen, fich, f. erholen.

aBiebererfennung,
f. Srfennung.

aBiebereiiangen, v. a. odzyska.
Söiebererlangung, f. (bie) odzyskanie.
SBiebererneuern, v. a. odnowi.
SBiebererneuerung, f. (bie) odnowienie
SBiebererobern, v. a. odzyska orem, odwo-
jowa.

3Biebererfd)einung, f. (bie) zjawienie si na no-
wo, pokazanie si nowe.

SBieber eiferen, roiebererftatteu , v. a. przywró-
ci co, nagrodzi.

SBiebererftatung, f. (bie) przywrócenie, powró-
cenie, nagrodzenie, restytucya , wynagrodze-
nie.

SBiebererrodblen, v. a. na nowo obra.
SBiebererroecen, v. a. wskrzesi od umarych.
SBieberei'sdhlen, v. a. powtórzy co si syszao.
SBieberfinben, v. irr. a., Imperf. td) — , er fanb

roieber, Conj. bag id) —, er roieberfuibe, Part. Prt.

roiebergefunben znale co znowu, ©ich — zna-
le si (v. rec.)

SBieberfludjen, v. a. odzorzeczy, wzajemnie
zorzeczy.

SBieberforbern, v. a. da nazad, — napowrót,
upomina si czego ober o co, odebra co, znowu
co pretendowa; cf. Sßr.«8io(n. odfodrowa.

SBiebergabe, f. [bie| oddanie, wrócenie.
SBiebergeben, v. irr a. m. h., Prs. id) gebe, bu

giebfr, er giebt roieber, Imperf. ich — , er gab roie«

ber, Conj. bag ich — , er roiebergafce, Imper. gieb

roieber, Part. Prt. roiebergegeben , odda, wróci;
fig. erro. bolnijd) — , odda co po polsku.

SBiebergeboren odrodzony, -a, e.

SBiebergeburt, f. [bie] odrodzenie ober przero-

dziny, 3. S3. Polski, (a).

SBiebergebenfen, on bie borige 3«it wspomnie so-

bie na dni starodawne ober na przeszy czas.

SBiebergeben, v. irr. n. im. f.,
Imperf. id) — , er

ging roieber, Conj. bag id) —, er roieberginge, Part.

Prt. roiebergegangen, wróci si do kogo 5 cf. po-

wróci, powraca.
SBiebergenefung, f. (bie) ozdrowienie.

SBiebergeroinnen, v. irr. a., Imperf. id) — , er ge«

roann roieber, Conj. bag id) — , er roiebergeroöime,

Part. Praet. roiebergeroonnen, im Äartenfpiel ode-

gra co; odzyska; Semanb. fid) — pozyska
sobie znowu kogo, odzyska czyj ask, czyj

gos etc.

SäBiebergrügen, na wzajem wita, (a); znowu
pozdrowi.

SBieber gut machen wetowa, nagrodzi, znowu
nagrodzi, wynadgrodzi.

Sßieberhaben, v. irr. n. m. r)., Prs. id) babe, bu

haft, er hat roieber, Imperf. ich •-, er hatte roieber,

Conj. bag ich — , er roieberhätte, Part. Prt. roieber*

gehabt, odebra, znowu mie.
SBieberhall, m. (ber) odgos, g. u, echo, g. a.

SBieberhallen, v. a. m. fi. (gos) odbija, oddawa,
2) —, v. o. m. I)., odbija si, odzywa si, roz-

lega si. j)a8 roieberhaflenbe cho podawcze
echo, Kr s.; cf. odzywajce si echo.

SSieberhaffen, v. a. nawzajem nienawidzie.
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SBieberherfrellen, v. a. przzwróei, powetowa,
Don finer Äranfheit — wyleczy.

SBieberherfteller, m. (ber) przywróciciel , odro-

dziciel, g. a.

SBieberbcrftellung, f. (bie) przywrócenie. — ber

©cfunbbeit przywrócenie zdrowia.

SBieberbolen, v. a. (Praes. id) l)olc tbieber) znowu
przenie, znowu przyprowadzi, pój znowu
po eoi 2) powtórzy, powtarza (Praes. id) roic=

berbole).

SBie&crrjolcntltd), adj. powtórny, a, e$ 2) adv.
powtórnie.

SBieberbol t, powtórzony, powtórny.
SBicberbolung, f. (bie) powtarzanie.

SBieberfauen, v. a. oduwa, fig. oklepane rze-

czy powtarza.
SBieberfauf, m. (ber) odkup, wykupno, wykupi-

ny, PI., wyderek, g. —rku, wyderkaf, g. u,

kupno niedoskonale
SBieberfaufen, v. a. m. [). na nowo ober na po-
wrót kupowa, odkupowa.

SBiebevfauförecbt, n. (ba) prawo odkupu.
aBicbcrferjV/ f. (bie) powrót, nawrót, g. u, po-

wrócenie,
SBieberfebreu, v. n. ni. f

wróci sie.
_
6$. ^)err

fehre roieber ju unö powrocie si Panie do nas.

Äeljre roieber tm Slbtriinnige nawró sie odporna,
KV. Äebret roieber ünenfrbeiifinber, wracajcie sie

synowie ludzcy.

SBieberHang, in. (ber) odgos.
SBieberfommen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

fam roieber, Conj. bo9 id) — , er roieberfame, Part.

Prt. Ibiebcrgefoinmen, znowu przyj, wróci sie

nazad. gr. über brei Sage roerbe id) I)ier roieber»

fommen za trzy dni znowu tu powróc» hóflid)

pokoni, Bhmlc.
SEBieberf liegen f. tbieberbefommen.

äSieberfunjt, f. (bie) powrót, g. u, wracanie si,
powrócenie.

SBieberfuffeit, v. a jeszcze raz pocaowa unb
nawzajem caowa.

SBieberleben, v. n. m. b. oy, ody.
SBieber lebenbig machen, bibl. odywi, do y-
wota przywróci, ycie przywróci.

SBieberlebenbigmachung, f. (bie) odywienie, o-

ywienie.
SBieber lebenbig roerben oy, znowu oy.
SSieberiefen, v irr. a., Prs. id) lefe, bu liefeft, er

lieft loieber, Imperf. id) — , er lab roieber, Conj.

bafj id) —, er roieberlafe, Imper. ließ roieber, Part.

Prt. roicbergelefen, odczytywa, co; cf. bibl. roz-
czytywa co, czyta na nowo.

SBieberlicben, v. a. ni. 1). wzajemnie miowa.
SSieberlófen, v. a. wykupowa co na nowo.
Sßieberlöfung, f. (bie) wykupienie, atid) wykup-

no, 2ßj., cf. wykupiny, PI
9£iebcrne[;men, v. irr. a., Prs. id) neonie, bttnimmfr,

er nimmt roieber, Imperf. id) — , er nahm loieber,

Conj. bafj id) — , er roiebernabme, imper. nimm
roieber, Part. Prt. Ibiebergcnomnien, odebra najio-
wrót, odbiera (nazad).

äßiebcröffnen, v. a. znowu otworzy.
SBieberfagen, v. a. znowu powiedzie, wymówi
si czra, wybredzi co.

9Bicbcrfd)affen, v. a. dostarczy, dostawi zno-
wu, przywróci, wróci, odda.

SBieberfcbail, m.
f. —hall, odgos, g. u, echo,

g. a.

SBlcberfchallen, v. p. ni. b. rozlega si, odzy-wa si, odbija si (o glosie).
SBIcberfcbcin, m. (ber) una, blask odbijajcy; cf.

wiato odbita; Cj. Miesic wiato
daleko posya odbita, P. K. 1?<>.

2Bicbci'fd)cinen, v. irr. n. ni. [)., Imperf. id) —

,

cv fd)icn mieber, Conj. baj) id) — , er rolebcrfdjicne,
Part. Prt. )oicbeigcfd)lcnen, znowu wieci, —
byszcze, — wieci si.

SBieberfchelten, v. irr. a. , Praes. id) fcbeltc, bu
fcbiltfr, er fd)ilt mieber, Imperf. id) — , er fchalt teie«

ber, Conj. bafj id) — , er tbieberfd)alte, Imper. fchilt

tbieber, Part. Prt. toiebergefdjolten aja nawza-
jem.

SBieberfchenf en, v. a. nawzajem (po) darowa co.

9Sieberfd)icfen, v. a. odesa.
SBiebe rfd)iefjen, v. irr. a. ni. f)., Imperf. id) — , er

fd)ofj loieber, Conj. bafj id)—, er roiebeifchóffe, Purt.

Prt lbiebergefd)offen, odstrzeliwa, (a).

SBieberfdjreiben, v. irr. a. tn. i) , Imperf id) —

,

er fd)iieb loieber, Conj. bafj id) — , er tbieberfchriebe,

Part. Prt. rbiebergefdjricben, odpisa, na wzajem
pisa unb 2j pisa co syszanego.

SBicberfeben, v. irr. a. m. h., Prs. id) fehe, bu

ficljf, er fiel)t roieber, Imperf. id) — , er far) loieber,

Conj. bafj id) — , er roiebevfälje, Imper. fiel) loieber,

Part. Prt. roieöevgefebcn, znowu widzie, znowu
obaczy, — osiada.

Sluf (jtim) SBieberfebcn! do zobaczenia! do wi-
dzenia (si)!

SBiebe rfenben, v. reg. unb irr. a. m. ft., Imperf.

idj — , cv fenbete ober fanbte loieber, Conj. bafj icb

—
, er roieberfenbete. Part. Prt roiebergefeiibet ober

toicbergefanbt, odesa na powrót.
SBiebcrfetten, v. n. m. 1). znowu postawi, znowu
pooy.
NB. unierftheibe babon ibibcrfetjcn.

SBieberftofj 1

, m.
f. 23eljcn, loeifjer. ©emeiner —

f.

Sicbtnelfe, gemeine.

SBieberftral)!, m. (ber) promie odbity.

SBieberftrahletl, v. n. m. I). odbija blask, pro-

mienie.

SBieberfudjen, v. a. poszuka znowu.
SBiebertaufe, f. (bie) nowocUrzczestwo, powtór-
ny chrzest.

äßiebertaufen, v. a. na nowo chrzci.
äBiebertäufer, m, (ber) nowochrzczeniec, g. caj

cf. anabaptysta.
SBieber.tónen, v. n. m. f). odbija si (w gos),
odzywa si.

2) v. a. odbija, oddawa echo czego.
SBicberum, adj. ft. bon neuem znowu, *zasi, za

na nowo.
3Bi eberumfehren, v. n. m. f.

powróci, znowu
powróci, znowu si wróci.

SBieberberabfolgung," f. (bie) wydanie na powrót.
Die — ber SBaaren au9 ber Sticbcrlage wydanie
towarów ze skadu.

SBieberbereinigen, v. a. znowu si zgodzi, po-
jedna si, poczy si.

SBiebcrbergelten, v. irr. a., Prs. id) bergelte, bu

bcrgiltft, er bergilt loieber, Impert. id) — , er ucv-=

galt tbieber, Conj. bafj id) — , er tbieberbcrgälte, Im-
per. bergilt loieber, Part. Prt. roicbeibergolten na-
grodzi, odda wet za wet, odwetowa, odslu-
giwa, odrobi, odwdzicza, przysuy si
znowu, — wzajemnie.

SBicbcroergeltuiiy, f. (bie) nagroda, odwet, g. u.

odwetówka, äßavfd).; zapata, wywizanie si,
odwetowanie, L.

SBicbevbergeltung8red)t, n. (ba&) prawo odwe-
tu, (a). 2)aS — gebrauchen uy prawa odwetu.

Söieberbergeffeu, v. irr. a. ni. h , Prs, id) bergcffe,

bu bergiffeft, er berglfjt tbieber, Imperf id) — , er

bergafj tbieber, Conj. bafj id) — , er roieberbergclfje,

Imper. bergifj loieber , Part. Prt. tbieberbergeffen

znowu zapomnie.
9Öleberberg[eid)ung, f. (bie) nowe porównanie.
Sßieberberfaufen, v. a. odprzeda, dr. zniewo-

li! go do odprzedania dworku, (a).

äßtcbcrbcrfaufcr, m. (ber) ten co odprzedaje
6Woje kupno.

SS icb erb erlangen, v, a. na powrót da, da
zwrócenia czego.

fißlcbevberftobfung, f. (bie) powtórne zatkanie.

SBicberroad)fen, v. irr. n. ni.
f.,

Prs. Id) roflthfe,
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bu roäcbfeft, er toäd)fr roieber, Iraperf. ich — , er

roud)6 roieber, Conj. bafj ich —, er roieberroüchfe,

lmper. roadjfe roieber, Part. Prt. roiebergeronchfen,

odró, odrasta.
SBicberrouchg, in. (ber) odrastanie} 2) — , odrost,

odrostek, odrostki, PI.

Söiege, f. (bie) kolebka, auch fig. ej. gruntuje Na-
janiejszy Alexander wiato stolicy, lecz do-
dobroczynno jego przechodzi równie do pod-
nóka Kaukazu tej podobno kolebki nasze-
go ludu i tylu rozgazionych narodów, Cza-
cki.

SBiegen, v. a. koysa. (Sich— koysa si, hoj-

da si.
SBiegen," v. irr. a. m. h , Iraperf. id) — , er roog,

Conj. baj) 'd) — . "' wöge, Part. Prt. getrogen,
f.

roägcn way; 2) v. n. m. i), way.
SBiegenangel, f. (bie) biegun u kolecki.

SBirgenbanb, n. (ba8) obwizka kolebkowa; pa-
sek, tasiemka, sznurek u kolebki.

SBiegenfeft, n. (bag) dzie urodzin, urodziny pi,

SBiegenfraut, n. f. £9aurenroermuth.

Sßiegenlieb, n. (bag) piosneczka dziecinna, piosn-
ka przy kolebce.

SBiegenpferb, n. (ba8) ko do koysania si.
9Biel)ern, v. n. m. h. re, Praet. ra.
SBifhern, n. (bag) renie? cf. B. ranie.
S&ief, f. [bie] etne S3ni, ein aJteerbufen, zatoka. 2)ci8

Sßaufcfer SBief Pucka zatoka, L.

Sßief e, f. (bie) flejtuszek z szarpi (do wkadania
w ran).

SBiefett,"f. Bofliime.

SBien, n. Wiede, g. Wiednia.
3Biener, m. (ber) Wiedeczyk, g. a. 2) = roie=

nerifch.

äBienerifch, adj. Wiedeski, a. ie.

SBienerroagen, m. (ber) *basztarda Wiedeska,
(a); cf. kocz Wiedeski.

SBiegbaum, m. (ber) powa, g. cza, pawnik,
S. a. j cf. rubel, SBolhpn.

2Bie8d)en, n. {ba%) czka.
SBiefe, f. (bie) laka. ©prichio. Na jednej ce wó
trawy patrzy, a bocian aby, L.

SBiefel, n. (bag) asica; cf. B. laska? feiten SBarfch.

SSie fena (ant, m.
f. ©umbffternfraut.

SBiefenbertram, f. SSertram, beutfcber, u. f. ro.

SDSiefen betonie, f.
53etonie, gemeine u. f. ro.

SBiefenblum'e, f. (bie) b. kwiatek kowy, — na

ce , — z ki. ©eibe — f Sotterblume, ge=

meine.

SBiefenbocfSbart f. Sotfgbart , (Sat. tragopogon
pratense); 2) f. ocfgbart (Sat. spiraea ulmaria).

aSiefen bieget, m. f. ^cteefraut, roilbeS.

SBiefenbieftel, f. Änottbiftel.

Sßiefenbunggraß, n. f. Sinfenfeibe.

SBiefenfend), m. f. SicfcbgraS, langahrigeS.

aBiefenflachg, m.
f. SSinfenfeibe.

SBiefenfuchgfchroanj, m. f. ^oniggraS (Sat. alope-

curus pratensis).

SBiefengelb, n. f. egelfraut 1).

SBiefengrag/ n. (bag) b. trawa czna; cf. B.

trawa z ki, — na ce; cf. — kowa; cf.

f. ©emeingraS. ©rofjeg — f. Stiflpengrde.

äßiefengünfel, f. ©ünfel, friechenber u. f ro.

SBiefenhaber, in.
f. ^aber, behaarter u. f. ro. 2) —

f. >£>aber, i)ol)ev.

Sßiefenhabnenfufj f. ^abnenfufj, friechenber.

SBiefenficher, f.
f. ^onigroiefe.

SBiefenflapper, f. f. ©mfch.
SBiefenflee f. Älee, fetter, gemeiner, u. f.

ro.

SBiefenfnopf, m. f Siebenten, grofje, rotlje u. f. ro.

äStefenfnoterich f. SRatteifnóterid).

SBiefenfohl, m. f. ©elbbiftel.

SBiefenfraut, n.
f. SSergnelfe.

SBiefentreffe, f. f. ©auchblume.
SBiefenfümmel, m.

f. ßaroe.

SBiefenlerdje, f (bie) dzierlatka, B.

SSiefenliefchgraS
f. Siefchgrag, tangährigeS.

3Biefennelfe f. JDonnernelfe.

aBiefenölfenid)
f. Slngelif, fchmalblättrige.

aBiefenpimpinelle, f. f. SSibernen, große u. f. ro.

SBiefenraute, f. wrzodowiec; cf.
f.

gelbraute, gelbe.

Äleine —
f. ©raumantel.

2Biefenfalbei, in. f. Stitterfreuj.

SBiefenfauerampfer f ©auerampf.
äBiefenfdjarte f. SSergfcharte.

3Biefenfd)aumfraut. n. f. ©auchblume.
aSiefenf chellen, PL f. SSüfchelglodfen.

SBiefenfchilf, m . f. Sohrgrag.
Sßiefenfcbnabel, m. f. ©otteggnabe.

äBiefenfd)iiarrer, m. (ber) chrocie, chruciel,
Dobrowski Institution.

Sßiefenfbargel, m.
f. Äorallentraut.

SBiefenfberling, m. (ber) jer, g. a, L.
SBiefenftrich, m. (ber) smug.
SBiefen roe bel, m.

f. Socfgbart (Sat. spiraea ul-

maria).

SBiefenjeitlofe, f. (bie) zimowit, Kl.; (Sat. Col-
chicum); cf. B. rozsiad.

SBieferoad)8, m. (ber) trawa (z ki, na ce), B.;
pastwisko, ober PI. pastwiska.

SBiebiel? jak wiele? ile?

SBiebielfte, adj. *i!ki, a, ie, który (co do liczby).

SBieroohl chocia, lubo, acz.
SB i Ib, n. Cbtö) dziki zwierz, dziczyzna, zwie-

rzyna. (?£. w Konstantynogorsku — liczna dzi-
czyzna, jelenie, sarny, dziki, zajce etc, (a)

SOB i lb, adj. dziki, a, ie; leny, a, e;

2) — , adv. dziko.
6$. ein roilber Änabe pochy, bystry chopiec.

SMefe SßflartAe roächft roilb ta rolina dziko ronie.
SBilb machen dzikim uczyni, auch zdziczy, fig.

rozjuszy, zbestwi, rozkomosi, L.; roilb mer«

ben (z)dzicze, lenie, rozgniewa si.
35er SSilbe, m. dziki czowiek.
Die äßilbe, f. dzika kobieta ober — niewiasta.

33ie SBilben dzicy ludzie; cf. dzikoludy.,
6in roilber efel leny osio, ein tnilbeS ©'cbroein

dzika winia, dzik, g- a, odyniec, eig. ein alter

roilber 6ber, ber adein herumgebt, roeil er ftch nicfjt

bor bem äöolf furebtet; roilbeö gleifd) dziw miso,
dzikie miso, ^r.^oln unb Sffiarfch.; roilbeS geuer

pryszcz,
f. ^blatter ; roilbeä Dbft leny owoc

auch dziki owoc ein roilber S3aum dzikie drze-
wo, dziczka, SBaifch. ®er roilbe Delbaum dzikie
oliwne drzewo.

SBilbacter, m. (ber) pole zasiewane dla dziczyzny
w zwierzycu.

SBilbbahn, f.(bie) ber SSilbroeg, bie Sßllbfa^re, 3Bilb-

fubre, ein geadferter unb aufgegrabener SBeg in einem

Sagbbejirfe, bamit man bag bin unb her roechfelnbe

SlßilD barauf berfpuren mog, rozkopana_ droga w
kniei dla poznania ladu dzikiego zwierza;

2) — , ein Sagbgehege, gorfrrebier, knieja, knieja

do polowania; auch rootjl bigroeilen ostp zwie-
rzynny ober ostpy zwierzy nne;

3) —
,
przydroe; cf. zwierzcy lad, PK. 231,

f. gährte, trop zwierzyny.
SBilbbann, m. [ber] wysza jurisdikcya nad

wszelkiemi owami w kraju; 2) —, knieja.

Sffiilb braten, m. (ber) piecze ze zwierzyny.
SBilbbret, n. (bag) zwierzyna. 2>a8 ©cbroar^rollb»

biet dziki. 2)er ©cbroaräroilbbretgjager sokodyniec,

g. ca, na dziki czyli odyce polujcy.

SEBilbbretgb raten, in. (ber) zwierzyna pieczona,

äßarfch.: ober pieczyste z zwierzyny ober zwie-

rzynna piecze.
fffiilbbieb, m. (ber) ukradkiem polujcy, myiliwy

bezprawnie polujcy, co kradnie zwierzyn,
kradzioch zwierzyny; cf. zodziej leny, *oso-

cznik, .
SBilbbieberei, f.(bie) kradnienie zwierzyny, bez-

prawne polowanie.
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SB übe, m. (bei) f. (bie) f. milb.

SBilbcnjen, v. n., aud) roilbpem, anbrüdjig riechen unb

fcrjtnecfen Dom SBilbbret, cuchn.
SBilbenjen, n. (baö) euch ober euchnienie zwie-

rzyny, nadgniy przysmrodek, L.

SB i lb fa I) re, f. (bie) bie SBilbfubre, droga wyorana
w kniejach, f. SBilbbabn 1).

SBilbfang, m. (ber) polów zwierza, Iowy, PI.

2) — , czowiek bardzo dziki, dzikus, Skctlft.«

$olu. unb äBarfd). = trzpiot, g. a.

SBilbfleifd), n. (ba6) miso ze zwierzyny.

SBilbfremb, adj. zupenie cudzy ober wcale obcy,

wcale nieznajomy.
SBilbgarn, n. (baö) sie na zwierzyn.
SBilbgefälle, PI. dochody z zwierzyny.
SBilbgefcbmacf, m. (ber) smak dziczyzny.

SBilbhaber, m. f. Sarthaber.

SBilbbeit, f. (bie) dziko, cf. »bystro, f. Ej.

niechaj gniew i bystro hamuje, P.K. 402.

SBilbfalb, n. (bad) moda ani.

SBilbling, m. (ber) ponka, L.; latorol dzika, cf.

dziczka, P. Jan. (a).

SBilbmeifter, m. (ber) f. gorftmcifter, owczy, g. e^o.

SBilbnijj, f. (bie) puszcza, B.; cf. iRuff. pustynia,

step; cf. dziczyzna, czygied, Skroili.

SBilbbern f. roilbenjen.

SBilbbret, n. (baö) beffer SGBilbbrer, zwierzyna.
3Bilbfd)aben, m.(ber) szkoda od dzikiego zwierza.

SBilbfdjur, f. (bie) wilczura.

SBilbfdjüfje, m. (ber) ten co w cudzej kniei
poluje.

SBilbfbur, f. (bie) trop zwierza.
SBlbftanb, m. (ber) stanowisko dzikiego zwierza.
SB U be Im, m. Wilhelm i 2) f. Änobfnelfe.

SBilhelmine, f. Wilhelmina, Minka.
SBille, m. (ber) wola. Ej. ber letjte — ostatnia wo-

la, testament. Per — bcö äUenfchen ifi fein $\nv-

melreicb wola czowieka jest jego niebem Ober

rajem. Ftad) bem SBillen beö Äaifevö z woli Ce-
sarza Jego Mci ober z woli Jego Cesarskiej
Moci.
Der freie — dobra wola, wolna wola, nieprzy-

muszona — . ©er gute — gilt für bie jhat dobra
ch za uczynek stoi i ober dobra wola stoi za
uczynek, Em. 4?anbb.j ch za sam uczynek
przyj, (a), gaf roiber SBillen rad nie rad, pra-
wie przeciw wasnej woli, pomimo woli. Ej. e
bez najmniejszych stara prawie przez nie-

chcenie umiesz wzbudza w kobietach najtkli-

wsze pomienie, Nieme. PP.
SBiber SBillen mttjjte er jugefteben (Szatan) rad

nierad przyzna musia, Dambr. 3" SBillen

fein pozwoli na co. Wit SBillen thun naumylnie
ober umylnie ober na urzd co uczyni.

©einen SBillen roorein geben swoj wol da na
co, zezwoli na co. Pein SBille gefebebe bd
wola twoja, niech si twoja wita wola stanie.

Um ©otteö SBillen dla Boga, przebóg. Urn —
SBillen dla.

SBillenö fein chcie, zamyla o czem, mie
zamiar.

SBillenbcrg, n., cine (Sab, Wielbark, g. a.

SBillenloö, adj. bezsamowolny , bezwadny,
martwy.

SBillenöerflärer, m. (ber) zeznajcy,
f. PeHarant.

SBillcnöfreiheit, f. (bie) wolno woli, saroo-
wolno.

SBillenöTraft, f. (bie) moc woli, silna wola.
SBillenönulnung, f. (bie) zdanie ober woli zda-

nie, SBarfd).

SBillcntlid) z wasnej woli, dobrowolnie.
SBUlfahrcn, v. a., einem in ctroaö Mitfahren, do woli
czyjj to czyni, powolnym by komu, ch
pokaza, dogadza, gwoli czyni, przychyli
si do proby czyjj, Bhsz.; cf. przyzwoli,
pozwoli, zgodzi si na co, zadowolui?, cf.

m

folgowa komu. Er. röillfabre tlllö przyzwól nam,
a bud nam ku myli, L.

SBillfäbrig, adj. chtny, uczynny, chftliwy, po-
wolny, cf. ukonny.

SBillfSbrigteit, f. (bie) przychylno, powolno,
uczynno, dogadzanie, ukadno, L.; ch,
chiliwo, chtno; cf. *folga.

SBillfahrung, f. (bie) skonienie si do czyjej
woli, dogadzanie, pozwolenie na co.

SBillig, adj. chtny, ochotny;
2) — , adv. chtnie, ochoczo.

Er. SOcit roilligem <£)erjen chtnie. SBitliger ©e»
boifam ukonne posuszestwo, Dambr. 83.

SBilligen, v. n. m. b., in etmaö — , zezwoli na co,

prz3'sta na co, dozwoli, pozwoli, przyzwoli.
SBillig feit, f. (bie) ch, g. i, gotowo do uczy-

nienia czego, ochoczo, uklonno.
SBillfommen, adv. witaj; 2) —, adj. przyjemny,
miy, dogodny, podany eig. ertt)Ünfd)t; Ej. roili«

fommen hei&eu przywita kogo.
SBillfommen, m. (ber) przywitanie; cf. L. przy-

witanka, t. j. chosta w domie poprawy na
przywitanie.

SBillfür, f. [bie] baö SSennögen nad) eigenem ©efal=

len jn hanbeln, samowolno, dowolno, (a);

arbitralno, polubowno, uwidzialno, L.
2) swoboda, wola, upodobanie, eig. SBohlgefallen.

3) —, ©tabtgefetye, wielkierz, statut miejski,
kodex, ustawoksig, g. egu.;

SBillfürlld), adj. wasnowolny, (a); dowolny,
L.; arbitralny, samowolny, polubowny. Ej. w
astrologii jest wiele prawide polubownie wy
mylonych Ej. indagacya w sposobie tajnym
i wfasnowolnym, (a); równie samowolne ja'

gwatowne rodki Rzdu Angielskiego przed
slewziete z usuniciem wszelkich zasad pra
narodów, (a).

3Billfüvlid)feit, f. (bie) samowolno, arbitralno.
SB ima, eine «Sab, Wilno.
SB i l na er, m. (ber) Wileczyk, g. a.

SBiluaifd), adj. Wileski, a, ie. Pie SBilliaerUnU
berfiiät uniwersytet wileski.

SB im me In, v. n. ni. I), roi si, trz si, trz
si, by bez liku, wrze od mnóstwa, wyda-
wa co mnogo, peno by, roi si dla mnóstwa
wielkiego, rucha si dla mnóstwa wielkiego.

Eö mimmelt wre. Er. eö mimmelt »nb nibbelt

bon SBurmern pasmem si wij, gdy piersi gnij,
sproni pdracy, f. baö Sieb: Jest zdrada w
wiecie etc.

SBimmern, v. n. m b. jcze, skwiercze, skamle.
SBimmern, n. (baö) jk, g. u, jczenie, skwier-

czenie, skamlenie, g. —nia.

SBimbei, m. (ber) eine lange fd)inale gabne auf einem
Schiffe, daga albo chorgiew wska na okrtach,
bandera, chorgiewka na okrcie, eig. na rod-
kowym maszcie, SBj.

SB im ber, f. (bie) tnrugawka, rzsa u oka.
Sßinb, m. (ber) wiatr, g. u. Ej. ein gelinber — a-
godny ober letki wiatr, wiatrek, wietrzyk. Per
(Seitentuinb poboczny wiatr, garuga, L. Ein

Sauferolnb pochwist, pochwiciel.
SBinb mad)en b. I). Umoahrheiten erjählen wiatr

pdzi, — puszcza, kamstwem narabia; of.

Arable» chepi si, fanfaronowa, junaczy.
Meö ging in ben pszczóki, bydeko, do-
bytek, ruchomo, wszystko poszo na cztery
wiatry, P. Jan. Eö >uc!)ct nicht allemal ein SBinb
nie jeden zawsze wiatr wieje, Etn. <£)bb. — bon
Cttonö haben zwietrzy co, zwcha co, zasi-
gn o czem jzyka, zaslychn ober zasysze
o czm, przewcha co, SBarfd). Sou SBiuben

geblagt werben od wiatrów by drczonym. Einen
— lofjen wiatrek puci, tchórzy, kurzy, za-

kadzi, bdzie, bzdn.
Ein — erbebet fleh powstaje wiatr. Per — hat

fid) gelegt wiatr upad zupeni« na morzu i jak
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mówi marynarze w plaski,si czas zamieni]',

S.P. Sn ben — fdjlcigen na wiatr puci. 3n ben
— reben na wiatr mówi, — — gada,
puszcza sowa; cf. groch na cian rzuca,
tak gada jak do stupa.

Den 9Jtaiirel nad) bem SBinbe Rängen, b. h. fid) in

3«it unb Umftänbe fd)icfcn ober heucheln; (Sr,, jak
kurek za wiatrem chorgiewk zwraca, Mick.;
na obu ramionach paszczyk nosi, obuda
narabia, dwójznacznikiem by; cf. B. podug
okolicznoci odmienia si, z wiatrem si wy-
krca.

Sttit gutem SBinbe fegeln z pomylnym wiatrem
eglowa; cf. nys, L.; z hysem i. (Sr,, kredyt
umar, sowo wiatr; karta papier; zastaw bd,
pienidze gront, Sehe er.

SBinbbeutel, m. (ber) wietrznik, g.a, (a); trzpiot,

cf. pdziwicher, pdziwiatr, wistak, wiatrak,
powistak; cf. SSohm. marnochlubnik; cf. junak,
brawura, wiszczy patka; cf. tu by tu nieby,
— tu go niemasz; cf. fiutyniec, S.P. 1 21;. 188.

SBinbbeutelei, f. (bie) wistactwo, trzpiotostwo,

wietrznictwo; cf. bielleicht junakieryja; fanfa-

ronada.

SBinbbeutelid), adj. wiatrem podszyty, L.

SBinbbeutetn, v. n. udawa, B.; cf. groch trze-

pa, narabia chepliwoci ober junakieryja;
cf. tumani, przechwala si.

SBinbblume, f. f. anemone, zawiek, L.j f. (Sbel«

leberfraut.

SBinbbrud), m. (ber) drzewoom, g. u; cf. om; cf.

odtomki, cf. uomki; cf. L. wiatroom;
2) — , kita, przepuklina wietrzna, puchlina

*macharzyny albo jdrek.
SBinbbüdjfe, f. (bie) wiatrówka.
SBinbborn, m. (ber) rozdcie koci (med.).

SBinbe, f. (bie) ba8 SBinbeglb'tflein. powój, ziele, L.

Äleine — f. SlcTerroinbe. ©rofce, ructge —
, f. Herten»

hrtnbe, ©artenroinbe, wilec, L.
!

;
powój.

SBinbe, f. (bie) winda, lada, lewar, j. S3, wozowy,
winduga, L.; — , bie ©arnroinbe, wijada, Pi.

2) Bot. f SBinbfraut, wilec, powój.

SBinbede, f. (bie) wiatrowisko, L.

SBinbeifen, n. (ba8) prcik elazny poprzeczny
do którego oów' okienny jest przylutowany,

f. genfiereifeu.

SBinbehauS, n. (ba8) winduga.
SBinbei, n. (ba&) wylewek, zbk, burchla, L.;

próne jaje.

Sßinbefolben f. Äolben.

SBinbefraut, n. (ba8) f. Sltferroinbe.

SBinbei, f. (bie) pielucha, höfl. pieluszka.

SBinbelbanb, n. (ba8) powijak, DD.; powojnik,

g. a, L. (Sj. DD. szkodliwe powijaki. (Sr. spo-
wijacze najlepiej uszy z pótna ju nieco pod-
noszonego, P. Jan.

SBinbeleine, f. (bie) windówka, L.; f. SBinbetau,

stuyna?.
SBtnbelfinb, n. (ba8) dziecko w pieluszkach.

SBinbeln, v. a. powija w pieluszki ober w pie-

luchy.

SBinben, v. irr. a., Imperf. id) — , er roanb, Conj.

bafj id) —,_ er rtmnbe, Part. Praet. gerounben, wi,
krci; windowa; snu*

(Sr,, einem etroaS au8 ben ^änben roinben z rk
wykrci ober wywin co komu, B. Die <£>inbe

roinben zaamywa rce. . Saffe SBafche roinben

wyyma, wy pran bielizn. Artnje roinben

wianki wi. gäben auf ein Änäuel roinben nici na
kbek zwija. (Sine Saft in ba8 ©djiff roinben

windowa ciar na okrt, ©id) urn etroaS roin=

ben krci si, wi si, snu si koo czego.
aSinbeub wijcy si = Sat- volubilis, Bot.

SBinbetau, n. (bag) stuyna??
SBtnbeb, n. (ba8) f. SBinbei.

SBinbfatfei, f. (bie) pochodnia na wiatrze nie ga-
snca,

SBinbfahne, f. (bie) wietrznik; chorgiewka wie-
trzna, SBarfd).

SBinbfall, m. (ber) drzewoom, g. u, porywisty
wiatr, Stuff.

SBlinbfang, m. (ber) Ventilator, wiatropd, g. u.

2) — , bei ben Uhren, blaszeczka w zegarku bi-

cie hamujca; cf. wychwyt; bbenek (kódka?
B.) w zegarku.

SBinbgalle, f. (bie) teczowata prga na niebie

zwiastujca wiatr.

aSBinbgefdjrouljr, f. (bie) wzdcie, odcie.

SBinbglocfe, f f.
^edenroinbe.

SBinbgott, m. (bei) Eol, g. a, boek wiatrów.
SBinbbaber

f.
SSarthaber.

SBinbl)afen, m.(ber) hak na którym si zatrzymuje
okno od wiatru.

SBinbbalm, m. f. Sltferfdjmele, grofje. ©emeiner — f.

•Öunbögraö, fleineS.

SBinbhaud), m. (ber) powiew wiatru.'

SBinbbatifen, m. [ber] postawiona kopka siana,

eby go wiatr nie rozrzuca.
2Binbl)eie, f. (bie) szczwanie chartami, B.

SBinbljunb, m. (ber) chart, g. a, aud) goczy pies.

(Sin junger — charcik, g. a.

SBinbrjünbin, f. (bie) charcica.

SBSinbig, adj., SBinb enthaltend b. h. bom SBinbe be*

roegt, wietrzny, a, e. (Sr,. e8 ift tüinbig -wietrzne

czasy, DD.; cf. wietrzno jest, wiatr jest. 68

fleht roinbig um ihn au8 chudo koo niego; cf.pi-

sus w kieszeni. (Sr. poruszenia ciaaw chodne,
aby nie wietrzne czasy s (ciarnym) przy-
jaznemu i pomocnemi, DD. (Sin roinbiger SJenfd),

— patron wietrznik, wiatrak, wistak, pdzi-
wiatr; cf. trzpiot, roztrzepaniec, .

SBinbigfeir, f. (bie) wietrzno.
SBinbflabpe, f. (bie) wietrzna klapa.

SSBinbfraut f. ^atfelfraut.

SBinbfugel, f (bie) eolipyl, Stoff. 'grana-; kula wia-
trowa; cf. Tr. pdziwiatr, kula mosina albo

elazna z ma dziurk, przez któr wiatr stra-

sznie si wyrywa, kul rozgrzawszy i nieco

wody w ni nalawszy.
äöinblabe, f. (bie) lada wiatrowa (w organach).

SBinbltcht, n. {t>a^) wieca do uycia na wiatr.

SBinblod), n. (baS) dziura ober otwór dla wiatru.

2) strona z której wiatr dmie ustawicznie.

SBinbmacher, m. (ber) wietrznik, (a); pdziwiatr,
wistak, fanfaron, trzpiot.

SBiabmadjerei, f. (bie) fanfaronada.

SBinbmeffer, m. (ber) wiatromierz, g. a.

SQStnbmühle, f. (bie) wiatrak, wietrzny myn.
Sßinbmüfjlengeftell, n. <ba8) stolec na którym si
wiatrak obraca, L.

SSinbmühlflügel, m. (ber) skrzydo wiatrakowe,
miga, L.

SBinbmuller, m. (ber) mynarz wietrzny, — przy
wiatraku (na wiatraku mielcy).

SBinbofen, m. (ber) piec kanaowany.
SBinbbocfen, Pi. ospa wietrzna, cf. L. .wie-

trzni ce, Pi.

SBinbrab, n. (ba8) f. SBilbfang, mynek w oknie
(do przeczyszczenia powietrza).

SBinbbrebe, f. (bie) ochwat wietrzny, L. (u koni).

SBinbróbre, f. (bie) rura wiatrowa.
SJBinbroSchen, n. (ba8) anemona.
SBinbrofe, f. (bie) róa kompasowa, 32 albo 64
wiatrów skazujca.

2) —
, f. Slnemone, toilbe, roeifje.

SBinbSbraut, n. (ba8) wicher, burza, wiatr stra-

szny, wiatr gwatowny.
SBinbfd)ad)t, m. (ber) szyba wietrzn.
SBilbfchaben, m. (ber) szkoda przez wicher zro-

biona.

SBinbfchauer, ©djobben, m. (ber) ciana lub szczyt
u wglarza dla wstrzymania wiatru.

SBinbfcbief, adj. krty, spaczysty; cf. B. skrzy-
wiony, kolawy.
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SBinbfchirm, ra. (ber) zasona od wiatru.
Sßinbfchlag, m. (bei) f. SBinbfall.

SBinbfdjnell szybki jak wiatr.

äßinbfdjnelle, f. (bie) szybko wiatru.
SBinbfeite, f. (bie) strona od wiatru.
äBinbfpiel, n. (bciö) chart, g. a, pies goczy,

aBavfd).

SBinbftille, f. (bie) bezwietrze, ucichnicnie wia-
trów, cisza morska, uspokojenie wiatru, cisza
powietrza; of. *malacya; Gj. zacisze 1 pd mor-
ski uniosy go od eskadry, (a).

SBinbfocf, m. (.ber) eine einfache SBinbbüd)fe, wiatró-
wka prosta.

SSinbftofj. m. (ber) poryw wiatru, popych atld)

popd ober uderzenie wiatru, SBj. ; cf. impet
wiatru; cf. nawal, zapd wiatru; cf. Bhmlc.
pogrom wiatru} cf. zapory wiatrowe; cf. po-
rywy wiatru, Kar.amzyn.

SB i 11 b fi v i d), m. (ber) *wiatrostrycb, linija wiatro-
wa, kierunek wiatru, strefa wiatrowa na kom-
pasie) cf. powiew wiatru.

SBinbfucht, f. (bie) bie Jrommelfucht, (8ut tympa-
nites) wewntrzna puchlina ywota od wiatrów,
B.; cf. puchlina wietrzna; beim Siich bie Äl'Öte

napnik, f. gibel; atld) paskudnik, Sßj.

SBillbtreibeilb wiatry pdzcy (o lekach).

SBinbung, f. (bie) zakrcenie, zakrt; kreto, f.,

cf. wykowato.
SBinbbogel, m. (ben duheltas,

f. Srachbogel.

SBinbroage, f. (bie) waga wiatru.
SBinbroärtö, adv. ku wiatrowi.
SBinbroafferfticht, f. (bie) puchlina wodna od
wiatrów, B.

SBinbroehe , f. (bie) bom SBinbe pfammengemeheter
Schnee, zaspa niegu, zamie —

.

SBinbroeifer, m. (ber) skazówka wiatru, wia-
troskaz.

SBinbroirbel, m. (ber) ber SBirbelroinb, wicher, g.
chru, wiatr wichrowaty, Sjecb. 13, U, wir wiatru.

SBinbjcigcr, m f. SBinbmeifer.

SBillf, m. (ber) skinienie, mgnienie, mruganie
(okiem), kiwnienie (gow); skazówka; znak
jaki. Sluf jeben — bereit fein na kade skinienie
ober znak by gotowym. Sinen - befommeii
ostrzeony zostaem, Krs. PP. '210.

SBinfel, m. (ber) kat, g. a; wgiel, g. gla, B., Tchn.
Der Scfminfcl wgielnik, "g. a, L. Gin rrd)lcr

SBinfel *krzyokt ober prosty kt, *prawokt,
prostokt, eig. ein red)troinfelige8 SUiciecf, 9ßj. Gin
fumpfer — rozwarty kt. Sin fpifeev — ostry
kt. Sin heimlicher — skryty kt, kryjówka.
2)ie SBinfel beö SJliinbeo, — ber Slugen, kciki w
ustach, — oczu; cf. grubki, doki. Sin SBinfel

ber Srbe zaktek.
SBinf elbanb, n. (bab) okucie któw u okien.

SEinf elconfulent, m. (ber) poradca poktny.
SBinfelbad), n. (bau) dach prostoktny.
SBinfclbrucferei, f. bie] drukarnia" poktnu.
äßinfelehe, f. (bie) poklne maestwo.
SBinfcleifen, n. (Da8) wgielnica, ob. winkiel, SBj.,

'wgielmus stolarski, L.

SBinfelformig, roiufciidjt, adj. katoway, ktny,
cf. wgielny.

SBinfelhafcn, m. (ber) wgielnica, L., winkelak,
L.; prawido drukarskie na którym nasadzacz
ober skadacz literki w linie ustawia.

äßinfelig kcisty. kcisto.
SBtntelfneipe, f. (bie) kanak, knajpa poktna.
SBlnfclmaj), n. f. SBinfcleifen, ktomiar.
SBinfelmcffer, m (ber) wgielnica, przenonik =

gran}, transporleur, pókole którego okrg po-
dzielony jest na stopnie, narzdzie do mierze-
nia na papierze któw.

SBlnfelprebiger, m. (ber) kaznodzieja poktny.
8Blnfelred)t prostoktny, —nie.
Sßinfflfcheibc, f. (bie) ostrolab, g u, asrolabiuui.
9Binfclfd)cnfr, f. (bie) szynkowtiia poktna.

SBinfelfdjule, f. (b,je) poktna szkoa.
SBinfelfbike, f. (bie) ber 3roiccel, wegielno, L.

;

cl. kliniki.

SBinfelftUlbig, ktowy (Sal. axillaris, Bot.).
SBinfel trep be, 1. (bie) schody skryte, Tr.; aud)
ktne —

.

äßiiifeläüge, PI., geheime, unerlaubte SRänfe, 8luSfliid)tc,

obroty, wybiegi, wykrty, *cherchele, Pi.; cf.

bródzi; cf. powrozy krci.
SBinten, v. a., einem — , skin na kogo, mign,
kiwa; cf. ©riech. y.ivuo, mrugn, mruga eig.

mit ben Slugen* cf. machn; cf. znak da.
Sr. Walery z radoci wsta z powozu i chu-

stk znak daje, Nieme.
SBinfeln, v. n m. 1). jcze, kwili si, skwier-
cze, cf. bon .jjunbCH, skomle, skowycze.

Sßinfcln, n. (baö) skwirczenie, skwirk, skomle-
nie, skowyczenie.

Sr. Skwirk biedaka ucinionego, (a).

SBinter, m.(ber) zima, f. Sm SBinter w zimie ob.

zim ober zimow por.
SBinterabenb, m. (ber) wieczór zimowy.
SBinterapfel, m. |ber] zimowe jabko.
SBintcrarbeit, f. (bie) zimowa praca, — robota.
SSinterbirn, f. (bie) gruszka zimowa.
SBin terb lii inch en, n. f. Siinglingeblume.

SBititereid)c, f. f. Sid)e, gemeine.

SBintcrfelb, n. (ba§) ozimina, pole zimowe.
©inter fru d) t, f (bie) ozimina.
SBintergerfte, f (bie) jczmie ozimy, f. Säärengerfte

-

SBintergetreibe, n. (öa8) bas SBinterforn, ozimina,
zboe ozime, urodzaj ozimy, B.

SBintergriin, n.
f. Sbheu, eurobäifcher; 2) — f. 3m»

mergiüll; 3)—, gruszyczka, H. J. K. Hoss.; cf.

gruszczyczka, L.; zimozielone, L.
SBinterhafer, m. (ber) owies ozimy.
SBinterha ft, adj. bem SBinter ähnlich, zimowaty,

iiblid)er zimowy, zimnawy.
9B i n t e r I) a l b i a f) r, n. tba$~) pórocze zimowe.
SBiiiterholj, n. (ba6) drzewo na zim ob. drzewo

ua opal w zimie, B.

SBinteridjt, rointerlid), adj, rointerhaft, zimowy,
zimowaty.

SBintnig, cf. niebr. roinenfch, adj. SBinter unb SBin»

tevfälte babenb, zimny, zimowy.
SBinterfleib, n. (bab) ber SBinterrocf, suknia zimowa.
SBinterforn, n. (ba6) yto zimowe.
SBin ter treffe, f. f. Jöarbenfraut.

SBlnterlld), adj bem SBinter ahnlid), juni SBinter

gehörenb, im SBinter gewöhnlich, na ksztat zimy,
zimowaty, zimowy.

SBinterlinbe f Skrjlinbc.

SBiiiterlolch
f. ©ra&lolch.

SB in terma ng o Ib, m. f. perlen.

SBintermantel, m. (ber) paszcz zimowy.
SBinter mäfjig po zimowemu.
SBintermonat, m. (ber) Listopad, g. a, zimowy

miesic.
SBintem, v. imp. ni. 1). ma si ober zanosi si na
zim, by zimno; v. a. zimowa; przezimowa.

3Binternad)t, f. (bie) noc zimowa.
SBinterobft, n. (ba6) owoc zimowy.
äßinterpflatije, f.

f.
perlen.

Sßinterquartier, n. (befö) zimowe lee, zimowla,
zimówka, zimowisko, L. — beliehen rozoy
si na zimowe lee, (a); Sj;. Bozoy wojaka
w miejscach wygodnych na zimowe stanowi-
ska, Krsk. Tom. X, &. 57.

SBiutcrrapünjchen, n.
f. Slcferfalat.

SBintei roggen, m. (ber) yto zimowe.
SBlnterfaat, f. (bie) ozimina; cf. B zasiew ozimy.
SBInterfdjaftheu, n. f.

^eermooe.

SBintcrfeitc, f. (bie) strono pónocna (domu).

SBinterftanb, m. (ber) zimowe stanowisko zwie-
rzyny.

SBintcrftitbc, f. (bie) pokój zimowy.
SBinter tag, m. (ber) dzie zimowy.
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SBinterung, f. (bie) zimowanie.
SSinterbonath, m. (bei) zapas zimowy.
äBintertoeiäen, in. (bei) pszenica ozima.
SBinterroetter, n. (ba) czas zimowy, powietrze
zimowe.

SBinterroicfe
f.

§3oquetroitfe.

SÜßinterroolle, f. (bie) wena zimowa; cf. wena
z zimy.

SBinterjeit, f. (bie) pora zimowa, czas zimowy.
SBilljer, m.(ber) winiarz, g. a, winobraniec, Trój.
äöilljenneffer, n. (ba8) nó winiarski (do obrzy-

nania wina).

SBinjig, adj. malutki, maluki, maluchny, malu-
sieki, maciupki, drobniuchny; szczupy, dro-

bny, bahy i cf. drobnostkowy; gj. drobno-
stkowa sów, skadów i okazaych wyrazów
nauka, mamido retoryki, próne czczoci o-
krasy, S.P.

SB i t> f e l, m. (ber) wierzchoek, g. ka, wierzch, g. u.

SBipfeln, v. a. wierzcboli, wierzchoek obci.
SSMpfelreid), adj. gsty wierzchoek majcy,
wierzcholkowaty, a, e.

SBibbe, f. (bie) schyek, g. ku, krawd, f., cf.

Sdjaufel, ;Chybotka, chutawka, koyska; chy-
botanie, *szwank; 2) — , estrapada (to jest

zrzucanie zoczycy za reco uwizanego z
szubienicy, eby mu si ramiona wywiny);
cf. szubienica na prtce (Scbnellgalgen), szubie-
nica latarniana?; cf. z raczka poprzeczna ober
— z pólkrzyem. ©ein ©lücf ftebt auf ber —
szczcie jego na wosku wisi.

SBippen, v. a. chybota, szwankowa; raptem
podnie do góry, windowa do góry i spuci
na dó; cf. L. dugowa, podwaa, ©id) roibben

chuta si, koysa si. @j. Äippen Ullb ruippen

szelmowa ober obrzyna i wywaa monet,
faszowa, cf. *fuszerowa monet.

SBipperei, f. (bie) ba8 kippen, wywaanie i obrzy-
nanie monety; cf. faszowanie ob. szelmowanie;
cf. *fuszerowanie monety.

SBippgctlgen, m. (ber) ber Sa)ne[lgalgen, szubienica

do estrapady, B.; szubienica z której wisielca

za rce uwizanego spuszczaj raptownie
na dó, eby mu ramiona ze stawów wy-
skoczyy.

SBir, Pr on. my; mir felber my sami.

SBirbel, m. (ber) eig. bezeichnet e8 einen geroiffen, fel)r

fcfmell roieberfehrenöen, eintönigen, jitrernben Saut,

befonberg auf ber Jrommel, werbel, g. bla.

2) — , eine freiSförmige SSelcegung, befonber in

(Seftalt einer Scbnetfenlinie, roelche fid) au8 bem W=
telpunfte in lauter Äreifen nad) ber Peripherie beroe*

get, 3. S3, auf bem SBafTer, ein Strubel, krt, za-
krt, g. u, wir w Avodzie, tok limaczkowaty,
krg, g. krgu; cf. krgi, P K. 596.

Sr,. Der SRoud) fteigt in SSirbeln in bie |>of)e tu-

ntauy ober kby, bawany dymu wznosz sie

do góry.
3) -,. eine Stelle an menfdjlicben unb tbierifcben

Äßrpern, mo ba8 .£jaar in einem Äreife geroadjfen if,

3. S3, bor ber Stirn unb SSruft cineö Sßfeibeö, fo

aud) in ber äRitte be8 menfcblidjen <5aupthaare8, i>a*

I)er gemein für Scheitel, czub, g. a, "chocho, czu-
pryna, nadczotek, wosy krcce si na wie-
rzchu gowy, wiry na czele, 3. S3, koskim; cf.

wierzchoek gowy, ciemi, g. enia, najwyszacz albo wierzch gowy.
4) — , ungeftflme SSeroegung, 3. 35. ber — bon

©efdjaften, eine geräufchoolle SJcenge, nawano
spraw; cf. odmt interesów, wrzawa, zawie-
rucha.

5) — , in biele einzelnen galten ift e8 ein SBerfV

jeug ober ein Sheil eines SBerf5euge8, roelcher fleh um
feine Slchfe ober um einen feften ^trnft beroegt, koo-
wrotek, g. tka.

Der — an ber Spinbel, ber_ Spinntuirbel, warta-
czka, paciorek, który kobiety kad na wrze-

ciono, aby lepiej wartao. Der — an einem

SSierhahne kurek ober czopek u rurki. 'Der —
ober Steiber am genfter rygiel okienny, zawora
ob. klamka u okna, zawrotek. Der — an einem

Saiteninftrumente kolek, waeczek, godzik, na
których si strony — cign, bunty, Pi., pa-
choki, kolki, — an ber Sßioline pachoek, koek;
— an ber Saute godziki u lutni, L.

Der Stüdfenroirbel pacierz w plecach, pacierzo-
wa ober stawowa ko; pi. pacierze, krgi.

SBirbelbein, n. (baS) pacierz ob. pacierzowa ko,
'tragarz, L.

SBirbelboften, m. (ber) czycica, storzyszka, L.j

f. ^»auptboft.

SOB it belt g, adj. wirowaty, krccy si, obraca-
jcy si; cf. wirowy. Sj. Ten fenomen (trba
powietrzna) nadaje okrtowi bieg wirowy,
S k r o d z k i.

SBirbel fraut, n. f. Sraganth, haariger.

SB ir bell o 8 niegrzbietny.
SSir beln, v. n. m. I)., einen SBirbel fd)tageti, werbel
bi; 2) —,

fich im Äreife beroegen, krci si, wi-
rzy si, w wir si obraca, wirowatym si
czyni; roirbeln bom Raud) kbi si» Gj. Jeszcze
si dymami kbi niedotlae zgorzeliska, Wo-
ronicz (a).

SBirbelfud)t, f. [bie] f. ©djtolnbel, zawrót, g. u,

krczek, 9Jr.#oln.

SBirbelrotub, m. (ber) wicher (g. chru) wirowy,
wir powietrzny.

SBirb
f. roerben, staje si.

SBirfbrett, n. [ba8j tablica do rozczyniania; cf.

stolnica.

SBirfeifen, SBirfmeffer, n. (ba§) rzezak, strug
kowalski do wystrugania kopyta.

SBirfen, v. reg. a. unb n. m. h. skutkowa, dzia-
a, sprawi, sprawowa, operowa; cf. wada;
3. 33. roirfe burd) beinen ©eift fräftig an unferen See*
len wadaj przez ducha twojego skutecznie nad
duszami naszemi. 6j. nid)t8 3U effen gebe«, bamit

biefe Slrjenei beffer roirfe nie da je, aby to le-

karstwo lepiej sprawowao, L.; ober skutko-
wao. Siei ©ute8 roirfen zdziaa wiele dobrego.

2) — , geinroanb roirfen, tka; cf. B. robi ua
warsztacie.

3) — , ben Seig roirfen, roenn ber SSadfer bn 3U111

legten SRale burchfnetet, rozczynia chleb;- cf. B.

miesi; wygniata.
SBirfen, n. (baS) sprawowanie, skutkowanie.
SBirfenb dzielny, skuteczny,

f. roirffam.

SBirflid). adj. rzeczywisty, istotny, prawdziwy;
2) — , adv. w samej rzeczy; cf. do prawdy, B.

gr,. istotny kaszel, DD. gin roirfliche Sadje
rzecz istotna. (Sine roirfliche Sfltibe grzech u-
czynkowy; cf. rzeczywisty — ? (Sin lr»|rflid)er

©eheimer Ratf) aktualny konsyliarz tajny, (a).

Der roirfliche StaatSrath rzeczywisty radzca sta-

nu, L. im Gr.

SBirflichfeit, f. (bie) rzeczywisto, istotno, B.

3ur — fommen urzeczywici si, (a), sprawdzi
si, uici si, zici si.
3ur — bringen uskuteczni, uici. Die —

biefeö SSerbrechenS ift erroiefen istota tej zbrodni
jest dowiedziona, ®r. Sd)r.

SBirffam, adj. skuteczny, dzielny, czynny,
dziaalny.

SBirffamfeH, f. (bie) skuteczno (rodka), dzia-

alno.
SBirfftuhl, m. (ber) warsztat, g. u (do tkania). !

SBirftafel, f. (bie) ber SBerftifd), stolnica.

SBirfung, f. (bie) skutek, g. tku, dziaanie. §£.
grunt zbytecznie wystawiony na dziaanie
soca, Sylwan. Seine — tt)Un skutkowa.

SBirfung8frei8, m. [ber] okrg dziaania, . im
Gr.; obrb wpywu, zakres dzieny. Cjjc. Dzia-a w maym wpywu swego obrbie, Szan.;
cf. plac, g, u. 6j. Niech ma (Rynald) od ciebie
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(Gofrcdzie) plac mstwu swojemu, P. K. 402;
cf. okres czynnoci, Ca); auch am berftanblichften

pole, wolne pole, pole dziaania.
8Birfung8lo6 bezskuteczny.
aSirrc f. bermirr.

SB irr en, v. a., in unbeutlid)en Greifen unter einanber

fdjltngen ober beilegen, feiten, mofur bermirreu
üblicher i fr, targa, potarga, zawikla, plta,
pokudfa, wichrzy; cf. pomiesza, konfundo-
wa, zagmatwa.

SBirrgarn, n. (bao) przdza potargana; cf. pa-
ciorki; cf. kretka eig. .Korallen im @arn.

SBirrfopf, m. (ber) wartoeb, g. ba, wichrowata
gowa; cf. pstro ma w gtowie.

SBirrfeibe, f. (bie) potargany jedwab'; cf. wyczo-
eki jedwabne eig. bie glocffcibe.

SBirrfrob, n. (ba&) targanka, baróg, g. u, mie-
rzwa, L.

SBirroarr, m. (ber) eine bermorrene Sjermifchiing, mel)*

rerer 25inge, niead, mieszanina, gmatwanina, L.

im Gr.j konfuzya, odmt, matanina, L-; cf. B.

zgiek, haas?; cf. *ehachmtj cf. ? *werteb,
pltanina, zamt, g. u; cf — machen, chmielu
bber bigosu narobi; cf. pogmatwa, poplta,
pomiesza wszystko jak w kotle; gg. wtrceni
zostaniemy w odmt i rozchwianie si wszyst-
kich wadz rzdowych, (a).

SBirfing, m., eine Slrt Äobl mit fraufen Slattern,

^erjfohl, kapusta kuchenna kdzierzawa.
SBirtel, m. (ber) ein tbönerner SRing, roelcher an bie

Spinbet geftecft roirb, bamit felbige_ befto beffer herum=
laufe, rurka gliniana albo oowiana która prz-
dki wrzeciono obciaj, przslyk, Tr. ; cf.

wartoka, B.; wartaczka.

SBirth, m. (ber) gospodarz, g. a. Gin guter —
dobry gospodarz. Gin fdjledjter — zy gospo-
darz? cf. ladaco -, lichy ober ladajaki (niebr.

kiepski) gospodarz. Der i&urenmirth maciornik
bordelu ober bordelowy ober blofj maciornik,
SBarfch. Die ^urenroirtfjin maciora ober maciora
bordelowa, SBarfch. Da6 ift ein fd)led;ter aßirth,

ber feine %ed)c borgen fann, ju te to lichy go-
spodarz, co adnych poczestowin borgowa nie

moe.
SBirtf)bar, adj beroobnbar, beioobnt, do mieszkania

zdatny, mieszkalny, gocinny, zaludniony.
SDB ir t f) in, f. [bie] gospodyni, gosposia.
SBrthlid) , mirtfjfchaftlich , adj. gospodarny, o-

szczdny.
2ßirtt)iid)fett, f. (bie) gospodarno.
SBirthfchafr, f. [bie] gospodarstwo; cf. gospodarka,

3. 83. — poszaby inaczej, P. Jan.
2) — , bie ^anb^abung cineö jeben ©efdjdfteö, aber

gemeiniglich nur in einem beräcbtlichen Skrfranbe bon
einer berroorrenen fd)led)ten 4?anbhabung beffelben, ziy
rzd, rozgardyas, niead.

SBirtbfchafteu, v. n. m. I). gospodarowa.
3ßirtl)fd)after, m. (ber) gospodarz, ekonom.
SBirthfdjafterin, f. [bie] gospodyni, *gospucha,

unb fchmeichelnb gosposia, j. S3, moda —

.

2Birthfd)aftlid), adj. gospodarny, oszczdny.
'2) gospodarski (bie Sffiirthfchaft betreffenb).

SBirtbfchaftllchfeit, f. (bie) gospodarno.
SBirthfdjaftegebäubc, n. (ba6) budynek gospo-

darski.

SBirtljbbauö, n. [bad] dom zajezdny, ta)) cf. dom
gocinny, auslerya, obera, karczma, gociniec,
g- ca.

SBIrtbbtifd), m. (ber) stó gospodarski, — w go-
cicu, w obery.

SBifd), m. [beri ein «Berfjeug jum SBifchen, Hbroifchcn,
cierka, ocierado, szmata, wieche, g. chcia,
eig. jum Scheuern.

2) ~, ein Strohmlfd), b. i. ein öünbel leicht ju»

fammengebunbenen Srohee, fofern baffelbe al« ein

Reichen berbotencr SBcge, bee freien SBerfaufe auf bem

9)carfte_u. f. f., auSgefteft roirb, wiecha, wieche,
g. chcia.

3) — , eine fchlechte, unbebeutenbe Schrift, im ber«

ächtlidjen SJerftanbe, bazgranina, pismido, pisem-
ko nikczemne, szparga, g. u, wistek.

SBifd) en, v. n. m. f, fid) auf eine leichte, fcbneüe Slrt

fortbewegen, sun si. gj. (She ich e6 mir berfahe,

mifd)te er in too ijjaufl nimem si postrzeg,
wsun ober wkrad si w dom, wlizn si,
wkrci si —

;

2) — , v. a. mit einem meichen Äörper über etioaS

hinfahren, eö ju trocfncn, reinigen u. f. ro. trze, u-
ciera, ciera. Daö üJcoul mifchen obetrze gb,
uciera gb. Die .frcmb mifchen obetrze rk,
ociera rk.

©Clbifcht otarty, obtary.
SBifdjen, n. (batt) wycieranie, ocieranie, obtarcie.

9Bifd)er, m. (ber) kwacz, gagan na kocu oso-
bnego kijka przywizany dla wycierania pyska
choremu bydu, (a), gig. ginem einen — geben
powiedzie komu paternoster, burk komu da,
po nosie komu da. gr befam einen — burk
zapa, S. Ptc.

SBifd)imafd)i f. SBifchmafch !

Sßifdjlabben, m. (ber) cierka; cf. kwacz.
SBifd) hub, n. (boo) cierka, szmata, szmacisko.
SBifcbroafd)! gadu, gadu, L.j klektanina, ter

bzdere, hecie pecie, gawda.
SBiepel, m. (ber) eine 2(rt 8Jcaafje« trocTner Dinge'

bef. beS ©etreibeg, wispel, g. pla (12 korcy).
SBiebeln unb wiöbern, v. a. nnb n. m. h., flüftern,

szepta, wiegota.
3Bifjbar,adj. roaö man miffen fann, do wiedzenia,

cf. *wiedzialny, to co wiedzie mona.
SBifjbegierbe, f. (bie) ciekawo; cf. badatiwo.
SBi|begierig, adj. *bedliwy, badatliwy, ciekawy.
SB i [fen, v. irr. a. unb n. m. f., Praes. ich meifj, bu

weifet, er meifj, mir toiffen, Imperf. ich—, er roujjte,

Conj. bafe id) — , er mufjtc, Imper. roiffc, Part. Prt.

gemufjt, wiedzie, Prs. wiem, Im per f. wiedzia.
gr. urn nidjte miffen niewledzieó o niczem. ©ott
loeifj co Bóg wie, Bóg widzi, Bóg wiadkiem.
Sion feiner Sünbe miffen niezna grzechu. SBer
ta_ meifj ©utcft ju tbtin, unb tl)ut'8 nicht, bem ift'8

Sünbe kto umie dobrze czyni, a nie czyni,
grzech ma. SJcag er fid) miffen niech sam sobie
radzi, gö möge fid) ber Äläger mit 91. 91 miffen

niechaj powód z N. N. ma czynno?, 91®.
(itroae ju miffen thun ober einem etmaS miffen laffen

oznajmi co komu ober uwiadomi kogo o czm,
da do wiadomoci ober da zna co komu.

SBober metfjt bu ba6? 6kde to wiesz?
©id) unfchulbig miffen czu si by niewinnym.

SBie gerne mod)te id) bid) gliicflid) miffen jakebym
ci rad widzia by szczliwym. Sr mili bie

Sache getbatl miffen on chce t rzecz mie zdzia-
an ober uczynion. SBer meifj? któ wie? SBer
mei§ ma8 kto wie co ober = wiele. 9Jcan fónnte

glauben, bafj mir, mer meifj mas, cm bem Slmte ge»

legen fei mona by rozumie, e mi wiele na
lem zaley, o to idzie.

So biel ich meifj ile mi wiadomo. SBiffen Sic
maß? wiesz Pan co? 6r mufjte ilm nid)t ju nen»

nen niewiedziat go nazwa, gr meifj fld) nicht 311

belfeu niewie ober nieumie sobie dopomódz, —
sobie da radj'. gr meifj ju leben on umie y,
zna ycie) cf. zna si na wiecie, umie si
znale. ginem Danf miffen winnym by komu
co, obowizanym by za co, czu si by
winnym.

Sid) fldjer miffen wiedzie, e jestem bezpie-
czny, czu si by bezpiecznym. gr lucifj bie

SadK febr tboI)l on zna t spraw dokadnie.
Sid) biel mit etmaft miffen da zna po siebie, e
wiele zrobi ober e jest co; cf. czu si,
szczyci si, ebepi si, popisywa si. SBaö
id) nicht meif}, mad;t mich nicht heifj czego niewiem,
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to mi niedoga. 3" roiffen befomineil dowie-
dzie sie, zasysze.

äBiffen, n (bab) wiedzenie, wiadomo, wiedza,
g. y; cf. znanie. ®j. prawda do wiedzy po-
trzebna, Dant. Stad) beftem SBiffen tint» ©eroiffen

hanbeln podug najlepszej wiedzy i sumnienia
sie sprawowa. SSiber beffer äBiffen tinb ©eroiffen

hanbeln przeciw lepszej wiadomoci i sumnie-
niu postpowa. SJtleS unfer — ift ©tütfroerf

wszelka wiadomo nasza jest uomkowa.
Wti — mit) SBitkn z wiedz i wola, SBarfch.;

cf. wiadomie ober powiadomi i dobrowolnie.

Ohne mein — bez mojej wiedzy. äJiit meinem —
z moja wiedz.

SJteineS SBiffenS ile wiedzie mog. <Da6 ©ebiet

be8 menfd)lid)en SBiffcnÖ krainy wiedzy ludzkiej,

(a), lt. nowy wiat wiedzy ludzkiej, (a) Ha-
iczanin.

SBiffenb, Part. wiedzcy, co si wie, B.; cf.

wiadomy, biegy w czem.
SOBiffenf ci) aft, f [bie] wiadomoci 2) nauka, umie-
jtno. Sr. 3ur SBiffenfchaft bringen doprowadzi
do wiedzy ziomków to, co si dzieje, (a). 3Me
bhilofophifche SBiffenfchaft umiejtno, Trent.

SSiffenfdjaftlid) , adj. tyczcy si nauk; umie-
jtny, uczony, naukowy.

SBiffenfchaftSeifer, m. (ber) zapa naukowy.
äöiffenSroürbig wiedzy godny, a, e.~ (Sr. wiado-
domo o yciu i przypadkach wiedzy godnych
Autora, (a), Dant.; ciekawy; godny wie-
dzenia.

SGBiffenlid), adj. wiadomy; 2)—, adv. z wiedz,
wiadomie.

SBiffentlich fünbigen z wiedza grzeszy, SBarfch.;

wiadomie grzeszy; roiffentiid)e <Sünöen powia-
dome ober z wiedz (z wiadomoci) pope-
nione grzechy. (Sine roiffentliche Süge erjagen mi-
mo lepszej wiedzy ob. przeciw wasnemu prze-
konaniu Ober jawne kamstwa opowiada, (ix

bat e8 roiffentlich gethan wiedzc to uczyni, (Sjc.

Owiadczam e wicej wiadomie nie chc obra-a grzechami Syna twego.
SBifjmuth, m. (ber) bizmut, L., Techn.j cf. B.

*wysmut.
SBifjmuthblume, f. [bie] pstrokrusz, g. u.

SDSitern, v. a., burd) ben ©erach embffnben, fig. ber*

fpüren, wietrze, czu, przeczuwa; cf. B. w-
cha, zwszy, *pcha, *przycia, prucia, za-

wietrzy. (Sr. kot myszk czuj; wilk godny
kryt kdy owce czuje, (a); ten dzi najnie-

szczliwszy, co u niego pienidze czuj.
2) — , v. impers. = bonnern, grzmie, ftgürt.

rafen, toben, szale.
äBitterung, f. [bie] powietrze, pogoda, pora cza-

su, czas, cf. Änfd). wiodro. 2) SBitterung = ©e*
ruch, wiatr zalatywajcy, zapach, wch, nos;

G. pora czasu tak jest bez przerwy w na-
szych strona pikna, i po lasach ukazay si
wiosenne kwiaty, (a). dr. odmieni mieszka-
nie, np. z miasta na wie, aby tylko nie w
zimne sotne wietrzne czasy, DD.

2Bttterung8lehre, f. (bie) meteorologia.

SBittinne, f. (bie) ein giufjfchiff roi ein Dberfahn,

auf bcm _ Sßregelftrom nad) AfinigSber au8_ Sitth.*

$olen, wicina. G. szkuty w Litwie wicinami
zowi.

äBltthum, n.(ba8) f. Seibgebinge, 5Bittroenff& opra-
wa wdowia doywotnm lub dziedzicznem
prawem wedug zmowin na wdow spadaj-
ca, Tr.

SBitmann, m. (ber) wdowiec, g. wca.
SBitroe, f. (bie) wdowa. <Sbnd)ro. wdowiec znalaz

u wdowy chleb gotowy, (Sm. «§>atlbb.

SBitroengehalt, m.(ber) wdowia pensya ober pen-
sya dla wdowy.

SÖitroenjahr, n. (ba8) wdowi rok, rok dochodów
po mu dla wdowy.

SBitroenfaffe, f. (bie) kasa wdowia, —wdów.
SKitroenfitj, m. (ber) wdowie pomieszkanie, wdo-
wie *siedlisko; cf.? rezydencya wdowia.

SSSitroenftanb, m. |ber] wdowiestwo, Aut. Pu-
steln.; cf. wdowstwo.

SBitroer, m. (ber) wdowiec, g. wca.
SBitt, m. (ber) dowcip, przemys, g. u; 2) = eine

roifjige Sleufjerung dowcip.
SBitjelei, f. (bie) popisywanie si ober wyrywanie
si z dowcipkiem; cf. auch dowcipkowanie; cf.

koncept niedorzeczny.
SBitjeln, v. n. m. h. dowcipowae, Nieme; do-
wcipkowa, wyrywa si z dowcipkiem jak
Filip z konopi.

SBitjig. adj. dowcipny, a, e.

äBitjigen, v. a., roeifer ober fluger machen, befonber«

burd) unangenehme Grfahrungen, dowcipu nauczy,
zaostrzy rozum.

SBiijling, m. (ber) dowcipnik, g. a, L. unb Rey;
koncepcista, L. ; mdrek, , drka, dowcipni.

SBo, adv. be8 Orte, gdzie, gdzie (irgenb roo),

gdzie? kdy.
Gj. rajska dziedzina uudy, kdy zapa two-

rzy cudy. Mick. Oda do mod.
2)— , conj. ifür roenn, jeeli; cf. skd eig rooher.

G. e6 mujj boeb roo fein wszak to musi
by gdzie ober gdzie. 3ch nehme eS, roo id)

e& finbe bior gdzie co znajd. 68 fei, roo e8

roolle niech bdzie gdzie chce ober gdzie kol-
wiek bd. SEBo roiffen Sie beim, ob id) Sucher

lefe skde Pan wiesz, e ja ksiki czyty-
wani. 3Bo fenne ich feine Jreue, roenn er fie nicht

beroeift jake ja mog wiedzie o jego wierno-
ci, kiedy on jej nie dowiedzie. 2So mir recht

ift jeeli si nie myl. Sbue roa8 ich fage, TOO

nicht, fo_ fürchte meinen 3on* czy, com ci mówi,
a jeeli nie (w przeciwnym razie), to lkaj si
mego gniewu.

2(nber6roo indy, (Sb. 3oh. 10, 1, kto niewcho-
dzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi indy.

SBobei przy czem.
SBoche, f- (bie) tydzie, g. tygodnia; cf. niedziela;

cf. Pi. fig. SBochen poóg. (Sr,, in bie 2Bochen fom*
men zlec, ziegn. %n ben SBochen liegen w po-
ogu lee, poogiem lee.

SSochenarbeit, f. (bie) robota tygodniowa.
SBodjenbefud) , m. (ber) odwiedziny w poogu,
odwiedziny poogowe.

SSochenbett, n. (ba8) poóg, g. u.

SBodjenblatt, n. (bas) tygodnik, g. a.

9Bod)engelb, n. (ba8) tygodniowe, g. ego.

SBochenfinb, n. (ba8) dzieci nowonarodzone.
aSSochenlang caemi tygodniami, po kilka tygodni

np. by za domem.
aSBocbenlobn, n. (ba8) tygodniowe, — myto, ty-
godniowa zapata, cf. L. *wochlon.

SBochenmarFt, ra. (ber) targ tygodniowy.
SBochenhrebiger, m. (ber) tygodniowy kazno-

dzieja ober powszedniodniowy — , hebdoraada-
ryusz, B.

äBocfyenprebigt, f. (bie) kazanie w dzie powsze-
dni ober powszedniodniowe, kazanie.

SGBocbenfchrift, f. (bie) tygodnik, g. a, pismo ty-
godniowe.

SB o eh en ftu be, f. (bie) izba poogowa.
SBocbentag, m. (ber) dzie powszedni; dzie w

tygodniu.

SD3o dtjentlicfj, adj. tygodniowy, a, ej 2) —, adv.
co tydzie.

SBochenroeife tygodniami.
SOSodjengimmer, n. (ba8) pokój poogowy.
SB och n er, m. [ber] hebdomarz, g. a, L.j tygodnio-
wnik, benn tygodnik roire jroeibeutig, ba e8 auch
eine SBochenfchrift bebeutet.

SBöcbnevin, f. (bie) poonica; cf. altpoln. szenie-
dziaka, w poogu leca, DD.
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SBodfen. m. (bei) ft. ©binnrocTen, koowrotek, kotko
(do przdzenia) ^r.=S3oln. nilb 3Barfd).

SBoburch przez co; którdy (U. £5rO; 2) für bind)

rr>elchen, — e, jc.

SB o' cm ft. roenn jeli, gdyby, tylko.

SBofiir (interrog. unb rei.) za co; cf. dla czego.

©£. er hatte niefit roofür ju taufen niemial za co

Ober 0. z czego? kupi.
SBogr, f. (bie) fala, wal, g. ot cf. bawan, g. u.

SBogcn bc6 9Jeere6 way morskie.

SBogegen, interrog. na co, przeciw czemu; 2)

rei. — temu, nawzajem, zaczem, za to, za co.

SBogen, v. n. in. f). toczy bawany; koysa si,
burzy si.

SBogig, adj. way rzucajcy, burzliwy, balwa-
nisty.

SBoher zkd, z jakiego miejsca, *z kiela ift bei

ben gemeinen Jtrafauern unb einigen sjjrettfj. S3olcu

ubliri). SBo bift M ber? zkde ty? Slnbcrolooher

zkdinad
SBohin? dokd?
9Bo!)infer? za czem? np. skryt si? 2) rei. hinter

rocldjen, e, e6, k. za.

SBohl, adv. zdrów; dobrze, bogo, dostatecznie,

dokadnie; wprawdzie; beiß Grncliticon ci ober .
6r, lebet roohl bywajcie zdrowi. 9)Jir ift nid)t

roohl mdo mi, nudno mi, niedobrze mi do my-
li, lak mi co niemito. 35a 6 ift roohl roal)r, aber
— prawda to, ale — . 3d) glaube e6 roohl wie-
rz wprawdzie lemu. 66 tt)tit il)in h>o()l btogo
mu. 35od) lr>ohl przecie/., cf. moe, pewnie.

25a6 roirb fid) roohl machen laffcn io sio moe
da zrobi. 66 roaren roohl l)iinbert S9lenfd)en bei»

fammen ze sto moe ludzi si zebrao, ©ief)ft

bu loohl? a czy widzisz? "
SBohl bcill, ber —

szczliwy ten, co —

.

äöohlgefaden podoba si, 1 ©ani. 3, 18, e6 ift

ber #err, er tl)ue roa6 ihm röofjlgefällt Pan jest, co
dobrego w oczach jego niech czyni.

9BoI)l, n. (ba6) dobro, pomylno, cao, szcz-
liwo, szczcie, powodzenie, zbawienie.

Sir. cao ludu mie za pierwsze prawo,
Dm. 50, cf. potrzeba; j. S3, twa mi tu wasna
zagnaa potrzeba. P. K. 2SI.

Um beö gemeinen SBohlÖ roiden dla potrzeby po-
spolitej chce i Tankred, P. K. 377, cf. id.

spólne dobro, ogólne dobro, bogo, (a)$ cf.

spoeczne dobro, (a)} cf. dobro ogólne, (a), ba6

gemeine SBohl.

6$. 3d) roiinfrhe eud) o(le6 SBohl egnam was i

wszelkiego dobra ycz, P. Jan.; aud) ycz
wam wszystkiego dobrego.

35a6 SBohl unb SBeh powodzenia i klski (kra-

jowe), (a).

Cr. Cesarz Józef II. czuy o szczliwo
poddanych, (a).

©ein eroige6 — jego wieczne zbawienie. Cj.

Söffet un6 madjen über ba6 SBohl be6 2anbe6 czu-
wajmy nad zbawieniem kraju, (a).

SBohlad)tbar, adj. sawetny, zacny.
SBol)lan, interj. nu, nu dalej, no dobrze, nu

tedy, he! he ywo, oto; cf. hola; 6j hola przy-
jaciele, zasidmy do biesiady i bawmy si,
(a) Hozmaii.; ba6 alte ano roarc ani

_

[chieflichften,

j. S3, ano zdrój miechu dla Uoga mijajwa etc.

P. Kch. It. he dobrze! ale, cf. Sat. age =
nu wic, Golaski.

SBoblanftiinbig przystojny, a, e, przyzwoity.
SBohlanftänbigteit, i. (bie) przystojno, przy-
zwoito.

8So h la uf, bcraltet für roohlan, nue, he ywo;
2)—, adv. in bcr9(.«2(. : loohlauf fein, zdrowym

by, by przy dobrom zdrowiu
SBoblbeba d)t , Part. dobrze uwaany, dobrze
rozmylony; rozwany.

SBohlbebächtig, adj. rozmylny; cf. dobrze si
namyliwszy, — rozmyliwszy.

SBohlbefinben , n. (ba6) zdrowie, dobre mienie,
- L.: dobre powodzenie.
SBohlbchagen, n.

f. 93el)agen.

SBohl behaltet)/ Part. dobrze zachowany, — kon-
serwowany, ocalon3r

; zdrów, cay.
SBohlbeleibt, adj. *ciaowity, L.; otyy, misi-

sty, cig. fleifchig; dobra tusz majcy, spasty,
dorodny, Siuff.

SB o I) l ber a the ii, j. 93. ©ort F>at mid) roohiberatl)en

obdarzy mi Kóg zacnie; cf. dobrze mi za-
radzi.

SBohlberedjnet dobrze ohrachowany.
5Boi)lbetagt podeszy w leciech.

SBoblebel, adj. szlachetny, stawny (jako ty(u),
Trój.

SB oh l ehr mur big, adj. wielebny.
SBohlerfahren, adj. biegy, dowiadczony.
SBo 1)1 er gel) en, n. (ba6) dobre powodzenie, pomy-
lno, dobry byt, dobre mienie, byt szczliwy.

SBoblerhalten dobrze zachowany, bez nadwer-
enia.

SBohlerroogctt dobrze rozwaony.
SBohlerjogen dobrze wychowany.
9BoI)lfal)rt, f. (bie) dobro, szczcie, pomylno,
cao, zbawienie, powodzenie.

SBot)lfar)rt6au6fd)ufj, m. (ber) wydzia ocalenia
publicznego, (a).

SBohlfeil, adj. tani, ia, ie; 2) — , adv. tanio»

mohlfci! luerbeu tanie, laniem by.
3Boi)lfeilheit, f. (bie) lanio, aud) tanno.
SBohlgeartet dobrych obyczajów, obyczajny.
SBoljlgebaut dobrze zbudowany.
SBoijlgebilbet urodziwy, ksztatny.
SBohlgeboren Wielmony} cf. B. wysoko uro-

dzony.
SBohlgefallen, n. (ba6) upodobanie. Sin JSemanb
— finben upodoba kogo, Poj.; mie upodobanie
w czem (an etfo.).

SBohlgefdllig podobajcy si, upodobany.
SBol)Igel)en, v. impere. dobrze si mie, e6 ge=

het ber ©eele roohl dobrze si dzieje Ober powo-
dzi duszy.

SB ohlgclingen poszczci si, powodzi si
dobrze; .frerr! lafj roo()lgelingen Panie! zdarz.

SBohlgemcint w dobrej myli ober — intencyi
udzielon}', yczliwy, np. rada.

SB ol) ige mu tl), m.
f. 35oft, gemeiner. Äleiner — f.

ißaujprbofr.

SBol)lgetnutf) , adv. wesoej myli. — fein by
dobrej myli, wesoej myli, wesoego ducha.

SBof)lgenä j)l't opasy, dobrej tuszy.
SBoblgcneigt yczliwy dla kogo, przychylny
komu.

SBohlgeorbliet dobrze urzdzony.
SBohlg crathett dobrze si wiodcy, — sprawu-
jcy, dobrze si udajcy, udatny, przystojny;
roohlgcrathenee ©etreibe dobry plon, dobry urodzaj
zboa, plenne zboe, co si dobrze obrodzio,
— udarzyo.

SBohlgerud), m. [ber] zapach, g u, wonno, miy
Ober przyjemny zapach; 2) perfumy, PI., pa-
chnido. Gj;. tam ogródki uprawne pracowit
dtoni z rónych krzewów i kwiatków mity
zapach roni. Poema okolice Krakowa.

SBohlgefdjmacf, m (ber) przyjemny -, miy smak,
smaczno.

SBol) I gefilmt dobrze mylcy, yczliwy, sprzy-
jajcy komu.

SB oblgefittet obyczajny; uohyczajony.

SBohlgeftaltet urodziwy, ksztatnej postaci,

dobrze ober piknie budowony, cf. — — zro-
biony naci) ben; graiij.

SBohlgeroogen yczliwy, askawy.
aßohlgemogcnhcit , f. (bie) yczliwo, aska-
wo'-.

SBoblgcjogetl dobrze wychowany, — edukowany.
SSohlhabcnb majtny, dobrze si majcy, mony.
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93ei(p. woda z grzank, dla moniejszycb. Sal-

cerska suy za napój, DD. 5 cf. zamony.
SBohlhabenbeit, f. (bie) dobre mienie, L.; cf. za-
mono, Kr^s. pp. 427. §£. (a) zamono mie-
szkaców.

SBohlflang, m. (ber) dwik, pikne brzmienie;
f. harmonia.

SB o h I fi in g en b piknie brzmicy; cf. dwiczny.
(?£. peryody Cycerona s zawsze zaokrglone
i dwiczne, S. P.

SBohllnut, m. (ber) nad) Dant. mio-dwik,
dwik, harmonija, przyjemne brzmienie.

3Bof)llauten, dwik wdziczny dawa.
SBohllautenb, dwiczny, mile brzmicy, pie-
wny.

SBohllebetl, n. (baS) hojne uywanie, dobre y-
cie, gody ustawiczne, cf. codzienne gody, ailö

beul Siebe: jest zdrada w wiecie eta; ycie
rozkoszne, jcie wesoe.

SBohlloblid) sawetny.
SOB o i) 1 1 u ft f. Sßolluft.

SBorjImeinenb dobrze mylcy, yczliwy; adv.
w dobrej myli.

SBohlrebenheit, f. (bie) krasomówstwo; cf. wy-
mowa.

äBohlned)enb, przyjemnie ober mile ober piknie
pachncy, wonny.

aBobjriechenbe Kräuter zioa wonne. SBohlrie«

ebenbe ^uloer proszki woniejce, 3^- C8nt. odo-
ratae pulveres). SBohiriechenbe Sachen perfumy.

*2Bohlruhenb, 3. S3, rooblruhenbe Stacht dobra noc,

dospanej ober spokojnej nocy, Tr., smaczna
noc.

SBohlfchmecfenb smakowity, smaczny. — machen

przysmaczy, j. 33. niadanie gód przysma-
czy, Godebski.

SBohlfein, n. (baó) dobre mienie, powodzenie;
dobre zdrowie. Sluf 3>hr SBohlfeiu! zdrowie
Paskie! (pijc).

SBohlftanb, m.-(ber) dobre mienie, powodzenie,
dobry byt; cf. szczliwo, pomylno; (a),

mono.
6r. niecc tego pozna Panowie, i od wie-

loci i dobrego mienia poddanych ich wasna
mono zawisa, Krs. pp. 290. It. zamono
mieszkaców, (a) (fr. mam nakaz od Rzdu
obfito i dobry pobyt tu nazad przywróci,
(a); cf. spoeczestwo wzrasta w dobry byt i

wiato, Potocki, w mieszkacach tej stolicy

daje si widzie dobre mienie,' (a). 3>m — feill

dobrze si mie.
2) — ,

przystojno.
SBohlthat, f. (bie) dobrodziejstwo.

SBohlttjäter, m. [ber] *dobrodzij, g. eja, dobro-
czyca

SBohlthderin, f. (bie) dobrodziejka.

2BoI)ltt)ätig, adj. dobroczynny. (?£. bie grau be§

Untertrud)fefj roar roohühätig gegen bie 'tfrmen Pani
Podstolina bya wylana na wsparcie biednych,
Dm eh.

3Bohlthatigf eit, f. (bie) dobroczynno.
SBohlthätigfeitoberein, m. (ber) towarzystwo
dobroczynnoci.

SBoblthuenb mie sprawujcy wraenie.
SBohlthun, v. irr. n. m. h., Prs. id) thue roofil,

Part. Prs. roohlfhuenb, Imperf. id) — , er that roohl,

Conj. ba9 id) — , er roohlthäte, Im per. thue roohj,

Part. Prt. roohlgethan dobrze czyni, dobrodziej-
stwa wiadczy

SBohltönenb, mile brzmicy.
SBohloerbient zasuony, dobrze zasuony.
3Bol)lb erhalten, n (bab) dobre sprawowanie si,

dobre zachowanie si, dobre postpki, pikna
konduita.

StBohlberleif), n. f. gaflfraut.

SBohlberftanben, dobrze zrozumiany.
SBoÖlroeife wysoce mdry (tytu).

SBohlrceiglid), adv. bardzo mdrze.
SBohlroollen, einem --, v. irr. n. m. fj., Prs. id)

roili roohl, Part. Prs. roohlroollenb, Imperf. id) —

,

er roollte roohl, Conj. baj) ich -, er roohjrootlte, Im-
per. fehlt, Part. Prt. roohlgeroollt, sprzyja —

,

yczliwym by komu.
dr. roenti mir ba§ ©Hic! roohl roili jeli szczcie

askawie si' obejdzie ze mn, Orl. 49.

äSohlroollen, n. (ba6) yczliwo, sprzyjanie,
aska, ch, L. ; dobrochtno, 3. S3. — Kon-
sula ku Szwajcaryi, (a); cf. dobrochtna skon-
no, (a).

SBohlroollenb, yczliwy, dobrochetny.
SBohnhar mieszkalny.
9B o 1)11 en, v. n. m. h. mieszka.
Sßohngebäube, n. (baS) budynek mieszkalny,
Krs. pp. 372.

SBohnbaft zamieszkay, mieszkajcy. gj. ©id)— niebtrfaffen osie
SlBohnbaue, n. (ba6) mieszkanie, pomieszkanie,
dom mieszkalny, (a).

SBohnort, m. (ber) ber SBohnplat}, bk 3Bof>nftate

miejsce mieszkania, posada.
SBohnfitj, m. (ber) siedziba, siedlisko, cf. posada,
Boczn., zamieszkanie, Bohusz.; pomieszka-
nie.

933 o r> n ft u b e , f. (bie) ba6 SBohnjimmer izba mie-
szkalna.

SBohnung, f. (bie) pomieszkanie; cf. przybytek.
(?£. wiele przybytków w domu wiecznej chwa-
y; cf. staneya. dr. ©eine SBohnung beranbem
odmieni mieszkanie

,
przenie mieszkanie)

cf. przesiedli si, przeprowadzi si.
SQRohnungöüeränberung, f. (bie) przesiedlenie,

SBarfd).

SlBoiroobfdiaft, f. (bie) województwo.
SBólben, v. a. sklepi, zasklepi.
SBolbung, f. r(bic) sklepienie, sklepnik, g. a.

SBolf, m. [ber] wilk, g. a. Äafch. niekara; cf. po-
kora SDemutl), fiir, aahm, alfo gleichfam ber unbdn»
big, ungejähinte.

2) —, in ber Sechnot.: skrzynia drewniana
obita wewntrz hakami etaznemi a w porod-
ku majca walec podobnerni kolcami nabity.
Obracajc korb walec, wena si w skrzyni
kolcami rozczochrywa i zupenie puszy.

3) — , wilk, in ben Sifenhutten may kawaek
pówalcowaty elaza, Tchn.

4) — , Dom Steifen, auch wilk, Sßj., j. 93. do-
sta wilka, cf. sadno, sedno, L. odparzelizna.

5) — , f. 33orftengrao, fteifeS. (j) — f. @lorfen=

blume, rotf;e.

©prichro. wilk lec nie tyje. 3Me Scatur lafjt

fid) fchroerlid) Oerläugueu mów wilku pacierz, a
on woli kozi macierz. Sm. .£.; cf. natura ci-
gnie wilka do asa. ©bnchro. roer unter SBölfen

ift, mujj mit heulen wpadszy midzy wrony mu-
sisz kraka jak i ony. ©prichrö. S6 beiben JheU
len recht machen i wilk syt i koza caa. W.

SlBölfchen, n. (ba§) wilczek.

SDBölfen, v. n. m. i), oszczeni si; cf. wilczta
porodzi.

SBolfin, f. (bie) wilczyca, cf. wadera.;
SBSólfifch, adv. wilczy, a. e.

SB ol.fr am, ro. wolfram (kruszec). SBj.

SB ol föb aft, m.
f. 33ergpfeffer.

SBolfSbeere, f. (bie) bie UBolfSfirfd)e, bie SBolfetraube

f. pokrzyk, wilcze jagody, Ki. (2at. atropa
bella donna).

2) —
f. Einbeere.

2öolf8bohne, f. (bie) sonecznik strczysty, R.
??; cf. f. 33ohnenblatt.

SBolfgeifen, n. (bag) bie aBolfgfalle, elazko ober
samoówka na wilki.

aRolfgfufj, m. f. ©parrfaben; 2) f. ^er^gefpann.

SBolfggarten, m. (ber) wilczyniec, g. ca.
SBolfggrau, adj. wilczaty, bury jak wilk.
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3Bolf6grube, f. (bie) wilczy dó, *wnik.
äBolfohunb, m (ber) pies na wilki.

8Bolf6f)una,er, ni. (ber) gód wilczy; cf. L. prze-
niorek ober przemór, g. u, L.

SBoIfbjagb, f. (bie) polowanie na wilki.

SBolf&firfche, f. (bie) f. SBolfóbeere.

SBolföflaue, f. (bie) wilczy pazur} 2) — f. 83är=

lapt>.

SDS olföfraut, n. f. aBolfeitmrj, tojad, KI. (Sat. aco-
niium).

SBolfemagen, m. (ber) wilczy odek.
SBolfoinild), f (bie) mleko od wilczycy. 2) —

f.

©artenroolfemild) 2).

3Bolf6mild)fd)roärmer, ra. (ber) wilczonileko-
wiec, L.

SBolföpelä, m. (ber) wilczura, wilki, Pi. eigentl.

SBolfefeUe.

«Bolf&fchoten, PI.
f.

SouquetmidTe; 2) f. 83ärfd)oten.

23olf6trabb, m. f. &erjgefbann.

SBoIfemurj, f. (Sat. aconitum) tojad,
f. tXhrifrobl)6=:

fraut, ährentragenbeö. ©rofje — f. 83ergritterfborn.

©elbe — f. (Sifenhut, gelbee.

SBolfSjahn, m. (ber) zb wilczy.
2B o Ig a ft, eine <5tabt Wologost.
SBolf)l)nien, n. Woy, g. la.

fflSolt)t)nler, m. (ber) Woyniak.
SBolhfjnifd), adj. Woyski, a. ie.

SBóltcijen, n. (bao) oboczek, g. czka, chmurka.
SBolle, f. (bie) obok, g. u, chmura; tuman. SBol»

fen bon ©chroefelbambf, k. wiatr spdza ku nam
tumany dymu siarczanego, (a).

SBolfen, PI., Äornroürmer, woek, woki.
SBölfen, v. a. zachmurzy; befonb. v. r. fid) roölfen

zachmurza sie.

SBoirenbruch, m. (ber) ulewa; cf. L. *przewa,
g. u. *upust, deszcz nawalny; Ober nawanica;
cf. B. zerwanie si oboku, chmury, deszcz u-

lewny, j. S3- deszcz ulewny i wiair wielki to-

warzyszy trzsieniu ziemi, (a); spada straszna
ulewa (a).

SBolfengeftalt, f. (bie) posta oboczna, posta
chmur.

RBolfenhimmel, <n. (ber) obokowe niebo, oboki.
SBolfenleer, roolfenloS bez chmury, pogodny.
ÄBolfenfammlcr, m. (ber) gromadziciel chmur
(przydomek Jowisza).

SBolfenfóule, f. [biej sup obokowy. Pambr. 10;

sup oboku, sup oboczysty, L.

SBolficht, roolfenóhnlid), chmurzysty, obokowaty.
SBolfig, adj. pochmurny, zachmurzony.
SBollarbeit, f. |bie] weniana robota, wyrób we-

niany.
SBollarbeiter, m. (ber) weniarz; cf. wenodziel-

nik, g. a.

SBollbereiter, m. (ber) weniarz, L} wybijacz
weny, !<.} niby robiwena.

SBollbereitung, f. (bie) przyprawa weny.
aBotlblume , f. (bie) wenica, L., cf. KI. solnik

wenica (Sat. anthyllis vulneraria),
f.

SScruffraut.

2Bolle, f. (bie) wena, sier} Sbrichro. biel ©efchrel

unb lcenig SBolle postawy dosy, a wtku mao,
Krs.

Die SBolle bei ben flanjen wena = Sat. lana,

Bot.; cf. wetnianka, L.; papie, mech, L.} perz, L.

Sbrichro. er flt)t in ber — , fig. spoczywa sobie

jak w puchu, opywa jak pczek w male.
SBollen, adj. au8 SBolle bereifet weniany, a. e;

roollen ©am wóczka; roollen 3e"9 wetnianka, B.

SBollen, v. irr. n. in. h., Prs. id) roili, Part. Prs.

roollenb, Imperf. id) — , er roollte, Conj. bafj id) —

,

er roollte, Iraper. trolle, Par«. Praet. getrollt, chcie.
3d) roili chc, bu roillft, chcesz, er roili chce. (Sr.

rollld ©Ott jeeli Koska wola, jeeli si Bogu
podoba, dali Bóg. (Einem übel roollen niesprzy-
ja komu, le yczy komu. (Sr mag roollen

ober nicht czy chce czy nie chce.

©ern roollen lubi. Dem fei roie ihm roolle niech

sobie bdzie jak chce, bd co bd, jakkol-
wiek bd, cokolwiek bd, bd jak ,bd.
(Sr. roollte ©ott, bafj daj Boe, dalby to Bóg,
Bógdaj.

SBollen, n. (ba6) chcenie.

SBollenartig, weniasty.
SBollenfabrif, f. (bie) fabryka wenianej mate-

ryi, — wyrobów wenianych.
SBolle nhanbel, m. (ber) handel wenian matery.
SBollentleib, n. (ba@) wetnianka.
SBollenroeber, m. (ber) wenotkacz, tkacz wenia-

nej materyi, sukiennik.
SBollenjeug, n. (bao) materya weniana.
SBollef|)innen, n. (ba6) przdzenie weny.
SBoIlfdrber, m. (ber) farbierz wenianej mate-

ryi.

SB o Uf locie, f. (bie) kosmyk weniany.
SBollgraS, n. f. S3infenfeibe. Äleineö — f. Dung»

gra8, fleineS.

SBoll t)a bid) terraut f. gerfelfraut, geflerTteß.

SB o Uf) anbei, m. (ber) handel weniany, ober han-
del wen.

SBollhanbler, m. (ber) kupiec wen handlujcy.
SBo l li cht, adj. ber SBolle ähnlich weniasty.
SBollig, adj. mit SBolle berfehen, SBolle habenb we-
n okryty, wenisty = Sat. lanatus, ex bot.

SBoll (a mtn, m. ber) grzebie do weny, grpla,
cf. szczotka.

SBollfämmer, m. (ber) grplarz, czeszcy wen.
SBollFrainbel, f. (bie) grpla od weny.
SBoll

f

rambler, m. (ber) grplarz weny.
SBollfratse, f- (bie) kracki do weny.
SBollfraut, n. dziewanna, 3$- (Sat. verbascum

thapsus), f. S3rennfraut. 2) — f. .freibe, toczydo,
L. Schroarjee — f. Äerjentraut, fchroarjee.

SBollmarft, m. (ber) targ, jarmark na wen.
SBollrab, n. (ba6) kóko ober koowrotek do
przdzenia weny.

SBollreid), obfitujcy w wen.
SBollfacf, m.(ber) watuch weny, poszew — , B. ?

SBollfchur, f. f. chaffchur, strzy« weny.
SBollfbinner, m. (ber) przdnik ober przdca we-
ny, beffer przdek weny, SBj. — rin, f. (bie)

przdka weny.
SBoIlfbinnerei, f. (bie) przdzalnia weny.
SBolluft, f. (bie) rozkosz, g. y, lubo, lubieno,

rozpusta, cielesno. <S$. ber SBolluft bflegen,

nachhangen rozkoszy patrze, w rozkoszach si
kocha, zatopi si w rozkoszy, by wylanym
w rozkoszy, w lubienoci. Do uycia wzywa
rozkosz mia z pozoru, w istocie zdradliwa,
uwdzicza bite lady, lecz cho mile pieci,
kadzie ó przy sodyczy, ciernie z kwiaty
mieci, Krs|k. (Satbren.

SBolluftbedjer, m. (ber) kielich rozkoszy.
SBollitftig, adj. rozkoszny, lubieny.
SBolluftling, m. (ber) rozkosznik, g. a, lubienik,

g. a, rozpustnik, g. a.

SBoliroage, f. (bie) waga do weny.
SBoliroSfche, f. (bie) pranie weny.
SBoliroeber, m. (ber) tkacz wenianych materyi.

SBolljehnte, m. (ber) dziesicina od weny.
3Bolm, m. (ber) fehlt im Slbeiung, roeldjer SBalm bat,

febod) in leiner anbern SScbeutung blanki, porcze,
gzems , opierado.

SB o Ib Ci' met) f. Seinholj, (Sat. lonicera xylosteum).

SBolberlei, n. f. gallfraut; falfd)e6 -
f. S3eruffraut

(Sat inula dysenterica). 2) — f.
Sllant, rauher*

roilbee — f. Sllant, rocibenblattriger.

SB om it? czm? 2) rei. którym, któr, którm.
SBonad) = nad) roa6? o co, po co np. przysze-
de?

2) rei. nad) roeld)em, roeld)er je. j. 83. ba6 83ud)

roonad) er fragt, ksika o któr si pyta.

SBo neben? przy czem, obok czego? 2) rei. przy
którym, której, którm.

SBo nne, f. (bie) rado, wesele, sodycz, g. fy;
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rozkosz; cf. pieszczota, (fj. ja czuem niewy-
powiedzian wewntrzn sodycz, Krsk.

SBonnemonaf, m. (ber) Maj, g. Maja.
SBonnenberg, n., ein 3Dorf bet Danjig, Miecina.
SBonnetrunfen, pejen radoci, upojony roskosz.
SBonnig, roskoszny, sodki.
SB öran? na czem, w czem, po czem? 2) rei. zzan

reelchem, —er.
SBoratrf na co, na czem; na który, (którym),
któr(— ej).

SBorauS zkd, z czego; z którego, z której.

SB or ein w co, dokd.
SBorfeln/ v. a. wia, wywiewa, przewiewa.
SBojrfeln, n. (ba8) przewiewanie, wianie.
SBorffchaufel, f. (bie) wiejaczka, szufla do prze-
wiewania.

SBorgen f. roürgen, v. n. m. h. krztusi si, dusi
si, dawi si, przeyka z cikoci.

SBorin? w czem? 2) rei. = in roelchem, —er K.
w kiórym, której etc. w czem.

3Borm6, n., eine ©tabt Wormacya.
SB o mad) f. monach.

SBort, n. (ba6) sowo, pi. SQBörter wyrazy, SBorte

sowa (jako myl wyraajce). (Stroaö nicht

SBort haben roollen nie chcie si przyzna do
czego. SBorte roechfeln mit Semanb rozmawia z

kim: 2) spiera si z kim.
<£r. (Sinem Älugen ift ein SBort hinreichenb mdrej

gowie do na sowie, a gupiemu i pi nie-

pomoe, Sk.^Boln. Sßon — jtt — od sowa do
sowa; cf. dosownie. SHtt einem — sowem.
2fufS — na sowo. Sr. er iafjt mid) nicrjt gum —
(ommen wymówi mi nieda, (aa).

3d) roili feine — babon machen i sowa o tm
nie strac; cf. pomijam, ju co w tym roku
szkody byo, S3r.

Sr. na reszcie i to pomijam, stao si, kto
niedooy okiem, dooy workiem, Kunicki.

©ort halten sowa dotrzyma, Sticht — halten

zawód uczyni, cf. Stuff, nieustojka. Sj rob

biele SBorte finb, gehet e6 ohne ©ünbe nicht ab, bibl.

wielomówno niebywa bez grzechu.

finem baS SBort reben ober fprechen, b. i. ihn

bertheibigen, ju feinem S3eften reben ujmowa si
za kim ober za koso, obstawa za kim, broni
kogo. äRit leeren SBorten abfpeifen prónemi so-
wy kogo zby. <Da8 grofje SBort führen sowo
mie ober gos mie, gos zabra, tonowa, od-
kazywa si, przewodzi.

SBortarm ubogi w sowa.
SBortbilbung, f. (bie) soworód, g. u, L. im Gr.

SBortbrud), m. (ber) zamanie sowa.
Sßortbrüchig niesowny, zej wiary, SBj. prze-

czy niewier.

SBortchen, n. (baft sówko.
SBörteln, v. n. cekta si z kim, przemawia si

z kim, spiera si sowy, przekomarza si z
kim.

SBorterbud), n. (ba8) sownik, g. a.

SBort?anger, m. [ber] lubicy chwyta za sówka.
SB or tf eft niezomny w sowie.
SBortfolge, f. (bie) nastpstwo wyrazów.
SBortfechter, m. (ber) szermierz na sowa.
SBortforfcher, w. (ber) etymolog, badacz sló\v.

SBortforfdjung, f. (bie) etymologia, nauka o pier-

wotnych czyli zrzódosowowych wyrazach, L.
cf. soworód.

SBortfugung/ f. Cbie) skadnia, sowoszyk 1

, L.

im Gr.

SBortflle, f. (bie) obfito sów.
SBortführer, m. (ber) gos majcy, mówca, prze-
wodzcy.

SBortgebränge, n. (ba8) przepych sów} fiehe

SBortfram; cf. Sombafl.
SBorthalten, n. [ba%] uiszczenie si w sowie,
dotrzymanie sowa, cf. Ruff. ustojka.

Mrongovins, Deutsca-Poln. Wörterbuch. 1. 2.ie£

SBortgrühler, m., SBortgriibelei, f. f. SBoriflauber, ff.'

SBortfampf. m.
f. SBortftreit.

SBortfarg skpy w sowa? niemówny.
SBortflang, m. (ber) brzmienie wyrazu.
SBort flau ber, m. (ber) podchwytacz sów; cf.

skrupulatny szperacz sów, skrupulatnik, prze-
kwintarz, L. ; sowodub, dubisowek; nad)
Kant. 2at logodaedalus.

SBortflanberei, f. (bie) podchwytanie, nicowanie,
szperanie sów.

SBortfram, m. (ber) 6$. jaowe sownictwo ober
jaowa sowno, Szan.; sowa nic nieznacz-
ce, gadanina; cf. sowno, 5. S3, tskna —

,

S. P.

SBortfrctmer, m. (ber) gadua, *gaduch, B.
SBort frieg, m. (ber) sowna walka, cf. spór so-

wny, spór o stówa.
SBortlich, adj. dosowny, 5. 83. tumacz, Dant.

Gr$. (a) ustawy tj ta jest tre dosowna; adv.
- od sowa do sowa, sownie, sowo w sowo.

2) sów si tyczcy, odnonie do wyrazów.
SBortregifter, n. (ba8) spis wyrazów.
SBortrcid), adj. obfity w sowa, bogaty —

.

SÖortreid)thum, m. [ ber | bogactwo wyrazów,
t. j. pod wzgldem wyrazów.

SB o rtf ci) mu d', m. (ber) ozdoba wyrazów.
SBortfchmall, m. (ber) natok wyrazów, bom-
bastyczno mowy.

SB or tf piel, n. (i>a%~) igraszka sów, (a). Sr. Na-
pis na igraszce sów zasadzony, (a); cf. kalam-
bur, auS bem grang.

SBort ft etlung, f. (bie) sowoszyk, 5. S3. — jzy-
ka ruskiego, L. im Grecz. szyk ob. ukad wy-
razów.

SBortftreit, m. (ber) sprzeczka o sowa; 2)
spór sowny, sprzeczka sowami.

SBortb erbinbung, f. (bie) zwizek wyrazów,
poczenie —

.

SBortberfefeung, f.(bie) przekad wyrazów, prze-
kadnia.

SBortberroanbtfdjaft, f. [biej powinowactwo wy-
razów.

SBortberlt>ed)felung, f. (bie) przemiana wyrazów.
SBortberftanb, m. (ber) znaczenie sowne.
SBortbergeidjnifj, n. (ba§) spis wyrazów.
SBortroechfel , m. (ber) sprzeczka, poswarek, spór
sowny, spieranie si; cf. L. arnowa, zamów-
ka, dysputa; cf. przekomarzanie si, cektanina,
przeraówiny, PI.

SBoriiber, nad czem, o czem; cf. o co. dr,, einen

falfchen 6ib roorüber thtm o co faszywie przy-
sidz — przysiga.

SBorunter pod czm, w czem? 2) rei. pod któ-
rym, —r, —rem; pod czem.

SBofelbft gdzie.

SB ob on o czóm; cf. rei. bon roelchem, —er.
SB ob or przed czem, od czego? cf. rei. bor me!«

chem, —er k.

SBoroiber przeciw czemu?
SBol)roobe, m. (ber) Wojewoda, m.
SBol)roobenfohn, m. (ber) Wojewodzie, g. a.

SBoijroobfchaft, f. (bie) Województwo.
SBo&roobfchaftlich, adj. Wojewódzki, a, ie.

SB oj u do czego, na co? 2) rei. auch f.gu roelchem,—er.

SBracf, n. (ba%) wrak, B.; szcztki rozbitego o-
krtu, rozbitki okrtu, okrt uszkodzony i nic

do uycia
SB rude, f. (bie) = Äohlrübe, brukiew, g. kwi.
SBucher, m. (ber) lichwa, lichwiarstwo.
SBudjerblume, f. (bie) f. Mergolbblume; roeifje— f.

©anfeblume, grofje.

SBucherer, m. (ber) lichwiarz, g. a.

SBucherhanbel, m. (ber) handel lichwiarski.

SBuchergeift, m. (ber) duch lichwiarski.

SB ud) er ifeh, adj. lichwiarski, (roucherhaft); adv. po
lichwiarsku.

SB u chem, alf? v. n. m. h., fid) bermehren, fid) au8»

59
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breiten, nur bon ben ©emächfen , krzewi si,

rozkrzewia si, bujnym by, bujnie ro, ro-

sn. Gj. krzewi si w cieuiaeh zielska ja-

dowite, Krs.
2) -, ©eaünn su einreiben fuchen, too e6 foroohl

im guten alb nad)ll)eiligen Serftanbe gebraucht mirb,

llchwi, lichw bra, przez lichw nabywa,
poytkowa, korzysta.

SJJit bem ©elbe imtcbern lichwie pienidzmi.

Gr,. Sein ©elb rouchern Kiffen pienidze na li-

chw da. 9Jlit feinem i*funbe mucfjern korzysta
Z daru swego.

Gr luuchert mit bem Sehen frymarczy ywotem
dla spólnego dobro, PK. 377.

NB. e6 bat bafjer auch eine active S3ebeutung,_ j.

S3, biel ©elb jufammen roudjern zebra wiele pie-

nidzy lichwiarstwem, zbija pienidze lichw.

Sngleichen ul6 v. r., fid) reid) rouchern zbogaci
si przez lichw.

SBud)erjin8, m. (ber) procent lichwiarski.

SSud)8, m. (ber) wzrost, g. u, uroda. 2) zbiór

z pewnego czasu (osobl. wina).

SBud)t, f. (bie) f. Saft, ciar, g. u. waga.
SBflblen, v. a. tmb n. m. b. *pyska, L ; ry, roz-

kopywa, grzeba, babra, gmera.
SBüblen, n. (bab) rycie, *pyskanie, grzebanie.

SSubne, f. (bie) ein in bem Gife gehauenes Sod), prze-

rbel, m., ober przerbla, ober po, f., cf. *pon-
ka, SSolf). — für bie gifdjer zaktadnia.

SB u I ft, m. (ber) ein bicter runber Äörper bon einiger

Sänge in manchen gälten gruba okrga poduszka
lub insza rzecz naksztat kiebasy, obktadka,
S3of)m.; burlet, g. u, podkadka, waek, kiszko-
wata poduszka; cf. opuszka, buchaety fad,

niby wolata rzecz czasem wosami nabita lub

wypchana, buchacizna, poduszkowata podka-
danka, fig. nadio, nabrzmiao.

SBulftig, adj. buchasty.
SSunb, adj. btrmunbet raniony, zbolay, ranny,

starty, skaleczony. Gj. fich rounb gehen zetrze
sobie nogi chodzeniem, zedrze sobie skór z
nogi. ©id) lininb liegen odlee sobie ciao, prze-
lee si. SSuub gerieben osedniony, j. S3. —
grzbiet konia.

äßun bar je nei fünft, f. (bie) ranlekarstwo, cyru-
lictwo, chirurgia.

SSunbar jeneilebre, f. (bie) chirurgia, nauka le-

czenia ran.

SBunbaijt, m. (ber) chirurg, cyrulik; cf. ran le-

karz, ÜD.
Gr,. bynajmniej niedopuszcza podcinania j-

zyka nikomu czyni, jak szykownemu ran le-

karzowi i wzbroni rozdrapowania paznok-
ciem, DD.

äBunbärgtlid), chirurgiczny.
Sßunbbalfam, m. |ber| balsam na rany.

S3 u n be, f. (bie) rana. 6». an einer SSunbe fterben

z rany umrze, Ii.; na ran umrze. Semanbem
eine Sßunbe fdjlagen zada ran.

SBie SBunbc berbinben zawiza ran, opatrzy
ran.

SSunbcifen, n. (bab) sonda, SB5., szukado, instru-
ment cyrulicki do szukania gbokoci rany,

äSunbenmahl, n. (bab) znak rany, blizna.

SBunDcr, n. (bab) cud, g. u, PI. a.; dziw, g. u;
cf. dziwotwór, B. eig. ein Ungeheuer unb Edjeu*
fol.

SSunberbhdlben dla ciekawoci.
Sßunber tljun, czyni cuda. — fcf)en laffen dzi-

wy pokazywa, ukaza dziwne rzeczy, ©ein
— an etiüäb boren, fehen z podziwieulem sy-
sze, widzie ober beffer dziwy sysze, — wi-
dzi.'c. ©rofj flnb beilie — , bibl. wiele uczyni
Panie cudów, wielkie s twoje cuda Panie.
G6 ift (ein — nie dziw temu ober niedziwota.
Gö nimmt mid) — to mi dziwi, dziwuj si te-

mu, to roi dziw ober — — dziwno, dziw mi
bierze.

SBunberbalfam, m. (ber) balsam cudowny (jako

Lekarstwo),

SBunberbar, adj. cudownie, dziwnie, na podziw.
SBunberbaum, m. (ber) rcznik, Ki., kleszczowi-

na, lt.; cf. B. skoczek, (Sat. ricinus).

Sßunberbilb, n. (bab) cudowny obraz; j. S3. —
matki Boskiej Czstochowskiej ober — na jas-

nej górze; cf. cudotwórczy obraz.

SBunberblulUe, f.(bie) dziwaczek, KI. (Sat. mira-

bilis)i cf. B. cudowny kwiat Peruwiaski??
SBunbercur, f. (bie) cudowne leczenie.

SBunberbing, n. (ba&) dziwowisko; cf. rzecz
dziwna, cud, dziw, dziwotwór.

SBunbergabe, f (bie) dar cudotwórczy, cudotwor-
stwo, dar czynienia cudów.

SOB u u b e r g e b li r

t

, f. (bie) urodzenie cudowne; 2)

pód dziwny.
SBunbergefd)id)te, f. (bie) powie cudowna, B.;

cudowne dzieje.

SüBun.bergefcböpf, n. (baö) cudotwór, g. u, cudowne
stworzenie.

SSun ber glaube, m. (ber) cudotwórcza wiara,
wiara w cuda.

SSunbergrofj, adj. dziwnie wielki, nadzwyczaj-
nie wielki.

SBuuberhorn, n. (bab) cudowny roek, — róg.

SBunberhübfd), fam. dziwnie pikny, przeli-
czny.

SBunberfinb, n. (bab) dzieci cudowne.
Slöunberf lein dziwnie may.
SBunberfom, n. f. Sofepbbroeijen.

Sßunberfraft, f. (bie) eine anfjerorbentlidje Äraft

dziwna sia, nadzwyczajna sia. 2) — , bie

SBunbergabe, moc cudotwórcza, cudotwórstwo, B.

SBunberlid), adj feltfatn,
_

fonberbar, eigenfinnig dzi-

wny, dziwaczny, osobliw.-zy, cudacki.

S3unberlid)feit, f. (bie) dziwactwo.
SBunbermäbd)en, n. (bab) dziewczyna cudowna
(cudowne posiadajca dary).

SBunbe rmenfd), m. (ber) cudowny czowiek t. j.

dokazujcy cudownych rzeczy.
*SB ttnbern, v. n. m. i)., bie Gmbfinbung be* Unge*

roohnten berurfachen, bod) nur in ber britten $erfon
unb mit bem acc. ber SJkrfou zadziwia, dziw
sprawowa komu.

2) —•, alb v. r., bie Gmbfinbung beb UngeraoIjn=

ten beben, fld) luunbern dziwowa si ober dziwi
si, j. S3, man rounberte fld) über feine ^»erjhcftig»

feit dziwiono si jego miaoci, (a).

äßunberquelle, f." (bie) cudowne ródo.
SBuniberJam, veraltet ftatt: munberbar.
Sßunberfchön, adj. cudny, przecudny, a. e, na
podziw pikny.

Gr,. Widok Neapolu jest przecudny.
SBunbcrfclig, dziwnie szczliwy.
äßunbci'öbaibcn, adv. dla ciekawoci, dla po-

dziwiania.

SSunberfpiegcl, m. (ber) cudowne zwierciado.
SBunbf rthut, f. (bie) cudowny czyn, cudowne

dzieo, dziwna sprawa, cud, g. u, PI. cuda.

SBunberthäter, m. (ber) cudotwórca.
SSunbertbfitig, adj. cudotworny, cudotwórczy,
cudowny

S3 u u bert hier, n. (bab) ein aufjerorbfiitlidjeß unge=

möhnlicbeb Shin-, beffen 2(nbllcT unb Gigenfdjnften

SSetminberung erregen zwierz na podziw, zwierz
cudowny, potwór.

SSunbcrboll cudowny.
SBunberroeijen

f. 3ofebf)8ucijen.

Söunbermerf, n. (bab) cud, g. u, cudowisko. Gr.
.si«- dm cudów wiata, L.

SBunberje leben, n. (bat) znak cudowny, znami,
dziw.

SBunbeffenj, f. (bie) esseneya na rany.
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SBB linbficDcr, n. (ba8) febra z ran; cf. L. ranna
febra, gorczka przyranna (ranionych).

SBunbflee, m.
f.

Skruffraut, (Sat. anthyllis vulne-
raria).

SBtinbfraut, n. ziele na rany, wronie maso, L.
2) -

f. eniffrcillt, (Sat. anthyllis vulneraria).

.gjeibnifd) — f.
©olbraute; cf. gowienki czerwo-

ne, zomignat, L. ©ülben — f. ©olbraute;

2) f. Äreujfraut, heionifcheS.

SBunbmahl, n. (ba$) blizna.

SB unöbf Icifler, n. (ba6) plaster na rany.

SBunbJHilber, n. (bag) proszek na rany, B.
SBunbreiben, n. (ba6) otrt, g. u. L.
SBunbfalbe, f. (bie) ma na rany.

SBunbnmffer, n (ba§) wódka na rany.]

SBiinfd), ni. (ber) yczenie; cf. chcenie, Pi. clice-
ni; (fr. Semanbeö SBünfdK befriebigen dogodzi
czyim chceniom , Szan.; cf. yczba , dza,
zadanie, podanie, zado.

(ff. w daniach pochy i niebaczny, Krs.
(finem feinen — gemihren, ober einen feines SBuii«

fci)e6 geiüfihren zaspokoi ober zadowolni czyje
zadanie, speni czyje yczenie, (fr. chciabym
mu zdarzy pomylno jako dobry przyjaciel.

n
$la) SBunfd) pomylnie.

SBÜllfchelruthe, f.(bie) chabina, rózga wieszczbiar-
ska, Ij.; laska wróca, nad) KI. Dy key 1,

1Ö0, wieszcza rózga (Sat. virga divinatoria);

cf. L. rózga laskowa; cf. rózga leszczyno-
wa, L.

SBunfchen, v. a. yczy. (fj. guten Sftorgen roün=

fdjen yczy komu dzie dobry, da komu do-

bry dzie, L., cf. owiadczy komu dzie do-

brj% L.

2) v. n. m. h. nnb fld) hnmfdjen yczy sobie,

(fr. kady temu rad wierzy, czego sobie y-
czy, Orl. 20. 3ui" Seufet hHtnfchen djabom od-

dawa.
3Ba§ beine (Seele rounfd)et co si upodoba duszy

twojej, co twoja dusza yczy, czego da, pra-

gnie. 3d) roünfdK Sihnen meine SBoCIe in (fqmmiffion

jU fdjicfen pragn przesa mu w komis moj<j

wen, SSr. SJobolien 29. Da8 babe id) lange ge*

lotinfdjt zdawnam tego pragn, yczy.
3d) rttünfdje mich fort bon ihr pragn czm pr-

dzej stad si oddali.
(finem ©lücf lüünfcfjen winszowa komu szcz-

cia, gr. Winszuj Monarchom chrzeciaskim
szczcia, zdrowia, fortuny i w niebie korony.

SBÜnfchenöroertt), adj. podany, upragniony, a.

e; cf. B. yczenia godzien, — do yczenia, (fr,.

niczego niemasz susznie poszukiwanego i u-
pragnionego tak dla pojedynczych ludzi jako i

dla caych narodów nad owiecenie i cywiliza-
cy? powszechna, Ca).

SBurbe, f. (bie) godno, dostojestwo, wieleb-
no, powano. (fr,. wielebno i poytek
sakramentu, (Sat. dignitas et usus sacramenti
Confession. August. 3n SBürben bleiben we czci

zostawa. Sbrichro. ^>ohe SBürben tragen febmere

SBürben im wiksza godno, tem wiksza od-
powiedzialno.

(ftinae unter feiner SBürbe achten -uwaa co za
niegodne siebie, za rzecz uwaczajca swojej
powadze.

SB iir beu oil, peen powagij; z godnoci, powa-
nie.

SBurbig, adj. godny, a. e, ober godzien, godna,
godne.

(fr,. Sidj einer <Sad)e roürbig machen godnym si
sta czego ober zasuy na co. Sen roürbig^

ften beförbern najgodniejszego wykierowa na co.

SBurbigen, v. a. za godnego poczyta, uraczy,
uczci, zaszczyci; 2) ben SBerti) evfennen oce-
ni.

SBürbigfeit, f. (bie) godno.
SBürbiglid), »dj. godnie.

SBürbigung, f. (bie) zaszczycenie, ocenienie. —
ber ©efahr ocenienie sprawiedliwe niebezpie-
czestwa, (a).

SBurf, m. (ber) rzut, g. u, rzucanie, cinienie, po-
cisk, pomiot, g. u. (finem in ben — fommen na-
win si komu, (a); spotka kogo, zdarzy
si komu na drodze, wpa na kogo.

(fr,. $uube bon einem SBurfe szczenita jedne-
go gniazda Ober pomiotu

SBurfanfer, m. (bei) kotwica najmniejsza.
SBürfel, m. (ber) kostka, szecian, g. u (in ber

©eom.).

SBurfelbecher , m. (ber) kubek do kostek.

SBürfelbein, n. (ba§) kostka w przyszwie, Tr.,

ober — na podbiciu.

SBiirfelchen, n. (ba>) kosteczka.
SBürfelförmig ober h)ürfelid)t, roürfelig unb roürfelid),

szecienny, szecianowy, kubiczny, kostkowa-
y, (fin rmirfeligeg Juch chustka w kratki, (a).

SRothroürflich w czerwone kratki.

SBurf c lu, v. n. m. 1). kostki rzuca o co, gra w
kostki, los miota, ©ermufelt w kostki, w kwa-
draciki, w szachy —. (fr,. ©etreibe roürfeln wy-
wiewa zboe, powiewa — , wia zboe, L.

SBürfelfam en, m. f. (frbe, fcbroarje.

SBürfelfbiel, n. [baö| gra w kostki.

3BürfelfJ)ie(cr, m. (ber) kostera.

SBurferbc, f. (bie) ziemia wykopana i wyrzu-
cona.

SBurfgam, n. (i>ab) ba§ SBurfnetj, sie do zarzu-
cenia, sak, cierzeniec, eig. (Safliet}.

SBurfgefchofj, n. (baö) pocisk.

äBurfgefchiii} , n. f. SB—mafchine.

SBurflinie, f. (bie) rzuinia.

SBurfmafcbine, f. (bie) kusza, kamieniorzutnia.
SBurfpfeil, m. (ber) dziryt, g. a, krótki pocisk.

SBurfiiemeu, m. (ber) rzemyk ober rzemie, na
którym sokola spuszczaj, pta, pciny, PI. L.

SBurffchaufel, f. (bie) wiejaczka, wiejado, L.i

szufla do przewiewania zboa.
SBurffd)eibe, f. (bie) dysk g. u; cf. krag, krek,

krag kamienny paski, którym tak w Greckich
jak w Rzymskich igrzyskach do mety rzuca-
no, L.

SBtirffbeer, m. (ber) grot, oszczep do rzucania.

SBurffpicfj, m. (ber) rohatyna, pocisk, dziryt, cf.

szefelin, L. Nieme.
SBtirfroeife, adv. rzutnym sposobem, rzucajc.
SBurfroeite, f. (bie) odlego, na którsi dorzuci

gdzie mona, b. odlego rzutu (pociskowego).
SBürgen, v. a. dusi, Präs. dusz, dawi. <&id)

roürgen *krtusi si, krztusi si, *krtuni si,
dawi si.

SBürgen, n. (baS) duszenie, dawienie.
SBürgengel, m. (ber) anio traccy, anio zabój-

czy; cf. L. anio wytracicie!, anio gubicie,

Stuff. 5 cf. dawiduch.

SBurger, m. (ber) dusiciel, dawiciel, g. a.

SBurgfchroert, n. (ba§) miecz morderczy.
SBürgthdl, n. iba%) dolina morderstwa.
SBürf en

f. roirfen.

SBurm, m. (ben robak, g. a, czerw', g. ia, gadzi-
na, (fin nagenber — robak, mól gryzcy, fra-

sunek, cf. Staff liszaj, (fin biefer fetter — in ber

(frbe ober im gleifd) pandrow', g. —ia; cf. p-
drak.

Die armen 2Bürmer, b. i. Äinber im mitleibigen

8Serftan.be biedne robaczki Co dzieciach mówic
aujc je). 3>r — am gillfler zanokcica. 3>er

— in ben Äleiberu mól, g. a. i>er -öotyrourm czerw'
drzewny. Der Spulrourm glista.

(finen SBurm lim Äopfe) haben, ein roenig berrücft

fein, robaka webie mie, niewszego rozumu
by; cf. Sdapbg, it. üble Saune, (figenfinn haben,

much mie w nosie. Spricht». mad)e bid) nur

jum —, fo tritt bid) ein jeber na pochye drzewo

59*



Söurmnrtig - *S»rft. 932 aöutftbüöcl - 9BAvgitettc.

i kozy skacz; ef. uchyl si tylko przed lud-
mi, 10 ci kady przydepce." Die äBürmer freffen

mid) tocz? mnie robaki, (aa). Sidi flammen roie

fin — wi si jak robak.

SBtinnartig, adj. robaczkowaty.
äSuvmargt, m. (ber) olejkarz. dryjacznik, szarla-

tan, Doktor jarmarkowy lekarstwo na robaki
zalecajc)-.

SBurmbnit, f. (bie) zaczerw', g. iu, L.

SBitrmchen, n (ba) robaczek, g. czka.

SDBurmcn, v. n. m. h., im topfe I)erum gehen, unru=

bij machen, ärgern gry, gniewa. 6j;. Da8
roiirmte mid), id) ärgerte mid) barüber to mi zmar-
twio; cf. gryzie, zrze, to nieszczcie srodze
go bodo, Orl. 25, korci, Trój.

SBurmeffeng, f. (bie) esseneya na robaki.

SBunnfarrn, m. f. Reinfarrn; 2) f. gannfvautmänn*
Sßurmfieber, n. (ba) febra robakowa, — roba-

czna.

SBurmfÖVinig, adj. robaczkowaty, do robaka po-
dobny, krty, wykowaty. Die rourmfovmige

Seroegung brr ©ebarme krty ruch kiszek, DD.j
cf. wykowate odka i wntrznoci poru-

szenie; wykowate kiszek poruszenie, Dz.
z dr.

3Burmfrafj, m. (ber) ber 3»ftanb ba ein Ding bon
SBihmern gefieffen ober gerfreffen roirb unb ber ba=

burd) oennfachte 6chabe, robaczywo, er roba-
ków, próchno , zrohaczalo, czerwotoczyna,
*Huff. ; roztoczone od robaków próchno, B.; pró-
chnianka, SBarfch. 65. ^>iob 25, 6, czowiek pró-
chno, a syn czowieczy robak, Leo pol i ta.

SBurmfräfjtg, adj roztoczony od robaków, zro-
baczay, robaczywy, robaczny.

SBurmig, adj. feiten, boll SSurmer, rourmftichig pe-
en robaków, robaczywy, zrobaczay, zroba-
czniay, zrobaczywiay, *czerwiwy; 2) —

, fig.

feltfam, rounberlid) dziwaczny, markotny, gnie-
wliwy.
SBurmig roerben zrobacze, flg. ärgerlich, berbriefj*

lid) rozdsa si, zagzi si. 1

SBurmfraut, n. f. Reinfamt» 2) — , (Sat. santoni-

ca) glistnik, pioun glistny.

SBurmlod), n.(ba8) dziura robacza, czerwotoczy-
na, iKuff.

SBurmmehl, n. (ba8) próchno, drzewo w proch
roztoczone, it. zboe od robaków na drobny
proch i jakoby na mk roztoczone, mka ro-
baczywa.

SBurmneffel, f.
f. SSieucnfaug, tneifjer.

SB u nun u bel, f. (bie) makaron, g. u.

SBurmpflafier, n (bas) plaster na robaki.

SBurmpillen, PI. piguki na robaki.

SBurmpulOer, n. (ba6) proszek na robaki.

SB ui infamen, m. (ber) proszek ober nasienie na
robaki, cytwarowe nasienie.

SBurmfchneiber , m. (ber) wyrzynacz robaków z
pod jzyka psiego.

SBurmftid), m. (ber) *czerwo(ocz, g. u, robaczy-
wo, L , dziurka od robaka.

8Burmftid)ig, *czer\voioczny, a. e; robaczywy,
roztoczony od robaków, cf. spróchniay.

äßurft, f. (bie) kiszka; kiebasa, eig. Särattinivft.

(fine bitte 33lut=, ©rufe» ober Sebertvniift maciek, g.

ka. Die geräucherte fächfifche äßuift salceson ob-
wedzany, (ai. <Säd)fifd)e — salceson albo goto-
wany albo obwdzany, unb ©ilg ift salceson
prasowany, SBarfch. Cine geräudjcrte — kiebasa
obwdzana.

. <5|)iid)to. SBurft roiber SBurft wet za wet, czap-
ka za biret, pikne za nadobne; jak ty mnie
tak ja tobie* cf. bru na bru, fu na fu; cf klin
klinem wybi, kiedy trafi kos na kosa, tedy
jeden z nich umyka nosa. SJratcft bn mir eine

SBurft, fo löfdje ich bir ben Dürft, thnft bu mir einen

(Befallen, fo meibc id) ihn ju erroieberu roiffen rka
rk myje, noga nog wspiera. Sprid)ro. Krót-

kie kazanie a dugie kiebasy. Sfuf ber SBttrfl

herumfahren, b. i. bon einem Orte gum anbern fd)ina=

rojen gehen zaglda gdzie si z komina kurzy-,

na kiebasie jeazi. 6r roirft bie "— nad) ber

Sbetffeite, za kiebas chce mie poej cf. daje
jajko, eby wou dosta.

SBurftbü.gel; m. (ber) ba6 SBurftljorn, kietbanica,
Tr. cf. lejek ober roek do robienia kiebas.

SBürftchen, n. (ba8) kiebaska.
SBtirftfleifcb, n. (baS) siekanka na kiebasy ober

miso do kiebas.
SBiuftfrattt, f. SSohneuFraut.

3Burftmacher, m. (ber) kielbanik, g. a.

SBurftfuppe, f. Cbie) rosó od kiebas.
SBurfttrichter, m. ( ber) baS SSurfteifen, f. SBuvftbü*

gel.

SBurftrcagen, m. (ber) auf roeldjem mehrere ^erfonen
reitlingö fifjen fönnen, dugi pojazd na którym
kilka osób wierzchem siedzie mog.

SBürge, f. [bie] przyprawa, zaprawa korzenna,
korzenie pi.} 2) beim S3ierbrauen brzeczka, Tchn.

SBurgel, f. (bie) korze, g. nia. Die — eines Ser»

ge8, beffen gufj, spód góry. 2) — , in ber Slrith*

metif eine ©rófje, pierwiastek.
Die inbianifdje Äraftrmngel korzenie marka cu-

krowego (Sat. radices Minsing americanae et

orientalis), $%.
SBurgel fdjlagen korzenie puszcza. 3)lit ber

— ausreißen z korzeniem wyrwa, aiid) wyko-
rzeni, Sog.

Die SBurgel fd)lägt au8 korze wypuszcza. Die
Sljt ift fchon an bie SBurgel gelegt ju siekiera do
korzenia drzew przyoona jest. Die abgebiffcne

— korze ogryziony = Sat. radix praemorsa,
Bot. fig. bie SBiirgel be8 UebetS ródo, pocztek
zego.

SBurgrlblatt, n. (ba8) licie korzeniowe == Siif.

folium radicale, Bot.
SB u ig eichen, n. (bad) korzonek, g. nka.
SBurgelmann, m. (ber) zioarz, B.j korzeniarz,

korzeniozbieracz, L.

SBurgeln, v. n. m. f). korzeni si, rozkorzenia
si, zakorzeni si, korzenie zapuszcza. 6g.

68 ltmrgelt nid)t "alleB roa6 gepflangt toirb nie

wszystko co jest wsadzone przyjmuje si.

SBurgelig, adj. korzenisty, korzonkowy.
SBurjelfauger, m. f. gid)tenohnblatt.

SBurgelfproffenb wypustny korze = 8at. radix

stolonifera, Kolan.
SBurgelfl)Ibe, f. (bie) sylaba pierwiastkowa.
SBurgelrrmf, n. (ba8) korzenizna; allein üblid) ift

woszczyzna, g. S3. Sellerie, sßetet fitie. ^Jorrei, rocil

man biefcB alleö au6 Stallen befommen hat, Söarfdi.

SB uv jelmort, n. (ba6) sowo pierwiastkowe, pier-

wiastek, g. siku, zrzódosów, g. u.
f.

Staiiim»

moit.

SBurgelgahl, f. (bie) pierwiastek, liczba pierwiast-
kowa, liczba pocztkowa, L.

SBurgen, v. a. przyprawi, przyprawia, korze-
niami przyprawia, korzeni, korzenno, *pierno
zaprawi. 6r. ber junger miivgte ba6 grübflüit

niadanie gód przysmaczy , Godebski; cf.

przysmaków dodawa; 6jc. Sama przysmaków
do swych dodawaa potraw to miechem to

mow askaw, PK. 298.

©ettnhjet przyprawny, zaprawny; g. S. pro-

sz ml da zaprawnego ledzia; (czem mit ctrc.)

SBurgeii, n. (ba8) bie SBiivgung, przyprawianie, za-
prawianie.

SBiirghaf, adj. zaprawiony, korzenny, pierny,

Br.-ijom.

SBürgbänbler, m. (ber) ber SBflrgftämer kupiec ko-
rzenny, korzennik, g. a.

SBurglaben, m. (ber) sklep korzenny.
SBävgnelfr, f. (bie) kramny godzik, gieu^-Colll.

of, SBaifd;. may godzik, gum Unerfchiebt bon
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ben anbern helfen, toeld)e baher godziki maci-
czne bei&en.

SBurstreibe, f. (bie) powicanie zió w dzie
Najw. Panny zielnej, b. i. am Sölariä <£>immel=

fahrt&tage.

SBuft, m. [ber] Unbeinlichfeit, ©chmuj, nieczystota,

plugastwo;
2) — , eine bermorrene toibermärtige SWenge, f.

SSra9, nielad, mieszanina, gmatwa, kupa, nawa-
la, gromada. ©Üllben SBuft baióg grzechów:
gj. powsta z barogu grzechów, Dmbr. 338 j

cf. le w rosole grzechów, Dmbr. 61.

SGB üfl , adj. pusty, a. e. gin roüftegSeben puste,

dzikie, nieporzadne, hultajskie ycie. <Der ÄObf
ifl i(?m roüft pusto mu welbie, pustki ma w go-
wie.

SBuft roerben pustosze, ©anj rouft roerben (af=

fen do szcztu spustoszy co, zniszczy.
SBüfte, f. (bie) pustynia, puszcza. <£{,. 3n bie —

geben odej na pustynia. (5in Sßrebiger in ber

SBüfte gos woajcego na puszczy.
SBuftenei, f. (bie) pustynia, pustki.

SBüftling, m. (ber) pustak, g. a, szaawia, bii-

bant.

äBüftung, f. (bie) ein borber gebautes aber jetjt roüft

liegenbeg gelb, befonberg roenn eg mit .frolj beroad)=

fen ift, puste pole lasem zarose, dzikie pole;
cf. pustkowie, pustka; cf. pustowszczyzna, eig.

ein roüfteg unbebauten ©runbftücf.

3Buth, f. (bie) eine mit heftigen S3eit)egungen berbun=

bene Slbroefenheit beg SBeroufjtfeing, fie rühre nun bon
einer bölligen öeraubung beffelben r)er, ba eg beim
mit Sollbeit gleicbbebeutenb ift, ober bon einer hefti=

gen Seibejifdjafti ein rjol;ev ©rab beö 3onieg, 9iafe=

rei, wcieklizna, wcieko, szalestwo, za-
jado, Zaarto, furya, zapd, zawzito,
zapalczywo, zapa; gj. drugi gniew jest nie-

suszny, który pochodzi bez przyczyny su-
sznej z samej tylko fury i i popdliwoci, nie-
nawici, zazdroci, Dam br. 363 i cf. jadowito;
cf. jaro, Ruff. Die SButh beg Drfang zaarto
burzy, (a), cf. gies poetycki, Sie ftitle SOButh

jest jeden rodzaj spokojnej wcieklizny. SJcilll

focht mit einer beifpiellofen SButb potykano si z
bezprzykadne zaartoci, (a).

SBüthen, v. n. m. h. bestwi si, wcieka si
(ze zoci) , szalestwa dokazywa , szale,
sroy si, sierdzi si, eig. Ruff.5 wzruszy si
gniewem, wydziwia, gzi si, haasowa, wy-
wiera srogo na kim; cf. rozjada si na
kim; cf. rozjada si na kogo (gegen Semb.).

Sr. óta gorczka nieprzestaa wywiera
swej srogoci na ludziach. gg tofithete bie

Schlacht srogo wrzaa bitwa, (a).

äßüthen, n. (bag) sroenie, wydziwianie, sza-
lestwo. 3Dag — beg SJceereg, bibl. szumi morski;
burzenie si morza, rozhukane morze.

SBÜtbenb, Part. szalejcy, szalony, wcieky,
zaarty, zajady, sroejacy, zapalony, zapalczy-
wy, gin roüthenber .£>unb pies wcieky.

SBütherid), m. (ber) ein Sbran ber fein SSergnügen

am SBlutbergifjen finbet, okrutnik, g. a, tyran, g.

a. 'bestyalnik, trapiciel, szaleniec.

2) —
, f. ©iftroütbericb.

SButhfunfelnb, iskrzcy si od zoci (np. oczy).

äBütbig, ftatt roütbenb srogi, wcieky, szalony.
äßutf eher ling, m. f. ©iftroütherich.

£.

Niema adnego Niemieckiego wyrazu, któryby
sie ta liter zaczyna, wyjwszy imiona wa-
ciwe np.

Xaberiuß, m. Xawery, g. ego.

&.

Niemieckie wyrazy zaczynajce si u niektórych
pisarzów t litera szukaj pod goska I.

g) I o f f. Sbfjeu euroöäifcber.

gbern f. 3bern.

gfop, m. hizof», f. Sfob, gemeiner.

3.

3, z, ostatnia goska alfabetu, nazywa si cet.

£Bon li big 3 od a do z, od pocztku do koca.
3 ad) f. 3ahe.

3 ad) ar i ag, m. Zacharyasz, g. a.

3ad)ariagblume
f. glocfenbliime, blaue.

3 a cf) a u §, m. Zacheusz, g. a.

3acfchen, n. |bag] zbek, g. bka.
3acfe f. 3fde, kleszcz, m. g. a.

3acten, m. (ber) ein fbijj julaufenber Äßrber, eine©bii3e

in mand)en gäUen, spiczasty, koniec czego; ko-
czaty szcztek jakiej rzeczy, rosocha, zb, g.
zba; roek, g. ka, kolec.

Die 3fltfen an einem ^irfebgemeifie rosocha ober

odnoga u rogów np. jelenich.

3acfen, v. a.
f. augjatfen, nacina, zbkowa, po-

wykrawa.
3actig, adj. zbaty, zbiasty, zbisly, zbkowa-

ny, zbkoway, widlasty. (Sine breijadige ©abel
trójzbne ober trzyzbne widelce, trójkolczystc
— , grabki.

3agel, m. (ber) niebrig für: ©chroanj, ogon, g. a,

cf. Stuff, chwost.

3 ag en, v. n. m. h., fleinmüthig fein, truchle, dr-
twie od strachu Ober bibl. przed strachem, l-
ka si, trwoy si, cf. — *sob, zwtpi o
sobie, serce traci.

g$ fürchte bid) nicht unb jage nicht niebój si
ani si lkaj.

gg. jittern unb jagen dre i truchle.

3agen, n. (bag) truchlenie, drtwienie od strachu,

lkanie si; cf. trwoga.

3 ag ha ft, adj. trwoliwy, tchórzliwy, lkliwy.
3agbaftigteit, f.(bie) trwoliwo, trwoga, zwt-

pienie o czem.
3ahe, adj. cigy (co si daje rozciga), rozci-

gliwy, 2Bj., niby *rozciglisty; b. glüffigfeiteil:

lipki, tgi, niby cigliwy; cf. ykowaty, ly-

kawy; cf. yowaty, fig. twardy, trway, bie

Sluggabe, befonb. beg ©clbeg, fo lange alg móglid) ju=

rücthaltenb, skpy. 3aher Slcfer klejka mada,

Vol. gin gaber 3abler zy patnik? ©bricht», od
zego patnika bierz i yka.

gj. jähe ober bide ©auce sos zawiesisty, ffiarfch.

gin jafjeg Seben ycie twarde, KI.; jar)cr SBein

gste, tuste, kleiste wino, Tr.; gäber Schleim

lipka flegma. gj. margiel mniej jest cigym
od gliny, Sylwan.

3äf)igfeit, f. (bie) cigo, cf. cigliwo, roz-

cigliwo; lipko; trwao, twardo.
3 ar) l, f. (bie) liczba; cf. fig. rejestr; gr,. w rejestr

adzi grzesznych nale, Dambr, 180. ©tarf
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an ber — liczny, a, e. dine ganje — liczba

cakowita ober liczba cala ober calkowitka, L.

Die gerabe — cetno, liczba parzysta Sie unge*

rab — licho, liczba nieparzysta. Sie benannte
— liczba mianowana. >bf)ne bez liku.

3ahlamt, n. (baö) urzd patniczy, SBarfd).

3 ahlbar wypacalny, patny, cf. B. zapady. Ser
SBechfel ift — weksel jest wypacalny, 9JS.

3t()lbar, adj., fal>ig ge3<.il)lt ju werben, liczebny, li-

czonym by mogcy, do wyliczenia.

3ablbrett, n. [baö]" rachownica, SBarfd).; tablica

Ober 'stolica do odbierania i rachowania pieni-
dzy; cf. *liczydeska ober liczmannica; celbrat

ift bem SBarfcbauer unbefannt.

3al)lbud)fiab, m. (ber) liczbowa litera.

3 a f) l en, v. a. paci, G$. banr jaulen gotowo za-

paci. 8üd)tig ^afjtcn spelna paci. 3"m borauö

jal)len z góry paci, awansowa, zaliczy.
,

3äf)len, v. a. liczy, policzy, rachowa; auf etrü.

fahlen liczy, rachowa na co.

3 äl) I en, n. ibaö) liczenie.

3a()lenlotterie, f. (bie) loterya liczbowa, Gy, w
lotery liczbow gra gmin ciemny i biedny,

który ostatni grosz powica dla zwodniczej
nadziei, (a) 1827.

3ül)lenreif)e, f. [bie| nastpstwo liczb, porzdek
liczb.

3ar)leiH)erhältni5, n. (baö) stosunek liczb.

3abler, m. (ber) patnik, *pajca, paccy.
35l)ler, m. (ber) licznik bei einem rucje, o pp.
mianownik, SJtenner.

3ahlfigur, f. (bie) figura liczbowa, cyfra.«

3ablgelb, u. [baó] pienidze za liczenie.

3af)lfammer, f. ibie) bank;
f.

3n.I' Iain *-

Jablloo bez liku, niezliczony, nieprzeliczony.

3af)llofigf eit, f. (bie) nieli« zono.
3 a l) I m e i f e r, m. (ber) nid)t skarbnik, podskarbi,

g. ego, fonbern patnik, 3. S3- — wojskowy, (a).

3ablmeifteramt, n. (ba6) patnikostwo.
3af)lberle, f (bie) pera wiksza podug liczby
przedajca si.

3ablbfenig, m. (ber) liczman, g. a.

3 Q 6 1
1' C i cf), adj. liczny, a, e; rozliczny.

3 a r) 1 1 a

g

, m. [ber] termin wypaty, SBj , ob. dzie
wypatny, — pacy, — zapaty; cf. dzie odpaty,
I» mb. li,

f. SScrgeltung, Sat. dies retributionis.

Gr. ber — bleibt nicht au8 nie przepiecze mu si,
przyjdzie i na niego kreska ober kolej, SBarfd).;

cf. Sohlt, kady bdzie mia za swoje; cf. przyj-
dzie koza do woza.

3al)lung, f. (bie) 'pacenie, zaplata, paca. 3» —
annehmen w zapacie przyj ob. wzi co, L.

3af)lungoanroeifung , f. (bie) przekazanie wy-
paty, (a).

3ablungöfäf)lg bdcy w monoci zapacenia
(dugu); o pp. 3al)lungflunfal)ifl nie bdcy etc.

3aI)lungÖfäI)igfeit, f. (bie) mono wypacenia
si, uiszczenia si z dugu, o pp. 3ttf)li"lfl&un=

fähigteit.

3a[)lung6frift, f. (bie) ber 3af)lungöttrmin, termin
wypaty; cf. rata.

3af)llt>eife, f. bie | motowido liczce.

3 Ct I) l ro o rfj e, f. (bie) tydzie wypaty.
3al)lrooit, n. (baö) sowo liczbowe.
3af)l3fid)en, 11. (baö) cyfra, znak liczbowy.
3flf)ni, odj. chowany, askawy, oswojony, oga-
skany, niepochy, Tr.; *okrocouy, swojski,
'rochmanny; niedziki, 3. S3, mia niedwiedzia
chowanego etc, L.» chowane zwierzta, .Glem.
S3ud). Saö jafjme geocrbicl) swojskie," domowe
ptastwo.
3abm machen oswoi, ogaskae* G$ ubry, ale

by te maluczkie jeszcze z gniazda kto wzi,
medadz si adnym sposobem ogaska, 'W a r-

gocki Jul. Caesar; cf. wypieci; 3. S3, ptaki,
uskramia kogo; cf. uaskawi, obaskawi.

3al)m merbeu oswoi si, agodnie, daó si

ogaska: 3abm gemadjt oswojony, uskromniouy,
ugaskany, obaskawiony.

3 (Hm bar dajcy si oswoi, obaskawi.
3 äl) men, v. a. obaskawi, 3. S3, so atwo si
obaskawi daje, Aut.; oswoi, oktocie, u-
skromi, *iochmani. Sie 3mige jabjnen *okroci
jzyk, beffer pohamowa — . SpricbrD. jest to

cnota nad cnotami trzyma jzyk za zbami.
Sid) jutymeil wstrzyma si, powcign si.

3äl)mer, m. (ber) oswoiciel, uskromiciel, g. a.

3af)ii, m. (ber) zb, g zba, PI. zby.
Gr. Sie %al)ne roeifeu wyszczerza zby. G$

Szambelan szelma, szelma! patrz wyszczerza
zby. Dbrum — ten umiech jak pajk, wle-
cia mi do gby, (aa) Gr f11 iff bie Sitynt 3tifam«

men zby tylko zaci, (aa).

Gr. Gin Äinb baö mit 3"f)»en auf bie SBelt fommt
upiór, SBarfd)., cf. rejestr, g. u. Gin SJferb ohne

3äl)tic ko bez rejestru. Gin I)of)ler 3al)" *»!>

pustj', wypruchnialy, dziurawy. 3al)tie einfetten

wstawia zby, (a). ^äl)\K befeftigen utwier-
dza zby, (a). 3a()nfd)ineväen füllen umierzy
ból zbów. Sie 3äbnc roerben ftumpf zby cier-

pniej.
Sie 3i\)l\c bletfen zby Avyszczerzye. 9)cit ben

3al)tien fnirfcben zbami zgrzyta. 9JH ben 3al)iten

flappern zbami szczeka, dzwoni, (aa). Sie
3äbne roäffern mir tmchetroaö, id) rjobe grofjen Sippe*

tit piszcz mi zby na co, linka mi przychodzi
ua co, oskoma mi. Ser gtofje 3äl)ne hat zbal,
g. a ober zbaty.

_
Gö thut il)in fein 3at)i\ merjr

tuet) ju go zb wicej nie zaboli Ober ju go
wicej gowa nie bdzie bolaa, ju on nie
yje. Semanben auf ben 3<Jl)« ffirjlen pulsu komu
maca; cf. maca duszy w kim; po ebrach
kogo pomaca. jSemanben auf bie 3<il)ne fliegen

na kie kogo wzi, na zby dosta, pozha-
dn kogo, ^t.-^oln. ;

siedzie komu na kocu
jzyka, J. K c h n.

3afjnargenei> f. (bie) lekarstwo na zby.
3 d 6 u a r 3 1, m. (ber) dentysta.
3al)nbred)er, m. (ber) zbotom, zborwacz, g. a.

3al)nbud)ftabe, m. (ber) goska zbowa.
3fll)nbtafte, f. (bie) szczoteczka do zbów» cf.

W uff. zbna szczotka ober zboczystka.
35hnd)e, u. (baö) zbek, g. bka.

3 (if) nein, v. n. m. f> zbków dostawa j 2) v. a.

wyzbkowa.
3 a f)n en, v. n. m. f)., bie elften 3fi&ne berommen, *z-
bowa; cf. *zbacie, eig. 3af)iiig roerben; zby
dosta, zby si wyrzynaj; cf. dr si, doby-
waj si, kluj si dzieciciu zby, wyklu-
waj si.

2) —,"v. a., mit 3 uD>xn beifel)en, zbkowa.
3al)nen, n. (bilö) *zbowanie, wyrzynanie si z-

bów, kucie si zbów. Gr. trunek ten letkie-

mu zbowaniu jest ratunkiem, Syr. 7ftli.

2) — , zbkowanie.
3 n l) 11 f Ä u I e, f. (bie) pruchnienie ober psucie si
zbów.

3al)llfieber, n. (baö) zbna febra, gorczka ua
zby ober z przyczyny zbów klujcych si.

3al)llfiftel, f. (bie) fistula zbowa, — w dzile.
3ahnfleifd), n. (baö) dzisa, Pi. g. dzise, aud)

Singul. dziso, SBarfd). unb B.

3af)ufÖrmig zbkoway; zbkowao.
3al)iigefd)roür, n. (baö) wrzód w dzile.
3aI)nI)obel, m. (ber) nobel zbkowaty.
3fil)ilhöhlf, f. (bie) doek zbowy.
3 o1 l)n ig, adj. = 35l)iic fiabenb, zbaty, zbiasty,

zbi8ty, zbkowaty, a, e.

3aljnflapben unb 3ni)»nnpP tl .'' 1
"• [baö] dzwo-

nienie ober szczkanie zbami.
3(U)nfnirf(hen, n. (baö) zgrzytanie zbów, ober

zgrzytanie zbami.
3«bnfr ant, n. (baö) ywiec, g. wco.
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3aljnlo8, adj. bezzby, a, e; cf. szczerbaty; cf.

bezzbny, nad) Jarocki.

3ahnlucfe, f. (bie) szczerb, g. u ober szczerba.

3abnliicfig, adj. szczerbaty.

3al)nmittel
(
n. (baS) lekarstwo na zby, od bólu

zbów.
3ahnnerb, m. (ber) nerw zbowy.
3a()nbuit>er, n- (ba8) proszek do zbów, 3$
3af)nrab, n. tba8) koto zbate, palczaste ob. pal-

czyste, eig. ba8 Äammrab.
Sahnreihe, f. (bie) rzd zbów.
Sahnfchmelä, m. (ber) szkliwo zbowe, szmelc

zbowy.
3ahnfchmera, m. (ber) ból zbów. G$. er leibet an

3ahnfcbmeräen cierpi ból zbów. 3ch habe 3ahn=

fchmerjen zby mi bola, mam ból zbów.
3ahnftocher, m. (ber) piórko do zbów, zbodub,

cf. dubaczka zbna, dlubizb.

3ahntroft, m.
f. Stugentroft, rother u. f. tu.

3a^nroeb, n. (ba8) ból zbów.
Sahnrourg, f. (bie) babie zby,

f.
Sreiaifertourj.

Sahnroarael, f. (bie) korze zbowy.
3ahnjange, f. Cbie) obcki do rwania zbów.
Sabnjieher, m. (ber) narzdzie (klucz) do wy-
rwania zbów, D. zborwicz, Wm.

Sthre, f. (bie) bieJhrane, Jza, Pi. zy, g. zów ober

üblicher ez.
Sibroeibe, f. (bie) f. Äoraüenroeibe dat. salix pur-

purea).

3ain, m. (ber) ein gtt einem langen Stücfe gegoffeneö

ajietall, sztaba, Techn.; zlewek litego metalu,

lita gole zota albo srebra, Tr. szyna, Tc lin.

2) — , bei ben Sottebern ein roeibeneö SSanb obrcz
z wiciny; cf. cajniarnia? (a).

3anber, m. (ber) f. Sanber, sedacz, g. a.

3ange, f. (bie) cgi, Pt., kleszcze auch obcgi,
eig. grojje — , eine Heine fyetfjt cki ober obcki.
äJtit glübenben 3an fjen fnelpen ober jroicfen, reifjep

szczypa ober drze rozpalonemi kleszczami,

auch roohl cgami rozdziera, szarpa. Dajtt bat

ber Sdjmib eine Sane, batnit er fich nicht brenne na
to ma kowal kleszcze, aby go nie ugarzato,

Gm. «franbb.; ober na to kowal chowa kleszcze,
eby rak nie sparzy.

3ängeld)en, n (ba8) obcki, szczypczyki.

Sangenfafer, ni. (ber) szczypawka, L.

3anf, m. (ber) kótnia, zwada, szwar, g. u, po-
swarek, spór, g. u, sprzeczka. 3m %ant tinb

.jjaber lebetl w kótni i niezgodzie y, w usta-

wicznem piekle z sob y, koty z sob drze.
— anfangen, ftiften ober erregen wszczyna spór,

kótni rozpoczyna.
35en — ftillen umierza zwady, kótnie. Suche

nicht — roenn^ bu fortfommen toiflft nie szukaj
zwady, maszli doj rady, Gm. ^)anbb.

Sünfapfel. m. (ber) jabtko niezgody; powód do
kótni; auch fig. ko. dr,, ben — unter bie Seute

toerfen ko rzuci midzy ludzi.

Sanfen, ftd) — , y. n. unb rec. m. f)., kóci si,
wadzi si, spiera si, koty drze, swarzy
si, gry si; cf. pienic, Aut.; ksa si.

2) —, burty 3anfen in einen geroiffen 3utfn& ber»

fcben, nabawi kogo czego przez kótnie, za-
gry. Gj. kto nie zna swój adnej wady, niech
si powadzi z ssiady, Gm. $anbb.

Gg. Sie hat fchon bier Scanner inS ©rab geganfet

ju czterech mów przez kótnie wtrcia do
grobu ober — — zagryza.

3lnter, m. (ber) kótnik, g. a, zwadca, *warcho;
cf. *wadyra, sprzecznik, g. a.

3ctnferei, f. (bie) kótnia, swary, poswarki, wa-
dzenie si; cf. B. zwadliwo, swarliwo, eig.

3anffuct)t.

3anfifch, adj. kótliwy, swarliwy, zwadliwy,
kótniarski.

G$. unikaem tonu. polemicznego i kótniar-
skiego, Sniadeeki.

Sanffttcht, f. (bie) swarliwo, kótliwo.
3anffüchtig, adj. swarliwy; zwadliwy.
Sapfchen, n.(baS) czopek, g. pka. 35a8 — im «gatfe

jzyczek, jzyczek podniebieniowy, czopek w
gardle.

Sapfen, m. (ber) gwod od beczki, kurek, czop,
czopek; cf. obrót, biegun, zatyczka.

2) — , eie fchuppige grucht ober SamenFapfel beS

9abelholje§, szyszka; Stauchtabacf brei 3"pfen
Szwicen trzy kozy czyli drey Zapfen, (a); f.

Gi§3apfen sopel, (a); cf. gloty, PI., bom Sing.
glot, g. a, SBarfch.

Sapfen, v. a. toczy; cf. B. ciga, eig. abgehen
z beczki.

3apfen, n. IbaS] toczenie.

Sapfenbalfen, m. (ber) ocap, g. u.

Sapfenbirn, f. (bie) pasówka (gruszka).
Sapfengelb, n. (baS) czopowe, g. ego.

Sapfenfjols, n.
f. gautbaum 1).

3«t>f enrjopf en, m. f. ©artenhopfcn, chmiel ogrodowy.
Sapfenfraut, n (ba§) wilcze jagody; cf. pokrzyk,

cf. listna jagoda; cf. jzykowe ziele, L.

Scipfenlod), n. (ba§) oe (u cieli etc); gara,

eig. ein auggejimmcrlee Soch im -ooije; cf. wypust.
Sapfenmutter, f. Cbie) mutrtf czopowa.
Sapfenftreich, m. (ber) czapstrzyk, (a); cf. czap-

strych. Gj. kazano zabbnl na czapstrzyk.

Sapfenftütf, n. ibab) ocap.

Söpflein im .£>alfe, f. Sabfchen, jzyczek.
Sappeln, v. n. m. f)., £anbe unb güße ober ben mu

tern Sbeil be8 SeibeS fchiielt hin unb her betoegen,

trzepota, dygota, bi ober wierzga rkami i

nogami drga; cf. dryga, skaka.
G$. Ginen jappdu (offen zostawi kogo bez po-

mocy, bez ratunku, B. 25a8 ^»erj jappelt ihm bor

greube skacze mu serce od radoci. Gr. DD.
przy boleciach dzieci nókami grzebi.

2) v. n. tn. f., mit furgen unb fdmeflen Schritten

gehen, drepta, »drepsi. er %'tfd) gappelt nod)

ryba jeszcze drga, skacze.
3ap|)e(n, n. (ba8) drganie etc.

3arge, f. (bie) eine Ginfaffung, ein 9tanb in einigen

gätlen, obrb, PI. obrby, obwód, kraj, krawd,
wtory, obrczka.

*3arm, m. (ber) stypa, pogrzebny —, zaduszny
obiad; cf. uczta pogrzebna.

3 art, ad. au8 febr fchroacheu unb feinen Sheilen befte«

tjcnb, pg. leid)t empfinbenb; cf. jartlich, delikatny,

subtelny, cienki, miaki, fig. pieszczony, caca-
ny, czuy; mody, wiey, mikki, modociany,
j. S3, trawa modociana, (a). Gin jarte ^»anb

rka pieszczona, Pk. 172. Gin jarteS ©lieb pie-

szczony czonek. Gr. Jako kiedy kto tknie

rany w pieszczonym czonku, Pk. 359 ; cf.

biay, nieny.
3arteln, v. n. m. I), pieci si z kim; delika-

tnym, czuym si okazywa.
3artheit, f.(bie) felt.: bie3/tftf. delikatno; czuo.
3artfüfjtenb majcy delikatne czucie.

Zartgefühl, n. (ba8) delikatne czucie, delikatno
(w obejciu si).

3artlicb, ad. delikatny, czuy, pieskliwy, cacany;

cf. fig. B. uprzejmy, tkliwy, miy. 3«rtlidf) thtm

caca si, pieci.
3artlichfeit, f. (bie) delikatno, czuo, pie-

szczota; cf. B. uprzejmo, mio, sodycz, f.

Gr. matka moja wzór sodyczy i posusze-
stwa, . H. S.

3drtling, m. [ber] ciastoch ober ciastuch, g. a; cf.

puchowy kawaler, pieciek, pieskliwy, pie-

szczoch, pieszczoszek; cf. *bezkost, gagatek z
kociego oju.

3afer, f. fbie] eine gafer, befonberS bei ben jarteu

SBurgeln ber «ßflangen, wókna, niteczka, wto-
chaciny korzonków, kosmaciny, Pi. nitka, y-
ka, SRuff.

3 afer d) en, n. (ba8) yeczka, wókienko.
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3 aft rig, ad. wóknisty, ykowaty, lyczasty, y-
lasty, kosmaty, wochaty. 3aferige SBurael ko-

rze wóknisty = Sat. radix fibrosa, Bot.

3aftvn, fi*. v - r - saa s'?' wysypywa si,
f.

fafern.

3a8pel, f. (bie) ciennik, okietek, *Pr.=$oln.; cf.

rootek.

3 a trel) f. Sobnenfraut.

3auber, ra. (ber) czary? urok, j. S. urokiem har-

monii spojony, Dant. 5 fig. uroczno, ujtno,
}. S. sodycz i ujetno w Cyceronie, S.P.; cf.

wdzik, powab, g. u.

Gr.* Dmitriew nada gitkiemu jzykowi na-

szemu (Ruskiemu) caa uroczno, caa arto-
bliwo i wszelkie ksztaty tamtego (Francu-

skiego) L. im Gr. Gr. rozdzia w Malwinie o

kwecie zachwyca podwójnym urokiem czucia

i prawdy, Pusteln. Gj. Polska potrafia zni-

szczy urok jego potgi, (a).

3aubtrbilb, n. (ba6) talisman, obraz przecudo-
wny, B. i obraz uroczny.

3<tuberbud), n. (ba8) ksika o czarach, o ta-

jemnicach czarnoksiskiej sztuki.

3aubeter, m.(ber) czarownik, g. a, gularz, czar-

noksinik.
3dUberei, f. (bie) czary, Pi., czarodziejstwo.

3 auberflote, f. (bie) flet czarnoksiski.
3auberfortnel, f. (bie) sowa zaklinajce, wiersz

na zaklcie, f. 3aubei'fpnicb-

3aubergurtel, m. (ber) pas czarodziejski.

3auberf)anb, f- (bie) czarodziejska rka.
3iiuberin, f (bie) czarownica.
3<iuberifcl) czarodziejski, uroczny, czarowny,

magiczny. Gr. czarowna twarz Barbary, Fe-
liski. Gr. Bogini Wenera uroczna pod po-
wiewne wosy tam skrya, Szym.

3auberfraft, f. (bie) moc czarodziejska.
3auberfmut, n. (ba8) f. llnbolbenfraut.

3ituberfunft, f. (bie) czarnoksiska sztuka.

3auberleiterne, f. (bit) latarka "czarnoksiska.
3aubermät)rd)en, n. (bau) powiastka o czarach.

3aubermittel, n. (ba8), oubertranf, m - [ber]

czary, g. czarów.

3 a ubern> v. a. unb n. m. b., czarowa.
3auberring, m. (ber) piercie czarnoskiski,

czarodziejski.

3auberfprucb, m. (ber) rym; kltwa. Gr. Izmen
— którego rjTmów i osoby boja si ^pastwa
Pluta podziemnego, Pk. <S. 30.

.JaubcrfUi b , m. (bei) czarowna laska, Bro-
dziski.

3aubcrfiniine, f. (bie) gos czarujcy, — czaro-
dziejski.

3ctubertranf, m. (ber) napój czarowny.
3<iubei'roelt, f. (bie) wiat zaczarowany; wiat

czarów.
3auberroerf, n. (bao) czary, PI., czarodziejstwo;

cf. uroczne podziwy, fo (a) auf ben geften bei

©etegenheit ber Äröiumg
3tiuberei, f. (bie) guzdranie, zwoka, powolno,

H.j baamuctwo, mitrga ober mitrenie.
3nuberev, m. (ber) baamut, g. a, mitrga; cf. B.

guzdracz.
3auberhafi, ad. geneigt jiun 3^ubern, baamutny,
mitrny.

3nubern, v. n. m.Jj,., odwlacza, zwacza, zwle-
ka': co, baamucie' si, mieszka, mitry, ba-
wi si, opónia si, namyla si dugo, oci-
ga ei, leni si; cf. guzdra si; cf Cr.-Colll.
sania si, oporem co czyni.

3oum, m. (ber) uzda, uzdeczka, uzdzienica. 2)en— fdiie9en laffen popuci uzdy. Den - abjäumen
wykiezna. 3m — halten w kluby, w krygi
ober w krgi ober w kleszcze uj. 2Me ©eban=
Ten im — galten hamowa myli. *Den£cib im —
halten na wodzy trzyma wszystko ciao; w
karnoci trzyma. Gr. Jenera piechoty utrz

mywa nieprz3'jaciela na wodzy i niedopuszcza
mu na krok si posun, (a).

3äumcben, n. (bao) uzdeczka.
3óumen, v. a. onzda, okiezna; cf. B. uzdeczke,
munsztuk zaoy, ©efläumet okieznany.

3numgelb, n. (ba8) uzdzienne, g. ego, pouzdnre, SBj.

3(iumlo8, adj. nieokieznany, bez uzdeczki, fig.

wyuzdany.
3aun, m. (ber) pot, g. a unb u, parkan, g. a.

Cebenbiger — rosnce, ywe poty, PI., y-
wiec, ywce, Pi. <Der Ort hinter beut — zapo-
cie, zaptotki, PI. Gincn — aufführen postawi
plot. 3Bo ber — niebrig ift, fteigt 3ebev hinüber

gdzie cienko, tam si rwie; cf. na pochye
drzewo i kozy skacz. Ginen SSorroanb bom — e

abbrechen wybiegów ladajakich szuka, z plota

wyrwa okazya.
3aunblume, f. (bie) f. ©rnSlilie.

3aunrhen, n. (ba6) pocik, parkanik, g. a.

3äunen, v. a. grodzi, ogrodzi, oparkani.
3nunglocfe, f. (bie) dzwonek potowy ober powój

plotowj' (Sat. convolvulus sepium)
f.

^eefenminbe.

3aunftrfd)e, f. (bie) (fiat. lonicera xylosteum) f.

Seinholj.

3aunfönig, m. (ber) (Sar. motacilla troglodytes)

myszy królik (ptak).

3aunling, m. (ber) f. SBeinboIj

3aunt;fahl, m. (ber) pal do plota; et. koek.
3aunriegel, m.

f. Hartriegel.

3<ilinrebe, f. (bie) przestep, KI. (Sat. bryonia).

äßeijje —
f. ©ichtrübe, <t>ie 3aunrebe foil bei ®e«

fünften eine Säciftopfung bereirfen, unb nach .fromßopa»

Ji|"d)er <£>etlart bei Patienten, bie an äkrftopfung lei-

ben, beilfam fein.

3 auntati, n. (ba§) cuma, cumka.
3aunn,icre, f.

f.
^onigroiefe; 2) f. DoinroicTe.

3aunminbe, f. bie] dzwonek potowy, powój
potowy,

f.
^ecTenroinbe.

3aufen, v. a. skuba, rwa, czubi, targa, drze,
kuda; cf. *czechra ober czochra.

3ebra, n. (ba8) zebra, zebr, g. a, nad) Jarocki:
Zebra.

3ed)abenb, m. (ber) pijany wieczór.
3ed)bruber, m. (ber) f. 3edKV, wspólnik w piciu,

spólpijanica, cf. kielisznik, kielichewicz, upi-
kufel, moczywa.8.

3ed)e, f. [bie] karb, wspóka; l. j. naleyto za
wypitk; cf. ein ©elag nad) Narusz, poowiczki,
PI.; cech, cecha, kolej f. 9cir)e; wspópijanie,
pijatyka, *pijówka, biesiada, skadka; rzd,
j. §3. piwa; Gm. .fpanbb. kompania;

2) — , cech, g. u, kopalnia, *rob?.
Gj. iDer SBirtr) mad)t bie 3ftbe, 'venu er bie Wed)«

nung macht für baß roafi feine ©äfte bei ihm begehrt

haben gospodarz robi rachunek za to co u niego
wypito; gospodarz rachuje pijówk. !Die — be-

safjlen muffen, b. b-. für anbere jablen," büjjen muffen,

za drugich zapaci *piik, pokutowa, workiem
wasnym co przypaci, piecztowa.

3echen, v. n. nr. b. P', biesiadowa, hula, w
kompanii pi; cf. wino cign, ykn; cf. B.

kuflem si bawi. Gr. tapfer jedjen dobrze kie-

liszki wytrzsa; cf. rzsiste kielichy spenia,
Krs. PP. 142.

3echer, m. (ber) f. 3ecl)bntber, pijak, cechowy pi-

jak, arcypijak, wierutny pijak.

3ecbfrei, adj. wolny od *cechy, wolny od skadki,
wolny od opaty za pijówk.

3echgclb, ii (baö) skadka, wspóka, pienidze za
pitk ober pijówk, — za picie.

3ccbgefellfct)Cift, f (bie) kompania bulacka.

3 ech i ue, f (bie) cekin, g. a.

3 ed) fd) u Ib, i. (bie) dug karbowy, na tablicy

znaczony; dug za hulank.
3ecTe ober 3iicTe, f. (bie) kleszcz, g. a (owad).
3ebc, f. (bie) palec u nogi. 2Me grofjc — *ksiuk

brffer wielki palec u nogi.



3ct)ett - 3etdr)rtcti. 937 3eicJwenlel>rer — ,3«t.

3eheii, ober gufammengegogen: 5 ef> n, dziesi, g.

ci, dziesicioro, dine römifcrje 3 e&n dziesitka
rzymska, liczba kocielna.
Die gcbn ©ebote dziesicioro przykaza Boych.

3ehen, f. [biej dziesitka, kralka.

3et)enb, n. (bag) dziesitek.
3 er; en er ober 3 c t> n e r, m. (ber) dziesitek, g. tka.

3ef)enerlei ober jefjnerlei dziesiecioraki.

3ef)enfad) ober gehnfacb, gebnfaltig, adj. dzie-

sikrotny, adv. w dziesicioro» S$. nieprzy-
jaciel w dziesicioro nas przewyszajcy, (a).

3ehenberrfcbaft, f. [bie] decemwirat, panowanie
dziesiciu.

3e)enjal)rig ob. äer)njar)r ig, dziesicioletni, ia, ie.

3ebenmal ober gebnmal, adj. dziesi razy, po
dziesi kro.

3el)en= ober gebenmalig, dziesikrofny.
3ef)en)funber, m. (ber) dziesifuntówka ober

armata dziesifuntowa (gebenj)fiinbig).

3 efjentatfer, m. (ber) rola dziesicinie podlega.
3ehentbar, adj. dziesicinie podlegy, dziesi-

cinny.

3e()tiiie ber, bie, ba8, dziesity.
3eijente, m. (ber) eine Slbgabe, dziesicina.
3ehentel, n. (bo) dziesita cz.
3ehenten, v. a. dziesicin wybiera.
3ebenten6 po dziesite.
3ebentgarbe, f. (bie) dziesity snop.
3e!)entf)alb pór dziesita.
3ebentforn, n. (ba) zboe z dziesiciny.
3ebenfmann, m. (ber) dziesicinie podlegy czek.
3ef)entbflid) tig dziesicinie podlegy.
3ebentred)t, u. dbdd) prawo wybierania dziesiciny.
3ef)ig, adj. palczasty.

3erjnte, ber, bie, ba8, dziesity, a, e,
f. 3ef)ent —

.

3el)ntel, n. Cba*) dziesitka.
3ehnten8 po dziesite.
3ebren, v. n. m. b. trawi, je. Sj. bon bem

einigen gebren z wasnej kieszeni y.
Sprichro. Sin Sparer roiü einen 3ebrer haben

skpcy majtek dostaje si zwyczajnie marno-
trawcy, skpcy zbiera a marnotrawca poera,
skpy na robaka robi.

3el)r"er, m. (ber) trawicieU arok, g. a.

3e)rgelb, n. (b(l8) strawne, g. ego; wijatyk, na-
drone, grosz podróny, podróne, g. ego.

3el)rfraut f. 3afob6fraur.

3e)rpfennig, m. (ber) f. 3ebjrgelb, strawne, g.— ego,
grosz dla zapasu.

3el)rung, f. (bie) trawienie, ywno, jado, wikt.
Sr. Seine — nad) feiner SRafjrung richten wydatki
wedug dochodów miarkowa ober do — stoso-
wa, podug worka wydawa.

3eid)en, n. {bQ) znak, znami, *poznak, oznaka;
Sr Przystoi ta ywo modoci, wielbi j w
niej, bo jest oznak szlachetnego serca, S. P.;

cf. haso, godo, aud) poznaka, f., pitno, pitno,
cecha. (Sin — mit ben Siugen migi," Pi. .£>imm=

lifche 3eicf)en znaki niebieskie. Sin — roelchee

man einbrennet pitno.
Sj. SJcan gab aud) balb bab — gu 2ifd)e w krotce
te dano zna do stou, Skarbek Ruszczy.

Sr,, mfjern fid) 3«i*en ober Spuren eines getoalt*

fatnen Jobe8 gdy bd poznaki albo lady gwa-
townej mierci.

3eid)enbtld), n. (bab) ksika rysunkowa.
3eid)enbeuter, m. (ber) astrolog, g. a, wróek,
wieszczek, charabternik.

3eid)enbeuterei, f. (bie) wieszczbiarstwo.
3etchenfunft, f. (bie) sztuka rysowania ober ry-
sunków.

3eid)enmeifter,- m. (ber) nauczyciel rysunków
(ßeidjenlehjer).

3eid)enpapier, n. (ba8) papier na rysunki, - ry-
sunkowy.

3eid)enftunbe, f. (bie) lekcya rysunków.
3 e id) nety v. n. m. b. rysowa. 2) — , v. a. zna-

czy, cechowa, znakowa. Sc. ^)iite bid) bor

bem, ben ber ^»err gegeichnet bat cechowanych si
strze, nie darmo ci natura nacechowaa, L.

Sid)_ jeichuen (im 83rieffri)l) pisa sie, pod-
pisa si.

3eichnenlef)rer, m. (ber) f. 3eid)enmeifter k.
3eid)iter, m. (ber) rysownik, g. a.

3eid)nttng, f. (bie) rysunek, rysowanie. Die 9ca*

turgeidwung rysowanie z natury, (a).

3eibelbdr, m. iber) bartnik, barlniczek, rudy ma-
y niedwied, który na drzewo azi do barci

(dzianki) dla miodu.
3eibe(baft, m.

f. S3ergpfeffer.

3eibeln, v. a. pszczoy podbiera, *abi.
jeibler, m. [ber] bartnik, g. a, pasiecznik.

Zeigefinger, m. (ber) palec wskazujcy, *indeks,
*roen, g. na.

3 eigen, v. a. pokaza, wskaza, ukaza. Sid)
geigen okaza si; ci. wydawa si; Sj. e8 geig*

ten fid) fdjon feine SSorgüge ju si wydaway jego
wielkie przymioty, Krsk.; fid) geigen, aud) roobl

popisa si. Sj. Popisujcie si jak prawi sy-
nowie Bozi, Dambr., ober sprawi 6i.

feiger, m. (ber) pokazca, okazca, okaziciel;

2) skazówka, rczka. Der — an ber Uhr in-
dex, jzyczek ober skazówka, rczka. — ober

83orgeiger biefeS oddawca tego, okazca.
3eihen, v . irr. a. m. b., Imperf. ich — , er gieb,

Conj. bafj id) — , er jiehe, Part. Praet. gegieben,

= einen eine© ©ergebend ober SJerbrecbenS uberfübren,

befcbulbigen, przekona, dowie, obwinie, wino-
wa, pomawia kogo, 3. S3, o kradzie, zada«
komu zodziejstwo.

Siner Siinbe geiben obwinia kogo o grzech,
zadawa komu co.

3eilanb
f. S3ergbfeffer.

3eile, f. (biel wiersz, rzdek, wierszyk, linia.

Sine — Semmel buka rzdkowa.
3eilenweife wierszami, liniami.

3eilgerfte, f. (bie) plask ur, B.

3eilfemmel, m. (ber) bulka rzdkowa, cota, *$r.»

ioln.

3ei8d)enfraut
f. S3efcbreifraut.

3eifel,f. (bie) f. Spitjmau8
;

susel.

3eifelbdr, m. (ber) niedwied pospolity.

3 e if ig, m. (ber) czyyk, g. a.

3 e it, f. LbieJ czas, g. u. Sj. czas na chwale Bo-
ej przepdzony najszacowniejsz jest dnia
czstk, Krsk. Die rechte — dogodny czas,
pora, g. S3, w por zamilcza, (a). 3U unferer

3eit za naszej pamici, ©erabe jur red)ten —
wanie w sam czas. 3U Der — w ten czas, na
ów czas. 3u 3^iten czasem, niekiedy. Sine
3eitlang przez czas niejaki, na niejaki czas.
Darüber Ijat bie — ©ra6 roachfen laffen czas to

zatar; cf. zapomniano ju tego; cf. poetifd)

wszystko w przepa bezdenn czas poerczy
chonie, F. W. Se ift höbe ober bie höehfre^eit
dojrzay czas, dawno czas temu, cf. wielki
czas, SBarfch.^ Die 3eir, «DJufje roar febr fnab czas
by bardzo ciasny, czas skpy, za krótki.

Sj. Czas najlepszy doktor. S8 ift Jetjt nicht

bie — barnach niemasz teraz czasu po tema,
Sm. .gianbb.

Die — bor ber Srnte przednowie, g. a, prze-
dnówek, g. wka unb wku. Sr. nie wedug cza-
su prawa swego Rycerstwo na Zygmuncie
królu dowodzio, Orzechowski.

Sobalb er feine 3eit erfehen roirb skoro czas
swój upatrzy.

Sj. Du wirft genug — gum äßeinen haben pacz
nigdy nieuciecze, P.K. 775. SSenn e8 bie — er=

laubt ile czas zniesie, ©bt.; cf. jeeli czas
pozwoli.

Sbrichro. 3"t geroonnen, a((e8 geroonnen, 3?" ber=

loren, alles berloren czas paci, czas traci. SBelche

3eit ift e6? który czas? Ober która teraz go-



3eitabfcf»nitt— 3cttr)criß. 938 3ei«9-3cUifl.

dina? jur — , b. i. gegenwärtig teraz, dopiero;

§tt 3fif«. &• i. bieroeilen, czasem, ©ci 3?iftn za
wczasu. 66 ifl beffer bor ber %cit, nlo nad) ber —
lepiej przed czasem, ni po czasie; lepiej po-
przedzi, ni poledzi, Grn. .£>• ©id) 3 e 't laffen

da sobie (wiele) czasu ober pozwoli sobie
czas. Die — flicl)t fdjnell babin czas chybkim
ciecze pdem, cf. czas ma skrzyda, cf. poche
lata, Cfalin 90, bon J. Kochan., cig. flüchtige

Sabre.

Gr. raeze nam z aski swej yczy bychmy
(altpoln. für bymy) tern sposobem liczy poche
lata swe umieli, a mdroci szuka chcieli.

Die 3 f 't fähret babin czas biey, ubiega, mija,

czas niknie, — upywa, schodzi) cf. prze-
bieg czas spory, choby trwa najduej etc,
Krs. 1 21). 210} cf. rezo biegn koa cza-
su, FW.

Dürre — susza, sucha pora, suchy czas. %e\t

brauchen, bibl. pilnowa czasu, beffer szafowa
czasem, oy czas. Die 3^it ift Derlanfen prze-
szed, przebieg, zbieg czas.

3?it unb SBeile lüirb mir lang, bibl. mieszka mi
sie ober nudno mi, to mi nudno sprawuje,
godzina staje mi si rokiem, lieber lange —

,

bibl. po wielu dni, po dugim czasie.

Go ift in borigen Otiten gefdxhen to byo za o-

nyth wieków, to si stao za przeszych cza-
sów, cf. dawnemi laty.

3ur legten — czasu ostatecznego; cf. w osta-

tnim czasie. Ulli biefe — okoo tego czasu. Die
— beftimmen czas naznaczy, — oznaczy, —
przeznaczy, bibl. postanowi cza. gfoe beim e8

— ift przed czasem, nim czas jest.

Steine — ift bobin pomija, 3efata 38, 12, czas
mój ju upyn. SReifen rociö bie — leibet, bibl.,

upatrywa czas ober — to czas cierpi, pozwala,
co czasowi suy, sprzyja. <5id) in bie — fchiefen,

bibl. czas odkupowa, mdrze czas upatrywa,
czasu prawego zaywa na co ober am beften

stosowa si do czasu; cf. czasowi suy. •

Gin 3fMang przez niejaki czas Ob. na chwil
ober do czasu. S3eftimmte 3 C '' oznaczony czas.

Die 3fit ber SBSeiber czas u kobiet; cf. miesi-
czka; cf. miesiczne; cf. czerwienny król eig.

rotber flönig.

Die — bringt SRofen za czasem bd owoce;
cf. bez prace niebri koacze; cf. i ja porost
w pierze cho dzi bez botów chodz; z cza-
sem i my bdziemy ryby owi, z czasem i nam
bdzie wiecio soce. Die — beiöerben czas
psu ober a uci) czas zbaamuci. — imb Uniftänbe

okolicznoci czasowe, (a).

3eitabfd)iiitt, m. (ber) okres czasu.

Zeitalter, n. (ba6> wiek, g. u. Gj. Dowodzi e
nowego niepojmuje wieku, (a).

3eitaufnmnb, m. (ber) nakad czasu, muda.
jcitbcfcbreiber, m. (ber) latopis, czasopis.

3citbefd)reibung, f. (bie) latopismo, czasoptsai-
slwo, cf. chronografia.

3eitbeftimmung, f. (bie) oznaczenie czasu.

3eitbud), n. tbaö) kronika, roczne dzieje, latopismo.

3eibauer, f. (bici przecig ober cig czasu.

3eitfolge, i. (bie) bieg czasu, B.; kolej czasu.

3 titf ref fen b, Part. mitrny, a, e, g. S3, mitrene
apellacye, Autor.

3eitgeift, m. (ber) duch wieku, — czasu.

3eitgemdfj stosowny do czasu.

3eitgeno{}, m. [ber] wspóczesny, rówiennik,
wspóyjcy.

Gr. Spólrzeni nasi w skadniach swoich po-
sunli za daleko smak faszywych pikno-
ci, Ptc.

3citgcronn, m. (ber) zyskanie na czasie.

jrltbcr, «dv. odtd, od czasu, od dawnego czasu.

2) dotd.

3titb<*lfl/ »dj. legoczesny, a, e, (a), gr. ro-

manse i powieci jtegoczeene, (a); dotychcza-
sowy.

3eitig, adj. czasowy, wczesny; cf. doszy, doj-

rzay; tymczasowy. Der geitige 83ürgermeifter

tymczasowy Burmistrz; jeitig roerben dojrzewa
ober dojrze ober altpoln. rzenie.
— , adv. wczenie, rycho.

3eitigcn, v. n. tri. f.
dojrzewa, dostawa; 2)v. a.

do dojrzaoci prowadzi.
3eitfunbe, f. (bie) chronologia.

3eitlang, f., eine 3eirlau <t
(przez) niejaki czas.

3eitlauf, m. (ber) cig czasu, wiek, bieg czasu.

3citlaufte, PI. czasy.
3eitleben6/ adv. przez cale ycie, *jak ywo,

dozgonnie, póki ycia, doywotnie. 2(llf — na
cae ycie.

3eitlicb, adj. doczesny.
_Da6 3eitlid^e mit bem Groigen bertatifd)en prze-
nie si do wiecznoci.

3citlid)feit, f. (bie) doczesno.
3eitlofe, f. f. £)erbftblunie, paluch, L ; póna sa-

sanka, rozsiad, L., zimowid, zimokwit, L». ; cf.

3J. korzenie zimowilu {.int. radices heimo-
dactyli).

3eitmangel, m. (ber) brak czasu.

3eitorbnung, f. (bie) porzdek czasu, kolej czasu,

f 3eitfolge'.

3eitpad)t, f. (bie) dzierawa czasowa.
3ettberiobe, f. (bie) peryod (czasu).

3eitjpunf t, m. (ber) pora, pora czasu, Kons. 3.;

doba, chwila, czas zamierzony, zakres czasu,

epoka, termin; Gr. Ton Katarzyny — okaza
si od owj pory czasu, Kons. 3.

3eitranbenb zabierajcy wiele czasu, mudny.
3 eit rattm, m. (ber) przecig czasa, ober nad) Dani.
czasów przemiar; przez cay zakres czasu, (a).

3eitred)ner, m. (ber) chronolog, g. a.

3eitred)iiung, f (bie) chronologia, rachuba czasu.

3eitfd)iift, f. (bie) czasopism, g. S3. — Lwowski,
(a); pismo czasowe, pismo peryodyczne,
dziennik.

3 c i t u ill ft 5 II b C, PI. m. czasy ober czasowe oko-
licznoci.

3eitting, f. (bie) gazeta, nowina, SSöhmifd) in I)ö«

berer ©cbreibart nowinne druki, (a).

3eitung6nacbrid)t, f. (bie) wiadomo gazet, —
gazeciarska.

3eititnö6ejpebition, f. (bie) ekspedycya gazety.
3eitungölefer , m. (ber) gazeciarz, czytajcy

gazety.

3eitnngofd)reibei, m. (ber) gazeciarz, g. a, Krs.
PP 202

3eitungöträger, m. (ber) roznoszcy gazety; 2)

nowiniarz, nowinkono, nowinki rozsiewa-
jcy; cf. owicy po miecie nowiny dzienni-
karz, (a).

3eitberberb, 3eitbcrlufl, m. (ber) strata—, zguba
— , muda czasu.

3eitberbcrber , m. (ber) baamut; cf. mitrga,
muda, morzygodzina.

3 e i t D e v f ii r s e r, m. (ber) krotolilnik, zabawni.
3ettberfürjung, f. (bie) zabawa, rozrywka.
3ciberltifl, m [ber| strata czasu.

3eitberfd)röenbiing, f. (bie) zmarnowanie czasu.

3eitbertrelb, m. (ber) zabawka, rozrywka, j. S3,

kart, Krsk.; gum — dla przepdzenia czasu,

dla zabawki; Gr. schodzili sie ludzie na kaza-
nie, nie eby im czas zszed, ale eby suchali
sowa Hoego.

3eitroefe, adv. czasowo, na pewien czas, (pe-

wnemi) czasami.
3eitroort, n. (baß) czasosów, sowo, czasownik.
3ellc, l', (bie) cela; komórka.
Zellenförmig komórkowaty.
3ellcngerücbe, n. (baö) tkanka komórkowa ta,

tkanina.

3 eilig, adj. komórkowaty.
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3 clot/ m. (bei) zagorzalec, g. lea; cf. zapaleniec,

g. ca.
3eü, m. (ber) berjenige ©ang eines $ferbe§, h)eld)eu

man im £)0(i)beutfd)en ben antritt ober Sreifchlag unb
im Scieberfächf. ben $afj nennt, czapi, czap' ober

szlap'.

3 elf, n. (ba§) namiot, g. u, *szatra, ©(ob.; szaas.
3eltbett, n. (ba8) óko z kotar?; cf. B. óko z

pawilonem.
3eltbube, f. (bie) budka w namiocie.

3eltbad), a. (ba&) dach namiotowy, dach dwoisty
na cztery strony schodzisty, Tr.

3elter, m. (ber) ein $ferb, iceldjeS einen 3elt ober S(ti-

tritt gebt, ein 'sßajjgäuger, szlapak, g. a, cf. stepak,

g. a, *kroczak; cf. jednochodnik.
3eltleill, n. (ba8) koaczek aptekarski.

3eltt>fahl, 3eltp flocf, m. |ber] koek od namiotu.

3eltfd)neiber, m. (ber) namiotnik, namioty ro-

bicy.
3eltftange, f. (bie) drag ód namiotu.

3eltroagen, m. (ber) wóz do namiotów, B j cf. 2)
kryty wóz ober wóz kryty, SBj., wóz z po-
kryciem lub z pawilonem, t. j. z rozpitym
uamiotem

3emDelburg, eine ©tobt, berftümmelt uu§ betn $o(ni=

fchen, Sampolno, Doc. a. 1360.

3enitl), m. (ber) zenit, punkt wertykalny na nie-

bie nad ciemieniem czowieka albo rodkiem
rzeczy, Tr., f. ©d)eitelbunft.

3ent, f. (bie) sad kryminalny, sd.
3entner, m. (ber) cetnar, g. ,a, stofuncie, n.

3entnerla(t, f. (bie) ciar eetnarowy.
3entnerfd)roer cetnarowego ciaru; fig. nie-

zmiernie ciki.
3e)fjl;r/ m. (ber) zefir, g. u, zefirek, wiatr ago-
dny zachodni, wietrzyk; c. Stuff- sewer Sorben.

3 ej) ter, n. unb m. bero.
3e|)ter traut, n. f Äarlöjepter.

3 er, eiue untrennbare SSoifölbe, eine Trennung ju be»

jeichnen, roz— , nieoddzielna prepozycya ozna-
czajca rozdzia.

3erarbeiten, fid), v. rec. m. I)., spracowa sie,

zmordowa sie.

3erbeifjen,v. irr. a. Imperf. id) -, er jerbifj, Conj.

bafj id) — > ei jerbiffe, Part. Praet. jerbiffen, roz-
gry, zgry, pogry.

3erberften, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich —, er jer«

borft, Conj. baft ich •-, er jerborfte Part. Prt. jer»

borften, rozpekn si, rozpukn si, pkn,
rozpa si

3erbiegen, v. irr. a., Imperf. ich—, er jerbog, Conj.

bafj id) — , er jerböge. Part. Prt. jerbogen, rozgi.
3erblafen, v. irr. a. in. h., Prs. id) jerblafe, ba jer;

bläfeft, er jerblaft, Imperf. id) —, er jerblieö, Conj.

baft id) — • er jerbliefe, Imper. jerblafe, Part. Prt.

jerblafen, rozdmuchn.
3erblättcrn, v. a. rozebra na (icie, rozduba

na licie.

3erbläuen, v. a. posini, wytrzepa, wytuc
skór.

3erbohren, v. a. poprzewiertywa, cf. B. roz-
widrowa, powidrowa.

3erbred)en, v, irr. a. unb n. m. f)., Praes. id) jer*

breche, bu — brichft, [er —bricht, Imperf. ich — , er— bricht, Conj bafj id) — , er —brache, Imperat.
jerbrid), Part. Prt. jerbrochen, stuc, zama, po-
ama. (Sr. ba8 Soch jerbrechen poama, skru-
szy jarzmo. Chr. Alfijery dy do skruszenia
ohydnego jarzma pod jakiem umysy byy gnie-
cione we Woszech, Feliski.

2) —, v. n. m. f. stuc si, zama si. ©ich

ben Äopf über etroaä jerbredjen ama sobie gow
nad czero; cf. suszy sobie mózg.

3erbrechlid), adj. omny, stukliwy, kruchy, o-
misty, stuczysty, do przeamania nie trudny;
uomny, eigentlid): gebrechlich.

3erbrechlichfeif, f. (bie) omno, stukliwo,
krucho.

3erbrod)en, Part. b. jerbrechen, zamany, stuczo-
ny; ein jerbrochen .&erj skruszone serce.

3er brodeln, v. a. unb rec. m. h. podrobi, cf.

*krszy, kruszy, pokruszy.
3erbrßtfeln, n. (baes) podrobienie.

3erbró'cfelt zdrobiony.

3erbft, eine ©tabt, Serbet, g. u.

3erbrefd)en, v. irr. a. m. h., Prs. ich -jerbrefche, bu

-brifcheft, er — brlfcht, Imperf. tch -, er - brofch,

Conj. ba9 ich — , er — bröfche, Imperat. — brifd),

Part. Prt. — brofchen, rozmlóció.

3erbrüdfen, v. a. rozdawi, rozgnie, pognie,
zgnie, din Si — jajko zdabi, zgnie.

3erfahren, v. irr. a., Prs. ich jerfahre, bn —fäfjrft,

er — fährt, Imperf. id) —, er —fu&r, Conj. ba9 ich

— , er -führe, Imper. — fahre, Part. Prt. —fahjen,

rozjedzi co, rozjecha.
Zerfahrenheit, f. (bie) rozstrzelenie, rozstrojenie

(wadz umysowych, myli).

3 erfüllen, v. irr. a. m. ()., Prs. id) jerfatle, bn jer«

fällft, er —fällt, Imperf. ich — , er —fiel, Conj. ba|j

id) — , er —fiele, Imper. jerfatle, Part. Praet. ?er»

fallen, roztuc, rozbi, ©ich ben Äobf jerfaüeu

rozbi sobie gow.
2) - , v. irr. n. in f.,

rozpa si, rozsypa
si, rozpada si, rozwala si. 9)lit 3emanb
jerfallen poróni si z kim.

3erfallen zapady.
3erfafern, v. a. na wókna poszasta.

3erfeilen, v. a. rozpiowa, spiowa na kawaki.
3erfe^en, v. a. = auf eine ungefchicfte Sir» jerfchneU

ben unb fo unbrauchbar machen, rozsieka, posie-

ka, porba, niezgrabnie porzeza; cf. B. po-
drze, poszarpa, porozrywa. 2)a8 jerfetyte @e*

fid)t porozdzierana twarz.

3erflattern, v. n. m. f.
roztrzepasi, rozwia

si, rozlecie si.

3erfleifd)en, v. a. rozszarpa, posiec na misne
jatki, pokarbowa.

3erfleifd)en, n. (baö) rozszarpanie, podarcie.

3erfleifd)t rozszarpany, podarty.

jerfliefjen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er jer=

flofj, Conj. bafj ich — , er jerflöffe, Part. Prt. jer»

floffen rozpyn si, rozpywa si, roztopi
si. Qqj. QSor ©üte unb Siebe jerflie&en rozpyn
si z mioci i dobroci; cf. rozdobrucha si,
rozdobrzy si.

SBie Sffiacha jerfliefjen roztopi si, rozpyn
si jak wosk. Sn Jhränen jerfliejjen zami si
zala, kpa si we zach aHch rozpywa —
— . 3fn Sßehmuth jerfliefjen rozpyn si od a-
oci. 3n SBolluft jerfliefjen w rozkoszy opy-
wa, wylewa si.

3erfloffen rozpyniony, roztopiony.

3erfreffen, v. irr. a. Prs. id) jcrfreffe, bu jerfriffeft,

er jerfrifjt, Imperf ich—, er jufrafj, Conj. bafj id)

— , er jerfrafje, imper. jerfrifj, Part. Prt. jerfreffen,

pogry, pozrze. r. Der 9tof jerfrifjt rdza
trawi, psuje i cf. zgryza, zjada. SSon ben SBÜr*

mein jerfreffen roerben od robaków by roztoczo-
nym. (Sr,, nie trwae to dobra co ich rdza i

mól gryzie.
3ergehen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er jer«

Conj. bajj ich — , er jerginge, Part, Prt. jergangen

= fchmeljen rozej si, roztopi si, rozpuci
si, rozpyn, topnie.

3ergen, v. a. drani, ©id) mit Senianb jergen

spiera si stówy, *cekta si z kim, drani
si z kim.

3ergen, n. (ba& dranienie.
3ergerben, v. a. tgo wygarbowa skór komu.
3erglieberer, m. [ber] anatomik, g. a. rozsiekacz,

rozbieracz cia zwierzcych.
3ergliebern, v. a. rozebra, rozbiór uczyni, roz-
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biera co na czci, nad) Da nt. rozczonkowa,
j. S3, dzieo, anatomizowa.

3erglieberung, f. (bic) rozbiór, g. u, anatomizo-
wanie.

3erglieberiing8funft, f. (bie) anatomia, sztuka
rozbierania cia ludzkicb.

*3ergnorfd)en, v, a. chrupa, schrupa.
3ergrämen, fid) zamartwi sie, zgry si.
3erf)acTen, v. a. rozsieka w ksy, posiec, por-
ba.

3trf)0dft, posieczony, rozsiekany.
3erf)ämmern, v. a. roztuc, potuc, motem, ni-
by *rozmoiko\va, rozmoci, allein letjtcreö ift

nur üblid) bon äerbrcfchcn.

3erhauen, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) —, er «er*

hieb, Conj bafj id) —, er «erhiebe, ;imper. «erbaue,

Part. Prt. jerhciucii rozrba, rozrba na sztuki,
porozcina.

3erl)auen, n. (baó) porbanie
3 er Tauen, v. a. pou, pozwa.
Verteilen, v. a. rozbi klinem; potuc.
3erf(opfen, v. a. przetluc, potuc, stuc.
3erfni(fen, v. a. zama, nadama, rozama.
3erfnirfd)en, v. a. skruszy, pogry, potrze,
zdruzgota.

3erfnirfd)t, Part. skruszony. G$. Gin «erfnirfcfj*

.fter« skruszone serce.

3erfnirfd)ting, f. (bie) skrucha.
3erfnittern unb «erfnüllen, v. a. pognie, po-
mi, rozmi, raic rozgnie. Gj. «erfnüllte

SBafdje pognieciona ciurf) pomita bielizna.

3erfod)cn, v. a. m. I). rozgotowa; 2) — , alS v. n,

m. f.
rozgotowa si.

3erfra3en, v. a. podrapa
3erfra^en, n. (bci6) podrapanie.
3erfral}t podrapany.
3erFrümeln, v. a. rozkruszy, podrobi.
3erlad)en, fid), v. rec. namia sie, mia si do
rozpuku.

3erlappen, v. a. rozszarpa, poszarpa.
3erlciffen, v. irr. a., Prs. id) «erlaffc, bu «erlaffefi,

er «erlafjf, Imperf. id) — , er «erliefj, „Conj. bafj id)

— , er «erliefje, im per. «erlaffe, Part. Prt. «erlaffcn,

rozpuci, roztopi.
3erlnufen, v. irr. n. in. f., Prs. id) «erlaufe, bu «er*

läufft, er «erläuft, Imperf. id) — , er «erlief, Conj.

bafj id) — . er «erliefe, Imper. «erlaufe, Part. Praet.

laufen, rozpuci si (jak maso); topi si,
topnie.

3eiled)«en, v. n. m. f.
rozsycha si, rozeschn

si, rozstpi si, rozspaczy si 4 cf. Gr. tu w
pugu zziajane ustaj woy, Krsk.

3 erlegen, v. a. rozebra, rozbiera.
3evleger, in. (ber) rozbieracz.

3erleg t rozebrany.
3erlegung/ f. (bie) rozkad, g. u, rozbiór, roze-

branie.

3erlodiern, v. a. podziurawi.
3erlöd)ert, Part. podziurawiony, j. S3. Kozietul-

ski mia konia pod sob zabitego i suknie wni-
wecz podziurawione, (a).

3erlumbt oszarpany, odrapany, odarty, obdarty.

3ermahlen v. a. (im Pari. irr. «ermaßen) roze-
rale, zmie drobno, zemle.

3ermalmen, v. a. rozkruszy, pokruszy, skru-
szy, poama, pogruchota, podruzgota.

3eriualinet pokruszony, starty na proch.

3 et mai men, n. (ba8) tmb bie 3etnialmung, pokru-
szenie, starcie.

3ermartem, v. a. m. h. namczy si kogo, stra-

pi, nadrczy si.
3ernagen, v. a pogry, stoczy.

3ernagt pogryziony.
3ernid)ten, v. a. zniszczy, zniweczy, w niwecz

obróci.
3eruld)tet zniszczony.

3ernid)tung, f. (bie) zniszczenie.

3erpeitfd)en, v. a. wybatoy, przebatoy, wy-
bi ober orzna kaczugiem.

3erplagen, v. a. utrapi, strapi, drczy.
3erplagt strapiony, udrczony.

3erplarjen, v. a.%. f. rozpkn si, rozpukn
si, rozpa si.

3erplafcen, n. (baS) rozpuk.
3erpiiigelll, v. a. obi, strasznie zbi kogo.
3erpulbem, v. a. na proszek zetrze, pulwery-
zowa.

3 f v ej u e t f cf) e n ,
v. a. rozgnie, rozdawi, roz-

miadz', 5. S3, wowi gow rozmi&dzi,
1Ü01 noc ; zgnie na miazg zmitosi.

3erquetfd)t rozgnieciony.

3erquctfd)ung, f. (bie) rozgniecienie.

3 errät) em, v. a. koami rozjecha, roztoczy.
3erraufcn, v. a. potarga, oczochra.
3errbilb, n. (ba6) potworny obraz, karykatura.
3erreiben, v. irr. a., Imperf. id) — , er «errie6,

Conj. bafj id)—, er «erriebe, Part. Praet. «errieben,

rozetrze, rozciera, potrze.
3ertieben roztarty, potarty.

3erreiblid), adj. kruchy, krupiasty, roztarliwy.
3erreiblid)feit, f. (bie) krucho, roztarliwo.
3erreibet: , n. (ba8) bie 3eneibung, potarcie, roz-

tarcie.

3erreifjen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er «er»

rifj, Conj. bafj ich — , er «erriffe, Part. Praet. «er=

riffen, podrze, rozerwa, rozedrze, rozszarpa,
starga, rozdrapa, repetowa, SSarfd).

Gr. Trzeba koniecznie starga te nieszczsne
ogniwa z którychby si wywin acuch nie-
przerwanych kopotów klsk i zamieszania w
narodzie, Kraj. 27.

Semanbcn baS <&er« — serce czyje rozdziera.
2) — , v. u. m. b. podrze si, rozerwa si.

3erreil, v. a. targa, szarpa, ^zamota, rwa,
dzierga.

3erringen, v. irr. a. m. I)., Imperf. id) — , er «er«

rang, Conj. bafj id) - , er «erränge, Part. Prt «er*

Hingen, przekrci —
, popsu wyymaniem;

«.S3. bie3BoTd)e — , np. bielizn. SOJit |)änben bie

«errungen roaren z zaamanemi rkoma.
3errinnen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) — , er jer*

rann, Conj. bafj id) — , er «manne. Part. Prt. jer*

rönnen, = «eiflie&en, rozpyn si, roztopi si.
Gj. G8 «errinnet unter ben Rauben rozpada w

reku. ©prid)ro. roie gewonnen fo «trrotmen jak
przyszo, tak poszo, jak naby tak zbyt ober

male parta pójd do czarta ober co na cle przy-
szo na przewozie odeszo, Grn. «giatlbb.j le.

nabyte nie bywa dobrze poyte.
3 er riffen rozerwany, podarty, rozdarty, f. jer»

reiften.

3erriffenbeit, f. (bie) rozdarlo, rozstrojenie
(umysu), rozprenie.

3erritf)ren, v. a. rozmiesza, wzruszy, kóci.
3 e viii tten, v. a. skoata, wzruszy» rozrucha;

$ßr.<(ßo(n. rozwejdowa, zepsu; rozdrani, za-
chwia. Die «errüttete Oefunbljcit zdrowie zepsute,

Kchn. Gr. naród skoatany wojna domowa,
Kraj. SDen Staat «enütten zaburzy kraj, wtr-
ci w niead.

3erriittung, f. [bic] skoatanie, rozterki, niead,
rozdranienie, wewntrznych organów zachwia-
nie, (a). Gr. w nieadzie wszystko zasta, w
nieadzie porzuci, P. Posa. Gj. Wojsko ro-

sterków pene i le zjednoczone, P. K.j naród
si sta ofiar nieadu i zaburzenia, (a).

3 en littet wzruszony, zamieszany; bdoy w
nieadzie.

3erfflgen, v. a. rozpiowa, porozrzyna pi,
przepiowa, przern; przetrze.

3erfd)eitei 11, v. n. m. f.
rozbi si, zgruchota

-i- .. t.i _S- ...1 M. ^ _:~

3e
lie, roztrci si, pokruszy si.

rfcbellcn, v. a. rozbi, potrzaska, zgruchota)
2) —, v. n. rozbi si
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3erfdjeuem, v. a. szorowaniem zniszczy, prze-
szórowa.

3eifd)iefjen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er jer=

fchofj, Conj. ba§ id) — , er gerfctiöfFe, Part. Pre. jer*

fdjofTeu, poprzestrzela, podziurawi, zniszczy
strzelaniem, zepsu ober minowa strzelaniem,

postrzela.
3erfd)lagen, v. irr. a. m. I)., Prs. id) jerfchlage, bu

jerfd)lägfr, er aevfdjlägt, Imperf. id) — , er jerfdjlug,

Conj. bafj id) —, er jerfcbjüge, Imper. jerfchlage,

Part. Prt. jerfchlagetl, stru, rozbi, pogruchota
na kawaki, (a).

2) fid) jerfdjlagen, v. irr. r. roje si, niedoj,
rozchwia sie.

(Sr,, ©ebeine" jerfd)Iagen poama koci. Defjholb

toirb fid) bab Spiel nicht jeifchlagen o to si gra
nie rozbije, nie rozpjdzie. Der 9teid)Stag hat fid)

aerfdjlagen sejm sie rozerwa, Sm. ^anbb.; aud)

rozbi. Der triebe hat fid) jerfchlagen rozbi si
ober zerwa si pokój. Die egotictriouen haben

fld) jerfchlagen ukady si rozchwiay, (a). Sr,,

upewniam, e len jego nowy zwizek prynie,
Trbecki 75. Sr. id) bin trie aerfdjlagen jestem
jak zbity.

3erfd)liijen, v. a. porozcina, rozpata.
3erfd)ineifjen, v. irr.a., Imperf. ich — , er jerfdjmifj,

Conj. bafj id) — , er jerfrhmiffe, Part. Prt. jerfcijmiiien,

potuc, pokruszy, porozrzuca.
3erfd)meljen, v. reg. a. stopi, roztopi, cf. roz-

pawi.
2) — , v. irr. n. m. f , Praes. id) jerfdjmclje, bu

gerfehmiljefr, er jerfchmiljt, Imperf. id) — , er jer«

fchmolj, Conj. bafj id) —, er jetfchmolje, Part. Prt.

jerfcbmoljen, roztopi si, rozpyn. 93or Siebe

— "rozpyn si od mioci. 3 erfäjmoläen roz-

topiony, rozpyniony.
3erfd)inel(ten, n fbaöj bie 3frf4»nt!jung, rozpynie-

nie, erftereS in neutr. uiib letjteree in activer S3c=

beutung. roztopienie, roztapianie, topienie.

3erfd)tnettem, v. a. roztrci, zdruzgota, pogru-
chota, rozbi, roztrzaska} 3efaia 13, 16, i

dziatki ich roztrcane bd przed oczyma ich.

3erfd)mettern, n. (ba§) bie S^idjmettentng, roz-
trzaskanie, rozbicie etc.

3erfd)neiben, v. irr. a, Imperf. id) — , er jerfchnitr,

Conj. bafj id) ~, er jerfchnitte, Part. Prt. jerfchnitten,

pokraja, porzn; cf. rozpata.
3eifd)niten pokrajany.

3erfd)rammt porysowany.
3erfd)roteil, v. a. porba, szrótowa, rozci,

cf. roztoczy, ift aud) bon SBürmern üblich.

3erfe^en, v. a. rozbi; (Shem.) rozoy, rozka-
da (na czci).

3erfpalten, v. a. unb n. poszczepa, poupa,
rozupa. Sin ©tiief .§0lj — szczap drzewa
rozczepa.

3erfpaltet rozupany, poszczepany.
3erfplitternl v. a. unb n. podruzgota, potrzaska,

B. 2) — , unnüh, anroenben, roztrwoni, ©id) jer-

fblittem rozdrabnia si.
3erfprengen/ v. a. rozsadzi, rozerwa; cf. roz-

prószy.
3erfbrengung, f. (bie) rozsadzenie.

3 erbringen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er jer«

fprang, Conj. bafj id) —, er gerfprangc, jlmper. jer*

fpringe, Part. Prt jerfprungen, rozpkn sie, p-
ka, rozpuka si, rozpada si, popada si,
stuc siej cf. roztrzasn si, prysn.

3erfpringen, n. (bab) rozpadnienie. Da§ 3erfp
riii=

gen ber £aut pknienie skóry, DD
3erfprungen popadany; jerfbrungene Sippen wargi
popkane, popadane, popryszczone.

3erfampfen, v. a. utuc w stpie, potuc.
3erflauben, v. a. rozpruszy, rozwia, rozchwia,
rozkurzy, rozpdzi, rozposzy, rozegna,
rozgoni.

3erflechen, v. irr. a. m. &., Prs. id) jerftedje, bu jer=

ftidjfr, er jerftichr, Imperf. id) — , er jerftad), Conj.

bafj id) — , er jerftache, Imperat. jerftich, Part. Prt.

jerflodjen, pokó, przebi, dziurawi, sktó.
3erftod)en pokóty.

3erftieben, v. irr. n. in. f., Imperf. id) — , er jer»

flob, Conj. bafj id) — , er jerftobe, Part. Prt. jer*

ftoben, jak proch rozsypa si, rozproszy si,
rozlecie si, rozpierzchn si, rozprysn.

3erftorbar, adj. zburzeniu ober zniszczeniu ule-

gy, mogcy by zburzonym.
3erftorbarfeit, f. (bie) *zburzytelno, skazi-
telno.

3erfröreii, v. a. zepsu, zburzy, spustoszy, zni-
szczy. Die Dämmerung ttmrbe jerftort tamy,
groble poszy w niwecz, (a).

3erftorer, m. (ber) pustoszyciel, burzyciel, g. a.

3erftort zburzony, spustoszony.
3erftörung, f. (bie) zburzenie, spustoszenie; wy-

wrót, g. u.

Sr,- niech dostoi co jeszcze rka wywrotu z
korzeniem nieobalia, Woronicz. Die — 3e=
rufalemG zburzenie Jerozolimy ober Jeruzalem.

3 e r ft o 9 e ii, v. irr. a., Prs. ich jeiftofe, bu jerftßfjeft,

er jerflofjt, Imperf. ich — , er jerftiefj, Conj. bafj id)

— , er jerftiefje, Imper. jerfto9e, Part. Prt. jerftofjen,

utuc; potuc, pokruszy, stuc.
3erftofjen, Part. stuczony, potuczony. Sin jer«

ftofjeneg »iobr trzcina n^amana.
3erftofKU, n.(ba&) bie 3erftofjung, potuczenie, stu-

czenie.

3erftrahlen, v. a. rozpromieni.
3erftreuen, v. a. rozsypa, rozproszy, rozmia-

ta, rozrzuci; rozpdzi, ©ich jerftreuetl rozsy-
pa si, pój w rozsypk; 2) rozerwa si,
zabawi si.

Sr,, czy miejc si czy paczc rozerw si
mile, Dm. ©ef. 3. ©. 3S: cf. Zobaczysz, i ta

zabawa ci wicej ni mniemasz, rozerwie,
S. P. Sn bie bier SBinbe jerftreuen na cztery
wiatry (sirony wia(a) rozpioszy. Die ©onne
bie ben tebel jerfretit soce mg rozpdzajce.

3erftreuet rozprószony, rozsiany, a, e; g. S3,

rozsiane maieryay zebra, (a)i adj. roztar-
gniony, roztrzepany. Sj. modzie roztrzepana
tysicznemi fraszkami, Dant. Sr ift gaUj jer=

ftreut cale roztargniony, Zabocki. Sin jerflreu*

te8 ©emütf) roztargniony umys, skoatany umys,
eig. jenuttet; cf. pochy, roztrzepany; j. S3, po-
che myli, cf. niespokojne — , cf. dziki, eigentl.

roilb; cf. niesforny.

3erftreuung, f. (bie) rozprószenie; 2) roztargnie-
nie, roztrzepanie, rozrywka. Sr,, roztrzepanie
wielkiego wiala, (a); cf. baamuctwo.

3erftucfeln, v. a. rozdrobi; cf. B. posieka, po-
rba w kawaki, rozebra, rozszarpa, pocz-
stkowa.

3erftucfelung, f. (bie) rozszarpanie, rozdrobienie,
j. S3, naszych prowincyi; cf. si, L. im Gr.; cf.

posiekanie, rozebranie.

3erftücfen, porba na sztuki, podrobi, pocz-
stkowa, j. S3, zbkami pokarmy ober potra-
wy, DD.

3 e r ft ü cf t podrobiony.
3erftÜQ*ung, f. (bie) podrobienie, rozdrobienie,

j. S3. — prowincyi naszych, Ca).

3erftümmeln, v. a. pokaleczy, zepsowa, obci.
3erftümmelung, f. (bie) pokaleczenie.
3ert heilen, v. a. rozdzieli, podzieli, poczstko-
wa, DD.; rezolwowa, rozwolni, rozwiza.
Der SBinb jertheilt bie SBolfen wiatr rozpdza
chmury.

3ertheilenb rozwalniajcy, np. rodek.
3ertf)eilt rozdzielony, podzielony.
3ert^eilung, f. (bie) rozdzielenie, podzielenie;

rozwolnienie.
3ertrennen, v. a. rozpró, rozczy, rozerwa,
rozwiza, zertrennt rozpróty, rozdzielony.
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3ertrennlid) rozdzielny-, rozczny.
3ert rennung, f. (bie) rozczenie, rozprócie.

3ertreten, v. irr. a., Praes. id) jevtrcte, bu jertrittft,

er antritt, Imperf. id) — , er jertrat, Conj. bafj id)

— , er jeilrcite, Imper. jcrtritt, Part. Prt. jertrcten,

rozdepta, roztratOAvac, podepta, stratowa,
zetrze.

3ertrfimmem , v. a. podruzgota, pogruchota,
rozbi na szcztki ober druzgi.

3ertrfimmeruug,"f (bie) pogruchotanie.
3crmehen, v. a. rozwia
3ertt>eid)en, v. a. rozmoczy; 2) v. n. m. f. roz-
mokn, rozmikn. 35er StocTfifd) jerrpeidjt

sztokfisz przemoczony.
3erroerfSen, v. irr a. m f)., Praes. id) jerroerfe, bu

aerroirfft, er jerroirft, Imperf. id) — , er jermarf,

Conj. bafj id) — , er jermurfe, Imperat. jerroirf,

Part Prt. jeimorfen, potuc, rozrzuci, rozbi,
porozrzuca.

3 erroirf en, v. a. porba, oszyndowa i rozebra,

J. S3 zajca.
3 er lt> fi hi en, v. a. popyska, pory, rozry, roz-

rzuci, ponurtowa.
3eirt)Ul)let poryty, *popyskany.
3errofirfnifj, f. (bie) ein neuer $lu6brucf = arger 3Bi=

berfprud), 3nfonfec|uenj, niezgody, rozterki.

3erjaufen, v. a. potarga, rozczochra, rozkudla.

3 eter , Interj. biada, reta ober rata, raiujcie,

gwat, woanie biadaj jeter fcbieien krzycze na
umór, gwatu krzycze, biada woa.

3etergefchrei, n. (ba8) krzyk na umór, — na
gwat, reta. SSorfd).

3ettel, m. (ber) ein flcinee Stticf Copier, kartko,
cedutka.

2) -, ber Slufjug, bie Äette, osnowa.
3ettelbanf, f. [bie] pieniny — , assygnacyjny

bank.
3etteln, v. a. osnowa, osnow postawi

2) —, fig. knu, klei, eig." anjetteln ; berjefteln

rozprószy.
3etteltrager , m. (ber) afiszer, obnosiciel afi-

szów, (a).

3eug, m. unb n. ber -, ber Stoff, bie ättarcrie, ma-
terya, befonber& ein ©eroirf, foferu eö ber Stoff 311

Äleibung&ftficfeH iff, materya, *materya; tkanka,
massa, pótno, *part. 2j — , SBerfjeug, naczynie,
narzdzie, statek, instrument. 3) — , ba8 ©C=
vätf), ©ciäthfchaften, sprzt, g. u, robota, graty,

PI. 4) — ,
.eine Sad)e überhaupt, bi&roeilen bcicirb>

lid), jebod) nicht immer berächllich, j- S3. Sebeijctig,

skorzyzna; cf. äßrfen bcväd)tf. rzecz marna, la-

dajaka, fraszka, bagatela, sprawka, robótka,
cosi, co takiego osobliwszego, djahelstwo;

figiel, cudactwo , twór, dziwy, *onaczyzna,
sztuczka, *urojba; aud) bon Sßerfoncn zgraja,

J. 83- Difböjeug zgraja zodziejów. 2ollc8 3e«g
mad)Cn cuda wyrabia ober cudowe rzeczy wy-
rabia. DummeS — fcbrDahcn nic do rzeczy pra-

wi, Krs.; duby prawi. aGSet9 — . leinen —
bielizna, pótna, PI. bon pótno. SUberncB — , cf.

Unflnn duby, gupie rzeczy, bzdury, ter bzdere.

grtbrcn baft et — holt na umor jecha, a cud
widzie.

3eugamt, n. (ba8) urzd zbrojownlczy.
3euge, m. (ber) wiadek, g. wiadka} wyznawca,

piecztarz, L., ([crjtercS ein erbetener — , ein Do«
fitment ju untcrfdneiben unb jit beflegeln). Gin Sßro»

tofolljcugc tabularny wiadelt. Slngenjcuge, m.
wiadek *naoczny, wiadek oczywisty. Sin
gültiger 3ctige petnopiatny. Sid) auf —n berufen

odzywa si na wiadka, beffer na wiadków
si odwoywa, SBj. ©ott jum —n nehmen no-
giem si wiadczy, ltoga bra za wiadka.
3um — n ftellen postawi ober da kogo za
wiadka. (Jin yigcjogener — przywoany wia-
dek, WS.

3eugefall, m. (ber) drugi przypadek, genityw.

3eugeu, v. n. m. h., wiadczy, dowodzi. 2) —

,

v. a. podzi, spodzi; rodzi, wydawa, cf.

mnoy, dj. ty moj syn, jam ci dzi u mno-y sobie, J. Kochn.; $falm 2, 7.

3cugenauöfage. f. (bie) zeznanie wiadków.
3eugeneib, m.(bei) przysiga wiadków.
3eugenberl)ör, n. (bao) suchanie wiadków.
3eugfabvif, t. (bie) fabryka ober rkodzielnia ma-

teryi wenianej.

3etighau8, n. (ba6) cekauz, g. u, zbrojownia, ar-

sena, g. u.

3eugmad)ev, m. (ber) materyalnik, Grn. .£>nbb.; fa-

brykant materyi, tkacz letkiej wenianej ma-
teryi.

3eugmeifter, m. (ber) dozorca artylleryi, —zbro-
jowni, rynsztunkowy, "cekwart.

3eugnifj, n (ba&) wiadectwo, zawiadczenie.
— geben wydawa wiadectwo, tjj. Duch który
wydawa wiadectwo, Dambr. 245. Sin gilteS

— l)oben wiadectwo dobre mie od kogo ober

dobre zawiadczenie — .

3eugfd)inib, ro. (ber) patnerz, kowal robicy ró-
ne instrumenta.

3eugfrhreiber, m. (ber) pisarz zbrojowni, — arse-

nalowy.
3eugttng, f. (bie) spodzenie, rodzenie, podzenie.
3eugung6glieb, n. (ba«), .3 c u fl u n

g

8 1 1> e i 1, m. (ber)

czonek wstydliwy, cf. podoczlon, g. a, czci
rodne, PI.

3eu gro enter, m. (ber) dozorca zbrojowni} cf. *cej-

kwarl.
3eugmeber, m. (ber) f 3engmad;er.

3el;ianb f. a3ergpfeffer.

3 i b e b e, f. (bie)
f. Eubebe, kubeba.

3 i bet I), m. (ber) wiwera, Jar.; cf. zybet, g. n,

pimo zybetowe, L.

3ibethfat3e, f. (bie) 3ibeththier, n. (ba8) zybet,

g. a, zy huczek, asica zybeta, L>.; nad) Jarocki
wiwera.

ÜJorienmurjel, ) '•<&> * ««"W*
3icfe, f. (bie) ko7a, 3icflein, n. (ba6) kol, g. cia,

kózka.
3icfeln, v. a. okoci si; parchoci sic (o kozach).

3 1 Cf ä Cf , n. [baö] zygzak; cf. gzygzak, L.; wy-
kiem. (?£. zdaje si nam jak gdyby byskawice
wykiem niebo krajay, Dz. zdrów.

3ied)e, f. (bie) ^uin S3ett, poszewka; cf. B. po-wlo-

ka, powoczka; cf. (Sinfd)üttung nasypka.

3 i eg e, f. (bie) koza. ©prichro. na pochyle drzewo
kozy rade laz, 6111. #anbb. It. Wiem, co w
kozie oju id) "nxifj, er l)at nicht biel ©eift.

3 i cg e I, m. (ben cega, dachówka. $ohl3iege(, gorft=

flieget dachówka obkowata. Ungebrannte 3tegel

surowa cega, surowica, surówka, cega surowa,
niepalona. — ftreidjcn, brennen ceg strychowa,
pali, robi. *8on — ceglany.

3tegelbrennen, n.(ba8) palenie cegy, ceglarstwo.

3iegelbrenner, m. (bei) ceglarz, cegielnik, g. a.

3icflelbrr nnerei, f. (bie) cegielnia.

3iegelbad), n. (ba6) dach ceglany, dachówka.
3iegclberfev, m. (ber) mularz, co dachówkami dach
pokrywa.

3icgelei, f. (bie) cegielnio.

3iegelerbe, f. (bici glina do cegie, ziemia dobra

na cegy.
Siegel farb en ceglasty.

3iegelfórmig ceglisty, ksztat cegy majcy.
Sicgelmehl, n. (ba6) cega na proszek utarta.

icgelofcn, ra. (ber) cegielnia, piec cegielny, piec

strycharski, cegiclnica, 3crem. 43, 9.

3iegelroth czerwony jak cega, ceglasty.

Stegelfcbcunc, f. [bie] cegielnia, szopo na ceg.
3 i eg cl ft ein, m. (ber) cega.
3icgelftveid)cn, n. (ba8) strychowanic cegy, ce-

glarstwo.
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Ziegelftreidjer, m. (ber) cegielnik, ceglarz, stry-

charz cegy.
ZiegelWanb, f. (bie) ciana z cegie.

Ziegenbart, m. (ber) kozia broda. 2)-, f. Schmele,

graue, Bot.

Z i eg en b o cf, m. (ber) kozio ober kozier, g. koza.
Ziegenbutter, f. (bie) kozie maso.
Ziegeufell, n. (b(i6) kozia skóra, kola skóra; cf.

SocNeber kozowa skóra.

Ziegenflctfd), n. (ba8) miso kozie, kozina.

Ziegenfüjjig kozionogi.

Ziegenhaar, n. (ba8) szer, beff. sier kozia, 9Bj.

Ziegenbirt, m. (ber) pastuch kóz, koziarz, kolarz,
*kozak, L.

Ziegenfafe, ni. (ber) ser kozi.

Ziegenlaud), m. (ber) f. SltferjWiebel.

Ziegenleber, n. (ba8) kozia skórka.
Ziegenmelfer, m. (ber) (Sat. capriraulus Euro-

paeus) lepowron, g. a; cf. Jarocki kozodój,

g. oja; cf. SRuff. lelek (ptak).

Ziegenmilch, f. (bie) kozie mleko.

Ziegenpeter, m. |ber] eine ©efcbmulft be6 £>alfc8,

puchlina szyi.

Ziegenftall, m. (ber) koziarnia.

Zieger, m (ber) skrzepa albo zsiada serwatka,
z której powtórnie twaróg (czyli glomzd) ro-

bi w Szwajearyi, a ser z takiego twarogu na-
zywa si Ziegerfafe.

Ziegler, m. [beri majster cegielni, ceglarz, ce-

gielnik.

ZieglerbanbWerf, n. (ba6) ceglarstwo.
Zief)banb, n. (ba8) cybant, g. a, L.; cigaczka,
cigadto.

3 i e () b a n f, f. (bie) stó, awa, warsztat rónych
rzemielników do cignienia, awka ein».-Una;

cf. B. warsztat drótownika.
Ziehbrunnen, ra.(ber) studnia do wycigania wo-

dy, studnia z órawiem lub z kofein.

Zifb e 'f eil>
n. (baß) drótownica z dziurami rónej

wielkoci do przecigania drótów albo sto-

czków, Tr.

Ziehe", v. irr. a. unb n, Prs. id) jiehe, bu jiebefr, er

jiebt, Imperf. ich — , er 30g, Conj. bafj ich — , er-

jage, Part. Praet. gebogen, cign, wlec; pro-

wadzi.
6j. gebern sieben cign pióra, SBarfcb., ham-

buryzowa pióra, B. SSlalcn jiehen pcherze
cign. Sin SRobr jiehen gwintowa bro, B.

Saiten auf bie ©eige jiehen nacign, *nawlec
strony na skrzypce. Ein <2d)iff ^icljen cign
okrt ober in ber ©cbifferfbrache holowa. Da8
Sßflafter jiebt, macht §3lafen plaster cignie, pche-
rzyki robi. Seine (Strafte — pój ober cign
swoj droga.

Sict) hin — cign ober garn siei Sr. s-
siedzi zewszd si garn do myna, Krsk. Safj

mid) — pu mi do —

.

83anf jiehen, Äarten jiehen bank cign, karty
cign.
Den Degen, bom Seber — wydoby szpad z

pochwy.
Den Äobf au6 ber Schlinge jiehen wykrci si,

wywika si z sida, auf bie SBacbe jiehen za-
cign na wart.

Die Suft jieht, e6 ift jugiebt, powietrze cignie,
cug wiatru jest; przecig wiatru. Sn fin <£>au8

jiehen przeprowadzi si, przenie si w dom
jaki, and) wcign, äßarfd).

Zur Strafe jiehen pocign kogo do kary.

Sn Zweifel — wtpi o czem, powtpiewa. Die
Sotterie — cign lotery. ©raben — rowy
cign, kopa ober bi.

iet) jiehen chowa, przychowa bydo ober am
beften hodowa bydo. Äinber jiehen hodowa
Ober edukowa dzieci; cf. groft jiehen cign
ober wychowa dzieci. Sin fid), auf feine Seite —
przycign, zagarn, przecign kogo na

swoj stron. Sunge ©durne jiehen hodowa aud)

cign mode drzewka. Sichte jiehen wiece
cignite; aud) cignione, 9Bj.; cf. maczane.

gtroaS 31t ©emütbe jiehen bra co do serca;
przypuci sobie co zbyt do gowy, wbi sobie
co w gowr.

<?£. jiebet hi" niit grieben idcie w pokoju.
Sluf Souteillen jiehen zbuteikowa wino, Nieme;
aud) zbutlowa — , SBj.; na butelki ciga. %n
ben Ärieg jiehen cign ober i na wojn. Sieb

in bie Sänge jiehen na odwlok, na dugi "odkad
Ober czas si zanosi, B.; przedua si, prze-
wleka si.

Sinen 9Sed)fel auf Semanbcn jiehen cign na
kogo weksel, beffer wystawi. Die Slcbfeln jie*

hen zyma ober ruszy ramionami. Den .£>ut— zdj kapelusz. Die ©loefe jie()en dzwon
cign ober pocign za dzwon.
Den fihjeren jiehen przegra, strat, ob. klsk

ponie, z kwitkiem odej, by na przegranej,
Grodzicki. Doppelten ©ewinn — dubeltowy
zysk cign, dwojaki zysk mie, w dwójnasób
profilowa; korzy wiksz osign, (a).

gurchen jiehen brózdowa, brózdzi, brózdy
robi ober — cign. 6ine SOJauer — mur Wy-
prowadzi and) cign.

Die Sonne jieht Sßaffer, soce cignie wod.
Die Sonne jiebt bie garbe au8 bem Suche soce
wyciga kolor z sukna, blakuje sukno.

Semanben bor ©ericht jiehen pocign ober za-
pozwa kogo przed sd. Der SOlagnet jiebet ba8
(Sifen an fid) magnes przyciga elazo. Da8 ©e*
fd9 jiel)t SBaffer statek przecieka wod, cignie
w siebie wod; cf. okrt nasz podziurawiony
na zabój pije wod, Nieme. Die Sonne hat ba8
SSrett frumm gejogen soce skrzywio desk ober
spaczyo.

einen Ärieg, einen Sßrojefj in bie Sänge jiehen

wojn ober proces przeilua ober przeciga.
Jruppen jufammen jiehen cign, zebra do ku-
py wojsko. (Sine gute Scbre au8 etwa8 jiehen do-
br nauk z czego powzi, wyczerpn. 3>n

Erwägung, in Betrachtung jiehen wzi na uwag.
folgen nad) fid) jiehen skutki za sob poci-

gn. Stmaö auf fid) (be)jieben poczuwa si do
czego, stosowa co do siebie. Semonbefl jU
Matbe jiehen zasign czyjej rady, poradzi si
kogo 3n6©eheimnift, 311 wichtigen Sachen gejogen
Werben nalee do czyjej tajemnicy, do wanych
interesów by pocignionym. Siei) ein Unglucf
über ben $al6 jiehen ober jujiehen nieszczcie na
siebie rign.

Die Sßörter jiehen, fie behnen, sowa przeciga.
SRelfen au8 bem Samen jiehen gwodziki z nasie-
nia cign, «ßolen jiebt fchönen SBeijen w Polsce
rodzi si wiele piknej pszenicy. 3d) jiebe ihn

JU allem ©Uten ja go trzymam, przytrzymuj
Ober prowadz, wprawiam Ober wdraam do
wszystkiego dobrego, aud) ucz go wszystkiego
dobrego. «Nehmt Suern Sohn jurudf, id) jiebe nichts

au8 ihm odbierzcie syna swojego, ja nie po-
trafi co z niego zrobi. Die SBolfen jiehen fld)

jufammen chmury cigaj si ober gromadz
si, zbieraj si.

Sid) jurütf jiehen zretyrowa si, usun si.
Der Seim jiebt fld) klej lepki, cignie si. Da8
S3rett bat fld) gejogen deska si skrzywia, spa-
czya si, kolawa.

>
Da8 SBaffer jiebt ftch nad) bem gluffe ju as roz-

ciga si a do samej rzeki; — po sam rzek.
Da8 SBaffer jiebet fid) in ben Schwamm gbka ci*-

gnle wod, woda wsika w gbk. Suft in fid)

jiehen cign powietrze w siebie.

Sid) aus einer Sache jiehen wykrci si ober
wyplta si Ober wywika si z sprawy ja-
kiej, usun si od czego. (Sine blaue garbe jiebt

fid) in ba8 8totbe bkitny kolor zachodzi na
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czerwony, — wpada w czerwone. Die SSogel

jieben ptaki cign. SIuó ber ©tabt auf ba6 Sanb
— z miasta na wie wynie si Ober wypro-
wadzi sie aud) wycign, SBarfd) 33?ein Diener

ift Bon mir gebogen mój sucy- odprawi sie ob.

odszed ober oddali si odeinnie.

— , v. im pers. e6 jiel)t, cignie, jest prze-
wiew, przecig. 2) 68 jicfjt mirt) bort bin czuje
pocig do tego miejsca.

Rieben, n. (bafi) cignienie.
Ziebgelb, n. (bciö) pensya.

Ziebfinb, n. (ba&> f. Zögling.

3iel)flinge, f.(bie) ostrze do gadzenia.
iebfdirau be, t'. (Die) szruha do nacigania desek.

3iebfeil, n. Cba6» szleja, szlejka, B.j pólka.

dief) tröffe, f. [bie] karnatyn.
Ziehung, f. (bie) cignienie.
Ziebaage, f. (bie) obcgi, PI. g. ów.
Ziel, n. (bafi) tiab beftimmfe gnbe einc6 StaumeS, bie

©reiije, kres, granica; cf. termin podróy, Krs.
pp. 307.

2) — , Dberb. ein Jermin, ein 5c<bjung6tcrmm, ter-

min, g. u, rata, termin pacenia, özrok, altboln.

3) — , ber Äörber, ba8 Ding, nad) roeldjem man
jielet, cel, g. u, meta, przedmiot, g. u; cf. za-
kad?.
— , uneig. bev Zroecf,,bie §lbfid)t, zamiar, koniec,

. g. lica, cel.

(Jj. Gin 3' eI fftK" zamierzy kres ober kres
pooy, kres ka; 3. §3. stój Patroklu! tu

wyrok dniom twoim kres kadzie, Dmoch. II.

16, 789.

Daß — berfehlen uchybi celu. Da8 — erreichen

dosign — , dosic kresu, ugodzi w cel, o-

siegn cel. Dem borgeftecfren — nachjagen biee
do kresu ku zakadowi powoania Boego; (?£.

id naprzód, nie zatrz37muj si w drodze odeinnie

utorowanej, a docigniesz wielkiej mety ode-

mnie zatknitej, L. im Gr. Stad) bem — febiefjen

do celu strzela.

Zielen, v. n. m. h. celowa, mierzy, zmierza,
godzi, dy; cf. zachodzi do czego, B. 9tid)t

oUcjeit trifft man, monad) man jielt nie zawsze si
uderzy na co si mierzy, 6in. <£>anbb.

6r jielt nad) bem SSogel zmierza ober celuje do

ptaka. 3d) mcifj fd)on, monad) er jielt, ju ja wiem
na co on godzi ober do czego on zmierza.

Zielgerfte f guttergcifte.

3telfd)eibe, f. (bie) tarcza do której si strzela;

fig. einen jur 3ielfd)eibe feiner SSMijeleien machen

obra sobie kogo za cel swego dowcipkowa-
nia, ostrzy na kim swój dowcip.

Ziemen, v. n m. f-, f. gejiemen, godzi si, przy-
sioje, wypada, *8Z}kowa si.

3iemer, m. (ber) eine Art rieiner jtrammetßbögel, f.

SJiiftelbroffel, gatunek kwiczoów, jemioucha;
2)—, cbr, g. u, L.j sztuka krzyowa z wo-

u, jelenia i. t. d.; it. chuj woowy ober byko-
wiec, g. wca, byczak, SSarfd).

Der Dchfenjiemer bykowiec.
ziemlich, adj. mierny, redni i 2) — , bcraltet für:

geiemenb, przystojny. 3) — , adv. dosy, do,
miernie, rednio, ujdzie. (Jr rebet juemlid) gut bol=

nifd) mówi dosy dohrze po polsku, ©o jicm=

lid) jako tako, uchodzi, ujdzie.

Zier, f. bcraltet f. Zierbc.

Zieraffe, m. (ber) Zinbengel, fanfaron, strojni, g.

sia, lalka, pupka.

Zieratb, m. [ber] aparat, ozdoba, krasa; cf. alt»

poln. ochdo9two; cf. strój, przystrój.

3ierbe, f. (bie) ozdoba; cf. chwata; (ii;. Julia

chwal jest 'pogowia swego, beff. pci swojej,

8Sj\. cf. okrasa. (Sr. Mdrzec wieku okrasa i

kraju ozdoba, Krs.
Zieren, v. a. zdobi, stroi, ©id) — v. rec. pie-

ci si, afektowa, krygowa si; cf. minki

H '.roi, grymasi si, B.; cf. fld) berftellcu wy-

kwintami narahia; wytwarza; cf. affefireit.

Die gejierte Schreibart styl wytworny, styl wy-
kwintny; droy sie (fid) notbigen laffen).

Ziererei, f. (bie) pieszczota, ober PI. y, krygowa»
nie si, minka strojona, przymuszona, B.; W3T-

kwint, I,. PI. wykwinty, wytworno, beffer

przysada aI8 wysada, ©j., droenie si.
zierlich, adj. ozdobna-, adny, pikny.
Zierlicbfeit, f. (bie) ozdoba, ladno, zgrabno.
Zierling, m. (ber) elegancik, gadysz, g. a.

Zierbüppchen, n. (baft) damula; cf. pieszczoszka,
strojnisia.

Zieiel, ZiefeimauS, f. (bie) suse, g. sta, L.
Ziefembfe, f. (bie) (Sal. cicer) ciecierzyca ober

ciciorka ogrodna, L.

Ziffer, f. Oie) cyfra liczbowa.
Zifferblatt, n. (ba6) cyferblat, g. u, (a)i tarcza

u zegara lub zegarka; (Jj;. koo drzwi by ze-
gar na tarczy malowanej, Krs. pp. 211.

Zifferfchrift, f. [bie] pismo cyfrowe.
Zigeuner, m. (ber) cygan, g. a. gr. Der - be«

ruft fid) auf feine Äinber cygan dziemi swemt
wiadczy, (frn. 4janbb.

Zigeunerin, f. (bie) cyganka.
Zigeunerifd), adj. cygaski, a, ie.

gigeuncr traut, n.
f. ©parrfaben. 2) — f. öilfen«

traut, fd)maije8.

Zigeunerlauct) f. öärenlaud).

Zimbel, f. (bie) cymba.
Zimbelblumc, f f. ftiofcblöffel, ronunfelartiger.

2) — , f. 9lie6fraut, milbeS.

Zimmer, n. (ba8) pokój, g. oju, izba.

Zimmerarbeit, f. (bie) ciesielska robota.

Zimmerajt, f. (bie) siekiera ciesielska.

Zimmerd)en, n. Cba8) pokoik.
Zimmerbecfe, f. (biet sufit, puap.
Zimmergefell, m. (ber) Ciesielczyk.

Zimmerl)anbmerf, n (ba6) ciesielstwo, ciesiel-

skie rzemioso, ciesielka, g. i, beff. ciesioka, SBj.

ZimmerI)of, m. (ber) warsztat ciesielski, B.
Zimmerbolj, n. (ba6) Sauholj, budulec, unb im

2Utboln. cembrowina ober cembrzyna, L.; sßreujj.»

Uolll. camry, PI.; cf. brzusy, eig. 83alfen.

Zimmerleute, Pi. bie, ciele.
Zimmermann, m. (ber) ciela.

Zimmermeifter, m (ber) majster ciesielski, maj-
ster ciela.

Zimmern, v. a. ciosa, obrabia drzewo, cielo-
wa, SBarfri).

Zimmerplaiji m. (ber)
f. Zimmerbof.

Zimmerung, f. (bie) ba6 Zimmermerf, ^oljlücrf, bef.

im ©ergbau, cembrowina, B.; cembrowanie.
Zimni et, m. Ganel)l, cynamon, g. u.

Zimmetbaum, m. (ber) drzewo cynamonowe.
immetrinoe, f. (bie) kora cynamonowa.
Zimperlich pieszczcy si, zniewieciary.
Zinbel, Zinbeltaffet, m. (ber) atid) ©enbel, rosz,

gatunek rzadkiej kitajki.

Zillt, m. (ber) cynk, g. u, zynk; *kontryfa, L.;

*pótkruszec, gatunek oowiu biaego. SJon Zil'f

cynkowy, a, e.

Z in te, f. (bie) bie Zacfen einer (Babel, zb, g. zba u
widy. 2) — , bie (Jnben nm .frirfchgemeih, "pice
u odnogi ober rosocha rogów jelenich. 3) —

,

surma, surenkn, L.; cynek, dty instrument, pi-

szczaka podobna do kornetu. 4) —
, f.

,£10111=

blatt. ©latter — f. aSafferborn, glattes.

Zintbergmerf , n. (ba8) bie Zinfgrube, kopalnia
cynku.

Zinfblatte, f. (bie) blacha cynku, 9t©.

Zinn, n. (ba6) cyna. SSotl — cynowy.
Zinnafd)C, f. (bie) popió z cyny palonj.
Ziuuballen toczki, Techn.
Ziniibcrgmerf, n. (ba8) kopalnia cyny.

Z inne, f. (bie) (feiten) gem. PI bie Zinnen, ber oberftc

mit fiinfcbnltten ober ©cblefjfdiarten berfebene $heil

einer SBtauer, ingleid)cr eine äl)iilid)e Ginfaffung be«



Bittncttt— 3«&eibaum. 945 Sttbel&t'üfe— 3obi»ci*HDV^^

flachen DacheS eiucö ©ebaube§, blank, g_, u, PI.

blanki, g. ów, blankowanie, t. j. zebacizna mi-

sterna na wierzchu murów.
er. Die 3inne be6 SempelS, ber obere flache Sheil/

bibl. ganek kocielny.
3innern, adj. cynowy, a, e.

pinners, n. (bct§) kruszec cynowy.
Zinnfolie, f. (bie) cyna patkowa, folia, B.$ cf.

staniol, Techn.

3inngiejjer, m. (ber) konwisarz, g. a, cynolej.

3inngraupe, f. (bie) krysztaokrusz, L.

3inngrube, f. (bie) kopalnia cyny.

3innfraut, n. f.
^eermooS; 2) f. Siferfchaftheu.

jinnober, ra. (ber) cynober ober *cynobr, g. u.

3innfanb, m. (ber) piasek cynowy, opiki cynowe.

3innftufe, f. Cbie) ein ©tütf Sinnerj, brya kruszcu
cynowego.

3innroactre, f. (bie) towar cynowy.
3in6, m. (ber) eine jebe Slbgabe, czynsz, g. u, po-

datek, g. tku, pobór, g. u. co.

2) — , bie SJlielhe, komorne; cf. czynsz z naj-

mu; najemne, myto. (Sp. niema nawet czem
zapaci komornego, Ca). Der ©runbjinS czynsz
gruntowy.

3tn8bar, adj. czynszowy, czynsz opacajcy,
hodowniczy. — fein by dannikiem, L. —
machen zhodowa.

3in8barfeit, f (bie) czynszowo, cf. powinno
opacania czynszu.

3in8bauer, m. (ber) czynszownik, wocianin,
g. a (czynszowy).

3in8buch, n. (ba§) ksiga czynszowa.
3in8COUpon, m. (ber) kupon na procenta. Sjc. ku-
pony na procenta, RS.

3infe, f. (bie) bie Abgabe hon ber Sftü^ung geborgten

©elDe8, prowizya, procent. gr. günf Cßrojent

3infen procent pi od sta, 9<S. Die äinfcn

procenia.

3in8 einlief) mer, m. (beri poborca czynszowy.
3infen, v. a. als 3in8 entrichten, czynsz paci, da
dawa; 2) —

,
3in8 eintragen, przynosi zysk.

3inSfillig, adj., jinöpflichtig, podlegy opacie czyn-
szu, czynszowy.

3in8frei, adj. wolny od (opaty) czynszu.

3in8freiheit, f. (bie) wolno od (pacenia) czynszu.

3in8getreibe, n. (ba8) zboe czynszowe, danina

w zbou.
3in§grofchen, m. (ber) bibl., moneta czynszowa;

cf. oplata czynszowa.
3ill8gut, n. (ba§) grunt czynszowy.
3in8heber, m. (ber) prowizya ober czynsz odbie-

rajcy.
jinStjerr, m. (ber) pan majcy prawo pobierania

czynszu.
3inSmann, m. (ber) ber SJciethgmann, komornik,
czynszownik, podlegy opacie czynszu.

3in8pacht, f. (bie) dzierawa czynszowa, czyn-
szowanie.

;in 8 tag, m. (ber) dzie czynszowy.
3in8jahl, f. (bie) indykcya (8at. cyclus indictio-

num). Der 8tomer —, eine miebertehrenbe tfteihe

bon fünfzehn fahren, poczet Rzymski, pitnastu
lat obrót.

3ibfel, m. (ber) ber jugefbi^te äußere Jheil eine8 be=

fonber8 biegfamen Äörper8, kraj, róg, koniec, ko-
niuszczek ba8 Zipfelchen; cf. poa sukni, eigentl.

©djofjdjenj cf. cypel, koczyna.
3ipfelig, adj. koce majcy, koczaty.
Btpfetfraut,' n. f. $ebli8, eurobaifche.

3ipfelbelä, m. (ber) kouch krótki, ogonak} y-
wotnik, L.

3ibperlein, n. (ba6) podagra, chiragra, *dna no-
na, *dna rczna,, amanie czonków, szarpanie
czonków,

f. ©icht.

3ibperleinfraut, n. f. ©eifjfufj.

girbelbaum, m. (ber) (2at. pinus cembra) sosna

Mrongovius, Dentsch-Poln. Wörterbuch. 2. Lief.

syberyjska, KI. 2) — ,
(Sat. pinus pinea) limba,

linba-, liuba, L.

3h'belbrüfe, f. (bie) gruczoek pinelowy wmozgu,
Tr., wyrostek szyszkowy, Trój.

3irbet'nu9, f- (bie) pineki, pinele, linbowe orze-
szki, owoc linby, L.; orzech z sosny syberyj-
skiej; cf. B. pinela.

jjirgelbaum, m. (ber) lotusowe drzewo, lotna ja-

goda, L.S cf. obrostnica, L.

3irfe, f. (bie) wierszcz, wiercz, g. a.

3irfel, m. [ber] al6 gigur, *cyrku, okrg, koo,
obwód, g. u.

2) — , ba6 SBerfyeug, cyrkiel;

3) — , fig. ais SSerfammlung bon ^erfonen, ÄreiS

grono, koo, orszak.
3irfelabfchnitt, m. (ber) odcinek koa.
3irfelau8fchnitt, m. (ber) wycinek koa.
girfelbogen, m. (ber) uk koa.
jHrfelbogig, adj. obczysty, okrgy.
3irfelflache, f. (bie) powierzchnia koa, B.

3irfellinie, t', (bie) linija koowa, B., — *cyr-
kulowa.

3ir Eeln, v. a. cyrklowa.
3irfelpunfi, m. (ber) rodek koa.
girfelrunb, adj. okrgy, kolisty.

3irf elfchmib, m. (ber) rzemielnik cyrkle robicy.
girpen, v. n. wierka, cierka, L.

3 i fd) ein, v. a. unb n. szepta, syka.
gifcheii, v. a. unb n. szepta; ksyka, sapa, sy-

cze, wisn. Sj. Krsk. wisny da na-
jeonych wów.

3ifd)en, n. (ba§) syk, sapienie, winienie, ksy-
kanie ober sykanie, (a). (Sr,. Powsta krzyk i

sykanie, gdy czytano nazwisko N., (a).

Sifchlaut, m. (ber) brzmienie syczce.
3ifchlauter, m. (ber) goska syczca; Sr. pruski

jzyk unika gosek syczcych, L.

3ifeierbfe, f. (bie) (8at. cicer) ciecierzyca ober

cieciorka ogrodna, L.

gifterne. f. (bie) cysterna, krynica, wodozbiór, SOBj.

Either, f. (bie) cytra, gitara.

Jitherfchlager, 3itherfpieler, m. (ber) cytrzysta.

3 Itr one, f. cbie» cytryna,
f. Gitrone.

3it8 ober 3itj, m., eine Slit feinen Äattune6, cyc, g. u,

gatunek przedniego kartunu czyli perkaliku.

3ittau, eine Stabt, Cytawa, g. y, Zytawa.
3itteraal, m.(ber) (Sat. gymnotus electricus) trz-

sawiec, g. —wca, KI.

3ittereSpe f. SIe8pe.

3itterfifd), m. (ben (Sat. raja torpedo) drtwik, g. a.

3ittergra8, n.
f. glemmel. Äleine8 —

f. Sungfernj)aar.

3ittermahl, n. (ba8) liszaj, g. aju.

gittern, v. n. m. h. dre, trz si.
gittern, n. (ba8) drenie, drczka.
3itternabel, f. -(bie) trzsido do stroju gowy,

gibkie, ruchliwe, L.i potrzaski, trzsawka, fla-

terki, polatki, *kibi, f. g. i.

3itterpappel, f. f. SteSbe.

3ittertre8pe, f. f. ©chroingel, gefieberter.

3itter»uvj, f. f. Slmpfer, traufer.

3itlt>er, m. (ber) cytwar, g. u.

3itroerfame, m. (ber) cytwarowe nasienie, glistne

nasienie.

3 i ij, u», (ber) f. 3it8; 2) —, bie 3Ü3C bie öruftroarae,

cyc, g. a, cyce, PI. g. ów, cycek, g. cka. Die
— am SSiel), wymi, eig. ba8 duter.

3obel, m. (ber) soból, g. a.

3obelfang, m. (ber) polowanie na sobole.

3obelfdrber, m. fber] farbierz sobolów.
3obelfell, n. (ba8) skórka sobola.

3obelbelj, m. iber) futro sobolowe auch futro

sobole.

3obelthier, n. (ba8) soból, g. a.

3ober, m. (bel) ceber, g. bra.

3 ob er eh en, n. (ba8) ceberek.

3obbertlopp8, m. (ber) zrazy, PI. SBarfch.} — za-

wijane.
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Zofe, f. (bie) eine meibliche SSebiente, bie Äammer=
Jungfer, pokojowa, panna suca, subretka.

Zögern, v. n. m. h. ociga si, zwleka, mie-
szka, mitry si. gg. mit ber Slntmort jogern
zwtóczono odpowied, Krs. pp. 407; baamuci
si, zmudzi, guzdra si, leni si. Sr. Cho-
cia si Fingal z wojskiem przyby leni, Krs.

Zögerung, f. (bie) ociganie si, zwoka, muda.
Zögling, m. (ber) wychowaniec, g. ca, wycho-
wanek, g. nka.

gj. Zöglinge con beiberlei ©efchledjt wychowance
obojga pogowia, (a).

Zoll, m. (ber) ein Singenmafj, cal, g. a. 2) —, eine

Abgabe, co, podatek, da, g. i; cf. Stuff, poszlina.
35er 33rütfen30Ü mostowe, g. ego.

Zollamt, n. (baS) urzd cowy, (a); ober celny,
8B3.; komora celt, fleht ü!6 Snfchrift in äßarfchau

auf bem Zollhaufe; celnictwo, komora ober —
celna, urzd celniczy.

Zollanfchlag, m. [ber] instruktarz celny, Tr.

Zollauffefjer, m. (ber) stranik, inspektor celny,
celnik.

3 11 bar, adj. podlegy opacie ca, cu podpa-
dajcy.

Zollbeamte, m. (ber) ber 3ollbebiente, urzdnik cel-

ny, pisarz celny, celnik, g. a.

Sollbereiter, m. (ber) stranik konny cowy.
3 o Ubu De, f. (bie) przykomórek, g. rka, auch rku,

budka cowa, mae biuro clowe.
Zolleinnebmer, m. (ber) co wybierajcy, pisarz

od ca, celnik; cf. poborca, celny.
3oUen, v. a. m. h. = Zoll geben, co paci;

2) — , = pg. als eine ©cbulbigteit geben ober en=
richten, oddawa (hod), wywiadczy, skada
np. dziki.

3olIfrei, adj. wolny od ca. ©brichro. bie ©eban=
fen Pnb jollfrei myli nie pac ca, myli nie
id do wójta.

Zollfreiheit, f. (bie) wolno od ca.
Zollgebühr, f. (bie) naleyto celna.

3ollgerechtigfelt, f. (bie) prawo pobierania ca,
prawo wybierania ca.

Zollhaus, n. (baS) komora, — ce, SSarfch.; ko-
mora celna- Stuff, tamonia.

Zollmafj, n. (baö) miara calowa.
Zöllner, m. (ber) celnik, g. a.

3 o II or bn ung, f. (bie) bieli, instruktarz celny ober

ustawa celna; cf. urzdzenie celne.

Zollpflichtig podlegy cu.
3ollrolle, t. |bie] taryfa celna.

3 o I If a ule, f. (bie) sup na znak opaty ca, B.

Zollfchreiber, m. (ber) pisarz celny.

3ollftab, 3 o lift o cf, m. (bei) laseczka ober miara
calowa, podziaka.

3ollftätte, f. (bie) miejsce opaty ca, urzd celny.

Zolltafel, f. (bie) instruktarz celny,
f. Steglement

auf bem Giemen.

Zolltarif, nach Slbelung-. 3 oll tariff, m. (ber) ta-

ryfa ober taryffa celna.

Zollroefen, n. {bab') celnictwo.

Zone, f. (bie) pas, L.; cf. strefa ziemi; j. S3, pas
umiarkowany, (a).

3oologe, m. (ber) zwierzetopis, g. a, zoolog.

3 00 logie, f. (bie) zwierztopismo, zoologia.

Zoologifch zoologiczny, —nie.
Zoopbl)t, m. (ber) zioozwierz, zwierzokrzew, g.

u, ä&$.; cf. grono morskie, paw albo owad —
Sherppanje, ^Pangentljier.

Zopf, m. (ber) warkocz, g. a, kosa, harcab;
2) — , ober bab 3opfenbe, wierzchoek drzewa.

Zopfbnnb, n. (bab) wstka od ob. do warkocza.
3oj)fl)fiar, n. (bab) wosy harcaba, warkocze, PI.

Zopfpcrücfe, f. (bie) peruka z warkoczem.
Zorn, m. I brr

I

gniew, g. u. (Sr,- ©einen— auölnffen

gniew wywiera. i)en — mäfjigcn uskromi si
w gniewie. 33i6 Pd) ber — leget aby si uci-

szy! gniew; cf. udobrucha ai. 3)er — berfürjet

baS Sehen gniew umniejsza dni. Den — fahren
lauen odrzuci gniew. <De8 9)cenfd)en — thut nidjt

loaS bor ©ott red)l iP gniew ma niesprawuje
sprawiedliwoci Boej. 3um — reijen pobudza
do gniewu.

Zornentbrannt, jornglüh^enb, gniewem paajcy,
zapalony gniewem.

Zomfunfelnb iskrzcy sie od gniewu np. oko.
Zornig, adj. gniewny, gniewliwy; 2) rozgniewa-

ny; cf. — machen rozgniewa; 3ornigen ©emüthes
serca zajuszonego, 2 Sam. 17,8. — roerben

rozgniewa si, cf. zoliwy.
Zornruthe, f. (bie) rózga gniewu.
Zote, f. (bie) herabhangenbr, jufammenflebenbe &aare,

Sappen, Sumpeii, kuda, f., PI. kudy, kudaciny,
kdziory zczochrane, kotuny, klaki, kosinek,
cypel, gagan.

2) — , ein fchmujiger SluSbrucf ober fchmujiger

©cherä, art plugawy, — sprony, *blazgotanie,
brzydota, sprosno, sprone, plugawe sowa;
cf. tusty wyraz (psota).

Zoten reifjen sprone brzydkie rzeczy gada,
*blazgoui, grube czyni arty, Dm. 77.

Zotenreifjer, m. (ber) plugawomówca, L., *blazgon,
L.; brzydal; cf. B. plugawiec.

Zotlcht, adj. einer Zote ähnlich, kudaty, kudowaty.
Zotig, adj. Zoten habenb, kudaty, kosmaty, Sat.

viiiosus, Bot. 2) — , eine 3ote enthaltend spro-
ny, rozpustny, plugawy.

Sine jotigc Dedfe koc, deka kudata.
Zotte, f

;
, jottig —

f. Zote 1), jotig.

Zottelbär, m. (bei) niedwied kudaty, kosmacz.
Zotteln, v. n. m. f). = Pd) im fchtoerfäüigen graben

fortbewegen, *drepsi, toczy si, beff drepta, äöj.

Zottelblume, f. (bie) (Sat. menyanthes) bobrek,
H.J. K.; grzybie, Hgn.; nad) ßl. Merrem bie

Zottenblume.

^U, Präp. do, ku; w, przy, u; za, po, na, dla;

2) — , adv. za, zbyt, nad to, w nadmiar, nad-
miernie.

gj. ju .fraufe fei" hy w domu, by doma, alt=

nnb Sfk.jipoln. — Jifctje Pfcen za stoem siedzie,
przy stole — , u stou — . — Siette liegen w
óku lee. — Sßferbe P^en na koniu siedzie.

Zuletjt na ostatek. — guter letjt na samym
ostatku, — kocu, — schyku. ZuerP najprzód
ober naprzód.

.frier ju Sanbe tu w kraju.
_ gs ip mir nicht jur

Sjaub nie jest mi do rki, niedogodno mi. Sin

Steffen jur See, ju Sanbe, bitwa na morzu, na
ldzie, ginem jur Stechten phen po prawej rce
siedzie komu.

Zur Zeit w czasie. 3ur 2Cber Iaffen krew pu-
ci, ginem 3U ben güjjen liegen u nóg czyich
lee. 3u Sonbon, SJerlin, w Londynie, w Berlinie.

gö ip jU zamknito. — fein zamknitym by.
— frühe za rano, zbyt wczenie — fpdt za
póno. gr. er ip 311 fpäHn bie Äirche gefommen
przyszed do kocioa wiece gasi, Söarfd). —
biel za wiele; za bardzo, za nadto. — roenig

z» mao. — §llfje piechoto, pieszo, piechto.

SBarfch. — ©afte gehen na ober w gocin pój,
hop. na wizyt. — ©runbe geben zniszcze, do

gruntu — , do szcztu zgin. — SBette geheni spa, pój spa. gin 3U junger Sjkebiger za-

Ober nadto mody kaznodzieja, ©ich 311 ©ott be

fehren do Boga si nawróci, gß ip ju loarm za
ciepo. Stach einem nod) 311 bepimmeiiben ober feft«

gufetjenben Sarife podug taryffy postanowi si
mianej, (a).

äu toeit geben za daleko i ob. nad to daleko
posun si: gj. kawalerowie Maltascy nadto

daleko si posunli, stanowic si razem oska-
rycielami i sdziami W. Mistrza, (a), gr,. 311

lange fd)lafen za dugo spa; 3U loenig unb allgu«

biel za mao a zby wiele. — beiben Iheilen z
obu stron.
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©lud* su! szcz Boe! Bu anfange na ober z
ober przy pocztku. — berfelben ©tunbe teje
godziny, w te godzin.

.freut gu Sage temi czasy, teraz, w teraniej-

szych czasach. — meiner jkit za mojego czasu,

za mojej pamici.
3ur rechten 3eit w sam czas, wanie w czas,

prawie w czas, w por, w sam por; gur Un*
geit fchroeigen nie w czas milcze.
Bu Reiten czasami. — beutfch po niemiecku.

— gangen 9Jäd)ten trinfen po caych nocach ober

caemi nocami pi} cf. przez cate noce pi.

Willibert SDcann gu $ferbe, taufenb
n
gu gufj sto ludzi

konno, tysic pieszo; gur ©enüge haben za do-

sy mie; gum oftern czsto} gur Ungebühr nad
to, nadzwyczajnie.

Bu paaren, gu taufenben, parami, tysicami; gu

paaren treiben w kluby kogo wzi, upoko-
rzy kogo, ponka kogo, okróci, w ciasny

kt przyprze. Bum roenigftcn przynajmniej;
gum erften po pierwsze.

(Sin $funb gu einem ©ulben funt po zotemu;
gum genfter hinausfallen z okna wypa} gu gelbe

giehen w pole cign ob. wyruszy.
SJon .frauS gu .frauS gehen od domu do domu

chodzi. (Sinetn gu Seibe gehen pochwyci kogo,
rzuci si na kogo, attakowa kogo} porywa
si na kogo, targn si — —

.

"einen gur SRcbe ftetten, fetjen,_ wezwa ob. wzy-
wa kogo do dania odpowiedzi ober — — do
tótaczenia si. (Sinen nicht gu SSorte tommen
Iaffen do stówa komu nie da przyj, nie da
komu sowa mówi, przegada kogo.

J5u nichts tommen tonnen do niczego nieprzyj,
niewskóra, niedorobi si. — ©Ott beten do

Boga si modli; gum Sobe "oerurtheilen na mier
skaza. <E>a8 gereicht gu beiner (Shre to suy ku
twojej sawie, to czyni tobie honor.

Bu bem (Snbe ku temu kocu ober — kocowi.
— Staub roerben w proch si obróci. — sjjulber

ftofjen na proszek utuc. — ©elbe mad)en spie-

niy, na pienidze przerobi, spienikowa.
Bum S3efd)lufj na dobitk, na dokoczenie; gum
SDoftor machen doktorem kogo zrobi} gur grau
nehmen za on wzi, aud) poj} gu Sheil roer=

ben dosta si komu.
emanben gum Beflen haben drwi z kogo, za

durnia ober za kpa kogo mie. @id) gu Jobe
trinfen na umor pi, zala si, zapi si do
mierci. SD08 ift gum toll roerben rycho si nie

wciec, — zwaryowa, to przyjdzie oszale.

Bu! gu! dalej, dalej! ywo! daleje! 3d) fürchte

gu fallen boj si, ebym niepad! .frier ift etlrag

gu fehen tu jest co do widzenia. 3d) fynbe gu

fchreiben ja mam co do pisania. (S8 ift Beit gu ge=

hen czas pój. Seh bin e8 nur gu getoig ja a
nadto jestem pewny ober przekonany. — fich

Iaffen przypuci ober dopuci kogo do siebie;

gu fich fommen przyj do siebie ober ksobie; gu

SBillen fein dogadza woli czyjej, kwoli by; gu

roiffen thun czyni wiadomo, da zna.
Uwaga. Co do uywania sówka gu przed

trybem bezokolicznym ob. gram.

_3uatfern, v. a. zaora} 2) dalej ora.
3ubauen, v. a. zabudowa.
3ubehauen przyciosany, stosownie ociosany.

3 U bel) 5 V, n. Cba8j naleyto, przynaleyto.
Bubetjorungen, przylegoci, 8tS.

Bubeifjen, v.irr. a., Imperf. id) —, er biß gu, Conj.

bafj id) — , er gubiffe, Imper. beige gu, Part. Prt.

gugebiffen, krzepko pochwyci zbami, Boss.;
2) zaksi, t. j. razem je z czera innem.

Bu ber, m. f. Bober.

Jubereiten, v. a. przygotowa, *nagotowa, przy-
sposobi, przyrzdzi, przyprawi, przyszyko-
wa. (Sj. ben Sifd) — zgotowa stó, KV.

Bubereiter, m. (ber) przygotowywacz, SBg.

3 uberettet przygotowany, przyprawiony.
Zubereitung, f. (bie) przygotowanie, przysposo-

bienie; cf. gotowo} cf. przyrzdzenie, g. S3.

koszta przyrzdzenia baweny, Ca).

Bubinben, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er banb

gu, Conj. bafj id) — , ergubanbe, Part. Prt. guge*

bunben, zawiza, obwiza.
SJinbe gu zawi; gugcbunben zawizany.

Bubinben, n. (ba9) zawizanie.
Bubifj, m. Cber) przekska.
Bublafen, v. irr. n. m. h., Praes. id) blafe, bu blä«=

feft- er blaft gu, Imperf. ich — , er blieö gu, Conj.

bafj id) — , er gubliefe, Imper. blafe gu, Part. Prt.

gugeblafen, mocno d.
2) — , v. a. zadmuchn.
3) — , guflüftern, wisn, szepta} g. S3, do

ucha, podszepn, podszeptywa.
Bubleibeu, v. irr. n m. f., Imperf. id) — , er blieb

gu, Conj. bafj id) — , er gubllebe, Part. Praet. guge*

blieben, zosta zamknitym.
Bubrennen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er

brannte gu, Conj. bafj id) —, er gubrennete, Part.

Prt. przypali.
zubringen, v. irr. a. in. h., Imperf id) —, erbradjte

gu, Conj. bafj id) — , er gubrächte, Part. Praet.

gugebrad)t, przynosi, przynie, donosi.
2) — , beigeben Iaffen, bon ber Beit, przepdzi,

trawi.
&£. ©eine Sage mit <3d)anbe gubringen dni swoje

w habie strawi. dry,, kapan Oerery trawi
dni na modlitwie i pracy. (Sj. Pdzi ycie w
biesiadach i rozkoszach, Dmoch.

35ie 3eit gubringen czas przepdzi, — prowa-
dzi (w frasunku, 4 (Sfra, 7, 47).

Bubrocfen, v. a. fig. dooy, przyoy, doda z
swego} cf. Boss. wyda.

Bubrot, n. (bae) f. Bufbeife, 3ugemüfe, Bufoft, przy-
kska, Ross.} druga potrawa ober trzecia —

,

in Sßolen ift e8 bie britte ©beife, ba8 ift jarzyna.

Bubufje, f. (bie) (przypokutka), dokadka, dodatek
kosztu, dooenie z wasnego worka, zastpie-
nie kosztu.

3 U bü fj en, v. a. przypokutowa, dokada, przy-
kada kosztu, zastpi z swej kieszeni} cf.

przypaci. (Sr,. K.to nie dojrzy wzrokiem ober

okiem musi przypokutowa workiem, SBarfd).

Bucht, f. (bie) bie gortbflangung eines $hiere8 ober

einer 2Crt Jhiere, przypodek, przychówek, g. wku.
2) — , bie Skranftaltung ber gortbflangung mit

(Sinfd)lufj be8 ©rofgiehenS, ber Pflege unb SBartung,
chów, g. u, hodowanie, wychowanie, g. S3, bie

$ferbegud)t pielgnowanie koni ober chów koni,
(a). 2)ie S3iehgud)t chów byda, hodowanie, g. §3.

owiec} cf. pomnoy hodowl owiec, P. Jan.
3) —

,
gegogeue junge Shiere, .freerbe, S3rut,

gniazdo, trzoda, stado, ród, *podzizna; cf.

®egüd)t.

4) — , bie Anleitung gu einem tflichtmäfjigen 93er»

batten, befonberS mit bem 9cebenbegriffe ber Schärfe,
wychowanie, edukacya, wiczenie, karno,
porzdek, dyscyplina, cig, DD.} ryza.

35er — entroad)fen fein wyj z pod opieki, —
karnoci.

5) — , bie äßirftmg biefer Bucht, bef. ©ittfamfeit,

Schainhaftigfeit unb (Sfjrbarfeit, obyczajno, skrom-
no, wstydliwo, uczciwo, przystojno.

(Sr,. Sllle — an ben Sagel hängen wszelki wstyd
z oczu spuci, — na gazi powiesi, psu
oczy przeda. Sn ber — aufergiehen wychowywa
w karnoci dziatki. S)ie 23ienen» nnb <5o)aafs

gucht przychówek i polepszenie pszczó i o-
wiec, 9t6.

3ud)tamt, n. (ba8) urzd karalny, SBrfd)., — karny.
3uchtente, f., Buchtgan8, f. (bie) kaczka — , g

do chowu.
3ud)tbau6, n. (ba§) *cuchtauz, dom poprawy,
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*kierat winiów, karalnia, wiczarniaj 3ud)t =

ober äterroa&rungöhauö dom zamknicia lub przy-
trzymania, Bhsz.

3utr)tf)äu8lcr, m. (ber) wizie domu poprawy.
3ud)tf)engfr, m. (ber) ogier (do stanowienia),stadnik.

3iid)tiy, uczciwy, wstydliwy, powcigliwy,
wstrzemiliwy, skromny, karny, ukadny.

3 Ü d) t i g C

n

, v. a. wiczy, kara, strolowa, cho-
sta, (fr. ©ott ftrafet unb jiidjtiget roen er lieb hat

Bóg karze tych, których kocha, ober Bóg cho-
sta tych, których polubi, (a).

3üd)tigfeit, f. (bie) skromno, wstydliwo.
3üd)tiglid), adv. skromnie, wstrzemiliwie, po-
wcigliwie, karnie.

3üd)tigung, f. (bie) chosta, karanie, wiczenie,
karcenie.

3ud)tfatb, n. (bab) ciel do chowu.
3iid)tling, m. (ber) wizie, g. nia, (siedzcy w
domu poprawy); cf. prochownik, nur in SBarfchau

gebräuebjich bon prochownia sjjuloerthurm, roo fie

eingeftetft rourben, cf. kajdaniarz.

3ud)tlo&, niekarny, swawolny.
3ud)tIofigfeit, f. (bie) swawola, rozpusta, nie-

karno.
3ud)tmeifter, m. [ber] intendant domu poprawy,

cf. przeoony nad cuchtauzem, in ber üöibel pe-

dagog, dzieciowódz, nad) 6rn. .£>anbb. karalnik.

3tid)tmitte(, n. (bo.6) rodek na popraw.
3ud)tod)fe, m. Cber) byk, stadnik.

3ud)truthe, f. (bie) chosta, rózga karnoci, rózga,
cf. dyscyplina.

3ucf)tfau, f. (bie) maciora.

3ud)tftute, f. (bie) klacz do stada, B.$ stadnia
klacz, ffinrfd).

Jtichtbieh, n. (ba§) bydo na wychowek, przychó-
wek, g. wku.

3 liefen, v. n. m. h., eine furje, gefchroinbe Skreegung

inadien; ber Jheil, tootnit biefe eroegung gefdjieht,

betommt bie Priip. mit, drga, dryga, dygota,
trz si. dg. ättit ben güfjen surfen nogami
drga.

2) — , ale v. a. aud): jüdten, = mit einer furjen

gefdjroinbcn Seroegung jiehen, cign, wydoby-
wa. (Sj. Da6 ©d)roer jucfen doby miecza. Die
Slchfeln jticten zyma ober ruszy ramionami ob.

cf. cign ramionami, zyma ramiona, zy-
ma si.

3ucTer, m. (ber) cukier, g. kru. Der Sumbenjudfer

cukier lump, 3<>ll s$arif. Der 9Jcild)jutfer cukier
mleczny. Der tofenaiicfer cukier róany. 6$. mit

3ucTer aninadien cukrowa co, pocukrzy.
3ucferartig ob. j it cf e r d t) n 1 i cf) , cukroway, a, e.

äucTerbäcfer, m. (ber) cukiernik, g. a.

3ucfevbäderei, f. (bit) cukiernictwo. 2) cu-
kiernia.

3ucferbhn, f. (bie) cukrówka, 9Barfd).

3ucferbrannttoein, m. (ber) cukrowa wódka.
3ucferbrot, n. (ba6) ciasteczko cukrowe, con-

fekcik; cukierek, g. —rku.

3ucferbüchfe, f. (bie) cukierniczka.
3ticfercanb, m. (ber) cukier lodowaty.

äJlcin 3ucferd)en, mein -Seuchen, mein Scmbdjen,

no moja jagodo, moja droga pereko, rybko,
gobku.

3ucfcrei bfen, PI. groch cukrowy.
3utferfa9, n. (bo6) baryka od ober do cukru.
3ucfergebfltfene, n. f. 3ucfeiroeif.

äucTergufj, m. (ber) polewa cukrowa, lukr.

3urferhonig, m. (ber) ziarnisty, krupiasty miód,
ii o 8 8.

3utferl)ut, m. (ber) gowa cukru, Techn.
3utferlg, adj. cukrowany, a, e.

3utferinfel, f. (bie) kanarya ober kanar g. u, ober

kanaryjska wyspa.
3utferfanb, m. (ber) cukier lodowaty, Tchn.
3ucfrrfifte, f. (bie) skrzynia od cukru, — na

cukier.

3ucferforn, n.[ba6] cukrowe ziarnko, proszek cu-
krowy, SBarfrh.

3ucfennunb, m. (ber) cukrowe useczka, L.; cf.

cukrowa buzia, SBarfd).

3tio!ern, v. a. cukrowa. 2) adj. cukrowy.
3utferpapier, n. (baö) papier cukrowy.
3ucferi3läbd)en, n. (baö) cukierek, g. rka; kon-

fekcik, placuszek cukrowy.
3utferbuppe, t. [bie] figurka z cukru.

SHein 3ucferbüppd)en mój ty karmelku, sodki
anioek!

3ucTerrof)V, n [bas] trzcina cukrowa.
3uderfaft, m. (ber) cukier pity, sok cukrowy.
3ucferfd)ote, f. (bie) groch cukrowy (w strczkach).
3utferfieben, n. ibaS) warzenie cukru, B.

3ucfei]"ieber, m. (ber) cukiernik, cukierniarz, fa-
brykant cukru.

3ucTerfieberei, f. (bie) cukiernia, rafinerya, fa-
bryka cukru.

3uc!erfüfj, adj. cukrowny, a, e, j. 83. namowy
cukrowne, L.

3ucferroerf, n. (baó) cukierki, g. —ów; cukry.
Sutferrourjel, f. (bie) (Sat. sium sisarum) Coin,

nad) KI. marek cukrowy korze, kuczmerka, L.
Sutferjange, f. (bie) cki do cukru, B.j szczyp-

czyki do cukru.
3ud, eiroiebacf, m. (ber) polewany sucharek, 9Brfd). ;

cf. biszkokt, g. u.

3ud'ung, f. (bie) drganie, konwulsyaj spazmy, PI

3ubunmen, v. a. zatamowa.
3ubcd, n. (bag) pierzyna auch ein Unterbett für jroei

Sßerfonen, becik auf eine ober jroei «ßerfonen, ftatt

einer Decfe, (kodra).
3ubedTeri, v. a. przykry, okry, nakry, zakry,
pokry. Die 6rbe bat ihn jugebeeft okrya go
ziemia.

3ubem, adv. nadto, do tego, przy tern.

3ubenfen, einem etroaö — , v. irr. a. m. i)., Imperf.

id) — , er bachte jju, Conj. bafj id) —, er jubad)tc,

Imper. benfe ju, Part. Prt. jugebacht, przeznaczy
co dla kogo, obmyli; jugebacbt, Part. obmy-
lony, przeznaczony.

3tlbonnern, v. n. ni. h., einem —
,
grzmicym go-

sem wrzasn, odezwa si do kogo.
3ubrangen, fid) — , v. r., jübringen, wrubowa

si, pcha si natrtnie, wtoczy si, wcibi
si, wrazi si, przymówi si, Aut.

3ubrcben, v. a. zakrci.
3 u bring en f. jubrängeh, fid).

3ubringlid), adj. natrtny, naprzykrzony. Sin
3ubringlid)er äRenfd) natrt.

3uDringlid)feit, f. (bie)
" natrtno, natrctwo,

naprzykrzanie si.
(£j. wkradli si do miast pomau — przekup-

stwem, obrotem, cierpliwoci, bezczelnym na
koniec naprzykrzeniem, Krs. pp. 436.

3ubiücfen, v. a. przycisn, zamkn.
ein 2(uge jubrücTen bei etroaö przez szpary no

co patrze.

3 u eignen, v. a. przyswoi, *przysobi$ cf. za-
swoi, zaswaja, L.; przywaszczy.

2) — ,
przypisywa, dedykowa (einem eine

Schrift jueignen).

3ueignung, f. (bie) przywaszczenie, przypisanie.

3ueignung6fd)rift, f. (bie) pismo dedikacyjnej
dedykacya; przypis.

3ueilen, v. n. m. f., auf einen — , pieszy si do
czego, dy, przyskoczy, przylecie.

3uerfannt przysdzony.
3uerfennen, v. irr. a., Imperf. ich —, er erfannte

jti, Conj. bafj id) — , er jucrrennete, Part. Prt. ju*

ertannt, przyzna, przysdzi.
3 u errenn u ng, f. (bie) przysdzenie.
3uerft, adv. wprzód, najprzód ober naprzód, noj-
pierwj.

3ufabren, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) fahre, bu ffihrft,

er fährt ju, Imperf. id) —, er fuhr — , Conj. bajj
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id) — , er —führe, Imper. fahre — , Part. Prt. —ge<

fahren, =; anfange» ju fahren, zacz jecha.
gahre jU pojedaj.
2) — =: hurtig fahren, postraszy konie, pop-

dzi konie, szybko jecha.
3) — = auf etroaS fahren, eig. fleh bemfelben im

gahren nähern, unb uneig. fid) mit Ungeflüm nähern,

— roomach greifen, w prost jecha, najeda na

co; wyjecha na kogo z czem, rzuci si na

co, skoczy, puci si na co, porwa si na

co, wyrwa sie z czm, chwyta si czego,

rwa si do czego, apn, capn.
4) —, v. a. dowozi, przywozi dokd, do-

starcza przywoc.
3uf air. m. (ber) PI. 3ufälle, traf, g. u, trafunek,

g. nku, przypadek, przygoda, hazard, 3. S3.

— urodzenia, Krsk.; cf. przypado. G$. nie-

raz wszystkie przypadoci (im Äeichhuflen) po-
gorszaja si, DD. Sbrichro. By nie przygody,
byby wiat jako gody, dm. ^)anbb.

SBlinber — lepy traf, cf. lepota przypadku,
Trb. 77.

3ufallen, v. irr. n m. f., Praes. id) falle, bti fällft,

er fällt ju, Imperf. id) — , er pel —, Conj. bafj ich

— , er —fiele, Imper. falle — , Part. Prt. —gefallen,

= nieberfallen unb berfchliefjen, zapa, zapada,
zamyka si.

2) —, bon ungefähr ju Sbeil roerben, przypada
na kogo, dosta si komu.

Gj. G8 ift bein deichen mef)r Sßermögen jugefallen

Bogatemu przybyo wicej majtnoci, Gin. jQbb. ;

aud) na bogatego wicej spado ni na ubo-
giego. Die Slugen peen ihm bor Schlaf ju sen go
zmorzyj cf. oczy mu szy w kup, Gm. <£)llbb.

©brichro. oczy w gromadk, a dupa w gadk.
Da8 llleg roirb eud) anfallen to wszystko bdzie
wam przydano; cf. to wszystko wam si do-

stanie, — na was spadnie ob. wam przypadnie.

Ginem jufallen, b. i. Pd) anfchliefjen, przywiza
si do kogo, przystawa do kogo. Die Shür

fällt JU zapadaj drzwii cf. zamykaj si Ober

zatrzasn si drzwi same.

3ufällig, adj. przypadkowy, trafunkowy, przy-
godny; äufälliger SBeife przypadkiem, trafunkiem,

przypadkowo.

3 u

f
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9 f C i t, f. Ibic) przypadek, trafunek* cf.

traf, g. u, przypadkowo, przypado.
3ufertigen, v. a. posa, przesa, wrczy ko-
mu co.

3ufled)ten, v. irr. a., Praes. id) flechte 5U, Imperf.

ich — , er flodjt —, Conj. bafj id) —, er —flöchte,

Imper. flechte — , Part. Praet. —gepochten, ople,
zaple.

3 uf tief en, v. a. zaata.
Aufliegen, v. irr. n. m. f.,

Imperr. ich — , er flog

ju, Conj. bafj id)—, er -flöge, Part. Prt. —geflo=

gen, dolecie, przylecie, lecie ku —

.

3ufliefjen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich — , er flofj

ju, Conj. bafj id) — , er -flóffe, Part. Prt. —ge=

flofjen, pyn ku — ,
przypyn, spywa do

kogo, — na kogo; cf B. przychodzi, zbiera
si. Gg. Ginem eine SBohlthat — laffen dobrodziej-

stwo jakie na kogo spuszcza ob. komu okaza,
cf. zla na kogo.

3uflofjen, v. a. przypawi; spawia (dokd).
3uftud)t, f. (bie) ucieczka, schronienie, przytu-
ek, g. ku. Gf. O ty pod którego berem szu-
kam schronienia, Godebski. ©eine — jU ©ott
nehmen ucieka si do Boga.

3uflud)t8ort, m. (ber) miejsce schronienia, — u-
cieczki.

3uflug, m. (ber) przjlot, g. u.

3uflu|, m. (ber) przypyw, napyw, g. u, 3. 83.

wielki napyw cudzoziemców na koronacy,
Ca)5 cf. R<S. w nadejciu w wielkij liczbie

do Polski towarów; cf. przypywy krwi do
czci rodnych, DD.» spyw, napyw, j. S3.

towarów, (a)} cf. przypyw (cieków ©afte);

DD.
3uflüpern, v. a., einem—, szepn do kogo, pod-
szepn komu co.

3ufolge, Präp. c. gen. wedug, podug, stosownie
do czego, z woli czyjej.

3ufragen f. anfragen, dopytywa si.
Aufrieben, adj. spokojny, kontent; kontentujcy

si, zadowolniony; G£. Ewanielija na niedziel
Septuagesiina wystawia nam kontentujcych si
i niekontentujcych si; przestajcy na czem,
zaspokojony. Aufrieben fein przestawa na czem,
kontentowa si.

Seh bin e8 jufrieben zgoda na to, ja na to

przystaje, jestem kontent, — *dowolny (heifjt

jerjt roilffurlid); bie ruff. S3ebeutung be8 9Bort8 ift

auf zadowolniony übergegangen, Wm.).
— laffen da pokój komu.
— ftetlen zaspokoi kogo, zadowolni, Nmc.
Sich — geben uspokoi si.

3ufriebenfjeir, f. (bie) spokojno, dobta wola,

L.; zadowolnienie, (a) cf. utulenie, wypogodze-
nie, satysfakeya, wesooci skromno.

Gj. przez lat cztery z powag, godnoci,
powszechnem zadowolnieniem wypenia ten

urzd, (a).

©brichfD. chleb z sol, byle z dobr wol, L.
;

e8 faun aud) heifjen: roenn man etroaS aus gutem

^»erjen befommt.

3ufrieren, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er fror

ju, Conj. bafj id) — , er —fröre, Part. Prt. — gefro*

ren, zamarzn, zamarza (freq.).

3ufiigen, v. a. nabawi kogo czego, wyrzdzi
komu co, narobi komu czego.

3ufuhre, f. [biej przywóz, przywoenie, zwoe-
nie, ywnoci; Gj. przywóz Angielskiej psze-

nicy by niewielki, Ca); cf. dowóz, g. u, 3. S3.

ywnoci, (a); dostarczanie, 3. S3- potrzeb wo-
jennych, (a). G8 ip tein — niemasz dowozu.

3ufuhren, v. a. dowozi, dowie, dostawia»
przyprowadzi komu kogo; zdarzy. Gr. Zda-
rzyo mu szczcie tego czowieka, Krs.

2) — , zaprowadzi, doprowadzi do czego.

Gt. <§>ol3 3Ufuhren drzewo dowozi.
3ufiillen, v. a., rjingufullen, einen flüffigen Äörber hin»

3ugiefjen, dopeni, dopenia, dolewa.
2)—, burch§lu6füUen berfchliefjen, burch Ausfüllung

ebenen, zawali, zasypa, zrówna.
3lig, m. (ber) cignienie, cig; przecig; pocig,

pocignienie; cf. pochód, g. u. Der — be8 93olf8,

3. S3, beim Slufflanbe — pochód ten ludu odby
si dosy spokojnie, (a). Gj. Die SSölfer brachten

auf ihrem 3uge — ludy nieli ze swym pochodem
owiat lub ciemno, Majewski;

cf. pd; Gj. gdy kolumna powietrza si roz-
grzeje, tedy powstaje pd warst dolnych do
góry, Skrodzki; cf. zapdi cf. B. raz, cios,

zamach i cf. kres, gwint.
Die 3uglllft przecig, przedmuch, powiew po-

wietrza na przestrza, DD.; cug wiatru, L. Gr.
zapisuje uwagi nad rónemi pdami powietrza,
(a). Suftsüge, Suftprömiing, cf. droga, processya,
cug; (gelbjug) wyprawa; dukt, kres, *krta; rys,
linija, in einem ge3ogenen glintenlaufe heifjt bie SSer«

tiefung: ber 3ug gwint.
©epd)t83Üge rysy twarzy, (a); wyrazy twarzy,

aud) rysy twarzy, Nieme. Ginige fleine 3«ge ~
poema które' dzi ogaszamy zawiera kilka
drobnych rysów tego ogromnego obrazu. Gj.
chwali przyjemne rysy twarzy Leridana, (a).

Der— beim gifchfange toni, L., zarzucenie sieci.

Der 9tamen§3ug cyfra liter, Grodzie.
3n einem 3u9 e trinfen cigiem, duszkiem pi.

Der 3"9 im Printen cig, cignienie, yk. Gin
— mit ber geber pocig pióra.

Der S3ahn3ug (auf ber Gifenbahn) pocig, 3. S3.

osobowy, towarowy, SBarfd).



Sugabe _ 3u0c^cn. 950 3uöc^ötcn — SugeftelKn.

Der 3U9 ber SSSgel lot ptaków, ci.7g ptaków,
Sßarfd)., stado ptaków, Krsk. Der — im Scbach»

fbiele jazda, cig. Der — ber Slrmee cignienie
ober cig wojsko. 3n einem 3u9 e > m e *n6 fort

cigiem ober cigle, wci, L.; cf. duszkiem.
Die legten 3üge eineö Sterbenben ostatnie kon-

wulsyje, konanie, zgon, schyek ycia? cf. ju
mu dusza na ramieniu siedzi. Starte 3 u\l c Ober

Sd)ilberungen rysy, zarysy, (a). Gj. baö ift ein

fcf)led)ter 3"fl ze lichych jest. przymiotów.
9)tit einem 3"ge tcf. Strich) — jednym zary-

sem od niechcenia mieszno maluje, Bro-
dziski. Gj. przez mskie i dobitne rysy,

któreml cnot maluje, przez tkliwe rysy, któ-
remi wyobraa narodow lub osobist wdzi-
czno, S. P.

3n ben leiten 3ügen liegen w ostatnich konwul-
syjach lee, kona, by na skonaniu. G$. cier-

pisz, pijaswto e w ostatnim zgonie, Kr 8.

(Sin 3ug Werbe, f. ©efpann, sprzeaj, B.; cf.

Ross. cug; cf. cug koni, cigowe konie, (a),

Gin — Dd)fen jarzmo wotów; cf. porzdek, 3. S3.

wojskowy, P. K. 304; szereg eig. SReif>e unb

©lieb, cf. processya.

3ugabe, f. (bie) przydatek, g. tku, dodatek, g. tku,

czub u miary, przykadka misa; cf. beffer do-
kadki. Gr. dokadki poledniejszego misa
do sztuk celniejszych — zastrzega si abywu-
miarkowanej byy proporcyi, (a).

3ugaffen, v. n. m h. przyglda si po gapio-
watemu.

3ugang, m. (ber) dojcie, przystp, wstp, g. u,

droga, wchód.
3ug5nglid), adj. przystpn3', dostpny? drony,
*droysty, L.

3ugarbcit, f. (bie) bei ben SBebern, cigniona ro-
bota, Tchn.

3ngbanb, n. (ba6) klamra, ankra; cf.? kluczka
ankrowa, Jakubowski.

3ugbaum, m. (ber) óraw' u zwodniego mostu,
kobylica, eig. ein ©eliuber roie hier auf bem SBalle.

3ugbrücfe, f. (bie) most zwodzony, *wzwód, beffer

zwód, K- «i of. most do podnoszenia.

3ugbroffcl, f. [bie] drozd wdrowiec, L.

3üge, f. (bie) im 9cieberfäd)fl|'d)en: bieSBihe, powoka,
poszewka, f. 3' ecb e-

3ugeben, v. irr. a. m. h., Praes. id) gebe, bu gicbft,

er giebt 311, Imperf id) — , er gob ju, Conj. bag

id) — , er jugäbe, Im per. gieb ju, Part. Prt. jugc*

geben, = bei bem SSerfaufe einer Sache nod) etmaö

freiroillig mitgeben, im Äartenfpiele = bebienen, do-

dawa, przydawa, przyoy.
2) — , bie SBahrheit einer Sad)e einräumen, einge=

fcl)en, ustpi, uzna, przyzna, przysta na co,

da, przyzwoli; zgodzi si na co. Gr. a zga-

dzajc si na to, i — , Kr 8. pp. 402.

3) — = eine ^»anblung ociftattcn, feinen Sßillcn

baju geben, dopuci, zezwoli na co, przysta
na co.

3m Äarteiifbtelc jugeben doda, SBnrfch. Gtraae

auf ben ftauf jugeben dooy ober przyoy ku-
pujc, .ftleill — spuci na kwint.

3ugebad)t obmylony, przeznaczony,
f. subenfen.

3ltgegen obecny, przytomny. — fein by przy czem.
3ugcr)en, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er ging

3U, Conj. baft id) -, er juginge. Part. Praet. juge»

gangen, — im ©eben eilen, popiesza, ywo da-

lej ruszy.
2) — = fici) berfd)licfjen, jumaeben laffen, da si

zamyka ; cf. zachodzi. Sbiljig jUgchetl ko-
czy si spiczasto Die $f)ür geht nicht 51t drzwi
sie nie zamykaj, aud) nie zachodz.

3) - = grfdjch'cn, erfolgen, bod) nur in JHücTficht

ber 9lrt unb Sßeife, tinperfönlid), dzia si, stawa
si, i. $Bie gcl)t bat 311? jake si to dzieje

ober idzie? Ge- geht roimberlich 31J dziwnie si
dzieje, auch idzie. Sßic foli ba8 angeben ? jako

to by moe? So gebt eg ju in ber SBelt tak si
dzieje na wiecie auch idzie.

Sprid)n). Tak to idzie na wiecie, e bogaty
ubogiego gniecie. Da8 geht nicht mit rechten Din=
gen 3", b. I). nicht auf eine natürlid)e, leicht begreif»
lid)e Slrt, to si nie dzieje naturalnym trybem,
to czary; cf. umie wicej ni chleb je'.
®ef)t e6 redjt 3U? dobrze si wszystko dzieje?
Gö müßte mit bem Seufel_ sugehen, trenn |er fame
z djabtem by to i musiao, eby mia przyj.

3ugehör, n. (ba8) in einigen ©egenben, f. (bie) roaS
3u einem Dinge gehöret, ein Sheit bcffelben a!6 eines

©aii3en ift, als ein Gollectibum, im Oberbeutfchen unb
anöern SWunbarteti: 3»bel)ör, 3"behörung 2c. przy-
naleyto, Gm. «gjanbb.; dostateczno, naley-
to, przyleglo, porzdki, potrzeby, PI. Die
Srauerei mit allem 3ugehöre, baju gehörigen ®erätf>-

fchaften, browar z wszystkiemi porzdkami, na-
leytociami.

3ugehören, v. n. m. h. = burd) ba8 Stecht bee Gigcn*
thumS ober ©enuffeS mit 3emanbem berbtinben fein,

ta benn 3ugcl)ören beftimmter unb nachbrücriid)er

al8 gehören, unb ber ©ebentung nach enger ift, a(8

gehören mit 31t, nalee do kogo, przynalee
komu, czyim by.

Gj. ba6 gehört mir 3tt, ift mein Gigenthum, to
mnie przynaley, to jest moje. Der SDcenfd)
gehört mir 3U, ift in meinem Dienfte, ten czo-
wiek mnie przynaley, to mój czek, jest w
subie mojej, aber gehört 311 mir, er ift bon
meiner ©efellfdjaft , au8 meinem ©efolge, naley do
nas, jest z naszej kompanii.
2)—, gebühren, Semanbeö Pflicht fein, nalee

si, przystoje, powinnoci czyja by, üßreb.

Sal. 12, 13, fürchte ©ott unb halte feine" ©ebote, benn
ba8 gel) ort allen äJtenfdjen 311 Boga si bój a
przykaza jego przestrzegaj, bo na tern czo-
wiekowi wszystko naley» cf. Ipöitlid) bo to jest
obowizkiem kadego czowieka.

3ugel)0rig, przynaleny, nalecy, powinowaty.
3Ügel, m. (ber) cugiel, uzda, hamulec, lejczyk.

Gj. Die 3u 9el fchiefjen laffen puci cugle? cf. po-
puci uzd. Die — anjieOen cugle wstrzyma,
powcign, cuglów ukróci, L.

3ügello8, wyuzdany; cf. rozpustny, rozpasany,
niesforny; Gr. przykad innych poddanych
niesfornych, Krsk.; cf. rozwiozy, wykie-
znany; 3. 33. wykieznanej imaginacyi niepo-
rzdne wybryki mieni by gieniuszem, Dant.

3 »fi e U of ig feit, f. (bie) rozpusta, rozwiozo,
3. S3. — ber geber piórowa rozpusta, Dant.; cf.

OD. mowy niemajce hamulca. Die 3ugel=>

Jofigfeit ber Scibenfdiaften wybujao namitnoci.
3iigeln, v. a. cuglowa, L.; chezna, beffer kie-
zna, 3. 93. wdzida któremi ebezna beff. kie-
zna rozum popdliwo chuci, Kraj.

Jugelobcn, v. a. lubowa komu co.

3ugemeffen odmierzony.
3ugcmüfe, n. (bab) warzywo, jarzyna, *legu-
miny, PI., cf. Daniel 1, 12.

3 n genami, jugenannt, nazwany.
3ngeorbnc przydany, a, e.

3ugerid)tct przyrzdzony, przysposobiony. Hebel— le traktowany.

3 u geritten ujedany.
3ugefd)nitlen pizykrojony, f. sufchneiben.

3ti gefchlueigen nierzekc, niemówic, a dopiero.
3ugcfellcn, v. a. przyczy, dodawa, towarzy-
szy, przyda.

Sid) — przytowarzyszy si do kogo brattd)t

fd)on Hej, ber óltefte D"id)tcr ber *}Jolcn.

3ugcfcllung, l', (bie) przyczenie.
3ngefbii}t zakoczony, koczaty.
3uflcftdnbni{j, n. (baö) przyznanie, przyzwolenie.

Gr. bom S3eroeifc bureb 3"geftmibni9 o dowodzie
przez przyznanie, ®D.

3ugcftchen, v. irr. a., Imperf. id) - , er gefanbgu,
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.

Conj. bafj id) — . er jugefanbe, Part. Prt. augeftan»

ben, f.
jugebcn, przyzna, niezaprzecza.

2) —,
pozwoli ober zezwoli na co; cf. po-

stpi, 3. S3, trybut, P.K. 293. 9ttd)t augeftehen

odmówi komu co, zaprzecza.
3ugefanben przyznany. — bafj — przypuci-
wszy e —

.

3ugefobft zatkany.
3ugetf)an przychylny, yczliwy; — fein sprzy-

ja komu.
3Ügetf) eilt przydzielony, ®0.
3ugfifd), m. (ber) wdrowna ryba, ryba przecho-

dzca z jednej wody do drugiej.

3uggarn, n. (ba6) niewód, g. u, matnia; cf. wok,
powok, eig. äöurfgarn.

3uggraben, m. (ber) rów dla cieku wody, ka-
na odwód ny.

66 ift 3iigicht (powietrze) cignie ob. cug jest,

L., beffer cignie allein ofjne powietrze.

3ttgiefjen, v. irr. a. m. h, Imperf. id) — , er gofj

ju, Conj. bafj id) —, er 3iig6ffe, Part. Praet. juge=

goffen, = hinsugiefjen, barjtigiejjen, dola, dolewa,
przyla.

2) — = burd) ©iefjen eines gefdjmoljenen ÄorperS

perfcbliejjen, zala, zalewa.
3ugifr, f. f. 3«gobe.

3ugleid), adv. mit einem anbern SMnge au einer unb
ebenberfelben %tit, ellibtifch für ju gleicher %tit, ra-

zem, oraz, wraz, pospou, wespó, spoinie; za-
równo.

3ugleine, f. (bie) lina do cignienia, polka; cf.

obsztak.

3uglod), u. (b(l8) otwór dla powietrza, dziura dla

przecigu powietrza, okno od piwnicy, B.; SFtuff.

dusznik.

3ugluft, f. (bie) cug wiatru, cigncy wiatr, ci-
gnce powietrze ober cig wiatru, przedmuch,
g. u, cf. cug. @r. Niechaj si chory strzee
cigncego powietrza, L.; cf. B. wiatr przewie-
wajcy. (Sr. Owczarnia stoi na przedmuchu,
Tr bicki.

3ugnei3, n. f.
3"ggarn.

3ugod)fe, m. (ber) wól zaprzny, B.; — jarzmo-
wy, — podjarzemny, — roboczy.

3ugpferb, n. (beta) ko cugowy. 3ugpferbe cigo-
we konie, (a); cugowe konie, cug koni.

3tigt>fiafter, n. (bctS) plaster cigajcy.
_

3ugr ab, n. (ba8) cigado, koo do cignienia, L.

3ugreifen, v. irr. n. m. b., Imperf. id) — , er griff

ju, Conj. ba|j id) —, er augriffe, Part. Prt. pge*
griffen, chwyci za co, chwyta, bra, apa,
porwa za co. gr. 9carh ber «Schüffei augreifen

porwa si — , rzuci si do misy, cf. przysu-n si do misy. SJJit ber ^>anb — cign
rk do czego.

3ugrunberid)tung, f. (bie) zniszczenie.

3ugfeil, n. (ba§) polka, lina do cignienia.

3ugftiefel, m. (ber) bót cugewy; cf. jelonkowy
bót, bieü. elastyczny — , bót z wakowanej
skóry, Karczewski.

3ugucfen, v. n. m. h. przyglda si.

3ugufjeifen, n. (baB) dolewina, L.

3ugbieh, n. (baS) bydo cigowe, robocze, — za-
przne; pune bydlta, Krs. Sat. X.; cf. po-
cigi, PI , Maciejowski in ber Anabasis vnoCvyicc)

cf. SRuff. podjarzemne.
3ugbogel, m. (ber) ptak przelotny, (a) Jarocki;
czasowy ptak, L., cf. ptak wdrowny; cf. B.
ptak przelatujcy; cf. ptastwo przelotne (a) bie

3ugb6gel (collect.).

3ugroeife cugami, kluczem, L.
3ugroinb, m. [ber] cug wiatru, cf. cig wiatru ob.
przecig wiatru.

3ugroinbe, f. (bie) winda cugowa.
3ul)(iben, v. irr. a. m. b., Praes. ich babe, bu haft,

er bat au, Imperf. id) — , er r)atte ju, Conj. bafj

ich —, er auhótte, Imperat. babe ju, Part. Praet.

augehabt, nur im Infin. al§ eine 3ugabe Befommen,
mie przydatek, w dodatkn nadto co mie.

2) — , jugemacbt Ijaben, mie zamknity, mie
pod kluczem, zamkn.

3uhafen, juhafeln, y. a. zapi na haczyk ober

oud) na haftk, zapina na haftki ober haczyki.

3ubalten, v. irr. a., Praes. ich halte, bu hiltft, er

hält au, Imperf. ich —, er hielt au, Conj. bafj ich—,
er aufweite, Imper. halte au. Part. Praet. augehalten,

= berfchliefjen, aumacben, bermittelft ber «gianb be=

bedfen ober Derfdjliegen, berfchloffen halten, rk
zamkn, zatuli, zatyka, zawiera, zamru-
y, cisn.

2) — , v. n. m. h. = mit Semanben — , einen

bertrauten, befonberS unerlaubten Umgang mit ihm

haben, przestawa z kim; y z sob poufale,

wodzi si z sob; obcowa cielenie, mie
zwyczaj z któr.

25ie ^»anb aufjalten rk cisn.'
3 U halt en, n. (ba§) zakrycie, zamknicie, zatu-

lenie. #
3uhaltung, f. (bie) u francuskich i angielskich

zamków hak w ryglu lub zaporze, aby si
cofn niemóg.

3llbüngen, v. a. zawiesi, zasoni czem.

3ubarfchen, v. n. m. f. zablini si, zagoi si
(o raniej.

3u()auen, v. irr. a., Praes. id) haue 3U, Imperf. id)

— , er hieb au, Conj. bafj ich — , er aufziehe, Imper.

baue au, Part. Prt. augefyauen, =_ anfangen roaefer

au hauen, zacz bi, uderzy, ci, bi co y-
wo, niemiosiernie.'

<£>au au bij, wal.

2) — , v. a. = auredjt bauen, burd) «giauen au

bem beftimmten ©ebrauch borbereiten, obciesywa,
przyciesa, przyciosa, ociosa, oberzn, przy-
sposobi co do czego ciosaniem.

3uheilen, v. a. m. b. unb n. m. f.,
zagoi, za-

goi si.

3 ul) or eh en, v. n. m. h. podsuchywa.
3uboren, v. n. m. h. przysuchywa si, sucha

czego. (gg. merf unb hor au pilnuj a suchaj.
^)6ret mir ju suchajcie mi.

3 u I) ör er, m. (ber) suchacz, g. a.

3ujagen, v. n. m. f., mocno pdzi. 2) v. a. p-
dzi ku — ; napdza.

3ujaud)aen, v. a. unb n. *przychutniwa komu,
okazywa rado ku komu, przyj kogo z
okrzykami radonemi, czy okrzyki radosne,
*pochutniwajc si odzywa. @£. ginem 83eifatt

— przyklaskiwa komu ober poklaskiwa, 2B3.,

ukontentowanie swe ob. poklask przez okrzy-
ki radosne komu okazywa, aplaudowa.

3ufaufen, v. a. dokupi.
3ufef)ren, v. a. obróci, zwróci ku czemu.?

3 u teilen, v. a. zaklini, zabi klinem, beffer za-
klinowa, SB3.

3tlfettelrr, v. a. zaacuszkowa, zahaczy, za-
pi na acuszek, na acuszek zamkn.

3utitten, v. a. zakitowa.
3uflammern, v. a. zaklarorowa.
3uflatfchen, v. a. unb n. m. h., SSeifall auflatfchen,

przysklaskiwa komu, wyrazi zadowolnienie
swoje oklaskami; cf. aplaudowa.

3ufleben, v. a. zalepi, zaklei.
3ufleiftern, v. a. zaklajstrowa, klajstrem za-

lepi.
3uflinten, v. a. zamkn na klamk, spuci
klamk.

3ufnobfen, v. a. zapi (na guziki).

3ufnubfen, v. a. zawiza na wze, zadzierz-
gn.

3ufommen, v. irr. n. m. f., Praes. id) fomme, bu

fommft, er fommt au, Imperf. id) — , er au, Conj.

bafj ich — , er aufame, Imper. fomme au, Part. Prt.

augefommen, przyj, doj, dosta si do czego,

dosta si komu, przypa na kogo. 6$. einem
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cthiaö äufommen laffeu udzieli, ustpi co komu.
3ufomme bein Dteid) przyjd królestwo twoje.

5Die fcachricht, tr>elct>e mir bon SBien augcfommen ift,

wiadomo która mi dosza z Wiednia ober

mi przysza —

.

2) — = Semonbee $flid)t tinb Scfugnif gemäfj

fein, przystoje, przynalee. Gr. eS fommt eud)

311 do was naley, (a).

THiö Fommt mir bon ©ott unb 9ted)föroegen ju to

mi si naley z Boskiego i ludzkiego prawa
Ober — — po Bogu i sprawiedliwoci.

3ufönnen f. ba3u ober hjnjti tonnen, zbliy sie do
czego, módz przystpi.

3ufo(r, f. (bie) ftatt ©emüfe, jarzyna; cf. bie 3"3

fbcifc, bao 3 ll brot, drugie danie, ostatnia potra-

wa, ober trzecia potrawa, in $olen.

3u fünft, f. (bie) przyszo, potomny czas. Sn
— na przyszo, na potem, na dal. Stuf bie —
behalten na dal zachowa.

Gr. Nie patrz si na dal takowe matki, które
rozumiej, i ple delikatna (feine «fjaut), g'°s
wdziczny, taniec, strój, wiadomo muzyki
najwikszym s Dam zaszczytem, Krs. PP.

3ufünft"ig, adj. przyszy, a, e. Gr. gin jufunftiflcS

©ericht przyszy sd. Gr. jufunftige 2Mnge errathen

przyszych rzeczy domyla si, zgadywa
przysze rzeczy. Die jufünftige ©cfunbheit zdro-
wie w przyszoci, Dz. z dr.

3 u lach ein, v. a. unb n. m. h. Ginem — umiecha
si do kogo, przyiniecha — .

3uläge, f. (bie) przydatek, g. tku, przykadanie,
przyoga, przyoenie, dokad, dokadka; po-

stpienie myta, — pensyi, culaga, *dokadzizna,
*dokadzianki, PI.

3ulangen, v. n. m. h. = nach eth>a§ langen ober

greifen, chwyta, bra, siga po co.

2) — , lang genug fein, etmaö 311 erreichen, fjgürf.

genug ju etmaö fein, siga, dosiga, dostawa,
wystarcza.

3) — , v. a., einem etroaö -, e8 ihm mit bevau6=

geftreeften .fpanb jureichen, poda, podawa.
3ulänglid), adj. dostateczny, wystarczajcy.
3ulänglichfeit, f. (bie) dostateczno, dostatek,

g. tku, cig. bau ^inreietjenbe, ber Ucbcrflufj.

3ulaffen, v. irr. a. m. h., Praes. id) laffe, bu läffeft,

er läfjt JU, Imperf. id) — , er liefj 311, Conj. bafj ich

— , er suliefje, Imperat. laffe 311, Part. Prt. 3tige=

laffen, = eö bevfchloffen laffen, zostawi zamkni-
tym, nie otwiera.

2) —
, fid) nahen laffen, ben 3"(1«»9 berftatten,

nicht hinbern, in ber Sanbroiithfchaft: fid) begatten

laffen, dopuci, przypuci, pozwoli, wpuci.
3uläffig, adj., fähig berftattet 3U roerben, dopu-

szczalny, pozwolony, dozwolony, dopuszczony,
godziwy; ct. B. suszny, (cig. billig), ©efeftlich

juläffige 3 e"gen prawowane wiadkt, 9t®. Gin

juläffiger !öeboumäd)tigtcr uwlaciwiony peno-
mocnik, ©D.

3ulciffigteit, f. (bie) dopuszczalno, godziwo;
cf. suszno, eig. bie Silligfeit. Gr. ©on ber 3"'

läffigfeit ber Stbbellation o dopuszczalnoci apeia-

cyi, ©D.; cf. prawno zaoonego aresztu, ©O.
3ulaffung, f. |bic| przypuszczenie, dopuszczenie,

dozwolenie, zezwolenie. <Die — ffloitcö dopusta

od Boga, dopuszczenie Boskie Ober przypu-
szczenie od Boga.

3 u la ft, f. (bie) sztuka do wina od pótora do pi-
ciu oksewtów trzymajca, Stfarfd).

3ulauf, m. fber] bie .ganblung bco 3ulmifcn6, unb
bie jufoufenbe, fid) eilfertig' berfamineinbe SJcenge

)!enfd)en, zbieganie si, kupienie si ludu, gar-

nienie die — , uczszczanie ludu, nacisk, natok,
Ium; cf. stek, g. u.

Gr,. Wielkie jarmarki byway od dawna ste-

kiem oszustów i zodziei, (n). Gj. mynarz
ledwo naciskowi wystarczy moe, Krsk. Gr

hat bielm — bywa u niego wielki nacisk lu-

dzi, wielki miewa zbieg ludu» cf. ein Sfläbchcn

ma wielu dziwicielów: cf. dziewczyna ma
wielki *prask; cf. B. mie wiele kupców, su-
chaczów, goci etc.

3u laufen, v. irr. n. m. f., Prs. id) laufe, bu läufft,

er läuft 3U, Imperf. id) — , er lief 3U, Conj. bafj

id) — , er 3Uliefe, Imper. laufe 311, Part. Prt. jugc=

laufen, przybiega, zbiega si, zacz biega,
puci si w bieg, bied, i prdko, lecie,
raptem biee, zaciec si.

G. Scöermann läuft 3U kady biey dziwowa
si; cf. ludzie zbiegaj si jak na dziwowisko.
2) by zakoczonym. Spiftig 3Ulaufen spiczasto

si koczy.
3ulegen, v. a. = burd) Segung eines anbern DingeS

beschließen, zaoy.
2) - = burdi Seifügung eines SheilS bon eben

ber Slrt bermehren, przyda, doda, przyoy,
przykada, przyczyni, przyczy, dooy.

Gj. Sage 3iilegen przyczyni do dni czyich co.

Ginem am ©ehalte dooy ober przyoy pen-
syi, powikszy komu pensy, postpi. Gj.

jednym obiecowa urzdy drugim odu popra-
wowa, P.K. 586; cf. popraw ceny, ©rief.

_
3) — , anfdjaffen, ftd) etroaö sulegen, przybra so-

bie, przysposobi; cf. przyszafowa sobie,

SBarfc).? cf. naby.
3ulcimen, v. a. zaklei, przyklei,
3ulernen, v. a. doucza si, douczy si.

3 U left t, adv. ostatni ra, na ostatku, na osta-

tek, na koniec; nareszcie; cf. polednie, po-

lednio, 9)catth. 22, 27, na ostatek po wszystkich
umara i ona niewiasta. Der — SJerfterbenbe po-

ledniej umierajcy.
3uli0beln, v. a. szeplenic powiedzie.
3um (311 bem) Prap. do, na etc. 3»>n Seifpiel na
przykad. — linglüdfe na nieszczcie.

3umad)cn, v. a. zamkn, zawrze. G. Gineu

©lief — list zapiecztowa. -Die Jhtir — drzwi
zamkn. <Den 9iocf — zapi sukni.

3umal, Conj. zwaszcza; — ba zwaszcza e;
cf. osobliwie, szczególnie.

3 urna tier n, v. a. zamurowa.
3umengen, sumifchen, v. a. domiesza, zamiesza
czm.

3umeffen, v. irr. a. m. f)., Prs. id) meffe, bu miffeft,

er mifjt 311, Imperf. id) — , er maß ga, Conj. bafj

id) — , er 3umäfje, Imperat. mijj 311, Part Prt. ju*

gemeffen, przymierzy, odmierzy. 2) przypisa,
przypisywa, przyczyta.

3 umn then, v. a. = erroag bon Semanben berlangen,

roao befchiberlid) unb 100311 man nid)t beibunben ift,

einem etloaö — , wymaga (czego po kim), da,
pretendowa, domaga; si, wyciga.

3 u m u t h u n g, f.(bie) wy maganie. domaganie si czego.

3u na eh ft, febr nal)e, im höd)ftcn ©rab nahe, unmittel-

bar in ber 9(ähe, najbliej, podle, tu, przy, —
zaraz; najprzód, «ajpierw, pierwotnie, cf. pier-

wiastkowo; cf. bezporedniczo, wprost.

3 una gel 11, v. a. zabi gwodmi, zagwodzi.
3 una i) en, v. a. zaszy.
3u nähme, f- (bie) przybywanie, przymnoenie,

przyrastanie, wzrost.
3unohme, 3 u n a nt e, m. (ber) nazwisko, przezwi-

sko; cf. L. *przemianek, 'przyzwisko, L. im (>r.

G. dziwne jej (gorzace) przemianki rozdaj,
Oiler Slut 1040; Gizel umar z przyzwiskiem
Dobrodzieja i opiekuna szkó, L

3iinbbar, adj. zapalny, 'zapalisty, zajmujcy si.

3 iin ben, v. n. m. f). = Seuer fangen unb in rnnb
gcratl)cn, zapali si.

3tinbcnb zapalajcy, ognia chwytajcy.
3unber, m. (ber) pruchno, ihuhka, agiew, fig.

zarzewie, podnieta do czego.

3nbci , m. (ber) zapalniczek, przepalniczek,

brantka , rurka blaszana albo trzcinowo; cf.

palnik, Hi uff.
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3unbeHüd)fe, f. Cbie) puszka do zapau ober

pruchna.

3ünbf)öljd)eri, n. (ba8) drewienko ober patyczek
do zapalania, zapaka.

3ünbfraut, n. (ba8) ©cfiiefjpulber, ober aud) eine au8

©djiefjbulber bereitete Sttaffe, geuerroerfe ober Zfytiit

eineö geuerroerfeS bamit anjuäünben, im gemeinen Se»

ben 3ünbj3Ulber, zapalny proch, Stuff.; podpa,
*zapa, eig. 3iinbtod): *cyntpulwer, podsypka.

3unblod), n. (ta&) zapa u strzelby, L., "cynt-

locb, g. n. 2) beim Äoblenbrenner: czelu, Tch.
3ünblunte, f. (bie) lont ober cyndlont, g. u.

3ünbpfanne, f. (bie) panewka u strzelby.

3utlbpUlber, n. (ba&) *cyndpulwer, cf. podsypka.

3ünbrohrchen, n. fbaö] zapalniczek.

3unbruthe, f. (bie) laska puszkarska z lontem;

cf. zapalnik.

3ünbfd)roamm, m. [ber] hubka, hupka.

3unbftange
;

f. (bte) ber 3ünbftocf, f.
Sünbrutlje, cf.

Boss. zaygalnik.

3 ü n b fi r i cf, m. (ber) lont albo knot puszkarski.

^ünbrourft, f. [bie| ein mit^tilber angefüllter

©cblauch, eine STcine bamit anjuäünben, kiszka za-

palna; woreczek dtugi z pótna na trzy cale

gruby prochem naoony, suy do zapalenia

min, Tr.
3unebmcn, v. irr. n. m. I)., Praes. icf) nefime, bu

nimmft, er nimmt ju, Imperf. id) — , er nahm —

,

Conj. baj) id) — / er —nähme, Imperat. nimm —

,

Part. Prt. -genommen, = bermebit roerben, wzra-
sta, przymnaa si, przybywa, przybiera,
uty, cf. bra ciao; cf. am Seibe — ty.

dr,. Der STtonb nimmt ju przybywa ksiyca.
Sprid)ü). nie atwo ten utyje, co z cudzej rki
yje.

Sin üffieiefieit pnefitnen wzrasta w mdroci,
nabiera rozumu; cf. postpowa w mdroci.
Sin Sahren — lat komu przybywa. Sei junefi=

menben 3obren w dalszym wieku, przy zblia-
jcej si staroci ober wieku. Die junebmenbe
Äranffieit wzmoona sabo bya tego milczenia
przyczyna, Nacz.
3m ©triefen junebmen przybiera, t. j. doda,

przybra oczka w robieniu poczoch. Die
Äranfheit nimmt ju wzmaga si ober sili si cho-
roba. Die Siebe nimmt 511 pomnaa si mio.
Die Äältc nimmt 511 zimna przybywa. Der SBinb

nimmt JU wiatru przybywa.
3unehmen, ri. (ba6) ronienie, wzrost, wzrasta-

nie, przybywanie. Da8 — be8 SRonbeS przyby-
wanie ksiyca. Da8 junefimenbe Siebt (in Cßreufjen

iiblid)) na nowiu, pierwsza kwadra, cf. $ßr.=$ßoln.

na modzi.
3uneigen, v. a. nachyli ku czemu.
3uneigung, f. (bie) skonno, przychylno.
3unft, f. (bie) eine Slnjafil ober SRenge (berbunbener)

Sftenfcben einer Slrt, ein ©ranb, feiten: 2) -, bie in

eine gefcbloffene ©efellfcfiaft bereinigten |)anbroerfer

einer Slrt, cech, bractwo, towarzystwo, konfra-
ternia, korporacya.

3unftgenoffe, m. (ber) cechownik, g. a; cf. ber

3nnftberroanbte, m. wspócechowy, wspóecznik
cechu.

3Ünftig, adj. do korporacyi ober cechu nalecy
ober sposobiacy sie, cechowy. (Sin junftigeS

•ftanbroerf rzemioso cechowe.
Sin künftiger SJteifter majster cechowy.

3unftmajjig, adj. cechowy, przyzwoity cechowi.
3unftmeifter, m. (ber) cechmistrz, g. a, majster
cechowy; 2) Rzymski Trybun

3unftberfaffung, f. (bie) urzdzenie cechów ober
cechowe.

3unftäroang, m. (ber) ulego cechowi; cf. po-
winno cechu, tuff.; obowizek cechowy,
przymus cechowy.

3unge, f. [bie] jzyk, g. a; cf. gem. bie Shierjunge
ozór, g. a; 2) f. (Srbjunge. Die 3"nge on ber

aBaagc jzyczek u wagi który w klubie stawa,

Tr.} cf. skazownik, Bystrz.
gin gelaufige 3"nge dobrze wyprawny jzyk,

P. Jan. ©biid)tt>. bardziej boli od jzyka, ni
od miecza; tnie jzykiem jak mieczem. Die

3unge tlebt am ©atiien jzyk przylna, przylgn
Ober przysech do podniebienia.

Sine falfche 3unge faszywy jzyk ober zdra-

dliwy — . Die — herauöftretfen wycign jzyk,
9B3., wywali ober wyszczerzy ober wywiesi
jzyk.

"

Die — jähinen okróci, powciga jzyka;
cf. pohamowa. g8 febroebt mir auf ber — mam
na jzyku, SBj., metli mi si na jzyku, cf.

ploto mi si w uciech, na jzyku mi wisi.

Dem Äinbe bie — lofen podci dziecku jzy-
czek.

3üngeld)en, n. (ba§) jzyczek, g. czka.

3ungeln, v. n. m. I)., bie 3un9C bin tmb t)tx rjerrjc=>

gen, mit ber 3u"ge fpielen, efiebem aud) fdjroaijen.

platlbern, jzykiem przewraca, tam i sam ru-

cha, jzykiem igra; dawniej znaczyo: beko-
ta, papla, baja, jzykiem mle, P. Jan.

3ungenbanb, n. (ba8) wizadeko jzykowe, DD.;
yka pod jzykiem; cf. wizado pod jzy-
kiem, DD.

3ungenbud)ftab, m. (ber) goska ober litera j-
zykowa.

3ungenbrefd)er, m. (ber) eine ^Benennung eines janf»

füd)tigen unb ranfebollen Slbbofaten, ein Rabulift,

ten co miele jzykiem, szczekacz, *rabulista,

*brzechajo, ten co trzyma jzyk od najcia ob.

co jzyk w pat daje ober *warcho.
3ungenbrefd)erei, f. (bie) gadanina szczekanie,

szermierstwo jzyczne, matactwo.
3ungenfertig majcy wprawny jzyk.
3ungenfertigfeit, f. (bie) wprawno jzyka.
3ungenformig, adj. jzykowaty, jzyczkowaty.
3ungenfifd), m. (ber) eine Slrt Stollen ob. Sßlatteifje,

nad) Jarocki genannt jzyk, ryba jzyczasta
morska (Sat. solea).

3ungenbeitfche, f. f. Sabfraut, fletternbeS.

3 1111 id) te w niwecz. — machen w niwecz obróci,
zniszczy, zniweczy, zepsowa. — roerben ob.

— fommen w niwecz si obróci.
3unicfen, v. a. unb n. skin na kogo, kiwn

ober kiwa komu. üöeifall juniefen kiwnieniem
gowy aplauz Ober ukontentowanie wyrazi.

3uorbnen, v. a. przyda komu, doda.
3uorbnung, f. (bie) przydanie, 3. S3. — assy-

stenta, ©O.
3ubacfen, v. a. przypakowa do czego, zapako-
wa razem; 2) v. n. m. fi.

porwa co, rzuci
si na co.

3llbeitfd)en, v. n. bi wicej, dalej, mocno, nie-
przestawa bi.

3ubfeifen, v. irr. n. m. fi., Imperf. id) — , er pfiff

jti, Conj. &aC id) _— , ei —pfiffe, Part.Praet. ju=

gepfiffen, przygwizdywa komu, gwizda ober

wista na kogo.
3ubfen, v. a., mit ben borbern gingern in furjen 2(b=

fätjen jiefyen, skuba, targa, szczypa, rwa,
dzierga, obrywa, szarpa, cign, obiera.
@r. jubfe bid) bei beiner SRafe we si sam za no-
sek, patrz na siebie samego; cf. gem. zap si
—, uchwy si sam za nos.

3ubflaftern, v. a. zabrukowa.
3upflocfen, v. a. zabi kokiem, klinem.

3 U pflügen, v. a. zaora, doora.
3upfropfen, v. a. zakorkowa, zabi — , zatka

korkiem.
3upffeibe, f. (bie) skubanka jedwabna.
3upid)en, v. a. osmoowa, smo co obla ober— zala.
3 u bazen, v. n. m. f., rzuci si na co, porwa
si do czego, apa, capa; wyrwa si z
czem.
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J up l innren , v. n. in. f. brae si do czego nie-
zgrabnie, bez rozsdku; apa, capn.

3uquellen, v. irr. n.'m.
f.,

Prs. ich quelle, bu quillft,

er quillt ju, Imperf. id) —, er quoll — , Conj. bag
id) — , er —quölle, Imper. quill — , Part. Prl. ju=

gequollen, przybywa, przysczy (o wodzie ze
róda pyncej); 2) przez napcznienie ci-
ga sie.

3ur, (ju ber) do (do tej).

3urathen, v. irr. a., Praes. id) ratfje, bu räthft, er

vätf) 5U, Imperf id) — , er rieth — , Conj. bag id)

— , er —tiefte, Imper. ratr>e — , Part. Prt. — ge=

rcithcu, doradza komu, radzi komu.
3uraunen, v. a. szepn do ucha.

3ured)iien, v. a. doliczy; einem etn). — rachowa
komu, przyczyta, przyznawa, przypisa,
przypisywa. ötechne mir ba6 nicht ju nieprzy-
pisuj mi tego, nieprzyczytaj — —

.

3ured)nung, f. (bie) przypisanie (komu czego),
przyczytanie.

3ured)nutigöfä()ig mogcy odpowiedzie za sie-

bie, zdolny do dziaa prawnych, któremu,
skóro si dopuci czego mona imputowa
win; stojcy o swój czyn.

3ured)nung6ful)igfeit, f. [bie] zdolno do pra-
wnego dziaania; zdolno zastpienia swoich
czynów wasn osob.

3u red)t, adv., gehörig jubereiet, in bie gehörige Sage

jubereitet, naleycie, przyzwoicie.
3urcd)tbringen, v. irr. a., imperf. id)—, er brachte

jured)t, Conj. bag id) --, er —brachte, Imperat.
bringe — , Part. Prt. —gebracht, naprawi, narz-
dzi, do szyku przyprowadzi.

3ured)tfinben, v irr. rec, Prs. ich fitibe mich au=

red)t, Imperf. id) fanb mid) — , er — fich jureebt,

Conj. bag ich mid) — , er fich jurechtfänbe, lmper.

finbe bid) precht, Part. Praet. [ich äurechtgefunben,

zaradzi sobie, umie si znale, zoryento-
wa si.

3ured)thelfen, v. irr. a., Praes. ich helfe, bu hilffr,

er hilft urecht, Imperf. id) — , er half — , Conj.

bajj id) — , er — r)ülfe, Imper. hilf — , Part. Prt.

— geholfen, dopomódz, podwign, naprowadza
kogo (ginem — ).

3urechtfommen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich — , er

fam jurecht, Conj. bajj ich — , er —fame, Part. Prt.

— gefommen, w por przyj. Gr. SJclt etttmß —
do szyku przyj, do adu, do skadu — , zgo-

dzi sie z kim, wskóra, sprosta. SBie fommt

er juredjt? jake on tam wychodzi; cf. jake
sobie postpuje? szykuje si?

3ured)tlegen, v. a. uoy, uszykowa.
3ured)tmad)en, v. a. narzdzi, naprawi, repa-

rowa. <Sid) — ubra si; gotowa si do

czego.

3ured)tfetoen, v. n. m. h. w porzdek ustawi,
uprztn, uporzdkowa? id. jUiechtftellen.

3ured)ttbcifen, v. irr. a, Imperf. id) —, er roicS

jurecht, Conj. bajj id) — , er — roiefe, Part. Praet.

— gemiefen, sprostowa kogo, nauczy kogo, re-

formowa, pokaza komu co lepiej. 2) zbur-

cze kogo.
Cj. äßenn e8 feinen giebt ber una jurechtroiefe kie-

dy niemasz ktoby nas naprostowa, Lachowski
tom. 1, ©. 1)22. Nie jest rzecz przystojna, aby
ucze, który jeszcze abecada nie umie mistrza

swego reformowa, hm lir.

3urcdjttt>eifung, f. [bie] nauka, informacya, spro-

stowanie, zburczenie.
3urebe, f. (bie) namowa; zachcenie.
3ureben, v. a. m. h. namawia, ochoty dodawa,
zachca, napomina.

3ureben, n. (baö) namowa, zachta.

3 ur eichen, v. a. podawa i

2) — , v. n. in. h., l)inlänglld) fein, starczy,
wystarcza.

3ur eiche nb dostateczny.

3ureitett, v. irr. n., Imperf. id)—, er litt ju, Conj.
bag ich — , er -ritte, Part. Prt. —geritten, zacz
jecha; prdko jecha, pdzie konno; dojeda,
zblia si konno ku komu.

Hcit ju pojedaj.
2) —, v. a., ein Sßferb —, abrichten, ujeda

konia, uczy konia.
3urennnen

f. jtilaufen.

3Ü rid), cine Stabt, Tygur, g. a ober u.

3urid)ten, v. a., äubereiten, przygotowa, przyspo-
sobi, sporzdzi.

2) — , befd)muh.en, posmoli, zbrudzi, powa-
la; berunftalten zepsu, pokazie, zeszpeci, o-
porzdzi, przystroi. Uebel jurid)ten le trakto-
wa; cf. pobi, pokaleczy kogo. (Sr. nieprzy-
jacielski okrt lak oporzdzi, (a).

Gin äRohl — nagoiowa uczt, peife — przy-
gotowa ober auch wydawa potrawy. Son bem
söcfeffenen itn Gbangelio fagt Dambrowski: kto
tego chudzin tak przystroi? Seite 1Ö0. SBie

haft bu bid) jugenchtet? jake si powala.
3uvid)tung, f. [bie] przygotowanie, przyrzdze-

nie etc.

3uriegeln, v. a. zaprze, zaryglowa, rygiel ober

zapor zasun, przyryglowa, SBarfd).

3urnen,
#
v. n. m. h., einem ober auf einen — gnie-

wa si na kogo.
3ürnen, n. (bao) gniewanie si.
3urollen, v. a. przytoczy, tacza ku —

.

2) — , v. n. m f. potoczy si ku.

3 uroflen, v. n. zardzewie.
3urücf, adv. nazad, na wstecz, w tyl, wzad, po-

zad za siebie, wspak, na powrót. — fein by
opónionym; Gj. Cywilizacya ich jest bardzo
opóniona, (a). 3 u™tf! cofnij si, ustp!

3uvücfbeben, v. n. wzdrygn si.
3urücfbegeben, fich, v. irr. rec, Praes. ich begebe

mid), bu begiebft bid), er begiebt jld) jiirucf, Imperf.

id) begab mid) — , er — fid) jurütf, Conj. bag id)

mid) — , er fid) —begäbe, Imperat. begieb bid) —

,

Part. Prt. —begeben, na powrót si uda, wró-
ci, powróci, z powrotem si uda.

3urüctb ehalten, v. irr. a., Prs". ich behalte, bu be»

hältft, er behält äurücf, Imperf. ich -/ er behielt —

,

Conj. bag ich — , er —behielte, Imper. behalte —

,

Part. Praet. —behalten, wstrzyma, zatrzyma u
siebie.

3urücFbehaltung, f. [bie] zatrzymanie. Gr. Za-
trzymanie w depozycie, 9t<3.

3urücfbefommen
)

v. irr. n. m. h., Imperf. ich—,
er befam jurücf, Conj. bajj ich — , er —befäme,

Part. Prt. —befommen, nazad odebra, dosta na
powrót. Gr. zaliczon kwot zotych 600 zwró-
con sobie odebra, 9tS.

3urücfberufen, v. irr. a. m. f)., Imperf. id) — , er

berief juriief, Conj. bag id) — , er —beriefe, Imper.

berufe -, Part. Prt. -berufen, odwoa (nazad).

3unicfbevufung, f. (bie) odwoanie.
3 ur tief be tu eg en, porusza wstecz.
3urücfbeiigen, v. irr. reg., auch jmücfbiegen, v.irr. a.,

Imperf. ich — , er bog juviicf, Conj. bag ich — , er

—böge, Part. Praet. —gebogen, odgi.
3urücfbleibcn, v. irr. n. m. f.,

Imperf ich — , er

blieb jutücf, Conj. bag ich -, er —bliebe, Part.

Praet. —geblieben, cf. ausbleiben, pozosta si (w
tyle). Sticht — naprzód nio nie da komu, ró-

wna si z kim.
Gr. wszetecznicom w sprawach swych na-

przód nic nie dali, J. Kchn. Gr. Zimorowicz
i Gawiski daleko s od Szymonowicza,
hmeb.

3 urücTb leiben, n. (ba8) pozostanie si.

3urücfbliden, v. a. obejrze sie, oglda si.

3 ui ü erbring en, v. irr. a., Imperf ich — , er brachte

jiirücf, Conj. bag ich — , er —brächte, Part. Prt.
— gebracht, nazad przynie, odnie; odprowo-
dzi, przywróci, powróci.
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3urüdfbcnfen, v. irr. a., Imperf. ich — , er backte

jurücf, Conj. bafj ich — , er —bäcbte, Part. Praet.

— gebacbt, przypomnie sobie ober przypomina
sobie, wspomina na przesze rzeczy, zasi-
gn myl, pamici.

3urücfbrdngert, v. a. odeprze ober odpycha
(nazad).

3urücfbrehen, v. a. odkrci.
3urücfbrücfen, v. a. wcisn na powrót.

3nrttcfeilen, v. n. nazad pieszy.
3ürücferhalten, v. irr. a., Praes. id) erhalte, bn er=

bältft, er erhält jurücf, Jmperf. id) — , er erhielt —

,

Conj. bafj id) — , er —erhielt, Imperat. erhalte —

,

Part. Praet. —erhalten, odebra, dosta —, na
powrót.

3urficf erjatten, v. a. zwróci, powróci komu co.

3urütferftattung, f. (bie) zwrot.

3urüctfahren, v. irr. n. m. f., Praes. id) fahre, bu

fäbrft, er fährt jurücf, Imperf. id) — , er fuhr —

,

Conj. bafj id) — , er —führe, Imperat. fahre —

,

Part. Prt. —gefahren, nazad jecha, — pojecha,

fig. wzdrygn si, cofn si (na jaki widok).

3urücffahrt, f. (bie) powrót. Sluf ber — z po-
wrotem jadc.

3urüdffallen, v. irr. n., Prs. id) falle, bu fäflft, er

fällt jurücf, Imperf. id) — , er fiel — , Conj. baft ich

—
z er —fiele Imper. falle — , Part. Prt. —gefallen,

pa nazad.

Sj. 3n eine Äranfheit jurücffatlen znowu w cho-
rob wpa; cf. SftüdtfaU.

3urücf fliegen, v. irr. n., Imperf. id) — , er flog ju=

rücf, Conj. bafj id) — , er —flöge, Part. Praet. ju=

rücfgeflogen, odlecie, lecie na powrót.

3urücf flieh en, v. irr. n., Imperf. id) — , er floh

jurücf, Conj, bafj id) — , er —flöhe, Part. Prt. ju=

rücfgefloben, nazad uciec.

3urütffliefjen, v. irr. n., Imperf. id) — , er flofj

jurücf, Conj. bafj ich — , er — flöffe, Part. Praet.
—

gefloffen, odpyn.
3urucfforbern, v. a. da czego na powrót, u-
pomina si o co, poszukiwa swego, B.

3urucfforberung, f. (bie) repetycya, Bohusz.;
cf. danie czego na powrót.

3urücffübren, v. n. m. h odprowadzi, na praw
drog znowu naprowadzi $ cf. rebuciren zredu-
kowa, sprowadzi do (np. pewnych regu).

3urücfga6e, f. (bie) oddanie (na powrót); zwrot,
j. 83. zwrot obligacyi, SHS.

3urticfgang, m. (ber) odejcie nazad, cofniecie si,
icie na powrót, powrót.

3 uru tfgeben, v. irr
;

a. m. b., Praes. ich gt&t. bu

giebft, er giebt jurücf, Imperf. ich — , er gab —

,

Conj. bafj ich — , er —gäbe, Imperat. jgieb —

,

Part. Praet. —gegeben, wróci, powróci, nazad
odda, odda na powrót.

3urücfgehen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich— , er ging

jurücf, Conj. bafj ich — , er —ginge, Part. Prt. ju<

rüdfgegangen, cofn si; nazad na powrót i,
wspak i, wraca si, cofa si, fig. nie-

doj, rozej si, spezn, wstecz i, wste-
czy si.

©r,. I>er Äauf geht jurno! kupno cofa sie, —
idzie wstecz, kupno si *wsteczyo. Die faeU
rath geht jurücf ta e ba, zalubienie ob. marya
cofn si, nieprzyszo do skutku.

3uTÜcfgeroinnen, v. irr. a., Imperf. id) — , er ge«
roann jurücf, Conj. bafj id) — , er —geroönne, Part.
Prt. —geroonnen, odegra, wygra na powrót.

3urücfgejogenbeir, f. (Bie) samotno, ustronie,
zacisza.

3urücfhaben, v. irr. n. m. h., Prs. id) habe, bu haft,

er hat jurücf, (odebraem) Imperf. id) —, er hatte—, Conj. bafj ich —, er —hätte, Imper. habe —

,

Part. Praet. —gehabt, nazad mie.
3urücfbalten, v. irr. a., Prs. ich ftalte, bu bältfr, er

hält jurücf, Imperf. ich — , er hielt — , Conj. bafj

icb —, er —hielte, imper. halte — , Part. Prt. jurücf»

gehalten, wstrzyma, zatrzyma, hamowa, po-
wciga, tai, ukrywa; odeprze; np. nie-

przyjaciela.

3urücfhaltenb, fig. skryty, kryjomy, tajny, se-

kretny.
3urücfbaltung, f. (bie) zatrzymanie, wstrzymanie,

cf. wstrzymanie si, hamowanie si, skryto.
3urücfbblen, v. a. nazad przynie; — przywie.
3urucfjagen, v. a. nazad odpdzi, — odegna.
3urücflaufen, v. a. odkupi (na powrót).

3urücffehr, f. (bie) powrót, g. u.

3urücf fehren, v. n. powróci.
3urücffommen, v. irr. n., Imperf. ich -, er fam

jurücf, Conj. bafj ich — , er —tame, Part. Praet.
—gefommen, powróci, nazad przyj, przyby
z powrotem.

2) -
. fig- podupa.

SSon feiner Slnfid)t — odstpi od jakiego zda-
nia, popraAvic swoje zdanie o czem.

2)er 3urucfgefommene przybyy z powrotem.

3 tirücf fünft, f. (bie) powrót, g. u, przyjcie nazad.

3urücflaffen
;

v. irr. a, Praes. id) laffe, bu läffeft,

er läfjet jurücf, Imperf. id)— , er liefj — , Conj. bafj

ich—, er — liefje, Imper. laffe — , Part. Prt. jurücf*

gelaffen, zostawi, nie bra z sob.—
laffen in — b. i. üorauäeilen w tyle zostawi

(w cywilizacyi, L. S. H.). Sj. Krasicki ksztacc
swój dowcip zostawi daleko swoich kolle-

gów, Dmoch.
3 urü cf l a uf en, v. irr. n., Praes. id) laufe, \>u läufft,

er läuft jurücf, Imperf. id) — , er lief — , Conj.

bafj ici) — , er —liefe, Imper. laufe_— , Part. Prt.

—gelaufen, nazad biee, cofn si.
3urücflegen, v. a. odoy na stron, odkada,

nazad pooy.
©elb — uciua grosza.

2) — , uj, ujecha. (St. eine Reife — odpra-

wi podró, odby drog, Aut. (Sr. nie wiele
na dzie uchodziem drogi. Die %t\t — prze-y czas jaki. äRäbcben bie baß 14te Sabr be*

reits jurücfgelcgt haben Panny 14 rok skoczony
majce, (a).

3urücflehnen, fid), oprze si tyem o co.

3urucflenten, v. a. zwróci w ty, skierowa na
powró.

3urttcfliefern, v. a. dostawi na powrót, pood-
dawa.

3urücfmarfcbiren, v. n. m. f. cofn si w marszu,
nazad maszerowa.

3urücf mögen, —muffen f. jurücfgeben mögen, müf*
fen, mie ch powróci; musie powróci.

3urücfnabme, f. (biet odebranie nazad, cofnicie.

3urücfnehmen, v. irr. a., Prs. id) nehme, bu nimmft,

er nimmt jurücf, Imperf. id) — , er nahm — , Conj.

bafj id) — , er —nähme, Imperat. nimm —, Part.

Prt. —genommen, odbiera co nazad, — na po-
wrót; cofn.

Sj. w testamencie to wszystko na powrót
odebra, (aj; wniosek ten cofnity zosta. Cof-
nli swe ofiary.

©ein SBort — cofn swe sowo, L. (Sr,.

Zmikczy si (ojciec) na me proby, cofnie

swe wyroki, Nieme.
3urücfpraüen, v. n. odskakiwa, odbija si, od-
skoczy; cf. odraza, L. §£ strzay za si
wracay wzad odtrcone, P. K. 318.

3urutf prallen, n. (ba§) odskoczenie.
3urücfred)nen, v. a. wstecz (po)liczy.
3urücfreife, f. [bie] powrót, g. u, podró z po-
wrotem, (a), auch 6j- zjazd tam i na powrót, SRS.

3urucfreifen, v. n. nazad jecha.
3urücfreiten, v. irr. n., Imperf. id) —, er ritt juä

rücf, Conj. bafj id) — , er —ritte, Pari. Prt. jurücf=

geritten, konno nazad wróci.
3urücfrollen, v. a. toczy nazad. 2) v, n. pota-
cza si nazad.

3urücfrücfen, v. n. m. f.
nazad posun si.
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3utücfrufen, v. irr. a., Imperf. id) — , re rief 311=

rftcf, Conj. bag id) — , er —riefe, Part. Prt. surüdT-

gerufen, odwoa.
Sr. Król odwoa swego Rezydenta. Gofre-

dowi Bóg przez sen odpowiedzia, aby wróco-
no Rynalda, PK. 304.

Sid) etmafi inö ©ebächtnig — ,
przywie sobie

na pami, przypomina sobie co. 3n9 Seben —
przywoa do ycia, ocuci.

3urücfrufung, f. (bie) odwoanie.
3"vftcf fchaffen, v. a. odstawi, odwie.
3" rücffdjalien, v. n. m. I)., odbija gos, rozle-
ga si.

3urürffd)aubern, v. n. wzdrygn si, (na co
bor etroaö).

3urücffchaiien, 5 u

r

Ü cf f e I) c u, obejrze sie za sie-
bie, oglda si na co.

3urü(rfdjeud)en, V. a. odstraszy, odposzy.
3iirücffd)icfen, surft cffeti ben, odesa nazad, —

na powrót.
3urücrfd)ieben, v. irr. a., Imperf. id) —, er fdjob

jurüdf, Conj. baf) id) — , er — fctjobe, Part. Praet.
— gefchoben, odsun.

3urfKffd)iefjen, v. irr. a. uni> n., Imperf. id) —

,

er fd)ofj 3urfitf, Conj. bag id) — , er — fchöffe, Part.
Prt. — gefchoffen, odstrzeli, odstrzeliwa.

3urücffd)iffen, v. n. in. f., nazad pyn okrtem.
Sr. wzad idzie okrt.

3urücffd)lagen
1
v. irr. a., Prs. id) fdjlage, bu fchlägft,

er fd)lägt jurfidf, Imperf. id) — , er fchlug — , Conj.
bag id) — , er — fcfjlüge', Imperai. fchjage priidf,

Part. Prt. —gefchlogen, odbi, odeprze, wstecz
odbi.
Den SJantel jurücffd)Iagen odwin paszcz;

odgi (konierz).
3urticffd)leid)en, v. irr. n. in. f., Imperf. id) — , er

fchlid) jtirütf, Part. Prt. jurucTgefchlidjeii, cichaczem
nazad si czogn.

3urftcffchleppen, v. a. wlec nazad.
3urudtfdjleubern, v. a. nazad cisn.
3urücffd)liegen, v. irr. n. in. r)., Imperf. id) — , er

fchlog juriicf, Conj. bag id) — , er — fchlöffe, Part.
Prt. —gcfd)loffen, wnioskowa odwrotnie, wstecz;
bom Sßcrfe auf ben Urheber — , z dziea wniosko-
wa o twórcy.

3uvü(ffdjrauben, v. a. odrubowa.
3urücffchrecfen, v. a. odstraszy, odposzy;

2) v. n. wzdrygn si na co (bor ctm.).

3urftcffchrciben, v. irr. a., Imperf. id) — , er fchrieb

juriicf, Conj bag id) — , er — fdjriebc, Part. Prt.

— gefchriebetl, odpisa, *respons da.
3urtltffd)reiteu, v. irr. n. ni. f., Imperf. id) — , er

fchritt äiirücf, Part. Pract. jurucTgefdjritlfn, wstecz,
i, cofa si.

3urftcffehen, v. irr. a., Praes. id) fel)e, bu fieljfr, cv

fieht jnrftcf, Imperf. id) — , er fah — , Conj. bag

id) — , er — fäl)e, Imperat. fiel) — , Part. Prt. 311=

rftcfgefehen, oglda si nazad, w ty.
Sr. Kknn ein SRenfch auf feine üebenöreife jurücf*

fleht kiedy czowiek odbyt drog ycia prze-
glda, Brodziski, Ober rzuci okiem na odby-
t drog.

3urftcf fchnrn, fid), v.r., tskni si za powrotem,
yczy sohle znowu czego.

3urftcffein, v. irr. n., Pre. id) bin, bu bift, er ift 311*

rficf. Part. Prs. — feienb, Imperf. id) — , er roar —

,

Conj. bag id) — , er — märe, Imper. fei — , Part.

Prt. — geroefen, wstecz by, w tyle by, — po-
zosta'-, polednim by, podlejszym, sabszym,
na niskim stopniu by, ma wieczk by,
niewyrówna komu; of. by opónionym. Sr..

Cywilizacya ich jest bardzo opóniona, (a).

2) für jurftcfgcrommen fein: er ift nod) nidjr 3111110*

jeszcze nie powróci.
3urücffenben, v. a. na powrót odesa, zwró-

ci, 9®.
3 urno*

I
en bung, f. (bie) zwrócenie, 81®.

3urütffeijen, v. a. odstawi co na swoje miejsce.
2) — , Semanben jurucffe^cii, upoledzi kogo,

odsuwa.
3urüeTgefer3t sponiewierany (w ndzy), Krs.

pp. 3ti0.

3urücffe$ung, f. (bie) upoledzenie, wycznictwo,
*despekt, ublienie.

3urüfffinfen, v. irr. n. m. f., Imperf. ich — , er

fanf 8Uiücf, Conj. bag id) —, er — fanfe, Imperat.
finfe -, Pan. Prt. — gefüllten, pogry si zno-
wu, popa na nowo w co (fig.).

3urücffpringen, v. irr. n. in. f., Imperf. id) — , er

fprong 3urücf, Conj. bag id) — , er -fpränge, Part.
Prt. —gefprungen, odskoczy w ty.

3urürfftehen, v. irr. n. in. h, imperf. id) — , er

ftanb jurüdf, Conj. bag id) — , er —ftänbe, Part.
Prt. — geftanben, by upoledzonym, w tyle sta,
daleko za kim sta. Sr. na pówieku stoi
wstecz w medycynie, (a).

3urücfftellen, v. a. m. h., bie Uljr aurücfftcncu, cof-n zegarek ober zegarek wstecz rychtowa,
L. ; wstecz pocign. 2) postawi nazad od-
stawi na bok.

3urücfftogen, v. irr. a., Prs id) ftoge, bu ftögeft,

er flögt jurucf, Imperf. id)— , er ftieg -, Conj. bag
id) — , er —ftiege, Imper. ftoge — , Part. Prt. 311=

riicfgeftogen, odepchn, odtrci.
3urücfftogenb odstrczajcy od siebie.

3urftcf ftrahlen, v. a. odbija w promieniach
(obraz).

3 urücf ft reichen, v. irr. a„ Imperf. ich — , er ftrid)

3urücf, Part. Prt. — gefricheil, zgarn na powrót
(pienidze; odgarn w ty (wosy).

3urüctftiöinen, v. n. m. f, na powrót spywa
(dokd), wraca.

3uriicftragen, v. irr. a., Praes. id) trage, bu trtfgf,

er tragt surftet, Imperf. ich -, er trug — , Conj. bag
id) — , er —trüge, Imper. trage — , Part. Prt. 31U

rftcfgetragen, odnosi, odnie nazad.

3 tu ii cf treiben, v. irr. a., Imperf. ich — , er trieb 311=

lücf, Conj. bag id)-, er —triebe, Part. Prt. juraa*«

getrieben, odgoui, odpdzi, odstraszy.
3urucftreten, v. irr. n. 111. f., Praes. id) trete, bu

trittft, er tritt jurütf, Imperf. ich — , er trat jurucT,

Conj. bag id) — , er —träte, Imper. tritt — , Part.
Prt. —getreten, cofn sie, odstpi, w ty ust-
pi; chowa si w rodek; Sr,, ta wysypka
(w szkarlatynie) chowa si we rodek, D z z dr.;

cf. DI), wyrzutów na wewntrz wstpienie.
Gj. uywa kpiolek, pokd wstpione na

wewntrz nie wystpi wyrzuty, DD.

3 H l'ti cf rodljen, v. a. toczy nazad, odtoczy w ty.

3 u r ii cf lv a g e n , fich, odway si -wróci.
3urftcrtDeid)en, v. irr. n. in. f., Imperf. ich — , er

mid) jurütf, Conj. bag id)—, er —mich, Part. Prt.

—gemichen, ustpi nazad, odwróci sic- nazad,
cofn si.

3urftcfroeid)en, n. (baß) odwrócenie si.
3urücfmetfen, v. irr. a., Imperf. ich—, er mieö 311=

rftcf, Conj. bag id) — , er— micfe, Part. Prt. surftet*

gemiefen, odprawi, odeprze, oddali, odsun,
odkaa, f. abmrifen.

3urftcfmenben, fid), v. irr. rec, Prs id) menbe mid)

3inucf, Imperf. id) monbte mid) jurütf, Conj. bag
id) mid) — , er fid) - menbetc, Imper. menbe bid) 311=

rftcf, Part Praet. —gemanbt, odwróci si nazad,
obróci si w ty.

3urftcfmcrfen, v. Irr. a. m. h., Praes. id) merfe, bu

mirfft, er mirft surftef, Imperf. ich — , er metrf 3Uiücf,

Conj. bag id) — , er -mftrfe, Imper. roirf gurua*,

Part. Praet. - gemorfen, odrzuci, nazad rzuci;
odeprze, np. nieprzyjaciela (ben $eiub).

3 ti r u cf iniricn, v. a. na wzajem skutkowa, wste-
cznie dziaa; mobril- oddziaywa, oddziaa.

3urftcfmol(en f. jurücfgffjcn ober — fommeti roolltn,

chcie powróci.
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3ltrücfröünfchen, v. a. na powrót' sobie yczy;
yczy, aby co powrócio.

3urücfjafjlen, v. a. odpaci, na powrót zapaci.
3urücrjal)lung, f. (bie) odpata, (a).

3uruo?äiehen, v. irr. a. m. h., Imperf. id) — , er jog

jurücf, Conj. ba§ id) — , er —3Öge, Part. Prt. 311=

rütfgejogen, powcign, wstrzyma, cofn.
2) v. n. m. f.

uda si z powrotem.
Sich — cofn si, wróci si nazad, puci

si nazad, cf. uchyli si, usun si. Sj. po-

stanowi uchyli si od interesów publicznych,

Krs.; It. usun sie od spraw publicznych, (a);

cf. odosobni si, odstrcza si. (Sr,. <Sid) bon

ber Slrmuth nicht jurticrjiefjen nieodstrcza si od
ubóstwa (ten lekarz), (a). (Sy. Hrabia Cobenzel
po zawarciu pokoju 1S05 usun si, (a), ©ein
SBort — cofn sowo.

.Surücfgejogen ol§ adj..
f.

bef.

3 1'

V

U f, m. (ber) odezwa, okrzyk, zawoanie na
kogo.

3urufen, v. irr. a. tn. h., Imperf. id) — , er rief ju,

Conj. bafj id) — , er juriefe, Part. Prt. jugerufen,

zawoa na kogo, — do kogo, odezwa si .

3uvunben, v. a. zaokrgli.
3urtiften, v. a. przygotowa, przyporzdzi, przy-
sposobi, uzbroi.

3uruftung, f. (bie) przygotowanie, przysposobie-
nie, uzbrojenie.

3ufäen, v. a. zasia.
3ufcige, f. (bie) przyrzeczenie, obietnica.

3tlfagen, v. a. przyrzec, przyrzeka, obieca.
2) alö v. n. tn. h. zgadza si, dogodnym by,

suy; by do smaku, do gustu.

3ufammen, adv. cznie, wraz, razem, w kup,
do kupy, pospou, wespó, spoecznie, wspó,
spoem, wspólnie; cf. zgromadzony. 6j. te

przepisy znajd oni zgromadzone w lem
dziele, SP.

3ufammenbatfen, v. n. m. f., spiec sie, zró si,
sklei si, spoi si? jufammengebacfen spieky,
a, e, zrosy, spojony.

3uffltnmenbauen, v. a. w jedno zczy budowa-
niem.

3ufammenbeifjen, bie 3äDne — » cisn zby,
zgrzyta zbami.

3ufammenbefommen, v. irr. a., Imperf. id) — , er

befam jufammen, Conj. bafj id) — , er — befaine,

Part Prt. —befommeil, zebra do kupy; razem
dosta.

3ufommenberufen, v. irr. a. m. 1)., Imperf. id)—,
er berief jufammen, Conj. bajj id) — , er —beriefe,

Part. Prt. —berufen, zwoa.
3ufammenberufen, Part. zwoany.
3ufammenberufung, f. (bie) zwoanie.
3ufammenbetteln, v. a. ebranin zebra do ku-

py, uebra ober naebra sobie czego.

3ufammenbiegen, v. irr. a., Imperf. id) — , er bog

jufammen, Conj. bafj id) — . er —böge, Part. Prt.

— gebogen, zgi (do kupy).
3ufammenbinben, v. irr. a., Imperf. ich —, erbanb

jufammen, Conj. bafj id) — er — bänbe, Part. Prt.

— gebunben, zwiza, spoi razem z sob.
3ufammenbitten, v. irr. a. m. h., Imperf. id) —

,

er bat jufammen, Conj. bajj id) — , er —bate, Part.

Prt. —gebeten, sprosi, sprasza, nasprasza.
3ufammenblafen, v. irr. a., Prs. id) blafe, bu bla-

feft, er bläft jufammen, Imperf. id) — , er blie§ 311«

fammen, Conj. bafj id) — , er — bliefe, Imper. blafe

jufammen, Part. Prt. — geblafen, strbi, strby-
wa do kupy, *strbowa, trbieniem zwoa.

2) zwia do kupy (dmuchajc).
3ufammenbred)en, v. irr. a., Praes. id) breche, bu

brichft, er bricht jufammen, Imperf. id) brad) jufam»
men, Conj. bafj id) jufammenbrädje, Imper. brich 311*

fammen, Part. Prt. jufammengebrochen, poama na
drobne kawaki. 2) v. n. m.

f.,
zama si i

run; zaama si.

3ufammenbringen, v. irr. a., Imperf. id) — , er

brachte jufammen, Conj. bafj ich -, er —brächte,

Part. Praet. jttfammengebradjt, zebra co, zgro-
madzi, zbiera do kupy; cf. B. sprowadzi,
poczy.

3ufammenbrängen, v. a. skupi, cisn, skupia.
3ufammenbrehen, v. a. skrci co, zwin.
3ufammenbrefchen, v. irr. a., Praes. id) brefche,

bu brifcht, er brifcht jufammen, Imperf. id) —, er

btofd) —, Conj. bafj id) — , er — bröfche, Imperat.

brifd) —, Part. Prt. — gebrofcheil, razem (wy)mlo-
ci; fig. einen — wytrzepa komu skór.

3ufammenbrucfen, v. a. cznie drukowa.
3ufammenbrücfen, v. a. (pospou) cisn, stuli;

cf. ku sobie zbliy, j. S3, wargi, DD.
3ufammenbrüctung, f. (bie) cinienie, stulenie.

3ufammenfahren, v. irr. a., Praes. ich fahre, bu

fährfr, er fährt jufammen, Imperf. ich — , er fuhr—,
Conj. bafj id) — , er —führe, Imper. fahre —, Part.

Prt. —gefahren, zwozi; 2) v. n. m. f.
pospou

ober razem jecha; (nor <Sd)ref) przestraszy si,
przelkn si, przeraonym by.

3ufammenfallen, v. irr. n., Prs. id) fade, bu fätlft,

er fällt jufammen, Imperf. ich, er fiel jufammen,
Conj. ba9 id), er jufammenflele, Imper. falle jufam>
men, Part. Prt. —gefallen, upada na kup, za-
pa, schodzi si w sobie, Sm. .£>.

3ufammenfalten, v. a. zfadowa, zoy (rce).

3ufammenf affen, v. a. obj, obejmowa, zgro-
madzi, ogarn razem, zamkn, zawrze.

3ufammenfegen, v. a. zmie do kupy.
3ufammenfinben, fid), spotka siei, razem sie

znajdowa.
3ufammenflechten, v. irr. a., Imperf. id), er flocht

jufammen, Conj. bafj id), er jufammenflödjte, Imper.
flechte jufammen/ Part. Praet. —geflochten/ sple,
spleta, splata.

3ufammenflicfen, v. a. zata, fig. zlepi, sklei.
3ufammenfliegen, v. irr. n. m. f., Imperf. id), er

flog jufammen, Conj. bafj ich, er jufammenfloge,
Part. Prt. jufammetigeflogen, zlatywa si; j. 23.

bie SJögel fliegen jufammen zlatuj si ptaki; zle-

cie razem.
3ufammenfliefjen, v. irr. n., Imperf. id), er flofj

jufammen, Conj. bafj id), er jufammenflöffe, Part.
Praet. jufainmcngefloffen, spyn, cieka, spy-
wa si, schodzi si, zlewa si; j. S3 ogni-
piora s to pryszcze wielkoci soczewicy, po-
jedynczo wystpuj, a powoli zlewaj si, DD.

3ufammenflufj, m. (ber) zbieg, spyw, ciek, g. u,

zejcie, schód, stek; j. S3, zbieg okolicznoci,
stek zbrodni, Aut.

3ufammenforbern, v. a. zwoa (do zgromadze-
nia) ; ciga, wybiera od wszystkich).

3ufammenfrieren, v. irr. u., Imperf. id), er fror

jufammen, Conj. bafj id), er jufammenfrore, Part.
Prt. —gefroren, zmarzn, zamarzn.

3nfflmmenfügen, v. a. spoi, spaja, sklei, zje-
dnoczy. Sr,. SBa§ @ott jufammenfügt, bafj foli

ber SJtenfd) nid)t jrheiben co Bóg zczy, czo-
wiek niechaj nie rozcza.

3ufammenfitgung, f. (bie) spojenie, sklejenie,
zwizanie, zczenie.

3tifammenfül)ren, v. a. sprowadzi do kupy, po-
czy.

3ufammeHgeben, v. irr. a., Prs. id) gebe, bu giebfr,

er giebt jufammen, Imperf. id), er gab jufammen,
Conj. bafj ich, er jufammengäbe, Imperat. gieb —

,

Part. Praet. —gegeben, zespoli, poczy, (fin

S3rantbaar — lub da pastwu modemu.
3ufammengehoren nalee do siebie, jedno do

drugiego.

3ufammengefetjt zoony, skadany.
3ufammengeroad)fen zrosy.
3ufammengiefjen, v. irr. a., Imperf. id), er gofj ju*

fammen, Conj. bafj ich jufammengöffe, Part. Praet.—gegoffen/ zlewa.
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3ufammenhalten, v. irr. a., Prs. id) fjotte, bu rjältfr,

er hält gufammen, Imperf. id), er hielt gufammen,
Conj. bafj id), er gufammenhielte, Part. Prt. —ge=

galten, przytrzyma jedna rzecz do drugiej, po-
równa. 2) — , trzyma z sob.

Cj. SBir roollen gufammenhalten bdziem o sie

dbali, P. K S9.

@J. 35a6 ©elb gufammenhalten pienidze na kupce
trzyma, dochowa pienidzy, L.j cf. nieroz-
prasza pienidzy, oszczdnym by.

3u|aminenhaltüng", f. (bie)* porównanie; 2) —

,

trzymanie z sob, nierozpraszanie.
3ufammenhämmern, v. a. miotem zbi, sku.
3u fam men bang, m. (ber) zwizek, g. zku, sty-
czno, f.; cig rzeczy, koneksja. (?r. wracam
do cigu rzeczy, L. S. R.

3Me Rebe hat feinen — mowa nie ma zwisku,
cf. mowa ta cega bez wapna; nie klei si,
nietrzyma si jedno drugiego, nic si ztd nie-
wywizuje, L.; kleju do tej mowy potrzeba,
gdy jest bez zwizku. (?£. Brak wiadomoci
o wszelkich sfycznociach oraz stosunkach
spadkowych, SRS.

3ufammenhängen, v. irr. n. m. I)., Prs. id) bange
gufammen, Imperf. Id), er hing gufammen, Conj. bafj

id), er gufammenhinge, Part. Prt. gufammengehangen,
styka si, styczno — , zwizek mie.

3ufammenhongenb zwizek majcy, pynny;
ätifainmenbängenbe ©ebanfen w mowach Teofana
widziemy myli wzajemnie od siebie zawise,
L. im Gr.

3ufammenbfluen, v.irr. a., Prs. id) haue gufammen,
Imperf. id), er hieb gufammen, Conj. bafj id), er gu=

famtnenhiebe, Part. Prt. gufammengchauen, zrba,
rozsieka, porba.

3ufammenhäufen, v. a. zgromadzi (do kupy).
3ufammenh(iufung, f. (bie) zgromadzenie, zebra-

nie do kupy.
3ufammenheften, v. a. zszy, spina; gufammen»

geheftet szyty, spity, zszywany.
3ufammenbeftung, t. (bie) zszywanie, spicie.
3ufammenheilen, v. a. zagoi; 2) v. n. m.

f.
za-

goi si.
3ufammenhe^en, v. a. zeszczwa, poszczu na

siebie.

3ufammenheften, n.(baö) zeszczwanie.
3ufammen^e^er, m.(ber) podszczuwacz, ef.*pod-

szczuwca.
3ufammenholen, v. a. sprowadzi do kupy (idc

po kadego kolejno)

3ufammenjod)en, v. a. sprzga w jedno jarzmo.
3ufammenfaufcn, v. a. skupowa, skupi, na-
kupi.

3ufaminer.fehren f.
g—fegen.

3ufammenfetten, v. a. acuchem spólnym spoi,
ztacuchowa.

3ufammenfitten, v. a. skltowa, kitem spoi.
3ufummenfleben, v. a sklei, zlepi do kupy.
3ufammenflingen, v. irr. n., Imperf. id), er flang

gufammen, Conj. bafj id), er gufammenflange, Part.

Praet. gufammengeflungcn, brzmie razem, razem
dwik wydawa.

3nfammenfommen, v. irr. n., Imperf. id), er fam

gufammen, Conj. bajj id), er gufammenfame, 1'art.

Praet. gufammengefommen, zej si, schodzi si
razem.

3ufammenfobbeln
r

v. a. zesforowa, sprzdz
razem.

3ufammcnfratjen, v. a. zeskroba do kupy.

3 ufam m en

f

riechen, v. irr. n. m. f.,
Imperf. ich, er

frod) giifammcn, Conj. baft id), er gufammcnfrßdje,

Part. Praet. gufammengefrodjen, zrazi, zle
do kupy.

3ufammcnftinft, f. (bie) zgromadzenie si, zej-

cie si, zebranie si, schadzka, zjazd, g. u,

zbór, zbiór; konwent, kongres, g. u.

3ufammenlaffen, v. irr. n. m. f)., Prs. id) laffe, bu l

laffeft, er läfjt .gufammen, Imperf. ich, er liefj gufam=
men, Conj. bafj id), er gufammenliejje, Imper. laffe

gufammen, Part. Praet. —gelaffen, zostawi po-
spou? cf. spuci razem.

3ufammenlauf f. Auflauf.

3ufammenlaufcn, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) laufe,

bu läufft, er lauft gufammen, Imperf. id), er lief gu=

fammen, Conj. bafj id), er gufammenliefe, Imperat.
laufe gufammen, Part. Prt. —gelaufen, zbiega si;
zstpi si. gj. <Der Schmant ift gufammengelaufen
zwarzya si — , zbiega si — , zsiada si
mietanka.

3ufammcnläuten, v. a. dzwonieniem zgromadzi,
zdzwoni.

3nfammenleben, v. n. m. h. razem y.
3ufammenlegen, v. a. zoy, skada, zwin.

dinen Srief — list zoy.
3u fam menie im en, v. a. sklei co.

jjufammenlcfen, v. irr. a., Prs. id) lefe, bu liefeft,

er lieft gufammen, Imperf. id), er la8 gufammen,
Conj. bafj id), er gufammenläfe, Imperat. lieg gu=

fammen, Part. Pit. — gelcfeu, zebra; 2) wspólnie
czyta.

3ufammenl6tljen, v. a. zlutowa.
3ufammennagcln, v. a. gwodziami spoi, zbi.
3ufammennäl)en, v. a. zszy, zszywa, — do kupy.
3 ufam men nehm en, v. irr. a., Praes. idj nehme, bu

nimmft, er nimmt gufammen, Imperf. id), er nahm
gufammen, Conj bafj id), er gufammennahme, imper.
nimm gufammen, Part. Praet. —genommen, zebra
pospou, wzi — , bra razem. (Ir. j)a8 ©elb
gufaminennei)men zagarn pienidze. Seine ©eban=
fen — zebra myli do kupy. Sj. sam w si zebra-
ny, P.K.54.Sidjgufammeniu'hnicn bra si w kup.

3ufammenj)acfen, v. a. spakowa do kupy; za-
pakowa razem.

3ufammenbreffen, v. a. cisn do kupy.
3ufammeujmigeln, v. a. wyoi komu skór.
3ufammenraffen f. raffen.

3ufammenred)nen, v. a. zrachowra, sumowa.
3ufammenreimen, fid), rymowa sie, zgadza si.
3ufammenrollen, v. a. zwin.
3ufammenrollen, n. (baS) zwiniecie.

3ufammenrotten, fid), \. rec. spikn si; sku-
pi si.

3ufammenrottung, f. (bie) spiknienie (si); sku-
pienie si.

3ufammenrücfen , v. n. m. f.
pomkn si dalej,

posun si dalej.

3ufammenriifen, v. irr. a., Prs. id) rufe gufammen,
Imperf. id), er rief gufammen, Conj. bafj id), er gu»

fammenriefe, Imperat. rufe gufammen, Part. Praet.—gerufen, zwoa, zwoywa.
Jufammniiiibrcii , v. a. pospou pomiesza,
zmiksturowa, skóci.

3ufnmmcnrungeln, v. a. zmarszczy (czoo).
3ufammenfd)arren, v. a. zgarn, zgromadzi

do kupy.

Sufcimmenfchitfen, fld), v. rec. stosowa sie ober

szykowa si jedno do drugiego.

3ufammenfd)ieben, v. irr. a., Imperf. id), er fd)ob

gufammen, Conj. bajj id), er gufammenfd)öbe, Part.

Prt. —gefd)obcn, zesun, zesuwa do kupy.
3ufammenfd)iejjen, v. irr. a., Imperf. id), er fdiojj

gufammen, Conj. bafj id), er jufammcnfchöfjc, Part.

Praet. gufommeugcfcboffen, zniszczy strzelaniem,

popsu — , ruinowa — . ©elb gufammeufdjicfjen

zoy pienidze, skadk pienin zrobi ober

formowa.
3 u fam m enfrij lagen, v. irr. a., Prs. id) fchlage, bu

fdilagft, cr fchlägt gufammen, Imperf. id), er fd)iug

gufammen, Conj. bajj id), er gufammenfd)lüge, Imper.

fdjlage gufammen, Part. Prt. — gefd)lagen, poska-
da', pozbija, podruzgoto, potrzaska, ©elb

gufammeufchlagen zbija pienidze, zbija grosze.

2Me Jfranbe gufammenfchlagen zaamywa rce, g. 83.

nad gow, bi w rce.
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3ufammenfd)lej)pen, v. a. zwóczy do kupy.

3ufammenfd)liefjen, v. irr. a., Imperf.icf), er fcf>Io9

sufammen, Conj. bafj icf), er gufammenfchlöffe, Part.

Prt. - gefchjoffen, pospina, poczy, sku.
3ufammenfd)melgen, v. reg. a. unb irr., Prs. id)

fdjmelge, bu fchmilgeft, er fd)ini[gt gufammen, Imperf.

id), er fdjmolg gufammen, Conj. bafj id), er gufammen*

fchmolje, imper. fd)inilg gufammen, Part. Prt. —ge=

fdjmolgen, stopi co pospou ; zmniejszy, uszczu-

pli; al8 v. n. m. f. topnie ober topi si.

3ufammenfd)melgung, f. (bie) stopienie? uszczu-

plenie, zmniejszenie.

3ufammenfd)inieben, v. a. skowa, sku.
3ufammenfd)nallen, v. a. spi razem sprzczk,
spina —

.

3ufammenfd)nüren, v. a. zeszuurowa.
3ufaminenfd)reiben, v. irr. a., Imperf. id), er

fd)iieb gufcimmen, Conj. bafj id), er gufammenfchriebe,

Part. Prt. — gefd)rieben, ponapisywa, nabazgra,
nazbiera pisanin

3ufammenfd)rutnpfen, v. a. skurczy si, g. S3.

na zimnie.

3ufammenfdjütten, v. a. zsypywa na kup.
3ufammenfd)rDatjen, v. a. naple, nabajdurzy.
3ufammenfd)iDeifjen, v. a. zeszwajsowa, zws-
rzy elazo, Cnap. Thes.; spoi razem.

3ufammenfei$en, v. a. skada pospou, zoy,
zczy.

3ufammenfefeung, f. (bie) kompozycya, skad, g.

u} spojenie, sklejenie.

3ufammenfinfen, v. irr. n. m. f., Imperf. id), er

fant gufammen, Conj. bafj id),_ er gufammenfanfe,

Part. Prt. — gefunfen, zapa si, run.
3ufammenfpannen, v. a. sprzga, sprzdz.
3ufamtnenfparen, v. a. uciua, nazbiera do kupy.

3ufammenfpeiren, v. a. razem zamkn.
3ufairunenfpringen, v. irr. a., Prs. id) fpringe gu*

fammen, Imperf. id), er fprang gufammen, Conj. bafj

id), er gufammenfpränge, lmperat. [bringe gufammen,
Part. Prt. —gefprungen, zeskoczy si, skurczy
si, zbiega si, zbija si.

Sufammenftedfen, v. a. spina, postyka. 2Me

Äöpfe gufammenftetfen zetkn ober styka gowy
(dla szeptania z sob). 2) v. n. m. (). zawsze
by razem z kim.

3ufammenftef)len, v. irr. a., Praes. id) fterjle, bu

flieblft, er ftiebjt gufammen, imperf. id), er frabl gu=

fammen, Conj. bafj id), er gufammenftäbje, lmperat.

fief)l gufammen, Part. Praet. — geftorjlen, zebra
przez, kradzie, powykrada sobie.

3ufammenftellen, v. a. zestawi, postawi jedno
obok drugiego, zbliy do siebie, konfron-
towa.

3nfammenftellung, f. (bie) porównanie, konfron-
tacya.

3ufammenflimmen, v. n. m. r)., zgadza si.

3ufammenftimmenb zgodny, a, e.

3ufammenftimmung, f (bie) zgoda, harmonija.

3ufammenftopfen, v. a. postyka^ w kup na-
pcha, natka do kupy.

3ufammenftopbeln, fid), v. rec. do kupy zebra,
nazgromadza, skupi) kompilowa, (u)kleci.

3llfammenftofj, m. (ber) uderzenie, trcenie je-

dnej rzeczy o drug, otrcenie, zejcie si,
kollizya, styk, zetknicie, napad, natraf, star-
cie si.

3ufammenftof en, v. irr. n., Praes. id) ftofje, bu
fojjefr, er ftöfjt gufammen, Imperf. id), er ftiefj gu=

fammen, Conj. bafj id), er gufammenftiffje, lmperat.
ftofje gufammen, Part. Praet. gufammengefrofjen, ze-
tkn si, styka si, uderzy na siebie, otr-
ci si o co, zaprze si, g. 83. bon ben äßinben.

2) y. a. 2Me ©lafer gufammenftofjen uderzy w
kieliszki; cf. razem utuc w modzierzu.

3ufammenftreid)en, v. irr. a., Imperf. id), er frid)
* ufammen, Conj. bafj id), er gufammenftridje, Part.

g t. —geftricfjen, zgarn do kupy.
PrV

3ufammenflücfen, v. a. zesztukowa.
3iifammenftürgen, v. a. wywróci si, obali sie

jedno na drugie, zapa.
3ufammenfnd)en, v. a. powyszukiwa.
3ufammenthun, v. irr. a., Prs. id) tfjue gufammen,

Imperf. id), er tl)at gufammen, Conj. bafj id), er gu-

fammentl)5te, Part. Praet. gufammengetfjan, zebra,
zespoli, poczy, jedno do drugiego przyda,
zoy, skada.

3ufammentragen, v. irr. a., Praes. id) trage, bu

tragft, er tragt gufammen, Imperf. id), er trug gufam=

men, Conj. bafj id), er gufammentrüge, Imper. trage

gufammen, Part. Praet. gufammengetragen, znosi,
zbiera.

3ufammentrogung, f. (bie) zbieranina, znosiny,

PI kompilacja.

3ufammentreffen, v. irr. n. m. f., Prs. id) treffe,

bu tviff ft, er trifft gufammen, Imperf. id), er traf gu=

fammen, Conj. Dafj id), er gufammenträfe, lmperat.

triff gufammen, Part. Prt. —getroffen, zetka si,

f. 3ufammenfro9en, spotka si; in ber fr —
zgadza si co do czasu, w jeden czas przy-
pada.

3ufammentreffen, n. (basu spotkanie si; — ber

UmftänDe, szczliwy zbieg okolicznoci,
Au t., cf. Poj.

3 u fammen treib en, v. irr. a. m. h., Imperf. id), er

trieb gufammen, Conj. ba 9 id), er gufammentriebe,

Part.Prt. -getrieben, zgania do kupy, spdzi —

.

3ufammentreten, v. irr. n.,m. f. Prs. id) trete, bu

trittft, er tritt gufammen, Imperf. id), er trat gufammen,
Conj. bafj id), er gufammenträte, Imper. tritt gufain»

men, Part. Praet. —getreten, zej si do kupy,
przystpi jeden do drugiego, stan spoem,
zebra si, uj si za rce.

3ufaminentrocfnen, v.n. m.f. zeschn si, zsycha.
3ufammentrommeln, v. a. bbnem zwoa,
zbbni.

3ufammen berfchroören, fid), v. rec. sprzysidz
si, spisek uknowa wspólny.

3ufammen oerftefyen, ftd), porozumienie mie z
sob, zna si.

3ufammenrDad)fen, v. irr. n. m. f.,
Prs. id) toadjfe,

bu ruäcbfeft, er roädjft gufammen, Imperf. id), ertoud)8

gufammen, Conj bafj id), er gtifammenroücbfc, Imper.
load)fe gufammen, Part. Prt. —gemachfen, zrosn
si, zrasta si.

fein Suftinmengeroatfojener zrosy.
3ufammenmef)en, v. a. m. J)., zwia, zwiewa

do kupy.
3ufammenroerfen, v. irr. a. m. f)., Prs. id) werfe,

bu roirfft, er roirft gufammen, Imperf. id), er roarf

gufammen, Conj.ba9 id), er gufammenroürfe, Imper.
Wirf gufammen, Part. Prt. — geroorfen, zrzuci co
na kup ober — — do kupy.

3ufammenroi(feIn, v. a. zwija, zwin.
3ufammenrpirfeln, n. (baS) zwijanie,' zwinienie

Ober zwiniecie.

3ufammenrDud)ern, v. a. lichw nazbiera, —
gromadzi.

3tifanunengä!)len, v. a. zrachowa, porachowa
razem.

3ufammengief)en, v. irr. a. m. b., Praes. id) giehe

gufammen,
^
Imperf. id), er gog gufammen, Conj. bafj

id), er —góge, Imper. giefte —> Part. Prt. —gegogen,
cign; skurczy; skupi, g. S3 wojsko, (a).

<5id) — ciga si, (frampfhaft) skurczy si;
al8 v. n. m f. wprowadzi si razem do jednego
mieszkania.

3ufammengiehung, f. (bie) cignienie, zczenie;
kontrakeya, krótka suma. Die — ber Jruppen
ciganie si wojska, zebranie wojska do kupy.

3ufammt f fammt
3ufa^, m. (ber) dokad, dodatek, przydatek, g.

tku; cf. przymiszanie, przysada, przypisek.
3ufak= dodatkowy, a, e.

3ufd)anaen, v. a. nastrczy, nrai, wystara
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sie korau o co, zaleci, nagali, 3. ©. kontrakt
arendowny, Krsk.

3ufcharren, v. a. zagrzeba, zasjpa.
3ufd)arren, n. (ba8) zagrzebanie.
3""fd)auen, v. n. m. h. przyglda si, przypatry-
wa si.

3ufd)aue"r, m. (ber) spektator, widz, g. a. ©eifp.

niezliczona moc widzów przytomna bya tej

uroczystoci, (a); zbiera si niezmierna liczba

widzów dla ogldania szkód poczynionj'ch.

3ufd)itfen. v. a. posya co do kogo, dosya, za-
sya, przysa. Gj. ©ott hat mir Seit) 3ugefd)icft

Bóg na mi przywiód ober zesa smtek, bibl.

Gin ©aftmafjl — uczt sprawi, przysposobi.
3ufchieben, v. irr. a., Imperf. id), er fd)ob 311, Conj.

bag id), er 3ufd)5be, Part. Praet. 3ugefd)0ben, przy-
sun co do kogo; zasun; 3. ©. ben Stieget —
rygiel zasun. Einem ben Gib — deferowa
komu przysig.

3ufchiefjen, v. irr. a. m. h., Imperf. ich, er fchojj

311, Conj. ba9 id), « 3ufd)öffe, Part. Prt. 3ugefd)offen,

auf einen — wystrzeli, rzuci si na kogo.
2) — , v. a. doda, dooy.

3ufd)tag, m. (ber) przysdzenie, przybicie; cf. L.
przybitka in ber SItiftion. Gdy po trzykrotnem
jeszcze przywoaniu nikt wicej nad t cen
niechcia, Mosiek Sylberstein otrzyma przybi-

cie za cen zotych Polskich siedm, groszy
pi, 91©.

3ufd)lagemeffer, n. (ba6) nó skadany, nó do

zamykania.
3ufd)lagen, v. irr. m. f> , Prs. id) fchlage, bu fd)lagft,

er fchläflt 3U, Imperf. id), er fchlug 3U, Conj. bafj

id), er 3ufd)liige, Imper. fd)lage 3U, Part. Prt. 3uge-

fd)lagen, = anfangen roatfer 311 fd)lagen, hurtig fd)la=

gen, uderzy na co.

Schlage 3U! bij! wal! bij co ywo.
2) — , v. a. mit einem ober mehreren ©d)läge»

berfdjliejjeti, zabi, zatrzasn.
3i— , imStuSrufe jufprechen, przybi, przysdzi.
Cr,. in ©uch jufcftlogen zamkn ksik. Die

2hür 3Ufd)lageu trzasn drzwiami, (a). Gr. wy-
szed z haasem zamknwszy mocno drzwi ze

zoci, Pusteln. Sn einer Sluftion jiifd)lagen przy-

bi, (a). Der ©ranb ift 3ugefd)lagen przystpia
gangrena.

3ufd)lebbeti, v. a. znosi, przynosi, przywoczy.
3ufd)liefjen, v. irr. a. m. i)., Imperf. id), er fd)(o&

3U, Conj. bafe ich, er jufd)l5ffe, Part. Prt. 5tigefd)lof=

fen, zamkn, zamyka, zawrze. Cr. Seine .£>anb

— skurczy rk do dawania.

3ugefd)loffen zamknity, zawarty.

3ufd)mei9en, v. irr. a. m. h., Imperf. id), er fdmihj

3U, Conj bafj i*» « «ufdjiniffe, Part. Praet. juge*

fchmiffen, rzuci, rzuca co ywo, dorzuca.

2) — , v. a. sufchlflgen, 3umerfen, zatrzasn, np.

drzwi.

3uf Chinesen, v. a. zatopi, zalutowa.

3ufd)inieren, v. a. zasmarowa, zamaza, zalepi.

3ufd)liallen, v. a. zapi (na sprzczk).
3ufci)nabben, v. n. m. f

zatrzasn si, zamyka
si na spryn.

2) —, v. n. m. I). apn, capn.
3) — , v. a. zamkn, zatrzasn.

3ufchneibebrett, n. (baö) krawalnica.

3ufd)neiben, v. irr. a., Imperf. id), er fdjnitt 311,

Conj. bafj id), er jufchnitte, Part. Prt. jugefchnitten,

przykroi, przykrawa.
3ufchneibemeffer, n. (ba8) krawalnikj cf. kra-

wacie, gnyp okrgy.
3ufchnitt, m. (ber) krój, zakrój, g. oju. Cr,. Ka-

zania filozoficzne maj zakrój sobie nie przy-

zwoity, S. P.; cf. przykrojenie, zakrawa; cf.

tok¥, ohkrojenie; Gj. Podug takiego obkroje-

nia robi si projekt, (a).

3ufd)iiuieu, v. a. zasznurowa, zacign sznur-

kiem, zadziergn, skrpowa. Die Äehle —
udusi kogo.

3ufd)raubcn, v. irr. a., Imperf. id), er fchrob 3U,

Conj. ba9 id), er sufchrobe, Part. Prt. sugefchroben,
zaszrubowa, przyszrubowa.

3ufd)iaubcn, n. (bas) zaszrubowanie.
3ufchreiben, v. irr. a. m. h., Praes. ich fchreibe 311,

Imqerf. ich, er fchrieb 31t, Conj. bafj id), er jufenriebe,

Imper. fchreibe 3U, Part. Prt. 3iigefd)iieben, dopisa
co. Ginem etliuiö — przypisa, przypis3'wa,
przywaszcza, ginem ein .£>au8 3ufd)veiben dom
na czyje imi zapisa.

9)can fchreibt ba8 ©ott 3U e to nabonie na
Boga skadaj, P. K. 33. f. beimeffen, beilegen.

3ufchreien, v. irr. n. m. h., Imperf. ich, er fetirie 3U,

Conj. bajj ich, er 3ufd)iiee, Part. Praet. ugefd)rieen.

Ginem — zakrzykn, zakrzycze na kogo. 2)
cigle krzycze.

3ufd)iift, f. (bie) ein ©rief, list, g u, pismo.
2) — , eine SutiQiunO» Debication, przypisanie,

dedykacya.
3ufd)ub, m. (ber) dodawanie, zapomoga, *dostai-

czyzna, fundusz, docig, ^Jr.^oln.

3ufd)ufj, m. (ber» dopata ober dopatka; dodatek.

2) —, ber häufige 3"fl"9» 3- S3, ber 9ftild), przy-
pyw, g. u.

3ufchutten, v. a. dosypywa, zasypa.
2) — , dola, doda.

3ufd)mctren, v. irr. n. m. f., Imperf, fd)h>or 311,

Conj. ba|j_— 3ufchH)ore, Part. Praet. 3ugefchmoren,

zaropi si, zasklepi si od ropy.

3ufd)njellen, v. irr. n. m. f.,
Praes. id) fd)lt»eQe, bu

fdjmitlft, er fdjmitlt 3U, Imzerf. ich,' er fchttolt 311,

Conj. batj id), er 3ufd)mÖlle, Imper. fchroHl 3U,- Part.

Prt. 3Ugefchmo[len, zapuchn, puchlin zaj.
3ufchmimmen, v. irr. n. m. f.,

Imperf. id) fdjnjamm

3U, Conj. bo9 id), er 3Ufchmomme, Part. Prt. 3uge=

fchroommen, pyn ku czemu; dalej popyn.
3ufd)n>oren, v. irr. a., Imperf. id), er fd)njör 311,

Conj. bafj id), er 3ufd)lv6re, Part. Prt. 3ugefd)lt>orcn,

zaprzysiga co komu, poprzysidz co.

3ufcgeln, v. n. m. f., auf et». — ober einer ©ache

(dat.) —
,
pyn okrtem ku czemu. 2) ywo

dalej pyn.
3ufehen, v. "irr. n. m. h., Prs. id) fehe, bu fiel)ft, er

fleht 311, Imperf. id), er fal) 311, Conj. bag id), er 311=

jähe, Imper. fleh 3U, Part. Prt. 3iigefehcn, przypa-
trywa si, przyglda si komu, patrze na co,

fig. Sld)t haben pilnowa, strzedz si, np. fiebe

311, bay bu nicht fällft, strze si, aby nie upad.
3ufehen8, *3ufchenb6, adv. oczywicie, wido-

cznie, na ywe oczy, przypatrujc si nao-
cznie, znacznie, eig. merflid).

3ufein f. 3iigemad)t ober beifd)loffen fein, by zam-
knitym.

3ufcnben, v. reg. unb irr. a., Imperf. id), er fanbte

3U, Conj. bag id), er sufenbete, Part. Prt. jugefanbt,

posya do kogo, przysya.
3ufet)en, v. a. dodawa, przysdza, przystawi.

2) dooy z swojego majtku, traci, gubi.
3) — , v. n. ni. h., einem — , dokucza, zaskwie-
ra, da si we znaki, dopieka komu.

Gj. ben Dfen sufeften zastawi piec (np. blach),

cf. zatka piec. Cr fetjt mir 311 dokucza mi, da-

je mi si w znaki.

3ufid)ern, v. n. zabezpieczy, zapewni.
3ufid)erung, i. (bie) zabezpieczenie, przyrze-

czenie.

3tlfiegeln, v. a. zapiecztowa.
3uficgelung, f. (blc) zapiecztowanie, cf. obsy-

gillacya, (a).

3ufinfcn, v. irr. n. in. f.,
Imperf. id) fnnf ju, Conj.

baft — jufanff, Part. Praet. siigefunfen, f. anfallen,

zapada, zapa. 2Mc Äugen fluten il)tn 3U oczy
mu sie klej, zamykaj si (sennemu).

3ufpcife, f. (bie) f. 3ubrot, 3ufofl, eine ©pcifc, toeij.

3u einer anbein, bcf. 311 bem ©rote al8 ©utter, Fy)e

Äafe
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unb nodb häufiger iras ju bem $feifd)e gegeben roirb,

przykska, przystawka, jarzyna, trzecia po-

trawa w Polsce, äßarfd).

3ufperren, v. a. zatarasowa, zamkn, zaprze.
3ufpielen, v. a., einem etro. —

,
poddawa, podrzu-

ci komu co (w grze), 2) v. n. m. I). cigle gra.
3tifpitjen, v. a. zaostrzy, zakoczy, koczato
zrobi.

3ufpitjen, n. (ba§) zaostrzenie, zakoczenie.
Aufpracbe, f. (bie) perswadowanie, napominanie)

pocieszanie.

Aufbrechen, v. irr. a., Prs. id) fpreche, bu fprid)ft,

er fpridbt gu, Imperf. id) — , er fprach gu, Conj. bafj

ich ~, er gufprdrbe. Imper. fbrich gu, Part. Prt. gu*

gefprochen,= burd) Sprechen einjuflofjen fuchen, wma-
wia w kogo.

2) —, burd) gerichtliches Urtheil gtterfenneii, przy-
sdzi, przyzna.

3) — , v. n. attf-furge jkit befuchen, f. anfprechen

ober einbrechen, wstpie do kogo, odwiedzi ko-
go, zawita do kogo.

dr. einem SJcuth gufprechen dodawa komu serca.

(Sinem Jroft — cieszy kogo, pociechy dodawa.
Sd) bitte gtlgufprechen prosz na wstp, prosz i

do mnie zawita, prosz mi odwiedzi.
Aufbringen, v. irr. n. m. f., Imperf. id) — , er

fprrtng gu, Conj. bafj id) — , er gufprdnge, Part. Prt.

gugefprungen, przyskoczy, przybiee.
2) — , zamkn si, zatrzasn si.

Aufbruch, m. (ber) dodawanie serca, — otuchy,
cieszenie kogo, pociecha, zachta.

2) — , wstpienie do kogo, wstp; odwiedze-
nie, odwiedziny, nawiedziny, Pi. i cf. nacisk.
(Sr,, mynarz ledwo naciskowi wystarczy mo-
e, Krsk.

Aufpunben, v. a. zaszpuntowa.
Auftanb, m. (ber) etan, g. u, byt, g, u, pooenie,

doba, dola, okolicznoci. SDer borige — *pier-

wo, L.; szczliwy byt zniszczy i podko-
pa, (a). Sj. stan zdrowoci i cierpienia ludzi,

(a); troskliwe zachowanie tego tak szczli-
wego i dobroczynnego bytu trwaym jest za-
wsze zamiarem naszym, (a).

Gj. czujemy rozmaite stany naszego zdrowia
lub niemocy , rozmaite stany wewntrznego
usposobienia naszego ciaa, Dowgird. 9£ie

roirb unfer Auftanb fein in jener SSelt? Jaki bdzie
byt nasz na onym wiecie, Dambrowski 319.

Auftanb ig, adj. einem — , beffen (Sigenthum auSma*
chenb, ihm gehörenb, gugehörenb, nalecy komu,
wasny, przynalenj7

,
przynaleyty, L.

Auftauen f. Statt, dogodna rzecz etc.

Aufrechen, v. irr. n. in. h., Prs. id) fted)e, bu ftidjft,

er flicht gu, Imperf. ich — , er ftad) gu, Conj. bafj

id) — , er guftdd)e, Imper. ftid) gu, Part. Prt. guge=

(lochen, = anfangen, Ingi. fortfahren roatfer au frechen,

zacz kó, ukó, zakó, koln, zamierzy
si do sztychu, zada sztych, kó.

2) — , v. a. mit 9cdhnabel unb Aroirn gumad)en,

zaszy, zacign, zaigowa, zacerowa, z-
sztychowa.

Auftecfen, v. a., bermittelft eines eingefledten SBerf*

geugeS berfchliefjen, jumadjen, spi, przyczepi,
zatkn, zapi, przypi (szpilk) aud) za-
szpili, zaszpilowa, g. S8. ba8 Snbe einer SBurfr,

einer ®an6 k. mit ' einem Stödd)en (szpilka) gu*

ftecfen. ginem etroaS guftetfeu, ihm Heimlich gubringen

wcibi, wrazi, podawa potajemnie, wtyka
co komu, podtyka komu, 3Bg.

Aufleben, v. irr. a., Imperf. id) — , er flanb JU,

Conj. bafj ich —, er guftdnbe, Part. Prt. gugeftan=

ben, oberb. f. gugeftehen, erlauben.

2) —, v. n. m. i)., SemanbeS SSefugniffen, ingleidjen

SemanbeS Pflicht gemäfj fein, przysta, przynale-e do kogo. (?8 fleht ihm ju, fommt ifjmgu
przystoi mu, wypada mu 5 jest czyj powin-
noci.
Mrongovias, Deutsch -Poln, Wörterbuch.!. 2. Lief.

Aufteilen, v. a. zasoni, zasania, zastawi.
2) — , eigenhdnbig ~ wrczy, odda co ko-

mu, dorczy.
Auflerben," v. irr. n. m. f., Prs. id) fterbe, bu flirbfl,

er ftirbt ju, Imperf. ich — , er gu, Conj. bafj ich —

,

er juflilrbe, Part. Prt. jugeftorben, = burd) ben Sob
anheimfallen, spa na kogo po czyjej mierci;
cf. Boss. po mierci komu dosta si.

Alifteuern, v. n. m. f.
pyn ku czemu (sterujc).

Auftimmen f. beiftimmen, zgodzi si na co; przy-
sta na co, doda swój gos, przychyli sie do
czego.

Auftimmung, f. (bie) przychylenie si do czego,
przyzwolenie na co, przystanie na co.

Auftobfen, v. a. zatka, zapcha, zatuli. 33a6
Soch im Strumpfe — zacerowa.

Auftopfen, n. (ba8) zatkanie; zaatanie.
Auftßpfelil, v. a. zakorkowa.
3 u ft o 6 en, v. irr. a. m. h., Prs. id) ftofje, bu ftöfjeft,

er flofjt gu, Imperf. ich — , er ftiefj gu, Conj. bafj

id) — , er-juftiefje, Imper. flöße gu, Part. Prt. gu=

geftofjen, p anfangen gu ftofjen, burch Stoßen ber»

ftopfen, zacz szturcha, zapchn, zamkn
pchnitciem, popycha, pcha mocno, cigiem
pcha, — bó, — tryksa, trca.

2) — , v. n. m. f. = piöijlich roiberfafjren, nur in

ber britten Cßerfon, spotka kogo, t. j. wydarzy si
komu, napa ob. przypa nakogo, sta si komu.

Gr,. Äranfijeif roirb gtiftofjen przypadnie choroba.

Auftreid)en, v. irr. n. m. 1)., Imperf. id) — , er ftrid)

gu, Conj bafj id) — , er guftricrje, Part. Prt. guge*

ftnehen, = anfangen, ingleicfjen fortfahren lebhaft gu

ftreichen, zacz strychowa.
2) — , v. a. = burd) einen eingeftrichenen Äorper

auöfüllcn, zastrychowa, podstrychn, zasmaro-
wa, zamaza.

Auflromen, v. n. m. f. przypywa, przybywa,
zbiega si, zjeda si.

Auftürmen, y, n. m. f)., auf etroaS-— , obces sztur-
mowa, rzuci si, uderzy na co.

Auftürgeu, v. a. rzuci, obali si na kogo,.

Auftutjen, v. a. przyci, obci, przyrn; fig.

obstruga, wystruga, wyuczy, wywiczy,
wyksztaci, wywecowa, obkrzesa; cf. za-
prawi

f. einfpielen.

Autappen, v. n. m. h., plumb unb ungefchicft gugrei»

fen, porwa, apn, capn.
Author, f. (bie) alles roaS gur SSerfertigung einer Sache

erforbert roirb, bagu getftan roerben mufj, roenn fle

entftehen foil, jebeS STcaterial, befonberS bie deinem
SSebürfniffe gu einem JtleibungSftücfe, przyprawa,
potrzeba, materyay, porzdki, rekwzyta?,
przynaleyto.

3utl)dtig, adj. gefällig, uczynny, usuny, nadska-
kiwajcy, podchlebny.

3utf)dtigfeit, f. (bie) uczynno.
3utl)eilen, v. a., einem etmaS gu feinem SIjeile be-

flimmen ober es ihm ais feinen Sheil geben, udzie-
li, wydzieli.

3 ut hu lid) f.
guthätig.

3utf)un, v. irr., Prs. id) thue gu, Imperf. id) —, er

tt)at gu, Conj. bafj ich — , er guthdte, Imperat. thue

gu, Part. Praet. gugethau, = gumachen, in einigen

fallen, g. S bie 3tugen — , zamkn, przymkn,
zawrze, np. oczy.

2) fid) guthun, v. r. = fid) beliebt gu machen fiu

eben, einem ober bei einem, bod) nur bon ©eringern

gegen «Rohere, nadskakiwa, zalatywa, przycze-
pi si, przylepi si, wszrubowa si.

3) —, v. n., in roeldjer gorm eS bod) nur at8 eiu

©efectibum gebraucht roirb: bas 3utf>"»> &ie ^it°

roirfung, ©eibülfe, przyczynienie si, przyoenie
si, przykadanie si, f. gugethan, przychylny,
przywizany.

3utragen, v. irr. a., Praes. id) trage, bü trägft, er

trägt gu, Imperf. id) —, er trug gu, Conj. bafj id)

—, er autrüge, Imperat. trage ju, Part. Praet. }u>
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getragen/ donosi, przynosi, nanosi, podawa,
Ross.

2) fid) äutragen, nur in bev brüten *|krfon, bon tin»

gefähr ober buvd) einen 3ufaü* gefd>er;cii ,
wydarzy

si. sta si, dzia si, zdarzy si, trafi si.

3utróger, m. (ber) donosiciel, szpieg, donoca.
3uträgevin, f. (bie) donosiielka.

Zuträgerei, f. (bie) donosicieistwo.

3uträglid), adj., nül)lid), heilfam, poyteczny, do-

godny, uyteczny, korzystny, zbawienny. —fein

suy.
3uträglid)feit, f. (bie) poyteczno etc.

3 u trauen, v. a., einem etmaS trauen ober beifldjert

fein, bafj er oaju fähig fei, wierzy o kim, e jest

w sranie uczynienia czego dobrego lub zego;
dorozuniiewa si czego po kim, zawierza,
dowierza, zaufa, spodziewa si czego po
kim.
Semanbem biel ©utcS, alles Söfe — spodziewa

si po kim wiele dobrego, wszystkiego zego
dorozumie si.

3utratien, n. (baS) zaufanie do kogo, fig. serce;
(fj. bie Tochter Ijat alle© — au Shncn berloren

córka stracia cale serce do AVPana, Bohom.
(Sr,, uwaywszy, e ty maTo serca do niego
miaa, oddaj ci teraz za Jegomo Pana Za-
cniewskiego, Teatr. (Sr fafjte 3utraiieii wzi
do mnie serce, Krs. Uow. I. rodz. 8.

pag. 43.

3utraulicf), adj. zaufaj, poufay, podufliwy, zau-
falny; cf. ufny.

3utraulid)tcit, f. (bie) poufao.
3 utvcFfeix, v. irr. n. m. I)., Prs. idj treffe, bu trifffr,

er trifft ju, Imperf. id) — , er traf ju, Conj bafj id)

— , ev jutrafe, lmper. triff ju, Part. Prt. jugetroffen

7= einer 2>erfid)evung, ber <Sad)e fclbft gemäfj fein,

bamit iibereinfommen, zgadza si z czem, wy-
chodzi; okazywa si w istocie, zjioi si,
np. przepowiednia.

3utreiben, v. irr. n m. h., Imperf. id) — , er hieb

au, Conj. bafj id) — , er jutriebe, Part. Prt. 3iige=

trieben, = anfangen, ingl. fortfahren ju treiben, po-

pdza, pogania, nagania, napdza, pdzi
ku czemu.

2) -, v. a. burd) heftiges Schlagen bcrfchliefjeu,

jntnachen, zapdzi czem, zabi palem, zapajo-
wa.

3utreten, v. irr. n. m. ij., Pr. ich trete, bu tvittfl, er

tritt 3U, Imperf. id) — , er trat 311, Conj. bafj ich

— , er juträle, lmper. tritt ju, Part. Praet. jnge«

treten = anfangen, ingl. fortfahren lebhaft ju treten,

posun dalej nog, postpi; przystpi.
2) — , v. a. burd) treten berftobfen, ausfüllen, za-

depta, przydepta, przytratowa, zatratowa.
3utrtnfen, v. irr. n. m. ()., Imperf. ich — , er tranf

ju, Conj. bafj ich — , er 3utränfe, Part. Prt. auge*

trunfen, = etnem — , ihn burd) einen Jrunf gleich»

falle 311 hinten nötigen, Ingl. auf feine ©efunbheit

trinfen przypi, przypija, pi do kogo, pi za
czyje zdrowie, pi na czyje zdrowie; cf. spe-
nia zdrowie, äß3-; spija czyje zdrowie.

3utritt, m. (ber) przystp, wstp, g. u. greien —
haben wolny mie przystp.

3uberläffig, adj. iuorauf .man fid) berlaffeu fann,

geroifj, pewgy, niezawodny, dowodny, wierny,
niewtpliwy; cf. dokumentalny, nieomylny; cf.
dowiemy, wierzytelny, wiary godny, ugrunto-
wany, 3. S&. — wiadomoci, (a).

3uberläffigfcit, f. (bie) pewno, niezawodno,
wierno, fRuff.; niewtpliwo; cf. dowodno.

3 über fid) t, f. (bie) ber hörhfte ©rab beö Vertrauens,
ufno, zaufanie, zadufanie, S. P., pewna na-
dzieja, dowierno, otucha.

3uberfid)tlid), adj. ufny, podufliwy, dowiemy,
poufny, (a).

<£$. najprdaz i najlepsz droga to jest pou-

fn ukada el (a); cf. adv. z ufnoci, z zu-
pen pewnoci.

3ubor, adv. ber3cit, fiirborher, przed tera, wprzód,
pierwej, rychlej, uprzedzajc, poprzedniczo,
przodkiem, najprzód.

(Sr,, einige Sage jubor, kilka dni wprzód, Orz.
bia. ; cf. na kilka dni wprzódy, FW.; cf dniem
wprzód buntownicze mia mowy. (5troa8 guoor
bebeufen wprzód co rozway.

3,nborberft, adv. bor allen anbern Dingen najprzód,
nasamprzod, nadewszystko.

3uborfommen, v. irr. n., Imperf. id) —, er fam
jubor, Conj. bafj id)—, er juborfame, Part. Prt —
gefomnien, poprzedzi, wyprzedzi, uprzedzi
kogo, ubiec, wybiec, zabiee, wyrczy kogo,
grzecznym by, zalatywa, nadskakiwa, wy-
cign, cf. przecign, (a); zaskoczy. r.
czy wybiegy te Jarosawskie galary, z któ-
remi do Krzeszowa razem pynlicie? 9tS.;
wybiegy, bomy ju ich nigdzie nie zdybali.
(Sr. adnego zysk obiecujcego niema przed-
miotu, gdzieby pierwszego nie zajli miejsca,
P. Jan. (Sr. mit 3uboifommenber_ ©fite behanbelu
boleno jest matce odbiera cikie razy od
tych osób które zawsze dobrem tylko uprze-
dzaa, 9tS. (Sure ©nabe i ft mir fdjon juborgefom»
men ale kiedy mie ju wasza laska ubiedz ra-
czya, p o jata 2 ii). ©. 224. diner <Bad)t —

,

zapobiedz czemu.
3uborfommenb, zapobiegajcy; uprzedzajcy,

grzeczny, "uprzedliwy, uprzejmy.
3uborfommenr;eit, f. LbieJ grzeczno uprzedza-
jca.

3uborfommung, f. |bie] poprzedzenie, wyprze-
dzenie, uprzedzenie, wycignienie.

3ubormerten, v. a. przeczuwa.
3uborfagen, v. a. uprzedzi kogo o czem, (a)$

przepowiedzie.
3ubortl;un, v. irr. a., Prs. id) thue 3Ubor, Imperf.

id) — , er that jtibor, Conj. bajj ich—, er 3iiborhate,

Part. Praet juborgethan, einem — , wyprzedzi
kogo, przewyszy, celowa, przechodzi.

3uborberf ünbigen przepowiedzie, zwiastowa.
3 u ro a eh S, m. (ber) roaS iemanbem juroäd)ft, przyrost,

g. u; 3. 83. ten przyrost nowych materyaów
oywia dziaalno mylenia, Sza|n ; cf. doro-
stek, dorastanie, doronienie, przyrostek, pro-
went, reprodukeya, przychówek, przyptodek.

2) — , Vermehrung, przybywanie, przybytek.
35a8 9ted)t be6 3 l| 'bad)fe6, Slcceffion, prawo przy-
by kowe, Bhsz.

3uroad)fen, v. irr. n., Prs. id) roadjfc, bu roächfcft,

er mächft 311, Imperf. id) — , er rotid)S 311, Conj.

bafj id) — , er sunnichfe, lmper. road)fe 311, Part.

Prt. 3ugcmachfen, = burd) aßad)6thum berfchioffeu

roerbeu zarosn, zarasta.
2) — , 311 SemanbeS ©ebraud) ruad)fen, przyra-

sta, rodzi si, odrasta; cf. przychowa 8l,
przybywa ; cf. B. biefer «Bein rodchft mir 311 wi-
no to jest z mojej doroli, B.; cf. uprawy, z
mojego cigu, SBarfd).

3 u mag en f. sutbiegen.

3uibäl3cn, v. a. Ginem etl». — przytoczy do ko-
go. 2) zamkn czm zaioczonm.

3umege, adv. ftatt 3tir SBiiflid)(eit do skutku. —
bringen do skutku przywie, uskuteczni, do-
kazn, sprosta', skleci, sklei.

3 u ro eh en, v. a., burd) SBehcn nahe bringen przy-
wiewa.

3umeilen, adv. czasem, niekiedy.

3 um elf en, v. irr. a., Imperf. id) —, er tbieS 311,

Part. Prt. 3ugcroicfcn, einem — , ihm jeigen ober fa-

rbo er eS befommc, pokaza, wskaza, nastrczy,
narai eigeiitl. gufchan^en, 3iifrcien.

3uroenbcn, v. irr. aud) reg. a., Imperf. id) —, er

roanbte ober toenbete ju, Conj. bafj id) — , er juroen-



3tttoeffett - SiPrtttg. 963 Sttxutß&ienft— Stoetfmäfjtfl.

bete, Part. Prt. gugetuanbt, aud) jugeroenbet, üblicher

ift jtlfehren, zwróci — , obróci ku komu.
2) — , einem etroa8 — , D- i. beranftalten, bafj er

e6 befomme, nastrczy, uyczy, wyjedna co

komu, zarekomendowa.
3uroerfeu, v. irr. a., Praes. id) roerfe, bu roirfft, er

toirft ju, Imperf. id) — , er roarf 511, Conj. bafj id)

— , er juroürfe, Imper. wirf ju, Part. Pit. jugeroor*

fen, = anfangen, ingl. fortfahren roaefer ju roerfen,

rzuci do kogo ob. komu. 2) burd) SBerfen fd)Iie=

fjen zarzuci, zatrzasn, zasypa, przyrzuci.
G$. Die $j)ür — zatrzasn drzwiami. Die

©rube — dot zarzuci, zasypa. Baju — dorzuci.
3uroiber, Praep. przeciw, na przeciw, Przeciwko,

przeciwnie, w brew, w kontr ; przykro, np.

Sa8 ifl mir — to mi jest przykro ob. przeciwne.
3uroiber laufen sprzeciwia si.

*3uhjiegen, v. irr. a., Prs, id) roiege ju, Imperf.
id) — , er roog ju, Conj. bafj id) — , er jurooge,

lmper. h)iege ju, Part. Prt. jugeroogetl odway
co komu, pod»wag odda.

3 u tp in ten, v. a. unb n. m. I). skin na kogo,
kiwa — —, miga, mign na kogo.

3uror3lben, v. a. zasklepi.
3utt)urf, m. (ber) dorzut, przyrzut, g. u.

3ujal)len, v. a. dopaca, dopaci.
3uj5l)len, v. a. odliczy komu co (na rk).
3 u s i e l) c

n

, v. irr. a., Imperf. id) —, erjoggu, Conj.

bafj id) — , ter jujöge, Part. Praet. jugejogen =
burd) 3iel)en berfchliefjen, zacign, zasoni.

2) —., burd) Vermehrung ber bereits bor()anbenen

Slngahl grofj jiehen przychowa, odchowa, hodo-
wa, przygtodzi.

3) — , ju etroaS giehen, 3. S3, 31t STCathe gießen za-
sign czyjej rady, wezwa, przybra do
czego. (Sin jugegogener 3e»0 e przywoany wia-
dek.

4) -, Urfache fein, bafj Semanbem ein Uebel roi=

berfabre, nabawi kogo, cign na kogo, przy-
czyni, aud) przycign, SSarfd).

©id) etroaö gugiehen nabawi si czego ober

cign na siebie; cf. przyprawi kogo o co,

(a); cf. £R©. do wielkiej straty przyprowadzi
mi. Gj. o jak cikie a srogie karanie na
gow sobie zgromadzaj, Dambr. 488; cf.

skarbi; Gr. ludzie sobie skarbi wszystko ze,
Dambr. 128; cf. naraa na rozliczne straty

r wydatki, P. Jan.
©id) ben Sob — nabawi si mierci ober o

mier si przyprawi, 3emanben ju Scathe jie=

hen doradza si kogo, zasign czyjej rady,

*dooy si kogo, dokada si kogo.

Gr jieht fidb ein trauriges ©dcffal ju zego losu

k' sobie przywotywa, kto le swych przemy-
sów zaywa, f. Sefebuch, ©.132. ©id) ben 3orn
@otte6 jujieljen gniew Boski zacigasz na sie-

bie, S3alf. gJreb.

3ujiehung, f. (bte) zacignienie; 2)—, dooenie
si, 5. 33 mit — za dooeniem si rady, (a)»

cf. ona bez wpywu ma nie moe nabywa
etc; cf przybranie, 3. S3. — ony. ©O.

3 U jud) t, f. (bte) przypodek, przychówek.
3roacfen, v. a., mit jufammengebrucften, jroei ftumpfen

©pifcen Hemmen ober brücfen, jroiden, fneiben ci-
ska, szczypa, skuba.

2) — , fig. jemanben -, ifm aufgießen, fdjrauben,

skuba kogo, szarpa, trapi, gnbi; dokucza
komu.

3roald)rDeijen, m. f. DoKgerfte.

3ft>ang, m. (ber) mus, g. u, przymus, gwat, cf.

niewolenie, niewola, przypdzenie, przyniewo-
lenie, powinno, przymuszono; cf. wymu-
szono, (a), cf. przynuka.

Sr. SDen Äopf gerabe, frei ohne 3ft>ang. gowa
wprost bez natenia, Szk. . Sr. wiat nie-
podlegy sumnienia przynuce, Krs. 136, tom.
1. 2>er — im gefeKfujaftltdjen Seben subjekeya,

enowanie si, etia. Ginem — onthutl przymu-
si kogo, gwat komu ober subjekcy czyni,
zadawa.
Sev Sßrefjjroatig niewola druku, (a).

3 to aiigbienft, m. (ber) suba wymuszona,, robo-
cizna, paszczyzna, szarwark.

3mangen, v. a. =3 mit ©eroalt sufammenbriitfen

ciska, toczy, kleszczy. 3" etro. — we-
pcha, wtoczy.

3mangfret, *roanglo8, adj. wolny od przymusu.
Gj. eine 3eitfchrift in jtocuiglofen heften pismo wy-
chodzce bez cisego przywizywania si do
czasu wydawania.

3ir»anggefinbe, n. [ba§] czelad poddana, — pod-
daniec, m., unb poddanka, f.; *poddarlcuch; cze-

lad za mae myto obowizana do suby dwor-
skiej.

3mangf)Ufig, adj. wykopycony, chromy od przy-
ciskajcego albo schncego kopyta, Tr.

3roangmittel, n. (ba8) rodek gwatowny, spo-

sób zmuszajcy, ober sposób przymusu, B. f.

3roang8mittel roie 2Cbe(ung roili.

3 to angin ii 1)1 e, f. (bie) myn w którym ludzie w
okolicy mieszkajcy mle s obowizani, B. .

myn przymusowy. Trój.
3rt>angofen, m. (ber) piec prawo piekarskie na
okolic majcy.

3roangred)t, n.(ba8) prawo przymusu. (Sr. prawo
przymusu nieotworzy podwojów do przybytku
nauk, Czacki.

3roang8ar6eit, f. (bie) przymuszona praca, (a);

robota za kar.
3roangfchenfe, f. (bie) szynkownia, z której kto

trunki bra jest obowizany.
3roang8mtttel, n. [ba8] rodek gwatowny, spo-

sób przymusu.
3roang§pflid)t, f. (bie) obowizek przymusowi
podlegy.

3roang8roeife, av. z przymusu, przez przymus,
przymusem, przez przypdzenie, Bielski; z
przynu ki.

3tuanj(ig, eine ^aubtsaf)!, dwadziecia, g. dwu-
dziestu.

3tt)an jtger , m. [beri dwudziestnik, dwudziesto-
letni. 2) ein ©elbflüdf dwudziestówka.

3roanjigerlei, dwudziestoraki, a. ie.

Sroanjigfad), — faltig, podwudziestny, adv. w
dwudziestonasób.

3roanjigjäfjrig, adj dwudziestoletni.

3manjigmal, dwadziecia razy. —malig dwu-
dziestokrotny.

3 ro a n j i g p f tin b i g ,
dwudziestofu n towy.

3roanjigfte, adj. dwudziesty, a, e.

3roanjigfte(, n. (ba8) dwudziesta cz.
3 roar, Conj. w prawdzie, prawda e. Unb jroar

a to; mianowicie.

3 toe d', m. (ber) ober bie 3toefe, f., ein Heiner 9iagel

mit runbem Äopfe, wiek, gwodzik.
2) m. — , bagjenige roarum eine ^anblung gefchjeht,

Gnbjtoecf oft aud) für Slbftcht, cel; zamiar, koniec.

Gj. w stanie cywilizowanym liczne s cele i

rodzaje zatrudnie, (a). @r. pm — haben zmie-
rza, dy, godzi. 35en — erreichen cel swój
osign, Dowgird. 2)u toirft ben — erreichen

dojdziesz przedsiwzicia, Krs. Sat. VII. 35en

— berfehlen uchybia celu. (Sr. SBer ben — roili,

mufj aud) bie Sftiitel rooflen kto chce celu, musi
chcie take rodków do niego, (a).

3roecTbienIid), prowadzcy do celu, odpowiedni
celowi, przydatny.

3roecfen, v. a. podbi wieczkami. 2) — , v. n.

m. f). zmierza do czego.

3roecfenhol*, n. trzmiel, g. u.

3 ttteef I08, adj. bez celu, bez zamiaru. Gf. te rze-

czy tómaczy — byoby bez celu, L. im Gr.

3roedtmafjig, adj. stosowny do celu, przyzwoity,
dogodny, odpowiadajcy celowi ober zamiarowi

61*
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jakiemu; foremny, porzdny, trafny, skadny,
adny, zgrabny. Gj 2Mc gonb6 fin i? 3»necfinägig

oenrmnb fundusze s uyrte na cel waciwy,
(n); ci. B. suszny, stosowny, naleyty; cf. do
rzeczy. Gj. b~aö ift jlüetfmäfjig a nie od rzeczy
(sc. to byo), Dambr.

3nHcfmäfjigfeit, f. Cbic) stosowno, adny po-
rzdek, sforno.

3 rr> ccf roibvig, adj. nie do rzeczy, przeciwny za-
miarowi, niestosowny, zdrony, B.; Gr, — e

wychowanie, Nieme; cf. nieforemny.
3h?ei, cine ©runbjabl, dwa; dwaj, dwie, f., dwoje;

3. 83. jroei Shiircn führen iu ben Scmpcl dwoje
drzwi prowadzi do kocioa, Przyj. Ludu.

Die 3iuei, f. dwójka. SDcr 3iv'ft ämeier gretmbe
niesnaska dwóeb przyjació. Sft c6 fdjon jtuei

111)1? czy to ju druga? SRcin, c6 ift crft halb

jivei, hód)ften8 bici biertel auf jmci nie, dopiero
w pó do drugiej, najwicej trzy- kwadranse na
drug. Gj,. jmci Sirbeiren auf einmal berrichten na
jedne wdk dwie ryby uowi, dwie sroki za
jeden ogon zapa; cf. na jeden raz dwie wie-
czerze odprawi.

35a6 ©ut gef)övt Jtüeien jll te dobra nale dwóm.
3mei fcbjecfjte gelten für einen ©uten dwaj ladajacy
ujd za jednego dobrego, Gin. .jpanbb.

3>T>eiannig dwu rami enny.
3n)eibcinig dwunogi, a, ie.

Stoeiblati, n. f. fflahcnfchiuansi 2) f.
Giublatt.

3it>cib lättcrig, dwulistny, a, e.

3ltfeibi liefen., eine Stabt, *Bipont, g. u, dwamosty.
3>oeibecfer, m. (ber) okrt dwupokladowy, (a).

3tt)cibeutig dwubrzmienny, a, e, j. S3. — wyra-
zy, (a); dwojbrzmicy, L.j dwojwykad ny, a, e,

Dant. ; dwuwykadny , dwoisty, podwójny,
dwuznaczny, obojtny, obostronny.

Gj. To adnemu podwójnemu tumaczeniu
podpada nie moe, (a); sdzia kady wyro-
ków prawa trzyma si powinien, gdy obojtne
znajdzie, musi tumaczy, Kras. PP.

Sfuf eine äiueibcutige Slrt w sposób dwuznaczny
da mi pozna, (a) 1S28. Sr. Postpki dwoiste.

3tt)eibcutigfeit, f.(bie) dwuznaczno; Gj. mniej
ezyste porównania i dwuznacznoci trzeba by-
o nazywa dowcipem, Poj. 2, 245; dwójwy-
kad, Dant. ; 3- S3, sowa od dwojwykadu da-
lekie; cf. dwojznacznik, (a); cf. dwoisto, po-
dwójne tumaczenie.

3 iu et brät i) ig, adj. dwudrótowy.
3iceibrittel dwlp trzecie czci.
3roeier, m. (ber) moneta zdawkowa dwa feniki
wartujca, dwojak.

3n.>eierlet, adj. dwojaki, a, ie. Gj. — bitt id)

bon biv dwu rzeczy prosz.
3tüeifad), adj. dwoisty, dubeltowy, podwójny,

*il woj nasobny; dwojaki.
3n.iciiciltig

)
adj. f. jroeifad), adv. w dwójnasób.

3roeifalter, 3toicfnlter, m. [ber] Dberbeutfch fiir:

Schmetterling, motyl, g. a.

3h)eifurbifl, dwubarwy, dwubarwisty.
3weifel, m. (ber) wtpienie, powtpiewanie, wt-
pliwo, niewiara, skrupu, cf. sk, eigciltl. Slft,

.rtnorren, kwestya; cf. rozdroe myli.
Gj. Gtn)a8 in — jiehen wtpi o czm, po-

wtpiewa, powzi z czego wtpliwo, 8tS.;
cf. puci co w niewiar, Nacz 3 $b. 39.

Jciiiiinbeii in ben — fcljcn w powtpiewanie kogo
wprawi, nabawi kogo skrupuów. G6 ift fein

— niemasz wtpliwoci.
Crme - bez wtpienia. G6 ftcigen aficilei —

bei mii auf skrupulizacya mi do gowy przy-
chodzi. JDafl ift feinem — linteriiwfcn to nie ule-
ga wtpliwoci, to jest pewno, wtpi o tein

niemona, äßfl.

3tueifeler, m. (ber) wlpiciel; cf. wtpliwiec, m.
g. w ca, (a); niedowiarek; cf. B. powtpiewacz.

3lveifelhaf, adj. wtpliwy, niepewny, 3d.) bill

jroeifelljaft, ob id) eö glauben foli, wtpi, czy mam
temu wierzy; waham si . — mad)en
wtpliwym uczyni, cf. zawlpi, L.

3nnifelbafttgfeit, f. (bie) wtpliwo; cf. nie-
pewno.

zweifeln, v. n. ni. b. wtpi, powtpiewa o czem.
Gj;. Sin ber SJerheijjung ©otteö nid)t jlncifeln o obie-
tnicy Boj nie wtpi.

3n.ieifel8fn.otcn, m. (ber) skrupu, g. u, sk, g. a,

cig. Slft, Änorren.

jälüeifelöobne, adv. bez wtpienia, niewtpliwie.
3lneifelflld)t, f. bie] skonno do wtpienia,
skeptycysm, niedowiarstwo, wtpicielslwo,
Sierociski in L. progr.

3li)eiflei' f. 3nxifcler.

3tueiflügelig dwuskrzydy.
3lbcifnfjig, dwunogi ober dwunony.
3toeig, m. (ber) berjenige Shcil eineö S3aume8, luelcher

fici) \iom Slft abfonbert, fig. ein Jheil, welcher fid) al8

ein 3'fcig bon einem Dinge abfonbert, rószrzka,
gazka, latorol, odnoga, odrol, f.; konar cig.

ein biefer Slft: cf. B. rol, f., wyrostek.
Der Dclälüeig rószczka oliwna. 3wt'9e e'" eS

S3ergeó odnogi góry, ramiona góry. SUlc 3 tüe
'l]

e

be6 menfd)lid)en SBiffenS wszelkie odrole ludzkich
wiadomoci, L. im Gr.

35u
<
roirft auf feinen grünen 3'üeig fornmen nie

dorobisz sie ty, nieutyjesz ty przy lem, nie-

wskórasz; cf. wykierowa si, wyj na swoje,
majtek zrobi.

Gj. Licea s dla wszystkich odnogów wia-
domoci ludzkich, (a).

3l»cigefbann, n. (ba8) zaprzg parokonny.
3loeigefbiach, n. (baß) dyalóg, rozmowa dwóch.
3meigig gazisty.
3 lü e i g l i e b e r

i
g dwuczonkowy.

3>»cigrofd)eiiftucf, n (Da6) dwugroszówka.
2) 2 gute ©rofdjen pózotek.

3meil)anbig, adj., berjenige, ber bie linfc ^»anb eben

fo fertig gebrauchen faun, ale bie rechte, dwurczny
ober dwurki.

3 ui ci be it, f." (bie) dwoisto.
3meii)6rnig dwurogi.
3 to e i I) un bert dwiecie; *dwa sta, $r.«^oln.

3nulhunbertmal dwiecie razy, ober dwa eta
razy, $veufj.=$oin.

3n)eil)itnbertfte, dwóchsetny, dwusetny.
3meijähvig dwuletni, aud) irobl dwuletny; drugo-

leini ucze, (a).

Gin jroeijährige Au) krowa dwulatka, (a).

3lüeifailipf , m. (ber) pojedynek, g. — nku, bój

pojedynkowy, Dmoch.
3nietfópfig, adj. o dwóch gowach bdcy, nad)

L. dwojgfowiasty, dwojgowny ob. dwójglowy.
3l»eiinal dwa razy, dwakro, dwakrotnie, po
dwa kro; jineinial fo biel tyle dwoje, Krs. ; cf.

drugie tyle.

3lueimalig dwukrotny, podwójny, powtórny.
3mclmiinnifch na dwie osoby, podwójny.
3tbcimonatlid) dwumiesiczny, a, e.

3ti, eipfünbig dwufuntowy, a, e.

3lüeiraberig o dwóch koach, dwukolasty.
3>v>eifd)a ttig dwucienny, a, e.

3iüei|"d)neibig obosieczny, a, e. Gin jtrclfcfjneibi«

ge8 @d)tt)ert miecz obosieczny, z obu stron ostry,

(fiat. anceps). Bot.
3n)eifeitig dwustronny, o dwóch bokach, —

stronach.

3röeififiig na dwie osoby (do siedzenia). Ginc

jmcifiijige Älltfche podwójna kareta, Grodzicki.

3lücifpaltig rozdwojony, na dwoje rozdzielony;

3h)cifbaltige Alanen kopyta rozdwojone.
3i»cifpiinnig, adj. parokonny. Gin aioeifpünnniger

RBageil powóz ober pojazd parokonny, (a).

3nnifpifiig, adj. dwupiczasty, dwukoczaty, a, e.

3 nn I fit m m l
fl,

adj. dwugosowy, a, e.

3Wciftocfig dwupiatrowy, o dwóch pitrach.
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3 tt)

C

i fu n

b

i g , adj. dwugodzinny, a, e. (?£. Po
parogodzinnej podróy, S. P.

3 to ei ft) l big dwusyllabny, a, e, dwuzgloskowy.
3toeitagig dwudniowy, dwudzienny.
3roeitaufenb dwa tysice; ber gtueitaufcubfle dwu-
tysiczny.

3toeite, adj. drugi, a, ie, wtóry, a, e; cf. powtór-
ny. 6g. Moda wdowa zyskaa powtórnego
ma, Krs. pp. 400.

3 to eitel, n. (6a8) jedna druga cze; cf. SRuff. po-
Jowina.

3toeiten8, adv. powtóre, po drugie.

3toeiter, m. (ein) drogi, wtóry, a, e.

3roeitf)eitig, adj. dwuczciowy, dwuczstny,
na dwie czci podzielony, dwudzielny.

3toeiunbjn)anjig dwadziecia dwa etc.

3n>eiunb3n)an5igfte[, n. (bo6) jedna dwudziesta
druga (cz).

3toeijadfig ober älueijinfig dwójzby, dwuzeby.
3toeijaf>n, m. (ber) dwuzb, g. ba, (Sat. bidens).

3toeijeilig, adj. dwuwierszowy; 2) dwurzdny,
dwurzdowy.

3 tt> eij li ig, adj. dwucalowy, a, e.

3toei3Uligig, adj. dwujzyczny, o dwóch jzy-
kach, fig falfd) dwujzyczny, faszywy,

f. bopbel»

äüngig.

3toerd), adv. oberb. f. quer, poprzecz, w poprzek.
3toerd)ajt, f. (bie) siekiera obosieczna.

3toerd)fell, n. (baS) myszka przegrodowa, L.,

bona, blonka, przegroda, przepona, Grodzie;
cf. B. otoczyna, osierdzie, oserce, L. (Sat. dia-

phragms); cf. przedziaowa bona, Dz. zdr.;
bona podpiersiowa, Jarocki.

3toerg, m (ber) karze, g. kara; niedorostek, m.;
cf. L. pigmejczyk; cf. *pikulik, *pcherz, *p-
drak, pieniek, L.

2) — , eine lrt fleiner M)c, somulka, gomue-
czka; Äafd). bodocze, PI. <5prid)ro. zote albo
tuste owe lata, kiedy z kiebas poty pleciono,
a pociami i gomókami domy pobijano.

3toergbautn, m. (ber) drzewo karowate, kary*
cf. Stuff, maorose drzewo.

3nmgbirfe
f. ©umbfbirfe.

^toergbohne, f. (bie) fasola karowata, piechotka,
groch niemiecki.

3toergf)oblunber f. SItferhofjtunber.

3toergin, f. (bie) karlica.

3toergroeibe, f. (bie) rokicina.

3toetfd)enbaum, m. f. jflaumbaum, (namlid) toilber).

3toetfchfe,_f. (bie) eine Heinere langlidje Pflaume, ga-
tunek liwek malekich podugowatych.
NB. 25a6 ^Jr.=$oIn. Szwaczka ift mit biefer ber*

toanbt, bebeutet iiibeg eine trotfne Pflaume.
3toicfbobrer, m. (ber) wider obkowaty.
3toicfel, m. (ber) klinik, g. a, äSarfd).; klin, L.;
wikie, Trój.

3toicfelbart, m. (ber) wsy, PI. bon was, g. a.

3toitfen, v. a. = fneiben, eigentl. unb fig. szczypa,
skuba, szarpa, rwa, targa; figürl. dokucza
komu, drczy, trapi, szczypa, Tr.

3toicfhol3. n. f. #ahnenflt5td)en.

3totcfmü^le, f. (bie) myniec, g. ca; cf. B. my-
nek podwójny. gj. gr bat eine — sieAvkc ma,
L.j w dwoje móci, na miedzy siedzi, (Sm.
<£)anbb. ; cf. B. jest to drzewo, co mu zote
jabka rodzi, pokorne ciel dwie krowy ssie.

3toitfäange, f. (bie* kleszcze, kleszczyki, Pi. Stuff.

3toiebacf, m. (ber) sucharek, suchar, g. a.

3toiebel, f. (bie) cebula, cf. cebulka, (eine 83lumen=
jtoiebel).

3roiebelartig cebulkowy (Sat. bulbosus, Bot.),
cebulkowaty.

3toiebelgeh)ód)8, n. [ba§] rolina cebulkowa.
3toiebelf)änbler, m. (ber) cebularz, cebulnik.
3toiebelid)te SBurjel korze cebulkowy (Sat. ra-

dix bulbosa, Bot.).

3 toietel n, v. a. = mit 3toiebeto reiben, trze ce-

bul; fig. r)art bebanbeln trapi, drczy, doku-
cza, dopieka komu, opieprzy kogo porzdnie

3toiebelfd)a(e, f. (bie) upina z cebuli.

3roiebelt;fob, m. f. Sohjienfraut.

3toiebrad)e, f. (bie) radlanka, sztorcowanie.

3toiebvad)en, v. a. unb u. m. f)., *wlerzy, prze-

orywa, odwraca, radli, cf. sztorcowa.
3toiebrad)en, n. (ba§) radlenie roli, radlanka.

3toiefacf), adj. jttMefältig, dwukrotny, dwójnasobny,
dubeltowy, podwójny. (Sj. im jtoiefadjen SSetrage

w podwójnej iloci, (a).

3 to i ef al ter, m. (ber) motyl, g. a.

3toieiid)t, n. (baS) zmrok, zmierzch.

3toier, adv. obs. f. jroeimal, dwa razy, po dwa kro.
3iniefet, m. (ber) jebeg gabelförmige Ding, rosocha.

3roiefbaIt, m. (ber] bie 3miefbalt, ber Streit, bie lin»

einigfeit, rozerwanie, rozdwojenie, niezgoda, po-

rónienie; *rozró/nienie; cf. schizma (w ko-
ciele); cf. kótnie, zwada, rozterk, g. u.

3 m ietr a d)t, f. (bie) niezgoda f. 3miefbalt.

3roieiutid)8, ni. Cber) bie englifdje &ranff)eit, angiel-

ska choroba.

3lüillid), m. (ber) cwelich, g. u, tkanina lniana z
podwójnej osnowy, L.

3toillichen, adj. cwelichowy, a, e.

Emilii ng, m. (ber) blinie, g. euia, PI. blinita.
groillingobruber, m. (ber) bliniak, g. a.

3 toillingßbaar, n. (ba§) para blinit.
3miUiiig8fcbroefter, f. (bie) bliniaczka.

Urninge, f. (bie) ber -gmljarbeiter, zwierado, zwora,
szpona, kleszcze, L.

3toingen, v. irr. a., lmperf. id)—, er jtoang, Conj.

bafj id) — , er jtoange, Part. Praet. gelungen, =
jmangen, ciska, toczy, wdabi, wcibi,
wepchn. 2) — , Semanbeä SBiUen mit ©etoalt

beftimmen, jll ctm. — przymusi, przyniewala,
obowiza, zniewoli; = übertoaltigen, podoa
czemu, poradzi, zwyciy, zbi.

(Sj. aby pozwani do zwrotu kosztów znagle-
ni byli; cf. radzi komu. (Sr,. Argantowi aden
nieradzi, P. K.

©ejDUiigen, Part. wymuszony; zniewolony,
nienaturalny; adv. — hMber SBillen poniewolnie.
©ejtoungenes SBefen wymuszono.

3toinger, m. (ber) eine SJJerfon, toelcrje jtoingt, feiten,

musiciel, przymusiciel, g. a. 2) — , ein etnge*

fdnänffer, umfd)loffener Stanin, midzymurze, cian-
ki, PI.; taras.

3 to in gl) err, m. (ber) ciemica, Pan bez ograni-
czenia praw wadncy,

3toingl)errfd)afr, f. (bie) panowanie ciemicy.
3 toin tern f. blinjeln.

3toirn, m. (ber) nici, Pi. benn ni, f. ober nitka be«

beutet einen 3toirnSfaben.

3toirnen, adj. niciany, a, e.

3totrnen, v. a. skrca Ober krci nici.

2) — f. fchnurren, bon ber Äotje, mrucze.
3toirnfaben, m. (ber) nitka, ni (lniana).

3toirnf)anbfd)U(), m. [beri rkawiczka niciana.

3toirnmüblc, f. (bie) mynek do krcenia nici,

wijado, niciokrtnia.

3toirnrab, n. (ba§) koowrotek do skrcania nici,

witucha ober wituszka.
3toirnftnimbf, m. (ber) poczocha niciana.

3toifd)en, Präp. mit bem Dat. unb Acc, miedzy,
pomidzy.

<S,r,." jmifd)en ben Seinen midzy nogami; cf.

krok. (fj; radz czsto kroku zimn przemy-
wania wod, DD.

3toifd)enatt, m. (ber) przerwa ob. pauza midzy
aktami.

ptoifebenbemerfung, f. (bie) uwaga wtrcona.
3toifd)enfall, m. (ber) bie 3toifd)cnbegebenbeit, wy-

padek ród innj'ch zaszy, wydarzenie pore-
dnie, cf. ustp, epizoda, zajcie.

3toifchengerid)t, n. (bag) potrawa porednia, t. j.

midzy pieczystm a wetami.
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3roifd)enbanbel, m. (ber) handel poredni.
3n>ifd)Ci:baiiblung , f. ^\ ( ) akcya porednia,

epizoda.

ätoifdjenmairev, f. (bie) mur poowiczny.
3lDifd)euraum, m. (ber) przerwa, j. 35 niewielka
bya przerwa wród narodów, Dmoch.; odstp,
j. S3, midzy rotami, Szk. on.? cf. Slbfranb,

luidzymiejsce, inierwalluin, 6j. wziem artyl-

lery w interwalla pomidzy czworoboki, (a);

cf. przedzia; miedza, przelejjlo, spacyum.
Cj. domy powystawiane s bez porzdku z wy-
suszonego bota, a przedziay pomidzy niemi
s pene plugastwa, (a) 1827, cf. L. rozstp.

3 lt> if d) en rei di, n. (baft) interregnum, bezkrólewie,
cf. midzyrarstwo, L. im Gr.

Smifdjeiifaj. m. (ber) bie ^arenhefe, nawias, g. u,

zdanie wtrcone.
3H)ifci)CnfpieI, n. (ba6) iniermeco, intermedium,

mula sztuka midzy dwoma wikszemi grana,
inidzygra.

3li' iffbenfunbc, f (bie) przerwa midzy lekcja-
mi, pauza. 2) godzina porednia.

3l»tfd)entväger, m. (ber) plotkarz, obnoszcy
plotki.

StoifcheniDflnb , f. (bie) przepierzenie, forszto-
wanie.

3tui|'rbennjort, n. [bae| bie Snteijection, wykrzyknik.
3tt)tfd)Cii jeile, f. (bie) wiersz poredni. 2) prze-

dzia midzy liniami.

3roifcf)Cii jeit, f. (bie) czas poredni, midzyczasie,
przerwa, pauza, czas przestania beim Riebet;
—

, interim, tymczasowo, j. S&. trwoliwa -.
3n>if, m. (ber) porónienie, zwada, spór, eigentl.

©treit, kótnia, eig. 3H»f> niezgoda. 3n — ge=

rathen poróni si.

3ruiftig, adj. niezgodny, zwadliwy, kótliwy;
zwaniony, SBj., poróniony.

3miftigfeir, f. (bie) kótliwo,
f. 3iuifr.

3luitfd)ein, v. u. m. I). 'wierkota, wiergota.
2) -', (116 Substan. verb. n. wiergotanie,
wrzask. Sj;. ptaslwo rozliczne tam schronie-
nie miewa i echo wrzaskiem sprawuje zaba-
wne, Krsk.

3h?itter, m. (ber) mieszaniec, g. ca, hermafrodyt,
g a, obojej pej czowiek albo zwierze.

3n)itter= w zoonych: dwupciowy, mieszany.
3n.iitterblume, f. (bie) dwupciowy kwiat <= 2at.

hermaphroditus llos, Bot.
3li)itten»efen, n. (ba8) istota mieszana, dwuplcio-
wa, dwurodzajowa.

*3>\vd, beraltet für smei, dwie; jtoei GUen lang dwu-
lukciowy.

Slvöif, eine ^auptjnhl, dwanacie, g. dwunastu.
ßr. (Sinei uon ben jmölfen jeden z dwunastu. 6r.

jtüßlf Uhr dwunasta godzina. 3ffu6 mit ben

3lf6lfen Jezus z dwunastoma.
3ro6lf, f. (bie) dwunastka.
3n)ölfccf, n. (bnöl dwunastocian, dwunastokt,

K_ a.

3lrui|fedtig, adj. dwunastoktny.-
3 Wolf er, m. (bet) dwunastnik, jeden z dwunastu.
3U)ólferlei, dwunastoraki , B. i cf. *dwuna-

cioraki.

3 ID 6 Iff iid). adj. dwunastokrotny, a, e.

3>uólffingerbarm, m. dwanacie, beffer dwunasto-
palcowa kiszka; dwunastocalowa — , Trój.;
dwunastnica.

3n)olfjul)iig, adj. dwunastoletni, ia, ie.

3l»Olflotl)ig, adj. dwunastolótowy, a, e.

3 tool fniiünnerig, Bot dwunastopciowy.
3)DÖlfpfiinber, m. (ber) dwunastofuntowa armata

a ud) — kula oocr dwunastówka
3n)0lfftiiilbig, adj. dwunastogodzinny.
3)PÖIftägig , dwunastodzlenny ober dwunasto-
dniowy.

3 n)ölfni 0.1 dwanacie razy.

3TOÖI fina lig dwunastokrotny.
3n?olfte, adj. dwunasty, a, e.

3tuölftel, n. |baS] jedna dwunasta cz, dwu-
nastka.

3tt>ólften8, adv. po dwunaste.
3n)0lfter, m. (ber) dwunasty; 2) — , dwanacioro,

tuzin, dwanacie sztuk czego.
3l;pergrae, n

f. (Sl)pergra8.

3i)perfcbroerel, m. f. ©infenblitme.



(Srftänmg ber in btefem unb bem ^Jolnifc^ - 35eutfd^eti

Sörtertu^e üotfornmettben ^6fürpttg^eicf)etu

(a) bebetltet SBatfcfjauer Bettung, (aa) beb. Mickiewicz, ad. beb. adjeetivum ober adverbium. adj. beb.

adjeetivum. adv. beb. adverbium. al. beb. aliis bei onbern Aut. beb. ein guter ungenannter Schriftftetler

B. ober Bw. beb. 33re&lauifd)e8 SSörterbud). Bohora. ober Bhmlc. beb. Bohomolec. cf. beb. confer bergleicfje.

Cn. beb. Cnapius SBßrterbuch. Dane, ober Dntsc. bebeutet Dantiscus. DD. ober Dziark. bebeutet 2)oftor

Dziarkowski. b. h. beb. boS heifjr. b. i. beb. ba8 ift. Dm. ober Dmch beb. Dmochowski. Dz. zdr.

beb. dziennik zdrowia, eig. beb eigentlid). Gm. .gmbb. ober Eh. beb. Grnefti «gianbbüchlein. f. beb. ferai-

ninum.
f. beb. für. fig. beb. figürlid). gr. beb. granjßfifd) oba frage, g. beb. Genitiv. ©.=0. beb. ©eiichtSs

Drbnung. ^>gn. beb. fingen, sßretifjeng jflaiijcn. H. J. K. (|ign. Jndz. $1.) beb. Ziagen, Jundzil, Älucf.

id. berfelbe ober baffeibf. Jndz. beb. Jundzilt, ein S3otanifer. irr. beb. irreguläre, it. bebeutet beSgleid)en.

Ä(. beb Älutf, ein berühmter Saturforfdjer. Krs. beb. Krasicki. KV. beb. ÄßttigSberger bib(. SBßiterbud).

L. beb. Linde ober Linne. L. im Gr. beb. Linde im Gretsch Lesz. beb. Leszek biay, ein Soman.

LSB. beb. Leybel i Siora, ein Soman. m beb. masculinum. m. h. beb. mit haben, m. f.
beb. mit fein.

n. beb. neutrum. niby beb. gleichfam. Niemc. beb. Julian Niemcewicz, np. beb. na przykad 311m Sei*

fpiel. O. b. ober Orz. biar. beb. orze bialy, eine 3eitfdnift. obs. beb. obsoletum bereitet, o pp. bebeutet

opposilum entgegengefefcte SSebeutung. Pielg. beb. Pielgrzym w Dobromilu. Pam. beb. Pamitnik, eine

3eitfd)rift. PK. beb. Peter Kochanowski. PP. beb. Powrót Posa, ein Suftfoiet. Poj. beb. Pojata, ein So«

man bon Bernatowicz. PA. beb. ^ofener Slpottjefer. $r.*Cßo[n. beb. sßreufjifd>$ßolnifch. p U st. beb. Pustel-

nik, eine 3eitfd)iift. S.»§1. beb. SebenSart. Ross. ober Rs. beb. ruffifd). S<S. bebeutet potnifche SegierungB»

fd)rUten. S. beb. wieiy heilig. <S. ober
f.

beb. flehe, sc. ober scilicet nämlid). SP. beb. Stanislaus Po-
tocki, w. beb. wity heilig. Szan. beb. Szaniawski. Szk. . beb. szkoa onierska. Tr. bebeutet

Trotz, 2Bßrterbud). b. beb. biefleicht Ober bon. v. a. beb. verbum activurn. v. n. beb. verbum neutrum.

Vol. ober SSolh. beb. 83olf)Miifch. vulgo beb. im gemeinen Seben. 3Bb. beb. Dzwonkowski, ein äßarfd)auer.

SBp. beb. Piaskowski, ein SBarfctjaner. SBj. beb. Stan. Zawadzki, ein äBarfdbauer. 3 S3, beb. jum Seifpiel.

3. 6. beb. jum gjemptl. 3£- beb. 3of(=3:arif. ?? beb. sroeifelhaft. * beb. berbacijtig ober beraltet ob. unbefannt.

SSr. beb. au8 einem S3riefe. Mdr. beb. mobern.

^ ^<^<D^)<D$Xt>(Dt»>t>-i

@tfct««ft in 6. 3. £>atfo»8.H in Äönifl«5«g.
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